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Edição de hoje 8 páginas NCrS 0,20

EínLCse do Boletim Oeometeonologico de A, seíxas Netto,
valido até as 23h18m do dia 4 de junho de 1969 ,

MASSA FRIA: Em 'Curso; TEMPERATURA MEDIA: 20,&C
Ccntigr:::dos; PRESSÃO l\ll]!;DIA: 1013,1 milibares; UMI
DADE RELATIVA MEDIA: 88,4 por cento; Estado do
rl'cmpa: Cumulus - Stratus Precípítações esparsas
'J,\,mpo médio: Estavel.
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II: 1:.3 uRioFida<les' religiosas da
,I f:.::-c)l. l",:latriz de Itajaí cont;inua.n

1, I' "li 11•T;>"rativos (�!! 'procissão rte
:; COl'ln:"} Chri�ti, & realiza,!'·["� ama-

I �t
I

� í'I-:)t� l}:lS prlncipais ruas Ida cid .. I-

11� , \

lí�
c'c. i\ 1,rod3�.ão sairá da I!§rejl

/ :.:.:' �...,-1�,. devendo percorrer a Rua

;; '"(l,J:J D:n;cl' c Avdlida; Marcos

�j L:<::nc;c:::, que serãe nrnamentadas

I�j, '':;':1 t2P::(�5 de flôres e areia. Pa·

i 'I 4. ;:1,3 GoLnUa�;::s do Corpo de

I�' i;', \::: <.:n�n:i}, foram escolhidas

11 ��"im, as íamüias Heusi e "',

ti'i�,

� [; III
J,

1":

I -r A J A Í�

ITAlÓPGLIS

A fírn de i:epresentar a muni- I ,

IAIc�.I;-;�:ij�lr1c nu cícade de Bagé, no

:' io Q.:: .. ',l�3 (�O Se:', durante a rea-

Curso "sóbre o "Gado
,

de -c,5.o seguir em

;) ':_' 'l':! para aquela cidade o Enge
,�I �".';;:::·'o !r(Tr'õ:lO;'_TIO Idelberto Ghi'j·
I r I ,',

�

"""1 1 1 An! 1 �:-.. ..1 co :Sscrluo!'::,� .OC� ela .tC.1-

, 1 '�,':__r, acompanhado do Engenhei-
'i II ro !.::'c,il6rno Da:tro 'Soldatelli c18

1[,
ln

:;is��o ,:05 dias 17 a 21 do correu

�, [2 e visa aperfeiçoar os conheci

sêbre a' pecuária brasileí-

111;".1; :'''_'---�� BRySQUE

CUl'SO será levado 'j

, I

1.." PJ.'c�idiLlo 'Ilelo Juiz de Dird·

j� t.., r:,l Camncca local, 51.. Erasmo

l�l ':cl,::igue:.,
-iai iniciado o períouo- i

I� (::i ri'ri!mnal de Juri, quando 1'0' I
� '4;::-:'): .wk';ª0,�s, c s ,4�die�a!iDS:' _e�n\;

I.,. r.n ,":'fl �F:JH�<' nfjiiG��E�;1tt;i:,1�V ar�1P ·í�

d l�::' m�tí;) de' João Pílü)ü;' �(I-

, '

,,-#t';� .. ia Zir:��j lbc-�"-si1l7-0 Ido· assas- t

;<'';',1;) (1� IU;:;e::to Silva. O primeiro J

"'-1' ���i ab3clvidO, tuncícnanuo na

1,1; ,tti:_r,n. o advogado João Bayer
I,\I r:cÍD e Çl sncilltador João Manoel

11'1 ['.c:::;;y, C:I"A:i�aif'�to )lue, o
, �egl��d()

I�
;t':';:ich�!lo tn ç�IJGel1l.l$!t�?;:a;?wn''i,.p�·

'.� 11:1 Ô)o r;:;,clu5;;:o' d::i 6' ,anos; e' m eío,
� t:.'clS si{!<> dci'e'ndUo pelo adv('.
fi � ) I I • ..

f�} G�:L) :Ei�rHil�s 8al'ueaL �... r-

I!I' •

' _:,_�__
,
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C A Ç. :\ D O R
'

� I�
,til

�I
'�
,r
I�
til fz::nfliüs 6 rurai 3 e ;:00 no meio
.\ \}rb"no, O levan:amento permi1 e

, "�:'�l:J,I�'1'

"c:::n!:8:::er a - �ituaç}o tanitária c:J

ln:nic:pb Em relaçãq à r:itu�;;ão
wn;túria e t:-atamento de ágm..

I�
�

C I D E R ó P O L -I S

It�' b. C�r.12'":'a, Municipal úe Sitie. ;

j'�" r�inl[s ':J.in!::,['ii'Hceu r()C;e�ltellJ.�nte I
fl o Lcr,lnv,)' das §yGSÕCS, ?�,en��ia3 ,I�I ';�e r:::SSGU, :1 funcionar tôdas as 1
1>'1 " I
� ',>"�n,, fni"�� ':'-, 11'} s'ndo f!U� o I, I

"" ... ,,��(_ . .:!I., \,.. 1.'-;1,.:) �J .1-;:J.l, - �.....,
f:1 i"::;.C't�? Ú� pal1u!arcs é franquea- I
I� ':0, I;C:::cil>;Jit:md-o nos mm�;,�ipe-: It •

• 1
" \ ;::e:::�' lW pnr dos assuntos debatI, ,[
Ir i, ',:�:; ':::;:1t:cla ç;as:l Legislativa. ,

"II,
I"

'II' I
I'

':�'
ii 'r;NH'HESA E-DITORA '

pt, "O ESTADO" LTDl\. ' ,

(I� l�·.dr:,ll::i:;tl'3.�ão, Redação e O.nei·

'!ii � :"': rW:l CO'lselhciro lYIa.fra, lGú

I C li'�:l .Pü'ib!, 139 -- Fone ::;\)� � ,

"
- -

l' Q 't C'
..

'I.._ f.10r.i:DÔpC!� - -.,;an a a(;J,i!�

r�". / nfRf:TOR: José M'a.tusal�r:l

C�m{:ili / r;DITDR: Mareílio lVI\�·

{:�tl'Of::, ;:Hho / SECRETARIO: O�

r,:�al' AnlC1i11Cl Sc1J.lindwein / REIM,·',
'�m;_:;:::�': Lui;; Ite:ori:xue Tari.'�e"l I

é ') I S'jq;'i;} ,Costa Ramos - RE·

lP.: i'i'CE J2;SI'DRTiVO: Pedl'O Pano

Í.> r':::c:�J.do / TESOUREIRO: '

Di·

rr�J.rbt / REPRESENTi\N, 1
J:7,b Ü� J,meiro '-I OE -'IA,3. Lura, Lida, - Avenida. B0il'�

I
l\h:', ".;:;1 - 11 'J andar - São Pau· I
lo - A.S. La:<a .LUa, - Aveni{Ja

Yib�'i:t, (;57 - 30 andai' - conjuJ1' I

I

Divcrscs professores rurais

10cali::lade estão realizando ura
lcr�r:tafficl;to s&!1itário nas diyeI
..:['''; co��nic�ac1es visando cornp18-

a ,opeJ;'w;ãJ Iligiene.
'

cf:i

rC'::J.�im:.allas cérca de 230

,-------_�-------

t", q::-;: - P0.t't() Alegre - Proval
Pro'paganda R"epresentações Ltd.l.
- RUa Coronel Vícente, 456.
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"Pernambuco" continua foragido, mas seus instrumentos
- I ' ;:

Costa se reune
em si�lo com
assessõres
DUfoU cerca de uma hora a rcu

niâo sigilosa mantida na tarde de

ontem pelo Presidente Costa e Sil

va cem os Ministros Lirà Tavares,
,:0 Exército, Augusto Radrnack �,',

ela Marínhà, Márcio ele Souza e

Mello, 'da Aeronáutica, C?-ma 'e SH·

va; da ,Jw;;tiça e com o Chefe cu

SerVIço Nacional etc In�orn:a-::õts,
'General .. Carlos Albet to ela Pontou

ra e com o Secretário Geral do

Conselho de Segurança" Nacional.

Após o encontro o Chefe: elo G>
.

, .

vêrno reuniu-se isolada 11En'"e COYil

c titular da Justiça, ,

A reunião, segundo se .ínícrrnou,
foi efetuada ,para examinas pro
blemas administrativos no íntcrêc

se dá' segurança' interna elo País.

Ainda durante a tarde de=ontem

'0 Presidente da República recebeu

para despachos, no Palácío do Pla

nalto, o Ministro Rondou Fache

co, 'Chefe do Gabinete Civil, o C�

nera! Jaime Portela, Che.e Elo Ga

binete Militar _J) o titular da pas

ta: dos Transportes, cosonel Mário

�ndrEazza, além dos três mínís

tros militares e do Che�e elo �cr·

viço Nacional, Ide In.orrnações, G'J·

neral 'Carlos Alberto <la Pontoura.

Poher '

confirma
\

pidml'
, ,I'. J

.

'�
"'},C:yi.�a;:;;a , ' ",'

'

tJ,end.o reeebido '<,pôic "
, " ........ 1'": l

R<>;c1icai Socialista, " Ãpós a'firmar'

que não dará,' à s�ia campanha �a,
'ráter pessoal, justificou a sua de

cisão de enfrentar Pompídou co·

mo demonstração, de que as lutas

pol�ticas .franc"e�,as"��ãoJ::' '��tÍ,: r.e.�u
zeal' f!'lta-llnente à confrontaçao en,

tre povêrno e comunismo.

")I, j to• .';
-

�
1:

, , 01:lGorvac1ol"Os, poli lCOS adh1ite,:ó
que o 'Presidente' mterino come

teu um erro tático ao fazer profi3'
"são de fé anti·comunista, quando
mais necessitava dos voJos dos

<esquerdistas francescs, O Partiel1

Socialista, entretanto, c1e'c'ldlu
fpóiar sua candidatura e exortou
os' seus filiados a partidpal:elil:
com seu sufTágio, da segunda vo·-

I�

egressD� de -BUae' é
JU,IU�do· '·1 :ftorta,nte

" �
civis mais iortes para a sucessao

presidencial, 'e a sua ascensão à

Presidência ca Arena o deixa1'ia

em posição constrangedora "parJ.
nrticLci'rrT 0_' sêu próprío Doma,'

cluantlo �� exigé ,do ,dirigen�e mú-

"xil1'io do Pal'tld'ü o papel de um
, ve;'cladeiro,-;,magistfa:dO', na disputa,'

, {j........
,� �,"

S,!:!l1adQres d:=t Al'ena

grande :il�npo:l'tâl1ela ao chamada

do Presidenta da Re;;rClblic�, pal a

tIue (') Empaixadqr ,brasileiro C!:1

Fal�is, SIJ. REacl 'PInto, l:etQline "o

mais b:'e-"e P_o.ssÍ,\'el':'
- ,

AG,reclita-se -qTIG Q,Gov'8h-1o
'

nfiD
'\� .

'

.só reserva l!1t11 pôstp i:hiP0l'4'a11�e1; , "é

cm' ,seus quadros, 'para o Si, 'B-il1i'�"'"
Pinto, como o inclui n'� 'lista do;;

candidatos mais' prováVEiS -à PnY

Éidência da Repl:blica, AtendéndJ
�o desejo do Pl'esidente, 'éxpressJ
,através do Itamarati, o Sr, lJ3ila(:

II.s ,n:.edidas tomadas peio ''OOV(;,·
no, perr,aitmdo a realização cJ.a3

c:leições pal;a" a escolhatidos, mern
bros dos àiretólios municipais, e

antes G8

a rsorgqI1ização partidária "de
'baixo para cima", bem comb a

,I convocação do Embaixador Bi:a�

Pinto, provocaram um clima de

euforia nos meios políticos! agora
certos d� que o país' marcha pala
a nOl;malização demoqáEiça.

Pint'o retornará 2.0 pa'i,s
n.ovEmbro,

j "r-

Segundo os in:::'ormantcs, aPre

�idente da República sabe que o

Sr. Bilac Pinto é um dos �nomes

Convênios do
Fundesc dão.
impulso a se

(Últim::t página)""
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Minério pode
dar divisas .a
Nova; Trento Todo o acên:o

'<

material do ex-l)C'1' j,í fui t!':ll1!1le:'iJo �,o �âtl'imônio da
(Pág'ina 2)
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Passarinho uma relação C�3

'iO funcionários

punidos com

que deverão

aposentadona' ou

.
conforme o caso, demissão .Çlo ser

,

viço público, com base no II.to In:;·

titucional nO 1'.

A informação foi prcs�ada por
técnicos t r,flbalhisLas quo !Jd�"l1

':0111' assuntos de pessoaL DlsSeram

ainda que a próxima lista d8 eh,,·

pbniveis, que perceberão venclmen·
tos

.

proporcionais ao _l::mpo d:,

�'erviço, já conta mms' de cem 11;)'

mes e entrará ,em vigor a partir'
de 1° de julho, A primeira relaçãD
5era en�l'eGue 'aO Ministl'o elo Tra·

balho, ant�s de sua viagem aGe

negra,: ·no próxl.T:;o sábado,

Magalhães diz
que :'diálogo no
País é, aberto

- o Brasil está Dberto ao cHá

logo, Falaremos a linguagem da

sinceridade e esperam:Js qU3 haja
rec}procidade,
li declaração foi" feita n:1 fard'3

c1e ontem pelo Çhanceler' Magq
lhães Pir.to, em diálogo com O,i

jornr.J'Ístas" crepenciajos no It:wn·

ratL Disse lamentar as ocorrérl'
cias com a Missão Rockefeller e;,1

varias r)aíses da f.mérica Lalm2",
acentuando que prossegue::1 no\'

malmente os preparatIVOS para j e

�eber o emissário da Casa Br::ms:t

DO Brasil, a 13 do correr:te,

O Nrillistro do Extciior CO;1�;:'

mau sua; viajem de Olto cli::s ;\

Europa, a ocorrer logo r:pr)':> f1 v[,

(sita �o no':cl'm;clor" Hcl::;on r.,o

c<kefeller.

fotógrafo de
O ESTADO
é premiado

(Página 3)



o ESTADO, B'lorianópolis, quarta-feira, 4 de Junho de 196D - Fâ:;;. 2
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Sluuin"dj
Sesc· já está
escolhidü ,'.. ,

imentinha é
,a:,I'':f"arãom, lO· la'n·t'lml dO'í� ,1'•
,'. i1.l'f@ ,,)\·21>\ .. "

ÍÍ!Í,
, '"

q. . �r� . ,ri
; I

' , , )l'
'

.,'

, A p'eça 'infantil Michele Phnenti

I1b,a, 'de M2Q'ia A1zira l\1ig'Llel, esta
dr' 'e-n; cartaz.n,o Teatro Avaro de

ü2:l'yalho" nos Jil,rÓXiq.'l:lO;;; sábado e

dornmgo, cO��l': dOiS;" ��p�táculos
'

d.ários, às 10 ? ,16, ,11G�!O-s. Fazem
parte "do elenco, alérn ,d.a própria,
'autora,' Rosa, VaJ;gia.��. O,t.�yio Men

des e· �pareC-i:óf� <1VLar�l�es" 'S2l1dO
, •

8.S ,apreL.n ta.\iÓ,es 'prÇ)lilWV'�9:as. pelo
'D::partamenEô de Cult'lH'a do Esta-
.

do.'
",- �'". ' ,:

Maria Alzira Mig:H�l j,ã,Jtpresen-
(iOll sBas ·r;eças infanti� ern palcos
dJ l�,o, São Paulo 0' Pôl'to Alégre
c ç a re elu3 destac?--se, além' de
M"-,h .. le P m'·'1 t nha, '-'O Leão que
\i2-OU sozinho", "007 contra Ore

Ih nha e MalnaêÍinho" 'e- "e,. Vovô
Nicolau":
Sua carreira artística foi inicia

d,], no Rio, no Teatro Jovem, De

O": S �oi pJla o Teatro Sol,ar, Tra
lJJ.:PlC11 ém quase tôdas as casas

" dó' espü,ác,,jo da Guanabara, antes
d� ÍO'l rl1al' o seu próPrio
ka .,ra:, E.:--:l 1059, db:eve o

grupo

diplo-

� �. .�.
I � '1' �. _:{ ,:. f

'" ':: =:r.. �: ) ....
'

',�
':. "

. 'it .

" �,' �. .ç J,' "
!

.'fI. jr �

Ta, tanjo, já f�j _[lJElfl.uÜ'ir,�a 11:!,�él'",':, 'I�� ,,�):l,��Ss,:,,:(Ç?P���i��*-wo�:�e) .r:. o A pqmiss,ãb Julgadcra _-cIp '111,e-
área de' terra 118 ir ais ue . G ·úl!"'.' ;''f',' ,1, "

• :.', 1
,'. 1110.1' .��ploiian" ,par.a o' 8e1'''1<O;0, 80-

lhôes de m�tFOs' ql�adrados, ria
".' ">. J?"e:e}Q ,Àureo . \/idal '

' Ro.:ê'i:O,?>
(

, 'cral,�rilo Oomércio, reuntu-se na

'. casídade denominada "Mina", .-d/i.," "",açómlYanhad:O: ' d.q' liicc,Pp@fé,it;Q ," "tãr:d;:'de .ontem, sób a PresidSncià
,

tant� 25 quilô�1jVftfos de' N;yj"" : 'fóchàtJ 'Vi:2i:a Valente �, dos , [�:"':' ',:: =, Professor �Jberto. ,Mündell . d?
o TJ:'ent?:, �.en;do qt(�' \) "dssmonte: it ::":. ':.,,'ff�: S8,'83 c-' R.o�é.�'io, Ra' aal. Gl,ül1l';",-, LaceI:9a, para ápreciar: 9s 36 "slo,-
proeurá :1"10' mil1é�io.. i$,á,. el\ecl,lta'c: ',' " ,]11a, � Diretor do bepaTt9-Q�úl)") gans" apres�nt.àdos,.' a corfltss�Q.'

,�.pd à"'!,ôrçaé"a,e águl(l.·
'. ,', >' .'_,: .�r:.,Vi2.r-ão; Guri} C��edLl _..,- �phe_:.. que foi formada peleis jOrlJ!a�Wt\1s

.- ,: .

.
.' ',' , ,.,' �t(F;a' do' D'!partame-nto de, Ej;UC;l�':' '"" O"[[j,ar 'Teix:eim e,.Wi1s,0l! LHj,órió

,,;,-->.;- �Cdn1w',se, eabe o' 1;m1g�fê.rÜo·/é':'
"

f �ri�' fi)' 'C�it"",;�" Bàu '"
e- D 'arte _��, • (1') �,i't(çlelr.os ,e Naün,e ,!!:l�as 'Raúlà

I e./"/ v'" < "'./ !;;1,\:- �," ...

' -, ., t.' .'l(.,�' '}-', ,.it c, _ �� ;,"-<!.� L. _, " ".r
.

",.... . �\ .

::'-"!i:l1"-?)lJO< .,&é'!$<Í:ó' 'Úla.rIs,;·,'.('�.e%lfsteHte3, .- ,:,; ..r" {, ':'�' ,!,' lê', ' t;",' E,stL�d0L�,d'etJd'itmel'lte todos 9S tra-

�ndfit"adÊ]$.:�� natu�2Z�,; ,�pr��':;�'l.' ::", f;ff,etor' 66- D8';�.l't;:inc�ltQ '��e "iS�I,Ú' :", 9.,i1.lh.�s :1:1l1:2sE�ta�os. e h,o,tlye . pO,r
,

U�iUo, o ma7� @J-evado ponto' ,ele., �' '",dã e Assistência,�SéJciai; ,João L\_:'. \, I:).m escolhc}.: o 'slo.gan':'de autória,

[1.:",-,0, a:'!cançando o índic)3" r1e· gon ' Preto' de Oliveirá _ :D.iretor d0 Comcrciá�io F;l',�'derico Eduardo

?387 graus céntígrad'Os' e.' �êS(:) I é'!--,: :" ::, do ,Depattámento Técnico; Teln:QJr Killian 'que . dfzta :' o' seguinte:.
1 '

1 1 t' "SESC' � A Casa do Gomerc'iál'io"..l,,�,, __ lCO . '-1 -!:,se 19E1a: ao ,(,O, 01,1 ':)
,"

qL'H' (: 'U� LJ" • t:."''; , l�l:iSy:L:;,�',Cl'.�" .,R,:t'Inos Arru4a _ ,Diréto.r do De, i ,

._I 'i
partamento Jurídico e AméUco ,O Concurso instItuído pelá 'ebti'-

reali7-8.clas
.

o ' GnpOl�Ú:mte 'minério,; " .": ''Nercólini' _' Diretor do Departa. d1de foi bastante c,oncórTido e"sll{l:
foi localizadÇ) em NQva, ,.Trentõ,,,, ,.,

menta Econômico-Administrativo;' instituição ,e.�teve ,a eargo' ela Co,,:
um dos, Ú.riicos .municípios. ' ca,t,.a:;',i;,,' ' missão' .Glrgani'zadora,,' composta
.. participou de um programa de te·

nenses, onde ': há o. tüpgstêuÍo; 'm"2: � , ,
" I ,

.

pelas Sras. Cl, ara .Zacaro,ri, T,erezi-, . r�Vl,são denom�n:adQ" Lag�3 na
tal ele enorm'e res�stêm.cia "ao .ca,,' ,'I. ' ,

',iI!;lha Perêira' e Ma·[ilde Vieira',

I�r,/ muito� 'valioso e' procti:a�o'.,�� �'
'TV, O programa' fo,i levaÇlo, -ao ar . , \ _

,

I
I!J

I d '1""'" '�':69� S::tdO�la��xa�� �a��:a�9aanda� S·Rd'�'� n�rPB, 1C,!n, _ :egI8;" ,-', O,' ,IV,.. 'r,'ft"',.",,
"

> '��)do' Departamento· 9.é'. Rádio,joT,'_
.. 1;.. I.� �ijm b6 ' a

.

U
,

.
_ ,.�. 'J,:': � ::',,�:;�I�;�nt��a�áC��I����;n,�����ag�;i, t/ -fi '�;I,P O:" ··3G,

aUltsdâ énl nat- aí···.· ',c�:'�:out,:\p2 �eg\:nd�'inl�,,:", "U ;.,� ,:ntn �� ,

.1. .. ,
"

'_,' y " ...�,,,-«. !!;;' , \
,

.l f I ,,\ "rnar-oe;; jl,o De'OaX:\i"l11ent9 l�Ed�l" ,� lli,1i u �
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...��'''';�J",'''',�1'�h''í.'''''''-j',>1'�� \':�i",���,l<M�"1Y"I ,��",J,o;' �- :-' "" ,��:-t>'" po'" .h

t :-. '(
)r 1\ l, /'

I 'I-
0;" ��:-"i" {'�. J

t � �� \:: .i, �pt'(;;-a��·-,e'�"l1�n:l}1't;t., �a/iJ.:\�Ütl1IJ' '11 ,a�<.; , <;',"). _ �
r

'i'IlvO'·'àvoLnEn,t.e. _,'"
C'oeial 'db;,'Bl'asir', que foi escrit:J, /,hi. está se ',cogi�_arido à implal}y;-i:

.

:; . p'��celar;clo 8'11 ..:1)

de- rtajaí a , .]\mtarnenLe C01-n' o" Cd'ronel "Ayrton " 'çuo na cidaQ.8 de um Consé1'Vatli}· "_,,', meó;,fi,s'. -o,.""p:<"game-:ato dos débito':;
" 'pJ Grno }D' rio· Gn�'-;1Íb Estudanti-J' . C�E.e_H�.;":.....::ca"l·nb.ém,,,o.,: P'a;'(5.tev:ç11'lir " �,' i;Í-!D:' de' NíYtÍs'ica;: yis�,rldo', DS f;:{tu'fo nilativos aQ lCIvI, oancelando tô
, . :[:I',I:-;:�m.C'(!_1Je·J,e�li3�á e?r1--�eJeir:" �'�'-'(�allu:( de Cliriliiba " deverá �'estaJ.� ,

a transforlnação nà Fac�l�ade' (te + cÍas as'- dívid,as do Impôsto TerrHo·
oro vihçi()L:'!'O' I-ia[í)lela, cidade 'a I T 1 esente n'\ I ,f'eira''- 'Colegiàl 'do Belas" Art$s, '·além da instaláçiil) rial I�ural ,.cobradas pelo Estadn

FE:COIl,I,�""'; Feir� Colegüil do Livro IJiv:-o ae 'It;l.jrii;, qU8JB.dp 'ffiFá G d� ,11m "Museu-:de \�e_)r;od]1çQ.es (:P; (!, ap-ríU'lorancl'õ 8, lezislac:ão t ibn-
é'.c I.:a':ü" O·IOéà� da\feiTa já foi

"
'l��lcarrli!;nto" de :Se�ji�h:o dÉll,1D�';i- "', '; ',5";" " \', ",': '

. tarül;' foi' �ú;sinadQ pelo Gove.na·
c::c(.;::,;_�!,:,; e" o.s

.

com'ponel'ltes. do nC::1-0<'aEna�orádos': :" �: profetL.·í ,'-çj]m}s' P�:imas: 'cu,id 'p��e�i'o '�.stáj' dor Abxe(u Sodré" O parcelamento
" Cl'ên�i6 'E,;t\J:51�nU-l, Salesi�l�.o; de;' .' U1�1a 'palis,tr�'a:bOf?9:Pdo;','((fi;ma; 'J;G:u-:,�a$.e '�é Q,C(nçl�sã.0, ,S?b' �i ,L�?:. das dívidas do rCM, que era d::;'

rtàJài 5á- i:q,iciar�m 11 prepáração' .'
"U J()�êrl'1' e �ô "l':r:;tmõl'o':,">:; ",," ",' pcnsabil�tlaçlê,

. 'do : Dep,artarnen:.;) ap!"Éás 12 'prestações mensais" pi!:
'da GlJeri?,,:'Rio 0.0"0111'0,: ,para a ",1"", '�,

). 'derá,'el�il-apse em casos exce:)cio-

1�-:'JO�t�t:�i�; do::;' ü'n;:tBe:t:_os "stands" A
.

E�l1·, de _:parÚdpa.r'em d�'
.

de E:lucacã'o e C;ul:tura a bBfeE�l' 'riP.iS ,até sesserlta prestações'. O
FECOLI" í:iivers'á:s ed-ltorá:i,;· e· Íivi:';�. "

,. ,i-a Muilic:i�al' �s�i�,cõnstruiJdo um· decreto extingue também os clé
rias' já; 'c�nfi;l�"ál'am: sua;:;' pre$�r�.. , '.,: prédi0 ·ei1:i convênio' com; o' Rota· bitos do' "Jmposto Térritoúal Rural

'ças, e,oiU :v�nda' de liv��s bá'1'atea. .

ry CIUb� dê Lages para � instaLJ:·- cObr-ádos ,pelo Estaâo 'até +9.61,
C'b.s e:n 10%, Émtre 'as quaís a Abd . ç.il,O da Biblioteca Municipa; e air:· quando· êsse tribúto p.assou para
C�l1)\iral, .\a Le1c:' Cu"tural, a ·pape: ,da', o pl'incipal 'o.l?jetivo 'daquela"" a esfera municipaL Ficam cano:>

. laria do Ministél.'io da EduçaçâÇl e, __ .pa�ta qlre é ii1 cor1'strução do Tea· lados",ainda, os, d,jbitos decorren·

Cultmá, a Papelaria ,Ráng'el:, q -tro Munic'ipal/ obedecendo o ma�s 'tes da aplicação de multas sanitú· .

'

,:papelaria São ,Luiz" � a: Li;lfraria e eJey�,do. pEliii'fio da arquItetura rias anteriores à lei que. atua li·
li'ape-íaria' Santos, -:,1' brasileira, zou os seus valôres.

' .. J
�

,!\,
"

<,
V!'::L::c1)'::l: ,c;:j,,�,!-:f:,4' e" conC811·

t:, �,�·�'�5 Ctc. t1,.,.n:t':=:tei1)), U 11 minério

r,"i�; ,�",��:�:�'J, i,;�!'�:r��s,. C�O ,,0'C11 ::11 tzo �J�OO e c, anco, d}c;!1 c,I:)

,'-...- .' .y!' . "'<'l�C
l

> In';}'� -

}' Ç,' ()'(,(l,,__ ( S 1. _11_L ...." oo.,_",'.ne_�� ,e.'--'

instalada brevemcrr.ã rã cid.::c) d �
1;,.,..' f"'M t !.. �( • 'r.' � j ';.-,.
1�4GT:a 'irento . 3..: .!.Vl11�e;r8(}aJ N ,V,Jt

r-ri'ent.c:'o, ccnsti'l!�c:a ci2 ca';ita'i'3
j: :u;is�',:s: é' t. aves ds e:�·,pre;�::; (!_cc:

Ínte:::na:2icr::.:.l.

"

/ ...

I' ""'.

I'

\

C,ine São José
';
•

rin d .. EO�'lr� ao IvIé.'it,J, n9 l° �es7
tiv,,"l cL ,Teat:·o Iilfantil tla Gua-

nabara,

Além' des�as aUvidad�s Maria

Alzü'8., ,Encontr,ou te/np,o para 1a

:(;sr televisão e ',cinema. l;'articipou
do filme de Lino Machado "Ter'"a

f dLI. "J\,",�'ii49�0,":'';'' EJl._i �Sf��Y�"t rl:o.�sià,\\,1 I
&-
r '-.) r --II-> -;r "I' ,,. 1\ '

tünd, siqQ ,'p�lb1ióada� €l"tl jornais
de Rio e Pôrto ,Al'egre, 'béÍn' como
em ,revistas literária,s, E: autora·
de várias peças infantis.

,

.

Di'sde criança gostou n1uito de
ler os 'contos para crianças, de

MonteIro Lobato, Depois passou a

prestar: a"ençãQ aos desenhos al'li-

madàs de walt Dísney e achou

que podej-ia reunir os' anin{ais,C'0111
OS sêres humanos, com -enredos

fantásticos e interessantes para o

púbhco infantil. A primeira' peça
que escreveu foi "Sonho do Ma

nequínho", lá por volta de 19GD.
O ÊXITO

Depois de muito batalhar, Maria
Alzira alcal(lçou o sucesso, foi mui

to aplalid�da como atriz, no gêne
ro mfantil, em üm trabalho 111011-

Ltdo no Teatro Jóvem do' Rio: "O
L�ão que fi'cou \sozinl1o", qlJ.'8 se

m&nUfVe' em cartaz por um ano.

O\:tra' Reça, ,''O' Vovô Nicolau", fi
cou seis lueses em calí'taz eril São
P�1t!lo.

E:1'1 1963, veio :93,ra Pô:I'to Ale

gre e estreou, no ano seguinte co

mo atriz, na p3-Ça de Johh Osbor

ne, "Geração em Revolt9.", em mon

,
tagem elo Teatro Gaúcho de Co-'
média, Em seguida criou seu pró
prio grupo e passou a montar pe
ças de sua autoria para o públi
co infantil:

"Deng'osa .gatinha quer se casar)-' ,

e "007 contra' Orelhinha e lVIa
lhaclinho", Seu granele' .êxito, én
tretanto, Íoi com "O carteiro d'o
rei," de, Tagore apy'eserttada sob o

patroc\nio do Educandário Mahat:
ma Gandhj_, com a" preS$!1G"- do

:; _� �ll'\J?f.l.ixa,d(r[ .,ga tnd�ar ,i.: 'r
. t", Aliás, 'Maria Alzira estêve na
.

Índia, onde' í'ec81heu subsidias sô-
b1"2 o folélor8 e os tostu.';:1es locais.
Ela voltou muito impressionada
com os traball�ós m'�ui1is de mar-,
fim e mael2jra, Gostou muHo dos
t} n:plo§ milenares, das danças fol-
cb:icas e lendárias.

I
,...---
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HO,MENS D� 2� A. 40 l�nl.s
FIRMA ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, ESTÁ ADMITINDO S:E;NHORES
DE 25 a 40 ANOS PARA VENDA DE TÍTULOS PATRE\ofONLUS; LANÇA·
MENTO PROGRAMADO Pi\RA BREVE, COM AlyIPLA E TOTAL COBEf{·
'FURA ,PUBLICITÁRIA, YFROIVIOCIOl'{AL E DE VENDAS,' POSSIBILIDA
DE G!\.NHO NUJ\I_CA INFERIOR A NCR$ 1.350,00 ME:NSAIS.

OS INTERESSADOS DEVEM TE'R NO MÍNIMO INSTRUCÃO SE�
-'

\
....

CUNDAfUA.E BOA APRESENTAÇÃO, '

.

C!-iRTAS PI,J�A, ÊSTE JORNAL, AOS CUIDADOS DO aLIC'!; ATÉ 6a
r nT >A 'I�'I' 6 'f'/69: ,.'

'�;�8��§.T;�� AS 8 HOBAS DA NOITE, N!1 MESMA DATA, 1'-TO �Er-.TAC,
."

,
.

A . parfir de' Sábado
,', .

mZlllg�'�mR_�

\.
\

\\ estrel'ondO \
,

%K,EI'Rl���;�� )�;�:,;�?C\KWO-ODSTANh.EY\ KUBRICK .,_

. \ Roteiro:
KUBRICK e ARTHUR C.

I,
"'

I ç:Co Nc';a T';t;n,:)

�_},(I) (.�rJ 1.:.�nL::1L .0L o

J un:ará a c:a,·

.A"' 1 I-e�'eira L)

Vi e-f'resÍG,lêT_;'::1

y:(!'CJ . [51.', 1��í�"'2.);l is"o' NIas:::.agu.:l'
F,ü,;, QL;O pr(!tc:1�'S:!1 monta: U1"1.'1

completa, com ass:s-

lência
< ;:u:;s Grnpregados" e a ind'lls-

'triaJi�::ç.[J do p1'eCi�SQ minéri()"
utiJ.:Zando ").-'ii1ódernasp� má.quinas
-de extração e beneficiamento. Pa·'

ina'ugur'ill da :::

FBCQI,I, o Secretário da Educaçã()
e CCl \ tur'a, Pr�fe::;sor Jabir Fal'lf'tin(?
Te Souz� já confirmou, a sua pr'3'

"onça e deverá proceder o lanç,\-
.

j'1_;ento ele sua mnis recente obra
. j':oquelJ, cic1;:!de. Ti'ata-s'e da. livro
intiLulado :'O:'ganizas;ão Polítíca e

Fcn: e C!<l Drpart:lmento Esta

d,,;al d':; E..;trC1dns de R.odagem in

.formou na tarde de ontem que ctu-
\' �

-

rünt8 o correr d',stJ. Se\í'lan3. s:o:rão
reiniciados os tra�alhos de asfal

J:einic'iá,dCls 6,31 trab3Jhos de asfal

'tamento da Pont� Ijel'cí!io Luz,
agoJ'à ria fase finàl, .pelo lado do

, Cc,nt;nEnte, p::tra· �'ua conclusão no

mais curto 'p:-azQ. 110ssÍveL Acres

cEnLo'..l a, fonte que oS trabalhos

finãis d2Verão perdLlrar. por ,seis

meses, estando prevista a conclu
sfto d'a obra para D,ezembro deste

ano, mas s� 'houver algum impre- ""

visto a p:cnte s"",;" Éntregue, ao-'-

Ü'áfego tótalmcnc'J a;,;faltàda, im
rJreteüvflmuüo n8 dia 31 de ja-
neiro de 1970.

De oútra pJrte, o Departainento.
Estadual çíe Trânsito anunciou

que ,porá em prúí.ica úm pl'UlO vi-

sando úd melhor escoamento dos
veículos ela ponte quando forem
iniciados os trabalhos finais de as

faltamento, empregando guardas
e deixando -um carro guincl)o na

cabeceira, para atender ÇLOS casos

urgentes,
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ft Cidade ,
'

,
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I'

"Polícia continua caçandu
o facinora Pernambuco

Ladrão �rêso
canfessa Judo
s·ôbre crimes

,
' r,",

,

Acidente no
Estreito ·tere

. 'um motorista
\

Rural ylli5
é roubada no
Continente

Sudepe pre$ta
. assistência
�o pescador '.,

.'

�; )1'
A tê a noi te de on tI�}U; 'os agentes .

" neses.

En'Lre S211S Crirh�.s� ai·�'oia.�-se as

mort,.s ao _lllOtoLsl..1. 'bl(l1iiuUl.UenSc
MdLlaLl 'dIa .. tLilD, (LOI'Ldo em

lS6;7, no MOlro, do 'Cor'Lado, é .am

bérn co-a�:,Lor,da rilo'fie do Engc,

nheiro' L ,üz: F' .:rnando' 'Gugclmrn
de S,á e do guarda rodoviário' Ha

müton Es_p:rcto Santo Veran, ocor-
'

rido Cm março último na cielade

de Lages, além de diversos. rou

bos de automóvel no Interior do

, Estado quando pertcncta a quadrl
lha de puxadores de carias, 'Ch2-

fi�d..1 por "Goiaba." desa-ttculada
pé la policia eatarínense em

1u6;7 .

policiais mobilizados para a cap
r . LU ra de Seglsnàndo da Cruz Alen

ear oastelo Branco.. vulgo "Per-
, .'

,ll.:uÍlbucu," foragido da Delegacia
d.: FUi tos e Roubos da ,CüpiLal
desde a madrugada de 'segunda-,
fell'a, não o endonjj-aram. Pernam
buco tem 25 anos, cútis morena,

, cabelds pretos, olhos castanhos e
,

1m60cm de' altura e segundo 'sua
Iil h a naquela especíalízada, é na
tural do Ceará de onde saiu .aos

o -Departamerito Estadual de"

.Trãnsito registrou por volta',' das
,23h .ríe terca-tei-a, um acidente

e.utomob'bistíco ria' alt',ura ,do n'"

1921 da Rua Coronel Pedro Demo

ro, quando o Volkswagen de', placa'
3�-3a- d, sta 'Capital, dirigido "

por

D lton Ferreira, l'esid�nte' a Rua

,

Os agentes-da Delegacia de Fur

tos, e Roubos da Capital d.:!tiveram
na. ultima segunda feira o indivi

duo André F'erreira dos Santos de

Côr branca, solteiro, 20 anos, na

tural de Lages: que nos' últimos

d.as roubou a' residência-rda Sra.'

,
'

A Dc.legac-a de F�lrtos e Roubos

da Cap.taí registrou na. manhã de '

ont m a áue.xa do 81', Leone Car

los 1\1].l\,1;3, COllt::tdor Geral do

E:oLd,�, r_fá�nte ao roubo na ma

drug.ida de r.ntem da camionete

Rural Wyllis, fôr �zí.ll e branca.

ano .19€4; motor numero .', .....

B-4-1.8S'9-'19, sem placas',' pcrten
c, n .e à rcpartiçâo que dirige. O

v, iculo, segundo o Sr. Leone-Car-.

los Martin r, estava estacionado

d. L ante a casa 11''' 427 da Rua An�
't�n, o Mattos Arcas, no Estreita e

sua falta íoi notada por volta das

811 di': ontem. Fonte 'da D21cgacia
d, F'l,;rtos e Roubos 'informQu na

t."j de d,' on em W.le o pi'inclpàl SeiS

p:�ito do roubo é ô individuo Beges-
11.o1.du d,l l.r "z 1"1. n:oa'r Casedo'
Branco, vulgo ptrna:'übuco" que se

lnvonLL:l J.Ol·..16_do el_tquda espIO"

cLtliz"eLt dE d!- a m _ drclgad:1 dJ.
.

últ m;' sE,gullda�,eira,

Encontra-se em Flortanópclrs o

d!j'ttor do Departamento Gêfal de

FInanças da Sudepe, Sr. Sebastião

ele Souza Card030 que veis coorde

n.ir, ji.nto ao Dvpartamé'nto Esta

dual de Caça é Pesca, 'as rerorrnu

Úções determinadas pelo Plano ele

Contenção do Govêrno. Norma Piazza Rampon, na cidade

d..: Timbú. Em poder do ladrão ro

'1'.1111 encontrados diversos objetos
e algumas peças de roupa que corí>

fess(Ju ter apanhàdo na residência'

<Ü Sra. -Norma Piazzà Rampon.

Ohvo Bilac, 20, cJ1Ccou-se víolen

tarn: nte com o carro de placa 94,
ele propriedade dj índustríal Na

boI' Schlichting, residente rio Es

t.rL�LO. Com .o choque, o veícu.lo de

Fonte daouele Dzpartamento in

rormou que 113.S reforrnulaçôes "foi

encontrada a fórmula capaz de

pt rrnitír a continuidade dos servi

ços assís.encraís
'

médicc-cdontoló

giros aos pescadores 'cata-ínenscs,
rnant.dos em regime ele acôrdo eu-

'

t�'(; os GOClel'nOS F\.du;ll e ele 8:ín·

t..1 Catarina".

.

, ,

1-.[ ano.s PUl' 111_.t!VU;j lall ... l1!al't�s,.
tendo se radicado no Rio de Ja

ne�ro por. algum tempo, meses dc�
,

pois seguiu para Santos, onde 101

pre..o pela primeira, vez, aos 16"

anos. Entre .os sinais característi

'0U;:;, l"en.ambuco km urna cica-

'U'jZ
•

na;:; cosLas da 'mão esqnel'da,
proveniE'll te de corte; sinal prêLo
110 lado esquerdo do rosto;

,

duas

cicatrizes no bi'aço direito oriun

d�ls ''de corks; diversas cicatrizes

no braço esqnerdo e uma tiltüa-

gLI!l no peito cpm rrioLivos j:lPO-

','
J

Segislian'do ela Cruz Alencar

Cibv',O bóill;O ti'ab:dhou' aind.t
.

corbO port<i-ü:o e "leúo 'de cháca

rá" e111 d,vO's.is casas de n1'2retri

eio na cjd.j.dê d� Hajaí, ,u,;ando

ou�ras non1Es, como João, Carlos

Fo: t:_i), Joio Carias Ferreira, João

d; Almeida pio e Ciún.mdo i>.le'n

GJ.r.

De outra parte, fonte da Dele-«

ga..;iiJ. ele Fllrws e Roubos m[onnou '

q ue deva-se a 54 o n Llll1Cl'O de
, r6ssoas L.s8.clas pela Saempros em

Florianópolis: e que o valor total

do gOlpe_em Florianópolis não foi

d. krEünadJ,. llnía VeZ que conti

TI Lla:l? ap.1.l\.cl ndo novas vítimas

dJ5 cstdionatários.

Dilton Férreira: desgovernou-se
lIlclú de éllcuntro ,3, U1l1 l'llülltc de

,U:",I a<,;UlllL:iuU;1 :11aquela via, pú
dL��, " •.• �,.vl'.C�lc.,..I. dl,\.s' ol11',ls

ql."e a' Prefeibra MJnicipal, reali

zaI no, 10.:;al, cár)Jtàndo 'ime�iata
ül( ntt, sofrendo . grandes ,danos
l11:1te1'iais ,e causando leves

.

feri

Im ntos Ul1 seu .condutor.

O Sr. SêbasLão de SO:1za Ca:'do- I

so mallteve uma s':\rle de reunióes /,

com os d;rig, ntcs elo D2p3.rtJ,men-
to E cad, aI de C.l(;a e Pesca, é.m
Cl1mpLmCll�o à' SU3. agcncLl.

(

unab faz balànçe sôb�te
.

,
-

.

os prêços em fluria:nó�8Hs'
,

A Dclégacia 'R-:gional' d,). Superint:n- ,raL:der dJS prêçe's, salienta os seguint:'s:
dên�ia l\L\.cional do Alnstecimcnto dhulgou C:.tfé Torrado: ,(+ '50%) 10,'iR - () S!.t): p -

na tard.:.'dc onLm â'mais r0Cl"nt2 pesqu;;:;a t,.Llba (+ 44%) (1,00 -- 1,44); Espin�fi'e:
d:.: variação. dc �):'êços n:édios no Cumérc10 1+ ;)0%) (0;20 -- 0,;,.0); Tomate Especial:

vürejis,.J. d·: Flul',an6polis. Segundo a d;vul- (+ "37,4%) ,(0,99/ - 1,66); B:lLb ::'n \lê�9.:

gaçãp da SU;,AB foramarülisados 117 p.c- I, + 2�1%) (0,25 ,- 0,30); Foiião Br.ülco,
duLcs referentes aos e:êneros alimentícios, _5rantll: (-I- 11,3%) (\'i,� - 0,93).
dLirante o último mês de M:1i'O, conll"Ol\�.l
do cO;j1 o �11ês de AbriL Do;; prod",los alimentício" que es�ive_

t'J.ITl LI.! b,üxa dur"nt-e o mês de Maio, a

A p�;squisa cons'�atQu que 67%, equiYa- ') S:Ja:sa da SUNAB destaca os seguintes:
lentes .1 7'7 artl?'Qs, pamanLl1C(;ram', estú- L.mio: ' (-,25,1'\'0) \l,:3l -- 0,90); ]\Jao-o:

veis, ou seja, um;), var,2:�ão lU.crio!' a 5"'0; -·Í4'V<1) Ú,O()' - 0,86); FarinhJ.: de M�n
enquanto que 22,5%, cO�Tespond.ntes a 26 d o::a, gy,anel: (-26,1%) (0,46 - 0,34);
produtos apreS8nt:'tram alta, e 6°/(' dós pro- 1-\1115 NaCional: (-8,6%) (4,38:__ 4,00) e

deltas r:csquisado� réprescn�aIido 7 gêneros,
'

__ L..i.<';�: (-9,09%) (0,3,2 - 0,20)'-
'

Mesmo quê nada te�ha a pagar, todo brasileiro,' assalariado ou não; está obrigado a

apresentar ,declaração' de. rendimentos desde que:

a) tenha auferido, no ano de 1968, reridime-n- 6 '_

'to bruto, superior a NCr$ 3.50Q,00 (três
mil e quinhentos cruzeiros novos) - ANUAL;

-

b) tenHa sido, durante o ano base de 1968,
proprietário de qualquer dos seguintes bens
ou direitos:

"

,1 - aut-omóvel ou, veículo slimilar;
2' - imóvel residencial de área construida

'superior a 1QOm2;
residência de veraneio;
imóvel alugado ou desoçupado;'

Itítulos de rehda el ou títulos de crê
dito eie valor superior a NCr$ 5.000,00
(cin:��$,Q mil cruzeiro5 novos); ,

NÃO ESPERE 'o ÚLTIMO DIA!
,

Procure curripr'ir' a sua obr'igação o mais c�edo possível.
Lembre-se de que o desenvolvimento do País depende do

recol�ir'nento dos impostos, O ,Impôsto de Renda, pago
corretamente, reverte em bent"ifício do povo através de mais

escolas, mai� e:;itradas, melhores comunicações, num pro
cesso dinâmiço' de multiplicação de oportunidades de tra

balho e, educação, enfim, de progresso material e espiritual
pára todO$' os brasileiros.

.

v ações ou quotas de capital em valor

superior a NCr$ 3.000,00 (três mil
cruzeiros novos), inclusive firnia' in-
dividuai;

,

embàrcação, qua!q�er ,que seja o tip.q
Ou tOrlelagem; o-

títul,b de propriedade ele dübe'recrea
tivo ou sociedade desportiva de, vplor
venal superior a NCr$ 5.000,00 (cinco
mil' cruzeir_os novos);

.

aprCscntu.ran1 alta. Os r€s_,ant�'s 4,ô'y{, q'-le

representam três gen:ros' ausentes no'
O Serv.-ço d,_; VivUgaç;;,o da Delegacia

mercado naquele· mês (manteiga a gr:m(']
=V_gibrul d:L iStJNAB, encerra a pesquisa,
concl'lllndo que "cstas- vari.lç5es", mlutu3

e dois tipas ele ]1esc_ado: a cacoroca e a p..:-

lambe ta, sendo que outim: dois artigos re-,

gressaram ao mercado: a garo�lpa e o go,'-

d nho. "
.

�

. .

d_,�;; slgnificativas, não representam' uma

nstabilldacte n® mercado, visto' serem pro-'

;:i .. tos que apresentam, naturalmente, uma

n.�oll;;Lmcia de pi'eços devido a fatôres cli

,á __ Ll'::; que detnminam sua' aU�t!llCla oU

7 -

Entre os div-:rsos Pl·�dutos que tivfram

alta VETifk7tla pda IJ:squ:sa, o órgão éon- 8

3
4
\5

fotógrafo_,.de. Estado 'Iem

premio d� melhor tt·ab alba

,g :-

10
aeronave;

imóvel rural;
cavalo de corrida,11

r

O íotógnJo Paulo Dc;tr"., de O EST:... -

De:, obteve' os p:imeiro e terce}ro lugares
no conCHL8 d!� fotografias, na çategoria
amad ) _ -pl'ofissiona1, instttu;çlo p'eia Uni

yersidade Federal de Santa Catarma e pa

trocinado pela Kodak do .Brasil e Ótica
Scussd, ;'Ponte" e "11113. Colonial" foram

as fotogralias de Paulo Dutra que obtive

ram a classificação ..
,

O segundo lugar foi

daelo a foto "Abundâncla, de Vasconcel'3s.

Na categoria amador as primeira e se

....gunda colocações foram obtidas paI' G,1,
berto Gerlach, com as fotografias' '''stop-

. ping ]jy th2 Way" e "Hostas de Ontem". Os

te�'ceiros, quarto e qüintO lugares foram

conferidos, respectivamente a João Bat·s

ta Berreta: Júnior (Sêd2), Walte� Jprge Jo

sé (Contando D,inheirq) e Eugênio Muller

(Arquitetura em Dimensão). Foi ainda

conferida menção honrosa 'ao fotógrafo
amador Iraé Ruhlanel, pelas, fotagrafias
apresen taclas.

A Comissão Julgadora, integrada pelos

SrJ. E:n�;:;to GreLn, LuIz ILnrlque Tanc,re

elo, 1\1o"dr' P. l\,ira, H:,ssts Corrêa e Qriv::tl!
do dus Santos, �"ós o exam'e e classifica-

•
-

\I
•

çãu el3.S tbtogra.ms a�,resentadas, I exped:u
do seguinte neta à imprensa:

"Considerando que os trabalhos da ca

�eg;orÍ1. Amacl'�l' foram superiores a.os da

ca tega�j a Amador-Profissional;
{:cns�de'ra�do que mLlit�s das, fotos ins

critas iá .:9artiéipJ.l'3.l11 de outras promoções
,;,11 tL 1'101'es;

con;;_derando que a1guns trab:J.lhos se

lecicnados desrespeitavam o item oitavo

do Regulamento, pelo, retoques, sendo des

cla:.:;ificados;
('ons:derando que o Concurso teve, por

obj(_ t,ivO q incentivo à .ane de fotografar,
pLncipalmente Entre os jovens;

ronsiderflnc!o, finalmente, qne alguns
participantes não. obedeceram dispositivos.

regulamentares, decidiu classificar os tra":
'balhos na seguinte or,ctem:, .. ". Segue-se a

ordem· de classificação.

LOCA!S'pARA ENTREGA _PA DECLARAÇÃO. E

INFORfv1AÇ9E� :.'
Para' s,üa facilidéiôe, V. pode apresentar

..
a sua de

clara<;:ão em qUalquer das Agências ,da Caixa .Eco
hÕ,mica' F€yderal.

••uef Você q"e, Es,,,d.,? Você q"e, Hospitais? VO:ê q"e, Escolas?

� 111411.; �li ,

PAGUE CORRETAMENTE O S�U IMPOSTO DE RENDA!

.

i �rulD�J�� SECRETIIRII DI RECEITI FEDERal
L-_'_'__ ....-.'-_\_��_t\_\\II_l\\\$_\\._)_M_in_i_st_é_r_io_d_a_F_a_z_e_n_d_3_-'--_____ _-,--
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MUR1UUAS
PIlPULARES

GUSTAVO NEVES

o problema da moradia 'po
pular vem sendo resolvido,
em San t a Catarina com

auspiciosa regulari f ade, 1\

COÍl1\B tem exercido, para

isso, uma atividade fecunda

cesde a sua criação. Consti

tuindo meta da politica so

cial. do, Governador Ivo Sil

veira, 'a construção de' casas

populares já apresenta nota

v, r concretização, graças ii.
contínua r e. enérgica atuação
da COHAB, junto de cujas
deliberações e ortentação es

tá o Secretário Sem Pasta,
dr. Armando Calil Bulos, co

mo representante do Govêr
no dOI Estado.

Ain:la reeent�men[e, flli

inaugurado • n�ais um' gTUpO
de 100 casas po .�ulares, no

município de São Joaquim,
,ato a que estéve presente, ,o
Governador Ivo 'Em "C i I':} ,

"lém de outras autoridade",
inclusive o Presidente da

COI'IAn, general José Mir:i:;,l'

da' Bas1O'-. \H se conhecem

alg-umas centenas (lessas C,l'

sas�resideI1ciais" dissemin:J·

das' :wr diversas regioes ca·

tari)lenS',�, elentro do progra·
ma fia J::OHÁR, re;,etindo �s
,dir!'; !Lizes da política hahi,
tacllInal do Go,vêrno ca La ri·

nense.

,
r

I

,

Estão a�nda em vias de

il:augul'ação, pura muito bIC'

"e, outros grupos ele mora:
L'las populares, construidos

em .áreas cedidas pelos mu

lliclpios pa,ra tal ,fim. Assim,
dentro 11: pouco mais, serão,'
eo,nc1uidas as construções de'
um grupo ele 81 casas e!ll

Brusque, um de 470, em Tu
barão, um de 10'� em Can.'oi;
n11a5 e finalmente um de 50U

casas em, Itajaí.
,Vai Sendo, por essa fqrma"

cun�:', "ildà 'umá' d�s" nra'is
oportunas metàs govern'amell
jai;, visan ::lo, à, s,.:ução "de
um dos ma,is grave,s' ': e íHe-

;i
..

'�' ,
.

mentes ,ljToblenla�, c0!ltra '9s
quais �e debatem �s' 'popl)iar
côes. N,esse, amplo 'setor ,de"

�liivj,aade; p.àl'lNcas, as" m,', .,'

elidas "postas 2m' prãti�a pe1f)
Govêrri�, p'o1' iflte!-��édio,' 'da
CORAB, ;ap'reséntam' �pl:eciii-,

� 'I' • "

\'eis 'índicçs de êxito, ao cu-

contra� 'das neéessiIJades da:>

cla�s{( ti'abaHJ'aa'�'r;as, nas ci; \1

dades é' nos campos. É, sem

(tú\'Í la,. �m grli,�de,"ser\líç;
prestado, p:lo ,POd'é)." Pá�licll',.-
ob ;éfi�'an{:;J aten'd'?r ao vc-, r

I J
"�

\ �., ,\,

lho l�"o]jlema seciaI' da' falt.l
de

. abit�,ções;
,

J ;� ,- ,

Lou váycif, pprtan'to, c"Ós' es·'
[orços clesenvolvidps,,' l?eJ�'
COfIAR, deso.primil1clo i'nilha·'
res, de fammas que\ suporta·
vam as condições de ruma·

dia descOIll'ortável e 'dos ah·

gucis caros e sem�1re mais

elcvados, castigadas por in-
.... -

,

supcr.íveis embaraços,', oriun·"
"

j os da falta' de casa' própria.
Obra que' marca, 5(\111 dú·

vida, uma úás r,ele'Vantcs
iniciativas da Revolução e

que, em Santa Catarina, en

contrbu, para incorporá-Ia
ao seu 111ano ele Govêrl1o, o

Chefe do Executivo, a con',·

tr�ção d'�'" casas' popula;'es,
mediante .'convênios entre a,

COHAB e,,()s, gTupOS de inte,

ressados, com á' cooperacão
das

"

munici:, 1lidades,
....

é ',j:i
uma L:liz realidade, da qual
se beneficiam alguns milha·
rcs de peSso'as, que operosa
mente. conconem, satisfl'i·

,ta,s, para o dcsenvolvimeul.,)
do E;;tado, favorecenúo a

,comunidade de' que, ,fazem'

parte. "\
� I..,

Merece, "pois, "r�gistro mui·
to espe,cjal. �. a ti�idil4e qêssn
importante se'tOJ:: de ,previ·
l11:nto' ilO' ,imperativo 'soc�al

, ,
" . �

,

da casa ,pa,ra o tl'abalhador e

sua família. O que' isso Sig-
\J)ifi�a no' combate ...�o ,�u]j.:
c1esenvolvlménto é evideíÍle:
o hem estar 'gera' Uma duns.
ci<3ncia '(te ��'al,or" que haverá
de express�:r:s�,' 'câ,da vez

mais, em, operosidade e an
sdo de maior progress'o. Por
outro ll,ldo" col'neça o homem
comum a sentir, que não está

�Ó e a compreenj'2r a a5si,,·
tência do Estado, a que cop·

'l'espond9rá com vig'orosa
compreensã,() da, solidarieda·
de comunitá1'i_:1.
Faz Jus a congratulações a

COBAB, 'qu� a:,sim bem está
I'<',tlbando a 1�f)lítica do Ga·

"prno, ajnsiando"se ao esfôr·
co �el'al Em pl:ol do dcsenvol,

,imrl1to rle S,lhta (:atarin".

a
Foi bastante oportuna e esclarecedora a llotJ. dis

tríbuída a Imprensa pelo ,Sindicato' dcs Corretores ele.
Imóveis de Santa Catarína, alertando o público para a

taxa de corretagem cobrada pelas transações' do merca

do imobiliário, .que não pedem atingír P2rContazem ,"u

porior a 6%, A nota veio :,:,rev'enir ao§ adquirentes d :

apartamentos éontra às corretores inescrupulosos que
cobram cifras superiores a estabelecida, prejudicando o

,

bom l)l0Í11e da clasce e criando :em tôrno dela uma íma

<gem que, em absoluto, corresponde à real da de. Particu- \'
,

,

lar importante da nota do smdícato d Z respsíto- a ile-
\

galidade de qualquer acórdo que possibihje o aumento

da comissão, caso em que os corretares que �SSi:11 pro

cederem também "estão agindo. desonestamente e em

prejuízç dos clientes compradores",
Nesta época' em 'que a CC'113ü'ução civil imprime um

notável surto 'de desenvolvimento à Capital do Es.ado e

às príncípais cidades catar.ncnses, a atívídade ,:i03 cor

retores de, imóveis assume especial ímportâncía. A êles

compete esclarecei os clientes sôbre to'dJS os a3,pectos
dos n_egóciq:3 que vão realizar, aux lim:d�)-os mes:"o nas

suas decisõ'ES e na sua escôlha. O rapfl elos corretores,
ass;111; é mais de orientaçãc, do q',lC qualqu,er, outra coi

'3a, menos a'nda' que t.:ntétr '''cmpurrar'' p3.ra o cliente,

.de qualquer maneira, a mercadüria que 'c�'erece, Há uma

ética a :::er obed:ôcida e fora cLlpt o trab1H�o se d':s"irtu'l,

passando a ser d:efipido com a consagn!.cla expressão de

"picaretagem".
A cl3.sse dos corretores r8p,'esoíLa o �J:'ép(io d�na

mismo da popularização das atividad2s' econôHüco-finan

'ceiras e o seu trabalho ,está muito _:;róximo elJS ri,cos

de ser mal inter./f'etadol� Os maus corretore::, a:;uêle;;

m'
1

'

f,,;

)
Ja.' tiverrws o::asião qe pcgi�tral:,' em, cdiçã,Q 3.nter:or,

,,'
o, l�mentá\lel eDi�od-io ,da omissão da classe untyer.:;iÜrh

� • ':.l_ 'I ,
;..;: "

"bl�asHe{ia no, ,proj,eto da.-. reformulação do onsino superio�
I10 'pais,' Ao gu'e par�ce não p�r(;eb;ram os órg'ãos d2 ;8-
[lreseD:tacão ,estlidanW a tra�scen'dência da 'ccnvocac-5.o
...... ) '1,1

_

, .. ;' • .., �",,.' :x_..... ''-l �'.,_ -'� '"

, qu'e, lhes fpi Ê'iidereçada, em" ,1tdho do. ano-:pJ.3s3.dO, rara
que integraSSEm o Grupo ,de Trabalho esearregado dtõ estu

, \ '

dg,r ,os planos da· >;)�·econizac1.a reforma, .T:ll a t�'tude --, c
-

\
não será: demais repetlr - n�o _se harmo,�üza, co:>tl as tr2.

d;ções de luta e dê continua c:amp3.nha 'e,�Cl favor de me--

, dlqa or,?- prestes ,a conéreti,zar-se,
e

FGi justamente' a juven�ude. lmive,'sitári8, bras-Jeira

�ne,: sú;sJibJljZancÍ� es' diferc-ntcs setpres da so'cie'dJ.d J
"

"cóm suas 'demi.oriÚracêIes de ,ü:,transigência "ant't um

"'::.tatns qelO;' r;c'�nhe�id��1é,nt� s�'.o�rado' no �2mp::J: con-
1 " '

' ..
.'

verteu o problema da refb'rn1a nurna das l)-ccE'ssidades
" :, ';ru:m rltes du' !:!,àçào, p�-'otHciand� assim fi- tcmada dJ

con,scíenCia, :aádgn'�l'. eil1';-tõ:��o' de ,um�1.
.

da:' ,'1�'e:;Ll�'dad:::s
mais aflitivas da comunidade nacional. C'on3umado o

",

,

projeto 'da reforma, portanto, era de esp€1':;'1'-3e
I

�
, ' ...

partiCipação aUflltlÍada dos unive,rsitár�os nos eS�1,;d::,s
, que se il1lciavam, mesmo .')órque 'a re'fbrma de 'uma Bn:

Yer�ida-d8 ',� se1�.ore obra cOlnu;1 cb EstaG1Q," elas, �ôrças
',�ivas da, COlYjun.ldade, dos eelucadores e dos pl:óprios
alunos que,'li f�zem nascer e lhe dão a �'azão de 'existir.

Uma 6niissão d2s'sa espscie apenas 'desautoriza u'ma mi

noria de reman,escentes do' grupo de o.'1ortuni'dc,d2S que

válem-se di ocupação dos órgãos estud'3.n�ís, ainda ho

je, paq propalar pieguices e demagog:as invet:::raãJ.s,ti J' (

faltandoc cO,m ,a responsabilidad.:: quanelo e 'ond':! os i_n,. ,}
terêsses da clâsse máis à exigiriam" Os verdaueiros Iíde-'

(( ,. ....

res, entretanto, haverão de encarar com 'a seriedad3 ne-

cessária ê,s�e p�0blema cnlcial ,da sociedade bl'a3ileirJ., e'

aCl\esce�tar � sua parcela de esfôrço colaboracioni;ta à

obro:- çle rac,ion:illização 'e modU'n�zaçã6 - d3.s atividades

universitál:ias, de mcçlo 'a tOrnar a Uni'vers;,dach ,vqrdc:-

Ul1l[l

utrell
que não conhecem a ética profíssiorial c agern em ele

sacõrdo com as normas baixadas pela cn tidada ele elas

se, 'podem prejudicar os demais e incutir na op.níão pú
blica um conceito que em absoluto os" Pl-'OfissicnJ.is 110-

nestes estão a merecer, Aos bons, caberá a tarefa, de

expurgar do seio da classe aquêles que os comprometem
e, ao público, caberá fazer a distinção entre ambos,

O êxito dos investimentos ímobilíárrox lançàclJs não

só em Floríarrépolis, como em têda Santa Ca,ai·;nJ., não

poderá ser toldado pelos pequenos senões que porventu
ra ,se verifiquem nas corretagens, Esta atividade é real-
mente importante, 'mas não .pode ser comparada \

com a ímportância dos err :;reendlmen tos OU8 aqui
se realizaram nês.e s�to,r, Desenvolvimento urba

no das nossas ��rincipais cidades tem sido efetiYament�
animador e haverá de assim continuar, 'COIU a cclabbra
ção ,e o esfôrço de todos', aquêles ,qpe contr.ibuem, direta

_

ou indiretamente, pela írreversibilídade do seu preces-
SOo \

,
'

.

11,1uito aind:1 se e8;)erJ., no cont�;{to c�o nOSSJ d2scn-

\'olvin;,ento, pela substanci,al partic:paçiio que a ccnstni
çao 'civil tem dado ao, ,fbrtalecin�fn'fo da economia ca�a-

1',n(nS8. A política h'9.bitacional do Govêrno é a maIor

respons�el pelo desenvolvimer�to
�

que es:anlOs Prcs�n

ciand'o nàste' SftOr. E os corretçJrios \ d-e Imóveis, a quem
J

cabe um �apsl 'de real ii:llportância na d:namizaçio d2s-

,ta altividade econômica, d2\'enl zEJar com rigor e ,d2't"er
D'li-nação 'pelo çxercício d,l sua' p:-nfissãÇl. A posição as

sl'mida pelo s�ndicato" d3- classe merece floglo� por paro'
te do público qUI;, �-or sua, yez espera cqm cen1'i�mça
''que as irrégularidades seja�1 definit,van>:Cl1.e coibid3.3.

"

,�

\

J,
deiramente o centro propúlsor d), ciéncia e a mais ele

vadJ. ex�ressão da cultura 113.cional. Pois não se conce

be co'mó :,oss,a uma refob:l)a des�a. natureza) efe

tuarLse �l1llateralmente, s'eln ,que, como sempre ocorreu,
, ,

à juventUde dela,'participe at'ivamente, seja fOl'malizan
-1 ',I do suas". críticãs, "seja 'Í1prese'iHando su:?;sst'3es no il1'te-

\
� I .....

resse de' ao, fihal fazer prevalecer os - <I11S'8'1<03 dl' classe.

Se não, se (ontoi-mam o� estudantes com a orientação
,

, '

deLllida na, (·.J.bo�·ação elo :--rEljeto, vale'nelJ-S8 portanto
< ,

,de um d:reito que--; lhes assiste, devc:rial.1 e devem ex-
'" , ,

pressar os' seus pontos d2 vistas, e acompanhar o PrO-

cesso éa reforrri'a CelHa meio .')a:'3.' na med�da ele ,pos-

,sivel defo'i'dê-Ios ante os órgãos responsáveiS" Omitir-se

no entantG, é uma atitl!de deplorável e que; de maneio
-

' \

alguma ,credeHcia, 8.� l:d:;rançá� estudantis a se apre-

sentarem de mãos lavad:1s 1)8::,;m:8, à op_nião pU')11ca,
As conclusões do Grup'o de Trabalho, ora submetid13

I •
,

ao léxame do Grupo Ministerial que deverá conferir-,ll1es
. -. --

-

exeqUlbilidade, rrprcsentam sem dúvidas uma re��osta
'pronta \e 'objetiva 'do GGlvêrno ::;'0 desafio pàr uma' n,fo::-
\

'

li!1Ulação inad.ável e de múltipla,s interferências na vida

do povo brasileiro. Estará consagrando-se o Govêmo,

nqte
inic10

aJ:,rojadÇl projet,Q, se cpnsubstanciar r2J.lmente o

de um am1Jlo 1JrOCesso de rena', a';âo de valôl:es,
de levar a Univers}dade a assumir o seu pJ.p:::1,capaz

'historico, na função de lid2rallça que d2�e exercer nos

quadros culturais e no desid,e::,ato d�sericvol vi�11enList3. da

Kação., E � simples alheamento de uns poucos irresp-em
sáveis não frustrará" certamente, o ,engajamEnto P]]:U;'
l�,' neste trabalho construtivo e, intrépidO c;), açiio 'go-
'vernista"quando se sabe que 111e::,m6 entre os nossos ;,:ni-

\

versitários, em Santa Catarina, enC0l1,r2,lTI-Se g,rGpos li.::
I

- ,

auttnticos l�deres empenhados no estudJ el':l:s premis;ns
el'a- reforma para, no' âmbito estadu�l: formul�r com se-

. .'
,

\ ,',

riTdade algun1:<).s sugestões, pelo menos ',que Ih::! pareçam "

. Vi�veis.
, ,

J

ações C�.mwç;;l a ler p�ario �é i!plitação mn',6,O, ' meses'
" .'

, ,

. , \ "
,', "

�'As' industnas automobjlística só, COl'l:;egun.1 penetnr'
junto aO' gránde puOlicD quancl.o pas'�c)U a' \'ender el{n 74

mese�, O�l aÚaves de' 'consorcias", A ��,LLTl1ação é do; a,
,

"

l;ta-ymond, Depl01eip, e:irctor da "UEiv2st S,A, Cc-rret:;;:-a

d:eI ,Valoces", que �tá levando à l�equena e zr;ecl:a e�ono,

mia a oportunidade de, re�,lizar um ll1vestimento a pr'az') ..

Praz'o de s,epsbnta me,:"es, cinco anos, acompanha::lo ('8,'
seguro de vida cObl"indo o �aldD devedor,
• I � ,�

,<, • Trata-se do "CIM' - Contrato ele Investimento MeD-
/

� t
\

sal", \

que a Univest lançou em juElo pas)lado, e em, ap�:'
nas dez meses captou NCr$ 33 milhões de 4 mjl parj i,

\
'

culare!:!.

)

Na verdade, o CIM é um fundo mutuo de 1nvc·sLmen· "

tos, denominado "União Nacional 88 InvesLidores". A,

'diierença fundamental é a obrigação con',;ratual de, ea·',

da l1:.ês, aplicar uma quanLia fixa, a partir d2 lÓO cruz?i-,

ros novos. L;\té agora, afirma I') ET, pemolein, só a clas,

se
,iA" participava elo' mercado, de capitais, l=\orqu'e totlo o

sL(.en'l't é, baseildo na oferta de renda: nó,> 0:e1'8Ce11';OS :1

possibilirlar,18 ele juntar dinheiro, o que abre fi) me:'cado

Obrigações Reajús�avel�,',
de granjes con1pal111ia:=i,

C1lV1 'fez

1° <'

no momen·

a computa,

de novas despe'sas ..

I',

,
,

. ----s:::q.
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COOPERATnrAS iGitl���tA:J ,Vj�a]
TER ,MAIS RECij'iS�8 ��T� lU�(l

Cerca de NCr$ 220 milh3,es de

�'('l'8.0 (:>,'1' apltcados 'pelo Banco
Nacícnal de ,Crédito Ooopera.ttvo
- BNCC - durante este 'ano,

•

superando em mais de 33% o to
tal empregado durante o

-

úrtímo

exe-cício, segundo revelou ontem
o Presidente do estabelecimento,
Sr, Jos,é Pires de Almeida. ,

Disse que até o último dia 31
ds ma io já haviam sido utilizados
.NC:'$' 80 mílh àes, valor superior
em €'0% aos registrados em igual
P_Nodo .do úlcírno' ano" -devendo
a.nda se expand.r n1�1.3 n03 pró
X1l1103 meses,' quando CO.Y1Eçar a

ser tornecído o nriancíamento pa-',
ra a execução do Pi'ojeto NIDgia-
na,

ANALISE

,'\PÓ3 fa:õ€r l!111J. ampl':t, aDiEs]
:J0bre a situa-;ão atual, do DN'c:::::,
bu'l. COll1O d.l sua atuação n3. con�
cc ssão de recursos p3.ra copera
ti' as agrepec1Jarias, cLsse o Sr,
Jmó PlI'fS de Alrn,eidJ.'qele,o ILn

co, a íun de dinam:Z3..J: as SU8.S 8.
tiv;dades e ampliar a 'fs,ixa de u

tendeme:nto llLt'.lg:�ra� a llOS p�o
XlI\.O� dias mais Seis agênCias; em

Ma;:;eló, Campa .GrandJ Gvr n e

Mal1.aus" 8 outras;' três em. São
Paulo; em Lins, em S, JOS2 do R:o
Pardo e S. M"nué:l, dest.nadas a

a:npa'rar a execução da Projcto'
1\10gbna.. 1

Alem de ateYlder, tl':ld:cional-

mey.1t±: aos setores d3,s atividadeS
aZl'icola:s, pecuál'!as, �esca e ar

tesana,tQ' ó BNCC cCl:.'lcça ago
ra umá, nova faS2 e seu sistem,J.
ele atepd.mento, iniciando a p3.:
t:cipação no setor do crédl.to fun
diário, juntamente conl o Banco
do BraSil, senelo êss'::! um granele
passo integratório do sis�ema: n:1-

cien.�l ele _crédito para al�parar a

execuç:ão de um progrirna de' 1'8-
foxina: ag,rária no país,

I
PARTICIPAÇÃO

,

Revclou o Sr. Pites d� Alm,eidJ.

9ue os recursos com aue ccn�::t
!9 cstabeleC1n1Bnto " tem' l"2ceb'("o

_,

sub>':anclal aj!uda do Banco Cen
tral, que o" utiliza conlJ grande

,IMPÕSTO DE REN'lJA PODER�,
SI:.J:t lV1El'iOR - Com,os"êxltJs ob

t_dvs na exten.são do Imposto: d-"
rLnda a um numero recard2 di!
�ontl'lbumtcs (pessoas p31cas) o

( 1\11111s1ro DêJíim Neto adrrlite quo
em 1970 algo de inéd:to poderá a

cÓntecer nQ país: a redução ela.s

}:ldses ele mCldenci>a do' impSs�o,
A prática con'fumaria a teona dê!
maneHa sll1gular no ca,n,po' tri
butáúo: quanto malc1' o nllmcrOI

elos cy_tle pagam,' mer:.or a cJrga
tl'1outaria per capi ta,
SUDEl\iE K OS l:'..�SGOS A FRS::\'-

, \ " '.

rrE - Segul1do se lnl'orn1u, a 8:'1-
deno Está com proJétos compro
met:dos 'em" apl'oxin:ada.i':'lente

\ NCr$ '700 mlIhõed na 1rente (�C
S -las" efetivas críti�'a' par setJ::-es

governamentais em 1ace às fa

�lliâadi:;S que p2rmitem a trans-

\ ferência ou cnação cl� i',1dJ_3tri,3.3
sem a contrapartida &2 rccül'Scs
prop:io", É bern pro':ável que o

debate em tôrno dês3::! ponto 1'e

c0111ece,
MATEMAT1C.\ FINANCEIRA
A ABEC1P, Associaçãõ 'Bras_Ieir9.
'das' Llhprêsas de 'CrJd:to ImoJ�-
113.1':0 c Poupa.nça, d.1r� inioio no

dla 9 d2'jun!10 a úm cursD1de Ma-

Jcmática Financeira: "é o prime:-
1'0 'reaÚzac1à no pais.
'SOMA "":"'1 Â Soma: emprê;;� fin:m

celra ligada, a'o BJ.nco Aliança,
aumcrlcou de r�Cr$ 1,(i paY,a NCr::;;
2,5, mÚh::,es o seu cap�tal e e1<;,geu
un� nê"o diretor, Mauro Rod�:

gues da, éunha, João M��no, (1:-

,l'etor da Soma, acredita que' o me:::

cada de aceit.2s cafnbia'is con:l11U8.
,- • rá e� expànsao.

AÇO NC'3 EUA --;: IA' prcdl,íção, c1=

aço dos ::!;stadoj Unidos

SUPFZll:! no corn;nte ano, em do:s
milh':es de toneladas, pelo mê,
nos, o reCOl'q2 d2 'p::-odJçã::J �sta,·
belecido, no ano p::tssado, segundJ
_!:'.:-evisõe's :dJ. revistJ. e,specializa
da Steel, ,pubEcada cnt8m em

,Wash:l'lgton, A publicação, órgão
d::t Indústria norte-americana do'
, I

'

aço, anunciou que a prod,l';ão d,>
verá passar, ne�t� ano, dOls '13G

milhces de tonsladas" contra um

pouco mais de 134 Ínilh5es de to
mIadas em 1963, Es,33. pl'DViS;;'O
baseia-se ná manutenção de 1111,8-

elevaela demand3._ 1))'1'a o resto

do ano; apesar dos esfôrços 4)
.

'

aZC:!'lte f:ll2.n.:!cÍ::o do Ft:n:tsrrl, �)::1-
ra a concessão de cré��.to às co

I u:J..;ra:l\Y�s a'::-::op\�euári8.s. � lnfor-
< -,

l:.OU aír.da que, CO:l1 a Intervem-
êneía daquele órgão o B:NCL: -no

virnenta recursos dJ Banco Into
r'LN ..Út-:l':'&.l..�;) )"d_; Déscnvolvímenjo
\_ 131D - e dJ. Agência dos Es

tados para o Dcstnv'olvunLl1tO -

USllID _...: (L:S�::'1adJs $o população
rural,
.ii pD.,rti{.,�'p�çto tlnanceíra ,d3E-

�

SLZ Ol";a.i.L_l:l,JD 113.S çp srações
c"Cd_:ici2.5 do Banco �á ascendi)

,
'

a 1\ \.)r� 6'1,5 Ll.:.�.ll{j(S, s ....ndo r';Cr_J
,�;� 11111]1::',,6 .0] iundos ,çio Banco

(;"ntL.i.l, �\}Cl'S i5,5 rrnlnões d.;>
DIU e NC!'- 10 milhões ])roven�
EnvCS do aeórdo Iírmado 'com a

U3AID qU2" além da íntervenrên
C,fl, do D�dl:;O Cc�traJ, recebeU

2,�nd 3,":1 aS3in3..tura d:t Cudeni,
Çl,Llt!' p�'estJ, a�;D15ttllcla técnic,Çl àJ
GÜt.- p ... :t .lLlvas 11!1'ZLIl '3i8,d ..'ts " pe18'
Bhnco 1L1 l{:gi[i.o de S�ta atu�çã8.

l.i\íP:'':TOS '

,
.. Er.l.l

\
,

S:i;E.dl,
,

CLS,2 o Gr, J0200
P.rr.:s d.�-' A1Lll��dJ, q;;.� o z�an['�-2
p:�.'o!Jlc:r:.. a tILLB t_a_rfn��t a�u�lnltrl;:�
t0 a a::?:ro[J..;cL.ária {: a da cobra:1-

rn2rcadJfl8.3, Cl< �.J a!'�1j..Iotas s�o
• � (1

, ..... _ r> � "l .... V' .." ... � 1 ,\ -.. ]
. r>L,L ,() '., , ..C,_", r .",t,\;, c�nc.é) c.

capltallza:;:'ii,o 'do, pl'Od.lLOr l".1-

ral, _ A SL�.� mc,:d;:;m.la, ú.pO:J a <1-

q,,18"!,;;':O p_Io 1:wrador do;:; dlvcr
�úd lnsurüos �:.e(es3i:.:-los ao df
S;'_!lY'olvlmento de sÚ.as 3:c.i v:dJ,d2S,.
C�126=':' c ...�1':1JIJ,tiva�n(nt2, a .i.nci
d�r l:!1 C2rC;t d3 33�o se-gre o VQ-

L:. r' 013. produçi::.o.
F.naLZando, ai'in:::ou que a rr:::

rl1;'}r i6rmuh pa: 3. -a sclucão �

dJ

p:'obl�i::>a. SSl'l:3. a utHtpção dJ.
s,,,Lmá ,Í:! 3. ' cl21cnd_ C:;l pelo l\liú�s
Ü'O d:1 P_;[LCU.!' ura; Sr, Iv,;) A1'Z:1a

'

,qcw d2ftnde a reduçãD de 17 P:1-
ra :}�/O da aliqucl:a do IC�l cob;_...:t-'
clJ. p3-ra a pl'itileira k's.nssaçilo
corn IprQd�t83" r.,;;rcp2�luár:c·,s, o

que nâo implica1':a� €ll1 d'SC2sci
mo cl3.3 a:rec&,d:iç5es .l' estadua�s,

: UTI1U VEZ que as qJanti�s corLadas ,

ser:ar.o,
-

nO�:r.:J.�Jm' ...nte, � utiliza�l.1s
rr2i(:� r;:Qd\l�0i'{ 1ft1/" aqH:s:gão d2;�>l.l
ires pr€dut0s, o qt�e' g�r3.rl.1 ou

tros iÍ,r,PJSt08.

Govê;:no pa:'a jníno:':J.i" a cxp::m

são inflacíoná,'ia da E30:1O.üÍa,
cor�1 l�nla" red(lção d�s � i:l1pOl'>�[t
ções, calcul8..dJ. Entre 22 a 23SiJ d.1s

exportações, q'�e ser:ar:1 de ., ..

3 EOO OOQ tonelada;:;,

A POU!='ANÇA D83 E,:V.S:LLE:N:"
f�O;:i - O Br. IS3.ac Si:.'otsky, dJ.

C::efi'3�l, .3 UD1 d�s c�'r�gEntes da

AEEC:;'P, c.l sse q�e o bras:leiro es

tá entr8 OJ que ma:s poup20m no

,l11Ut�'(�8: "'o C!�C 111� _faltJ.va an.t.:s,
tra cPOrt,_!!1�d3.d2 l{ara revelar 6S

sa t ....hê.�n�ia, De 186·1 P.t-b l1.0�3 -

il'!SOlJ - 'a pOUp:U1Ç'2. flnanceirJ.
�

d':! p.1::-t'cularis qu::,druplieou 'no
�

B::3.sJ, passando dJ\ Íl'iüice d2 ,.

1,03% em 1'21:1ção à rend,), dispJ-
, ,

n,ivEI 'p3.rJ. 4,33%, �,is�o em r:n,:J.o

do já atual:.te l'i1CrcadJ d3 cap:
tai3, A se,li .,',,1', �\ mcdid;t que fo

r.:ra cr:ad:ts noy:'..::} 2.1Lc�:l.:1ti"las
de r:=.nt2b-L.clJ.d_; aos' r(\!Cl:rso3 e-"

cono:1_L�a.j_J3, n::..:áo:r, -será a tC:l-/
cl.2nC!2, à p:Jupa,n:;a, d g,rand2 sal
to 11CSt8 S'2nt:GJ, (111 [,üa op�!11ão,
eslá con::':çe..nà..J a o�orrc:1 éC�:'1 a3

C.:.d:rn�,t3.s d3 Poup::mça que, P2-
lo f8.tJ (:8 pod:r2m ser íniciad:1s

COHl Cualq JJ:.T :::::1PQrt.Áncia, 8.-brera
a �Ol'ta do 1:1C:'C�,do de capitais às

mais ampl!1s, ca:ríadas c:a popula
ção.

\

tl,tlI'I:;J;�S�V;�\r;;-� IvIO·STRi\ L-U::::1.8
-- li cn�pr2.:;J., s'd?rú:;:-g:�a \ ]\1:aRh2s

man�,' d li ':l.l€}:J.��zhJ., com fili:-tÍs e

rt::'p�c";2n:ar:tfs d:ntr:) e [o,,:,''). dJ.

Ailfln::mha Federar, ini'ormou que
(111 9C3 :.:u bala11ço, apreSC11.t8u
luCl'OS e um volurr:e de' i'cnd:ls dà
ordem G2 S8�S I b�l:lõe,s de marcos,

1

::::eeundo um '(�'r::::er-L2, cl::\: MaIl--

'n<�.sman:l, 1: o cc;rr�x:tc
r:-ersp2ctív$.S 8:,0 rnars

8,r:o

Gtlnlist�s

EU �::u:e d), cC!:.j::n�u:'a 'favoráyd
c.:J merc!.d? in.tc:rruci0l1j,1 cb aço.

BONIFICAÇÃ01- 1\ ,Ahes Gdi.fi
'cas Gemes c13 Seus::. e�tá d'sL�'i- ,

buindJ bcn;f;cac3es <filh'otes) de
\ �Go/a "aos seus �cionistas. Á.' cn1-
pri!Ea acaba d2 ser trans':orm�da
em companhia c1� capital aberto,
j::Ol' dJc:sio do E.1r1CO Oen.ral e

"a!i pJ.gar divicl::onelo1 di:) 5% p:ua
suas ações ordinária's e d� C%

p:1ra as sao.s ac;3cs p;:-efer,El1ciaiS
Em f-!'13_,mbléiJ. cxtraord'nárla fi

(O 1 d l!berc.da o aUl11nlto d3' ca

p'hl d'l, fiGGS d3 r;Cl'$ 11 p3.1'a
l'�C:'- 11,0 liJ.llh3cs,



\

��,í�(ji3 ...1: ::�lr..rl0nl;:J;)r 'e L.'ÜllSi�o de y�i"� j�G na n':.8ta-18 Ca TU:],

};J:;aiV.v·d. trGdll(� :1i1al qL:e cl.:�erra_na rua r�(_l_ C2neca, a Pre\.ejtlll"Q
�

.. ,_ ...,�_j'vLj .. � J. l<'J·�d", .. " l:!t/31. v\:;�:..,:Lü d8 .Jepaltarn2\1LO J.:Ss\/adual de 'TJ.ânsHr)

i... -�"'<..t ri :LI.J"'J_,.J.l ....b.dltU iJ.lLlill�_'JU ao t.L'8.l.êgo. ::)J_�(atação fei �., H1'3d.ic;.a
l,cr:_&.cJ. e 0S C[ll �'OS tornaI aIll a díreçto da 1�, ienida l\Iauro Rarrlo�l,

I-- .. S,::"iÁ::0..J l�,(Jld L�J..létrlo f(.lcetlo. lJuas .serl1ana::) CO!""Ü trâ ....lsito 2:e:;hado

c u'b.ll�a:or]E:o.Fa.e 0..8 desvio' l.\gora que o pe!."c,J.l.30 final La BO�'8.,lUV:::t

] LI L!lL.l. tSL.c' UJ trD.r'eg9, a I?reic:n'cll::.-a ('�(!-Ierá I i�1j lJe:5.ir que os veí:;uio3 '

1 .!.-.J!0J...,L..� ... _
" l:.'(..>-"'� L .. ',)"8:.'-110.:1 .1\Cal::.L o .tu�.I.Y1ÕS, esquil:.J, C0111 rua De_céLl'io

�_:_Delrc, y.:OIS hl carga eJ�e,-:;:iva dos coll..tivos e oEtros \ ciculo.;

}í ... ,)VUCvw (J!.lUl"IE.es r.J'u.racos La CC1111uõnci.a, cta-a.:Llcanc�à gr:.?".ndJ p:J.�':.,e
,

\_ \
I

{lu Calç3.1nen�')
Prolpi::8 a passagem p813 D::n:ét.:.'lo l�ibeirc, ob.r:igando os (arros

a tO�-�ral'en1 a dirc�áo da Eocaiuva, Dc;pcis voE.a a fec11::-�r o tráfego
n:: :0ocJ.iutJa para liberar a DCiuétl'io. E os b�lrl\COS cOl:t�nua:n e3�)a�

L .�aOf; J;.ela C'1.
....

d.2de.

-

,

1.. 0011'0 Zlgclli] produtor ti:) progl'an1a \Tli��GU.:1.RDA da Diário dJ

I!/;.,..:Dlla lúl VlJ.Io.�'_'I.-<J ...... \-2 �� GCS10v .l.� o L��elUr�e pa_i.J, Oilt;ra sala La Ú-.tiln��

L ...;U_ .. \..�â-l(;.L. (.� LM_!- L....:n5€qliCl1(.. ... .l. d> lriun:el'as. i 8L:lan-:açõcs G.O I..u�Ilco.
!

L�U I!::'L.:.l.!.v1U \...:_ut-l' Llà ....h.. :..i' t1 81.,,3,' c.ntIca l-'P, .h._turaao no bl (.�ç,o (,0

._, �.l\,j.."D JvL�\_,.._�)LJ..I.��v. bnqu��::vJ UU.] glLJGt lar::"i l.tvL1�l'a a d.c3�)�Jee..;iH.� ...1(:I.l. I
L. .:.>\ C\.);t�L'.i\"Ú� SJ.cl- VJ.:\lJ:i,\J .... 1_ ......_.L'.�'!e;�,_9 11 ..... 5 tlt:._J .... � :L;.3 fiX:t!�(j.�,��a-.itj..l'�n( .. �;i. ,.,..\ rl
1 _:.:. ...,d.i.L,l-<;/ ......�1 � b-V.l."JliD SÚ J V�.I..�CO

.
....,8-=.'r.:saLl .,IJL...e1cobrar U�:�\1''J.8nt::1·

l..(.dv""vU� Plll' tA.tZ_J. garrh_u Cc.! U":"l,.;J,-l"üla �

..i" ..t. e.l.l- ...Gu_ tl. ld.Lt•. .l..'.81pal, qua:íl�{_1 ::.;ellá ccnciuit10
1}(.._lüen8, heUV2 c:ue:Tlp� ....'ec,lJ.,

1-\t.)/�f"':'1..:.t�SS0 ,tl..J:: que Cz:6 L.LIÇ.,li�.:.��(.�es d(� S2 (.,vn�EgL.lr n':-Ln llnt.!.a

ll_,_t.:.LüLH....a 8,·..;rL0n�8J.!.l grar..:�t.L {t.111Gllte;
.

por . (��() os ó:c.ibl:B da' \"'hllç2.o.
t�a1.1ET l��O CLll.:.1_f.;ye;-Ü (JS {l.Jl(.L .... l;JS no p0:i.ludo f,s._LlvL.ltino; por que o 1.LtlO

t

ln...

..l h.. llJ0 C1J, LI .1.:"�Uf 211:i ellV�Ll_�l.le 'pla.stlco de 11-M1 l..iullo l.;ti.3tU 'cn.1,�uent:"·L
(; toCIS c8:1tavü_;, 1:;0: q�,� a C:"'ine at,me�,tou ne 1- e;;o e o rA10 d:m:'1u�u

cu
\ taln(.�.d110; , pUf q ,JC o ,L",",.l1..�CJ..� VurlJ1êl l ...... :vJ.llL.ado !ú1 1 i:U [H"li�2,

LarlU...hl(H, cOú1 )jL)lÍ,:;.sUI':a Ll\......l.Iit:t"L�.::a t,_;nl a c .�t...il.u-lo U:::-... !E:, IC1�d�l1C.i.!} �
"" .... "''''w-'' e ;....0 ..... 1. ..11, �uc(; ...;.(si�T:.i.Y"""-üGe CO�ll� ÇtS .'..,�_·�un.,as CiC.Jse �ô ...,:e..:.\o

� !

L... L�V eLO v ':l'L_t:':! l:Cl2.CrnOS �� ...J ... !.lrra.s pa:.�a as p�.u .. :ln:as c�'iiç.ões,

J
O locutor lloticiaí lGta,� 'a�e:-Idendo Iêco:'l:ei. � ..ação do D�n��or p�r.:'8

l1db ÍaJkr cnl Cl'u;_:;�1J.·os L�_-:�_go.s, trdTIsiol'l'X}u\,-:J, aLltonültie;ulTle:ne de',j
'"

tlllllÔ8S dé CM l�;:;t..:lr0S v'31h0S eHI novos; ;,::nte Di}h5e:; vel:"1cs Cr.fl noves

c (mco L'1'H!lUb"; '" :11108 eai lfül 110VOS, Na leüu:'g elo -�ltimo mf�r:11atlV(I,
, '

rc:o l:.iul,(..n:: l._ 1\1� /.S o.e C{jTItO c trinta rnil 'pOS�08S novas! s.ss:stirar'J.

�.() ls�n�'t�CLc�lto da Apolo fJ._.;z p6�a I televIsão".

- \

Censura 10 anos

IMPE�I""J

�
'L... _

-'-------------------�------------------------�------�------�

r�;,";7'�� lury ac.,h"a�l"o lena Silva, Eçléia Gerlach, San-

" r',:1u'J'qllF.:S Sou:n, em [8.J. rpa.:'t "c- ','I ,"

",'
dra SpQ�anicz, Angela ).VI:;tria vera-verão

, mente, reuniu um grupo ce �::,�" Martins e Maria Tereza Keunecke, vindouro",
..

\

gcs paraI homenagear o E�L\i3 t}[1\) também serão debutantes orícíaís * :: 'i' .:. *

,

nome da alta costura no Brasil, do Baile Branco, que acontecerá l\. Escola Comercial Senac
i ,,� ..

t 'I Iõcsa Maria a gere'nte dos n'O- , I
ôb t t'

M' Dener. l\. reunião foi informal ,�lC e- ,
v " -, no Clube Doze de Agôsto, dia 16 ínícíà' hoje o curso so re ra fi'.-

'

'� nócior de desfile do costureiro l' t' , t d b le \ sob a orienta-

"li';
m8.S, :3e:,1 d(lvida, C:a3 mcís isím-

rciaL:lyd" M"O"I"'a"es* 'r"''!�CI'nl, sába- , bDener"', viajou domingo para Súo
e e agos o, men o e e za,

i jUcas, O cost.treíro," q_Uê conquí.s- u..
_

V�'-' v � -�-
( � ' .. ,,' '" ção ela estilista Iolita Thives Lo-

t
' " 1 '" ' 00 p:-óximo, em sua re51dência Paulo no vôo da Sadia. O c:ere')t" do Bràdesco Sr. pcs,

"
:m nossa SOé.. l,:e,aae PIO a sua 1:" I

'

�
. v J"", "

� Le:";:;3, com sr.a sirnplicidade C':�
recebo convidados para a sua res-

lj � .j' J Sclelne, com um grupo de, amigos * ::: ;t. * *

II� cantou os on jdad�<: cu Iléi ti> de 15 [,,1108. Ante-ontem recebemos dos foi visto no Santacatarina COU'l ' Procedentes de Pôrto Alezre

j' t�;��'a�{l.
c 7,_ - v" I

'1. e -

'" e3

,(
-.,

Estados Vnidos 'Um .símpátíco
Itry Club,

"

-

Chegara� ontem pela Varig, :e;�:
I

\ ' O -costureíro Lenzi rec:e;Jcu eJ:1 cartão do Engenheiro Cleones 'i' I' ,;' 'i' do hóspedes oficiais da Assem-

I
,I ,� , '

:, ua residência o COS�lll)elrO Dener. Bastos. B,/'U�I'("" _T t dl'..�:1ri: a Mosírnann e Jos A, r.\l;-:o J:i estilo de volta de '"'" bléia Le)$islativa uO Es a .0 0:3

"I recebem a b2:-.')ã,) nupcial às 17 Como não 1)06ia deixar de aC0!1"
Ah:es, onde festejaram Bodas ele "senhores 8�ador Guida Mondírn,

'�
horas do dia 3, 'p.a CHp2:a do _'CO_ tecer, além das chamadas fofo-' I,(:8ia e L�l� iF�_rnaildo .De Prata, os casais Osmar (Jurema) Deputado Geraldo Freire e D,",

I cas também '-�la"a--1 muito de" ,

'I "I légio Catarínsnse. hO,,,� 1 Ü Vicensi, casados há ,Se1:3 meses, Nascimento e Mllton (Norma) D. David Schmidt. No aeroporto

I,mll
" Na residência do Sr, e 5;;:l, costura, foram

o

vistos pela primeira véz, Silvà. Hercílio Luz os ilustres visitantes

I'
� 1>:;'v2 "Jo . Mosímann, após a C0',;-

" * i " " após casamento, semento, na 'i' " ,', "

',' foram recebidos pelo, Deputado

mónía, os noivos' receberão cu.n- So"á domingo pró,;imo)1') noite em black-tíe, sábado 118 Dencr, falando í'rancamente a Walter Vicente Gomes, Vice-Pro

�I prímentos. Clube Doze de Agõsto LI deÍc;àJ Gcu,ntry Club. êste colunista, afirmou; "achei a sídcntc do Poder Legislativo de

1,\ para a nova, diretoria da
\
veterana Cidade encantadora, gente b2;:1 Santa Catarina.

, II '

Ar, liÍ'lc\q::;' l;i.i�t;e')LíS e::�bldn'S ' soeíedàde. Jauro Línhares e Mar- ,Li:ian von l.mglll:;eil Lúc::::t educada, mulhe:::-es bonitas e e18-, _
\ \

Ij�1
La cclegào D::J.3r, a:r;l":s:;n�ad3.. ::::1- :. c_io CO,laço são os nomes em f,.::c J IIe�C:la lVreure'r, Mql'y Angc'l.l gantes, o que, me surpreendeu em PENSAJYl:ENTO DO DIA: Há

� bwio no Co��r�� 'Y Cl'lb, fo:"a�n ge:-," para a 'I'residencia, Sabota, Llah Marb V, Faria, Pv!- uma cidade' psquena cOmO FlorÍ"t- semPlf:; u� modo mé];'10r de so'

;�!_� " _::����__ c�:_����_ pe:a boutiql�e � * _:_:_ �'__ ,t_� c�e C�ssía GOl�V6a; (:9lJ1_::a H�- 11ópolis: Penso seriamente cm mi- fazer as Cohm:;;.
_ I'�

�;CJ�"�t:.�:r.1."Jf"�������)'��lZ.WI'.&t.��������.!�'r".m������'1::il·M�I��I�r..tlZ'imiSl:Sllimi!S�_El.Rrí.SI!:m�l�·!ti$g.ife:�'lD!J��!I�m.&.���1

lira
I
"I

II,

SE SEU

VAZIO, ,

COMEÇOU o rRIO
GUARDA-ROUPA EST.$.
corra d.epressa ao, comércio ? tJ

lnc unlH, p,roviclênc�a. Dos quarsnta
e, cinco dias, já tivemos três, L�'

se êle tfôr aw.n1entando con1 o te (!l

po qUG 'vai passando, no qLladra� •

gésimo quimo dia, lÜO sei o qU0

vai ser d3 mim,
'

pois hoje, ln

terceiro,' já! ent:"Eguei os pontos,
Espero que você seju_m::'ci::: forte ..

Há qU? se toma:- miL provid6r,
cias: roupas, meias, lmms e tC!'1

3;cíuececJ.or, (Eeoome:1c�a um "liqu:
dJO", meu amigo desen{bargador),
Da:; roupas, Ja falan:os \

m-:.;.ito:

onp2 encontrá-las r�ronta's, e elo."":)

tecidos, onde comprá-los, As mu-

1112.5 são indispensáveis, Graça:.; a

Deus, e'stãÇ) em moda as
t

go!!),S
ülímpicas, que tem' a adorável

vantagem de proteger o ,.pescoço,
E eu sir,to um frio horrível' fd

pescoço .. , As rl1alhas de gOit1

rou,lê, voei,) as el1c;ntr1a fàcilmen1 e

em qualqUGI loja de nosso

comé,rci.o,
E há também outra sôlação:

você sabe fa:!:er tricot? Pois as lãs

em 'novêio estão aí. Mais l�ndas

do que você im8�ina, Dê UlIl.l.

olhada nas Casas Pôrto, l;([órgan,l
, ,

M_'aT1s/be Orie,1tal ;COF;1(,c.e �hojc
,,1"'"..:.8GIY...O, e se. 'você fô:( t;:-uçalhacl2i:3.
sinh:f, na prõxil1-la quarta-feira, wa
blusa já estará pronta, pe vcc:t}

ti-ler 4isposiçüo, faça tan::ben1 UHL1

saia, E se a disposição contlm:a:',
I ,

_

vá trÍ8otandQ, tl:icotaB_�o, até o 'f,im _

do frio, Distraída, êle passará
ciuase sem você perceber, E quando
acabar o inverno,

-

VDcê terá uma

coleçã'o de 'malha;s que já esta:'i.ío

prontas para o próximo I in-:2TnO,

o tai.l1eur ue Il<1ariJ. Eduarda 6
e.Gl (ll1ad."s;-a8 Ide lã.' Saia l'e,t�)
ca'!lac-o. eOl,U ahcrfura l:!�e.rf'l
a,bct$3,c.o apC:las no�/deoüte, qui! él
rente, I!1terilill'mentc àebrúã-do em

vifs do mêsmo tecida, detalh� que
se repet3' 11i.13 :n{1a3.1g�s. Malha
mlnfünaàa dz g-ola� roulê, e cinto
na ll1CS1113 côr AssJnl, 'ela. cst�t

vc;:;tIr�inh:1 par:1 uma vis'i.ta }J, reda"

çãü, ri, fim de :::ar uma olhadinha
(,ill Marcilic, (pe scg'undo c1 .. ,
allafou :ojbado) no Santa com um

scnsaCÍGl1'll Ca�'din,

B só n1anclá:t à L).vajeira, e no 8..no que yen1 você já estará prontinha.
A vantagem das "m::llhas boas é essa: .'::tva-se, lava:s8, c elas nào perd8D
nunca aquêle aspecto ele novas,

Quando você ach2�r que já fêZr o �u:i�i8nt2 para yocê, C8n.�CCC a

fazê-las para seu mal"ido",e seus fllhes, ESQ sobJar tempb, faç<1 para
38 alrJgas. JI} é n2ssa hora,. naturaln,,!É;nt2, q�lC VOC�3 vaI (�C lembra::..:
de �:lim ,,-

,

fazer trie-ot, lY.:Elhor mnda, Ent0.o

amigos teclos se::-ã8 conte;nplados,
Se 'vo(cê ten1 U:--.1a D'iáquina c�e

a p�odução se:j, muito m8.iql'} e os

--x--x---x--
, \

RECADOS PARA MA;RIA DO CARl"llO, E, ZIGUELLI
r'/faria do 'Carmo:

'--

com a coleção
em setembro próximo

nl1a volta

.1 ,

j

IT fi!

uSlta
Augu�to Buerhler

SÉRGIO MENDl,S VEtVI Aí \

\

J:\fov8illc!'1te \h�ln 8.G B�.'asJl la�l horncn1 '�\le é do Bra::;E. Dilais 610

(�O um homem, um aJ'Cl:,ta, É o r'OS80 SéL;io M8ricles, que há tanto:; ,

anos Vf'J11 r8vc:iu',1do a nossa m-.::o:iea no (xLerior, É o artista tiue,
vencl� lllClÍS disco� 1".0 Japão.

Séqio cómeçou (om um conjunto eE1 )'Hteroi, Eu te:lho c;rr,

prospecto da Co.-np�'nhi:l, Bras,:,e"q de DisS)E, que traz" entro outros,
o L,.'P de Sérgio_ 1\101(1e3, com i1 lTproduçac da capa, e das músicas

nele conhdo, Lamento nJuito nh0 \('1 compn,(�o um �a"-a lY.:im naquel:;'
época, Gontém: "El:1 é Carioca" (prefixo ,do progra"Y.:a d.o Walter

Souza, às 13,10 h), 'D%arinac1o"; "Corcov:lCo"; "O amor cm paz";
"Nanã" c' outras, :E'l,� c ,lCOl11pf1llk::10 Pe1í/ conjupto "Bossa Hio",

Ser.ia lTIuito in!erf'.s�.ante �qU2 éles fizesse!}] UD1 re-lançarnc:'1to, u.

exemplo dos elei)0S de João Gil1Jorto, e da ElizeEl Cardo�o ("CançãJ
do AIYlOf de Mais"),

A última vez q,U"::l êle C",lf've r,o B"as:l foi em junto do ano r;u:;sado,
onde ent.re outras pl agI <1!Ylh'çÕeS inc,uiu uma' no' Teatro Municipal

.. dtf Rio\( ce Janeiro.
/.

Agora ê18�es:tã(, Ck1 volta: o '])a ..xista TE.o Neto, o bateris::1 Doum,
o 'ritrnisti'l Ru't>ens B�,s,<;ln:: e" "lS du"ç; voe_alistas amer:canas La�:li Hall
e Kari.:1 Philip, ,É10� trazem! lX'.n.\ nós a flírmula que o ',seu líder

eAcontl'oU para diilh1cllr n:'L.is� [', Lossa m/ú�ica. São características

dadas a nCE:sa n'iÚSlcn. qU8 a torn[U"a111 l:'lrtis fàcilrr...eI�te a�imiláveJ.'
para os E:stra,ngell'Qs.

A estréia do CCc.jl:nto está ln::�l."cad� para a boate USucata", no

Rio ele Janeiro, Scr6. apreéoema<;áo única, Depois êlcs' iruo a São

Paulo e darão espe<'lculos 11'1S c-i:J,[: 12, 13 e 14, Terão o r;artoc�nio
da Shell. As 'apTese"!tações' te f�ar&Q no Teatro �/[unicipal, em c.ubes

e na TV Tupi,

"

D

Estão talnbém e:n seus pla:,03
PÓTt6 A1e3l'B 'e C1..frftlba,

É Dai'l1 lCl'nbrar (�Ee p2.:"U ;S{jr��o
teve que fazer vál1as tE J1�oat iV&!:'"

apre38nt�çõcs

I/Iendc3 atir!gir o êxito 3.tt�ul,
A princípio 'se aprossntou era'

unlvcrsidad€s, b08.te� c l@atros}'-::� fh�1. de
-

divulgar a bossa-no7a, C?(..13
então estava no aUfe CO}TI o telnpo (;12 sCEtiu a neccssid�de '("t.....d1 �

comunicação com o iJ,r::md0 público, EnUlo fo l":l1ou o �'Brasll 66".

Em suas ap;:es&:'ü?-çõe�, ê�e faz que;;tão do apresentar músicas brasi"

leÜ"as e �rnericanas,
A revista "Billbcald";' cei'ta \'Cz disse: "Não e;�iste nada n-:elho:r"

e'11
�. - . c'

.

M:! n' '1"66'" '*
. J:11t:Slca l1ao amcncanc ,_ que ..:'e:-glO �en8.es, e o \.DraSl ",

"SEREN.I).TA l1i[üDI�n'N Il;," ESTA DE VOLTll, "

Desde seguncl'1-fc11'::1 pp., ('?,t�;, de VOlta o progran18.. t!ScrOl12..ta

Moderna" com, 8e12':80 m,léo��l c 8prcsentaç1:\O de Walter SOl;Z�,

Volta, nssim, a,Rádio Diário da Manhã um grande pl"ograma que,

eu tEmho cert6za, tmim �mwJ:;a ::>1;801uta 110 horário, AgoTa terú

novamente, porque o' seu rrClflutol', como ninguém, ,sabe selecionar

c que é sucosso, e o 0.110 já {oi, r::8S que "Vale a'pena ouvir: de nôvo".

Tudo isso reunido 11'11'1'1 llor::trio i:Jeal: nem l1:uit;:) cada, n8:11 ml:ito

tarde, E' u_ma bea pedida l)ara � fim dá noite (23,OOh).

NAIRA LANÇARÁ NOVO L 1',
,

Depois de um cnupenc:o elepo, Nara Leão se pr:para pu;:;], lanpr
outro 'Será no dia' 11 dÊ's:e mês,' no "Cine Theatro Poeira",

DepQts
o Shaw

de:3c" "As2Gb - Temf1: Unlvc-:.�sidades

j �'hlOr;_l

CC:'

lITOi:EJ-

J.OPl;1 DOZELANDí:A'
nhos -e filmes

l',h45m -� A MENINA DO
j

LEIRO AZUL' --'- Nov�la

Prole::;;:;or: Da';id'
� 5114 c';;n

'[tmAs
GEmADO
'I

DE

S/H) JOSE
\l1':!.'r�� Lisi Pcl.cr l\'lcEnc:y,

Th1..E�i�r!OR :r:'U\Tl!i CilJE.,.
C8B6ura 111 ano'-; novela19,4;:; e 21h4:ím

ltih15r:1 il.I';TT6NIO

!las Américas"
Carnci!'o,

.
\

,,�7,OOh -' EL1"S rOI?, El:.,AS

18hlOm PAPAI: SABE TUDO

13l110m - O JOVEM'CENT:j!JNARIO
--, filmo

Cc:�su:"a 18 [!..l.:OS

Cf.I�su:.'·a 1.8 anos

d7 - 1�,4S e ,::'1�1'l5:,':J.

IMsrlcn Bra"l:l,) - Elizéllpet'1
OS PECADD3 DE TOD:)S

,

,neveIa
J Bh4.3In. O DOé:I: MUNDÓ lil:b45m

'2GhO&n'l

A ÚLTIMA
CRANDE CIRCO SAj'F�AZANI
Local: Praç8� da BancGira
m: 20h45m

lUJ�10m _ O novela

SHOW DE :rWTICIAS
OS ESTRANHOS

NINO !1.'ALIANI·
,

NHO - ?lovela 20h351Tl DISCOTECA DO CHA"SÃO LUIZ

A, .. j'iA TV
18 ::mm

,

FRfiNCESA
18 aDOS

110 - 20'1
CEnsura

19h45m - DIÁRIO DE NOTíCI.t'.S, CRLNHA

I1ISUL

21h25111 - A ROSA REBEl1DE

22,0011 - TELEOBJ,ETIVA ,- ':oCRE2Llh05iTI ,.-/ HU�víORIS1\10 - a 58.:'

.9jJogra�l'lado
2;l'!:]Om'- BETa 22h15m QUARTA A NOITE NOROCI":EFELLE�

E�'posição Permancnte do Vicchiett�
- Local: Apti�o Museu de Ar1,�

Moderna liua TGl1:ll1tO Silv2ira,"

, -

--------

--\----'�-�'-1-
---

,.
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'W'n' f.1q: Souza
o c�nJ:::r:t- .... )·f' • __ "�_'"Irf ...... l �l2 1.(;'7') no ,1'�6:dco v"_'i C0'11ef!ar oIeía'ment :

, COE} OS j9�'J'� ( .... ( ::.. \-::.z c � ji·�,:is r,o
:

c1ja 31 de meio.
�

Particípar ão i\.;
s l�I.��0E:G, (jt)tl�d') , u l,.;��l :_.:.L:,:t �o grupos d? quatro solef,.ô;"s, !....té o momento
',.� C' onhece: {......... . -

c: I' .r;' _

-... tés:
.

i\�'T :')�-,- '" ....J" se CO", 1ec",' , l., '-I '-h; '_,,"1-'.' ,.0 J)h.s['n es: INu....,A'L�,"'\,l.f,r' campea do
üléüy!o certame .( 3(5) - ?v�_<�(:�;O -- l"';).:s r�'?tl'ocinador e 3ÉLGICA, paíe
2'Í classífíçado l"r: ',' :;::r;;'tc'[\C, (J. r';Vlc;:a pelo grupo seis. Nó cornen
tário de ontem .rlllsT'l05 8.. j csr... c�uo [lo CO!i".('(O do mundial e. os campeonatos
52, disputados. r'r 8 (_,�2 D n.Sf.:�:rt .."1 des��;�:l'le sempre irl.têrê8�e vamos alternar

-

os comei TÚi"OS 8:LJ c '."'(Y"""�G�jç[; . .s jeí disputadas e as elírnrnatórías tiara
J070. HOje Ir. emas 1:"0 �J ,:(_:, ",t3 «o tiRUPO U!I/[ da Europa, que r��ne
as tseguíntesrs: :Í.cs: ::'lJ.,r��\ -- C:,.::��;CJ� -- POnTiJC,!\L c ROI'/.IÊNIA. Se
0

.. amigo lei�.d.; v'-
/ .r,,!(_ \� l ';..1 i;')rco de foct ball internacíonal" a primeira

V.;5'La apontará a se e,�:"o úf Portugal ('(JJ)J(' favorita dêste 'gru�::;ü para viaja"
com- destino 80 l'/,ü:;xi.co ei: 1970. ainda rnais levando em con.a o título de
66 em L�:mdres: te:'c8:ro lugar iVIas �;contece agora com a seleção dt)
Pilrtugal o qLO aG0l1teceu com o Bwsii em .lrlG0, Aquela safra de curo se

n�.Q acabr,Li elo total aC8bou I:-ar('iál:n1entê, r\fa Dafra ele "oúro' o
l:3'rasiJ (;ispimha ()e 'NiltOh, Santos, D_ialrna Santos, Zito� Didi, Garrincha;

.

V�vá � outr03. Portugal dispunha cle 1'ma equipe treinadíssima, formad>t
,

a base do Benfica, q11e cedeu oito dCki onze jogadores titulares da selecão
de Portugal que em 19,,6 ficm{ com o ü'j ceiro lugar, Portugal era favorito,
mas ficou no :::<::RA, Mas ,'amos aos re,;wlados dos jogos já realizad'os pelo
r;rupo UM da Europa: Suíça, 1 x G cécia O -' Portugal 3 x Romênia O -

Romênia 2 x Suíça. O - G"Eda 4 x Por'ugal 2 - Suiça 0_ x Romêr,ia 1 -

p(),tu�31 O x �;iça 2 - Gré-cia 2 x Hornênia 2 e Portugal 2 x Gr�cia �
(os jogop foram. disputi1dos nas Gapitai� dos países inicialmentei'ndicados).
D@StEs oito resulü:.,dos 21�'.:ns }Jod<.:.m �:er consideraçlos como que inesp\Õ·
nldos, senão vejf{mos: Gn'cia 4 x POrtll(:81 2 - jôgo disputado e.m Atenas,
mar.; ao que se sabe os glegos nunca imám bons de ,foot ball para vencer

a seleção l�ortuguesa )�or ciliatro a (l(,js e tilais tarde empatar em LisbO,l
3m dois tento'; Outro eXf1"plo a Sm(.a neste grupo tinha menos expressão
sàmente do que Portugal. No entretanto "perdeu duas vêzes para a iY, ,desta
seleç5.e da Romênia: UI''-I �l zero (li" !3(:';,na e dois a zero em' BuC'arest
,Coisas do Ioot b?ll r;o (;Cment2TlO de 3111anhã fala ei' d.as par�tj.t.._:; qu �
-

ainda rc�L:::'!.11 ne�te gTtrpr t h7'OpE.!1_1

..

" Gilberto Nahas

:EPaz p'ouco te!l:po eSt;\..:t-ci através de Un1a eXTIÍssôra do Pa ,an3., uma en�

L'2'/lst'a de um Ci{i.1C�,�0, 2.bOIclando o futebol de Santa Catarina; seus

a:p8cto::; técnicos e iinr."1ce�c'os, rara depois e�veredar ,p 10 êan1inhó das
c:'fticas a detOl'mi!l&�:() cé'ol1ist2. esportivo de Floríanopoi,is.

Emocion"mdo se, pr.SSOH a c·riticar a tudo e todos, ao, futebol da ilha"
U:J plesi�:::;n:e GSi:: l:.�lk, .: SO:lS atos. I;'arecia, a p:çincípio; tratar·se de, aI·
��õé�11 q:_,e ê ::_'cd c::,.!,:'.v8sse o estivesse por dGntro 6.0 E�.sporte catarinense
C.)J�1 seus d8feitos e S'JúS virtudes".' I�ão demo�'ou muito e-cheguei à canclus::',o -

c -.do o j"lE,0 C�'':C :'a D. �·1'orc�h...:ta, que V8;,'sava quase que exclusivamen�;e
GÔDre o ?,�etro�<)l c (� ..lB o ontljC'.'iEtado n�o ,era outro senão o fi1esnlO ü��
c: '::'ão _-ele >:i .;á a' �.:','l t(::n�)O :t2.Z p:'o)aganda negativa de nosso fute· ..

['oi no ::-'al'n�á, ten::) ine u2i�e o tItulo de "consul" do clube de Criciúm.l.
na tel'rG dcs' Pi:1heil'['�.:;" !?cr C:1b, (:à:�;a a sua convicção' em falar" com ta:'.'
te. ên�ase, que o pEego pa:-a issoi embo:::a eu não firme que o mes�o est2ja
&utol'i:.:a::�o pê!:>" óreç::o "r:le:ropolit&na" para oferecer, ao público para·
naense tp.::_�as i::-'v:�·c1.:..:�es ? res';:::.Eo do n03SO futebol e de possíveis máus
tratos à cCJ.tl�pe do Lt;�rOl�ol, duando de sua estada em Florianópolis. Não
mIe consta. anilo seT pequenas vaias,' logo substituídas por àplausos ao

término do jôgo, ql.e o Metropol tenha sido alvo. de'manifestações' hostis
em '.'lossa -Car:.i:ta�, qvs::-::do do embate Ganira o Figueirense em que venceu

por 2 a 1. O �{LCS '-,;;.r222 ql!C cstti existindo 8 que êsse cidadão queira se

projE)tar �Ol"l.O L'ef,_ o.' de Ul�'la' c::.u::,a c�ue simplesmente não existe. Ou
G:l�ão pode O::"���_'

•

,.
,o ',(0 i.=L',LÚ o.::.so ent;'e êle e o cI'onista qi..le tauto ata·

es1.:' yaJenclc·se cls '"
e, aT':.i2.:,c1.e com os homens dà crônica do Paraná. rc

r,r..o lê::.. �)OI' meno,}: 87'::',,,".: o.u UP'la ent:::e,,;stiJ, para criticar aquil0 C1ue des,
ccr\hec8 e n1ütta coü:.-:a ql�e 'r�A ver "::::de nçi.o e�dste.

A diretoria da l"'edcração Atl�tica Catarinen�e vem ,de atender a solici·

tação dO' Lira r.l.'ê�lis Cllibe, liberando·o, para a participac�io do Torneio de
voleibol que será -l'eali�c.do nus dia 4·5·6·7 e 8. nesta cà.pit�l, em hom8nager:1
ao dr. ,:I0�t;,0 MAKWIECKI, diretor da Faculdade de Ci211cias Económl'
caso O ato foi publlcado através da Nota Oficial nO 18j6/6!l,

,

ESTADUAL DE VOJLEmOL FEMININO FOI 'f�ANSFEnmo

o cam�eo�nato cataj:bense de voleibol feminino, correspondente a ter,l'

porada de 1968, estava a principio marcado para os próximos dias) 7 e 3,
porém a entidade da Avenida Hercílio Luz, resolveu transferir para o dia
21 de, junho, Três clubes estar'30 disputand� o título do certuil!-e Ginástira,
Bandei-rantes e Ipiranga.

'

PREFEITO' !�nmRll1 V "RBA I.'ARA MATERIAL

Segundo' informação pr�stada pelo sr. João Pedro Nunes, presidente
da Comissão Municipal ele Esportes, através do telefone, a reportagem fi·
cou ciente de que o sr. prefeito muni jpal Acaclo Garibaldi Santiago; vem

de libclar a verba de 6.5CJ.OO, para a compra do material faltando, possibi·
litando assim a í1'-;0 a' e:1p�tal do Estado se apresente condignamente na'
maior festa espc,. 1,1\ a e soe:nl, a se desenvolvida em" Joinvile, nO próximo
mês de setombro: Os :;:: Jogo� Ab6rtos de 'Santa Catal'ina.

---
,''''1

. \

·0 z3.::;ucii"o avaíano p Z!lJ�on, que
com <J; saída do 'I'ócnlco Geraldo

l<'",rnand:::s foi incumbido 'pelO
Presidente V:=j.lmar Soares para

responder pruvísoriamente pela
cl L-ç[o técnica do c: ube azurra

ate o final do tu-no de classmca
c;i,o do C{"i'tame estadual, encer

rou ontenl suas atividades em vis

ta da, nfiG c13.ssifica r;ão do cli.1.be
nas fir,.ais do can:p::o:r:ato. O Pre

s�dcnte Valmcr SoarES deverá n.a
,tarde de hoje tomar uma decisão

a_ reEpeito (we venha de -encontro
a mela traçada pára êste ano.

De outra p9.rte, comenta-se nas,

rGdJ,s avai8.nas que a alta cEre

ção do clL�be está elabOrando Ui c

ma Est3. ele dlspells::ts· de· atlétas,
vi,sando cc;nt'êl' as clesp:;s3,S d'o
dube com o d6:A;lri3�:m"cnto de fu

t:::bol p=ofjs�io!l:l1. .&.. l"2Un' 8.0 de

v�r3. ocorrer d:mtro em b::eve.

O Ferroviário pode obter a va

ga 'Gll-e re.sta no Grupo ,A para
a 'disputa -·(1,a's finais do És,ãêÍúàl'
de Fute1104 à.c 969' sem"

.

Precisar
) .,

d,s�}ltaf' ; l1,IDê-.: ou mais partidas
dt'.:l,sivaS llbcrr1:t: o Hercílio Luz, seu

,

1 � ;'1 ,�\
,.

-

:,Úb'lÍo-t �j'Yú];�'A informação co-

J:l i l:".S ·�·!:�!C.F., ontem. Isto por
�,;e (,ij;:;",�," .1'TI1 protesto na entre 3,":
,d:'; p'iY" s ir

'

r(,cli"��dy, :::2 a;ndJ.
r,.��o, o fc�,' ao Tribunal de Justiça
D<>"pc,l'Üva, protesto css'e envíado
pelo clube 'l'u.brClilegr:0 de Tliba
rfiG com te:�!.'"�!.:c:a ao jôgo. que

d;�pu':ÓL' e' ptrdeu frente ao Es

po
.. to Cln:1'3' Próspera, de ériciú-"

afirmam

{':TrO'rl�ár�11p�1 Incluiu em sua e

Cj,'ip:--, no j'ê.go em referência, U111
elemento �cm cünd,ição de jôgo,
8:::üJf-se quo' na Entidade existem,
ll':trJ. S,':T'2m rCÍ':r..etidos :10 colendo
érgão d!sciplinar, mais ,elois PrQ
testo, um do Juventus e outro do

Atlético Operária, contra a vali
dade dos jogas que di:ôputaram,
frente ao Vasco da Gama, pelQ
Grupo C, e Hercílio Luz, iespecti�
vamcnte. Até ontem, a F.C.F. !la
da h1.via decid'do s:')bre a decisão
da t.:::rr.eira vaga do grupo A, eJ?-
tre 1?el'l'oviário e IfcrciUo Luz,
",l'0 te�mj,naram a, fase de c1assi-

.

f:raç:::,o ccrIl o n1E'SmO número de

1 pontos ganhos e pctdidos.

A Federação Aquátiéà de Santa

Cê"tarip.a resolveu instit'ulr a Pro

va Malinha Nacional, r;m holne
'13,gem 'aO· 5.0 Distl'ito N:::.val, P:J.-
1'R ser dispatada anualmente no

ués de junho, no domingo mais

próximo do 11, de juu,ho, data co
memorativa da Bat3.lha Naval do

Hiac):meID, Este ano a pro:va se

ri rcatzida no d�a Fi, às ia hora:;
da rnanhã, - S2li.clo corrida em 011-

i,"�'c'C",� a oito' l""'no� e '">Íl. dislan-,I,;

l';:lb ... � " , .....:;!).I.... _ l �_

c·· de gv.at· o !::il c se;.s�A::n ..·OS me

i '0";. A larg:.dJ. ser2, d:::.da próxiL
"., a C�p" "r,;a d 'S Pôrt·�� 'ci"-
�'. �<1:.do a�s-':iha's dh� Vjh;;� e �o
C:,." vão, na b.aía Will, com chegada
nó raesmo 'local d3. saída. Os clu
h,·;.J. de i.:ê,,,do com o ri:'gulamen
tJ, pCC:2rãp inscé'cver, m.ais de u_r
ma guarnição. As inscrições já
fOl'am abertas e serão encerradas
no dIa 2, às" 20 horas, na sede da
B'_4J3C. Lo;-;o em srgu:d?- ao rece

:Ji1 'f:'tc eh::- Ü:'ê' .. �\- es, a FASC
r;"o::;�d"; á o so:·t.o.:,) das balisas,

. tpo.r�cla
c..':; r"G.2 cGr·tro':J;3.o a p!.·o7a.

C rá "l�.'ud." ..m t>'":l)'éu ou

�"'.�,'1 para -32�" d:spubEtdo t.i'ansi
txrÍnm2Ii.te, fica;ldo de pós�,:; de
Lr:.�t:va elo clube "',t0 a con�tUist,Lr
IPi' 1,1'03 ;;éZ2S cons�;r:...dv�s ou ein
co alternadas.

C07<>F::HMAÇÃO
11 Fccl�ra-::ã;) Aq'..lática de Santa

Cat?i'in3., E.l1.1 nota ofic:al qlle cx

}::,dlu à:; suas filic.das e à imprcD�
Isa, "atendendo solicitação. dos
juízes d::: chegada da IV Regata
In:ernacional de Santa Cata ina
e l'atificad'l' pelo. sr. Renato Bor-

ges, Tê'preSentante da referida
competição, considc,ral' o Clube
Náutico Riachucla, corr;o venccdo'r'
na segunda colocação do 7.0 -pá-,
!,fO � oukiggers a oito remos, e

o Clube Niutico }t'�'ancisco Mar
t: lolli como terceiro colocado. A
'Comissão de Juízes de Chegada,
r�cpnsldera.ndo o seu' primeira'
"vereditum", face à indiscutível
colocação do Clube ��áutico Ria
chuelo, provada através de foto
grafi.a�, dá a êsse çlube. a .segun
da co�ocação no referido páreo ele
encerramento da IV Regata 'In
'tel'nacional de Santa Catarina,
<,onforl11P, aditamento no Boletin1
d.t chegach e assim rediGida: "Os
Juízes de Chegada, após exibição

d8 fotografias, r�éorrhecem o (;qui
V020 e confirmam o segundo lu

gar ao 'Cll1be' Náutico Riachueio".
Diante elo eXl1ôsto, aS medalhas
d';stinadas

.

aos 2.0 e 3.0 colocados
no 7.0 páreo e entregue a esta F'e- '

dLTaç:l.o pelo representante
\
da

Ci3D para serem ent�'egues aos
:':2US �egítimos donos, após decisão
d2i írnpassc, (I fazemos ao sr. Pre
sid,�pk do Clube de Rego"tas Aldo
:L ", pl'OnlOWr da IV R::gab 1n

tcnacional de "Santa �tarina, a

fIm de que essas medalhas, com

ou sem soJel'lidade - isto a cri
tério di) dig;no filiado - �ejam
d:.strlbuicla.s ao C. N. Riachuelo, /

ti.s mE:dall1as do: se_gundo lugar, e

ao C. N. Francisco Martinelli. as

elo terCEiro lugar".
Na mesma nota, a FASC envia

dusivas felieitaç,ões ao Clube de

Reg::ttas Aldo Luz pela organiza
ção ela IV Regata Internaciol1ál
d:,j S�:n�a Catarina .e, ainda "p-Jlo
t_._·a�r.�-[icnto fidalgo d�Sp211Sado
';:._:, :'�m:,c�.}r,.s 'e clirigtl1tês do::;
(1 J:.', � p.ll'tic;p�tntes dê 8,1. impol'
L:l"1.-."L ... CÔ?l1P, ��:ç.:��o, cuja r:-:P2-rCU
J": o (,.;.1 s dQ CO::1Ell t'}(!3, até nns

r·.:';. ,) >'-s {1l:;5.. ü� C�.1, li[!p:'1('�1,;a �ul-

2:.�:';'!Ú1{10 ns-s �n:iorlnou o- espor..:'"
�

t· .:;L.'i l'i'r:l.:nc.�SCJ }�00t..rt,o :J"lU'Igna,
pc'es:d:i'it=: do Clube de Rq:;atas
1':,;00 L;,z, hoje deverá s2'guir 'pa
ra DILmLnau e Joinvil.le um ca

mi'nl1ão cedido pelo, Dê:par�al11en
to tstaduaI' J.:

.
Pest:a, "levando de

volta os' barco<; que foram' cedidos
_pelo:, rlEbcs 'América, Atlântico e

Ca'ch()�ira. p,3.ra as regatas que
coiJ,1plr:tatam O p�Qgrarna .'das co

memoraç6cs rio .rul.)ileu de Ouro
do clvge dá rua Nico Luz. Alguns
c�os b:ucos chegaram ,a receber
nlgl1m�$ reforÍnas por part� dos
carp:ntei;>os do Aldo Luz, Marti
w"1U. e "Riachtlelo, deve.!_l.do retor
n::j.l' aos galpões elos dois elUDes
l1luiLo melhcl'f:;s do que

.

quando
sa)raIl'l.. A secretaria do, Clube de
Hegatas Aldo, Luz já :expedlu ofí
cio aos três clubes do interior, a

gradecendo a colaboraçr.o, qüe foi
considerada importante para o

êxito da IV Regata, Internacional
de Sunta Catarin:t e III Taça BrÍl.
,,,il de Remo.

oS

lira ,reer.gue natação
<..

10",
•

ns�
":"'111 homenagem à ímnrensa 'e

c_nLl1G.o CGD," a prcsnça das e

�i.Lpes d:J Guarany, de Blumenau
(:; v�JJJ::; unrvcrsítárto, desta ca
I:: tal, l'�al"�Ju�Sê na manhã de

.:1oa111"go D.'! Festival ds Natação
promovido pêlo Lira Tenís Club
é Cujo programa desenvolveu-se
CmIl raro bnlho, aprtsellt;'1ndo OS
,,�,�u"n,ei resultados:
l.a h'ova -,- 200 mts� naelo livre:

-- 1.0 lugar, Hermínio �!enezes
Eelgar' Paulo Müller J'l'., Guaraní,
,Flores, Lira, com 3'01" 4/.10.
Odo, L'l'a', corri 2'41"; 2.0 lugar,
com 2'46" e em 3,0 lugar Hélio
2.a Prova - 100 mts. Livre, me-

'nno de 10-13 anos -'1.0 lugar,
PJ.ulo R�berto P. Lobo, Lira, com

Í'2'7"; 2.0 lugar, Antônio Carlos
G"trczii, Guaràny, com 1'29" 4/10;J
�.o Ligar H,,,ns Ulrlch Frank, Gua

Iany, c_om 1'29" 8/10 e em 4.0 lu

ga,�' ,'I' mícil.s Olinger F.o, Li'ra,
CGlll 1 '30'''.

�,a Prova: - 25 mts. Livre, me
EmOS di:: 6-9{ an,os: _.:.. l.o lugar,
I-;:éll�y Luiz Müller, G.uarany, com

1'7
.

6/ lO: 2.0 lugar Carla Augusto
'v k"l'"", a",arany, ",com 18'''' 8i'1U-;
:::.0 Lugar, Orlando }!;lpO F.o," Lira,
COlLl 2.4" 9/10 e em ,to lugar, An··

t0YllO n. ÊulCâo Viallna F.o, Lira,
33".

,4.a PlOva - 100 mts. Livre, me
rLmL de) 10-13 anos: - 1.0 lugar,
Hdenila ela Silva Menezes, Lira
com 1'�8"; 2.0 lugar, Morit Zadro

,

IIi, Guarani, COIU 1'34" e em 3.0

lugar, Melânia dâ Silva, ,com

1'05," 3/ro. \
5.p... Pl'c;va - 100 n1ts, J

Costa, J�JQ-
1· ,,,I.'mcYl,,: - 1.0 ugar, hennll110 Me-

Il_LL'S Neto, Lira, com 1'23";
2.0 ll,gai"í Jos6 Fernanl'es do

]':a::,cililu,'�O, Ln'a, com 1'35" e em

2.G IJ.gs,r, D!�nas C. Pereira, GLla-

6.a Prova - 4)<200 mts. Livre
P,LCJ, hOiUE:ns: - 1.0 lugar, Lira

\.}ss;i!-s C,+s�ro-Robê:rto R. ela Sil
v,t-Hdio E. Flores-Luiz Henri

queque), com 12'05" 6/10 e em

2.0 lugar, Guarany (Edga�� P.

Múller-Astrogildo-Kurt Igor,-Hans
Fra:n1,), com 15' minutos.
7.a Pro"a - 100 mts. Peito

(clá.sico) para me�inos de 10-13
anos: - 1.ó lugar, Herminio Ca

pela, L,:a, (;o::n 1'tl,6" 6/1 ; 2.0 IU-,
gar, i\nLênio Carlos Garozzi, Gua

rany, ,com 1'52" 4/10 e em "3.0 lu,,;
G�L::.', JE� ...U C:.:sa.:r Dl:J._'t,?, ��ra, cor:'1

�/ .v3·' 6/ _ O.

'(.�!...1 L,:; ': �.() 1..,t_dj=J I.L:=;:I:l.::IC� da..
::..; �\I�!,."- _'.� ... ll'::"!:c. ...�{) Lata, cnrll 2:)" e

CL� :..;.) 1\..J.l'..t�2 �:üffl�'2, Cl,aruny,

SOl' ::'0',/:1 - 3xlOO tré::;' estiÍos
!_;_!�'.:l. lt:tl!1EtlS: - 1.0 ll. �;..11�, Equi.
'p::; "A" d) Lml. (H21T!ÜnÍ'J, Silvio
e l\';:ár�o), GO::-O 4'11" 6/10; 2.0 lu
sal', Bqn'pe "B" do Lira (José-
1:a.m.iltcn-Romeu), com, 4'3� 4/10;...
3,0 lngal', Clube Universitário (Al
berto AléncastTo-Mitzu,ro Okawa
Rubes Krespky)', com 4'38" 8110 e

em 4.0 lugar, Guarny (Dima�-Cel
so-Eduardo) ( tom 4'47" 2/10.

lO.a Prova -, 4x100mls.' l(tvre
pi1ra m�nin05 ele 10-13 anos: -

1.0 lugar, Equipe "A" do Lira (Pau
lo HCberto-Vinicius-Paulo R. ,Cos

ta-�A':o Soares), com 6 miIlutofi;
:2.0 lugár, GuraHY (SérgiO-Antô
nIo Oarlos-Henr:y:::::C�l'los' Ailgus
to), com 6'27" 6'27" 6/10 e em 3.0

ll;gar, Equipe "B" do Lira (Lau
ro-Marcos-Roberto-Walmorl, com

7'54"
...

l1.a Prova, - 20D mts. Livre pa ..

ra moças: - 1.0 lugar, Rosvita
Müller, Guaraní, com 3'21" 8/10;
2.0 lugar, Helenita da S. Menezes,
Lira, com 3'23"; 3.0 lugar, MUl'lt

:.��:;J=:(, Z?.(�_'{;2:w", 'o uarany, CO}t

3'l;::tf' f/.!: c �.I.:j. �.0 rugar, �/íelània
l.: -c, ��,_, ... _1 _�_4 JJl__V-... ",) com Z :\5".
rz.a _JJ.'01...t. - 4'J:; mts, Li rê pa.

ts.. :h,J.tn�ú,:,: _-' lo .ugar, Mário
.(_;-: J.._.!.!._d-:"� ...:.. :;�i.!_·uJá Martins, Li
r;', co .. , C �1" �/':.0; 2.0 lugar, Ed.
gard ?aJ:,ô Aü'l:ler, Guarany, com
\J lv" 4/10 e em 3.0 lugar, Luiz
E"n:'lque Ru.pp, Lira, com 6'54",
13.a·Pl'ova. � 100 mts, Liwe pa·

ra h:,mLn.5: 1.0 lugar, Rom!,u Ro

�árJo F.o, Lira, com 1,11" 2/10; 2,0
lugar, Roberto R. da SilVR, Lira,
cem 1 '19" 4/10 e em 3.0 lugar,
\\hL.i.\,do Schuérmann, ,UniverSi·
L",.['lO, Cl):11 1'26" 6/10.
h.8. l'nJ"d. - 4xjO mts. Livre,

n:Lnlllu"; à," 1C-12 anos: - 1.0 lu·
gar, L1ra (NIarcelo-C1álldio-IVlar.
co,,-l:�_n:,to), CO[.I :J'03" 4/10 ,e em

.,.
L:._. lL<:;o..i",' l.+Llal�i.ny (Sérglo-I-Ienry
v.,lu" -"_ugJ.s,o-Rol1aldo), com "

';:j.'t'i" 4jj O.

.100 111 ts. Peito
lcla",s_co) p",;'a moças: - 1 o lu·
�a ..:.:, Dç".HI�1 11'1�anh:, 1'55'" 4/10 2.0

l...-I-ba.:._', !\lí<..d' ... 2� das Gra.ças Rftieirot
'\ L�.L.I" eOi11 Z \.12" �/10; e elll 3.0 lu-

!s�l', NL lclil',ct 13, da Sllva, Lira,
Lv.Jl 2'07".

lÚ.a. h'ova - 100 mt3. Peito
r cl'á�s;c.o) para' homens: - 1.0

lU'bal, Ci)lso Lungerhausen, Gua·

i'_,",D.:;, ê(}�1} l',i�n 4/10; 2_0 lugar,
i!.U6u..LQ l."(.Ji C�;jLer, Guarany, con

1 4·4" 4/10; ::'.0 lEgar, Eugênia
j Ll.l1QUelrü, Universitário, com .,

1'45" 9/10; 4.0 lugar, Darcy Mel
lo, T6ira, com 1 '47" 9/10 e em 5,0
f�,g�l,:, Hamilt0l1" Favei:::oanl, Lira,
C(; .. l 1"13" 5/1.0.

l'l.a. PIava - '100 mts. Livre
p,Ma 1,lCl!nos de 10-12 anos: -

Lv 1t.g ..... r, ilcnry Müdler, Gnu·

:a!lY, COlu 1".:;::5'" 6/�v, �.o lugar,
i\'.Lct ... c�10 Mln ....__,eS, L1:i.·u, COfn l'4.iJ";
U/ 10; .';:'.0' lugar; Rmia do Zadroz-
111, Lhl�l'any, com 1'48" 4/10; 4.0

1�6al', ILnat.o Cesar Faversani,
� do", lO. l'u6" 3/10.

1ó, l-.Ov'a - 100 mts. Costas
p..tLJ� rüoç;"s: - 1.0 lugar, Rosvita
Muelwf, Uuarany, com 1"48"; 2,0

L,gar, Marli Démse Werges, Gua-
J aüy, cuw 2'01" 4/10; 3.0 l'ugar,
}Lldi.L.J. l\<ieIlezcs, Ura., com

\

2'44" S/lO; 4.0 lugar, Cristina Bar
,jaco, Lir.1, COln 2' 47".
Hu' rl'ova - 4 x 100 mts. Li

vr'ü para horuens: - 1.0 l�Llgar, E
e_,._:J":

. '"'_' d.) L"ra (Hermínio Ro
. __ �"'-.t.._á._� Cr:::l'manO-Lulz Henri
',, __ I, �"',. t,<_f/'; 2.0 lugar, Uni
,�-,,-,�-' '-' C.L,1i':'! Gl'ubitzch-An'
C�_L,) '-'_.o,�'> ;J_nha-1I.Htzuro-Rú-
I v_J.Üj, '--I....J.... �..._.,\..

':\,
t
..../ .l_U; /3.0 lugar,

CJ � .......� \�'osiaB-}Ié:lio
\, • vJ _"·,,,t. do) , conJ

0}.l..l.
·LO __ �. 1 t Yl1 - 8[0 r.G�s_ Livre

rJ=� .... u. !.1 J.�_\.:l;.;:,: - 1.0 lu:;ar, Joslas
��·"I)O --:a",,,�'o, .i:..L':J., COü1 13'3�f" 6í1D
� ..) �Ll6d,', h21,o En;,on Flores, Li
r,a, com h' �J" 9/10 e ,em 3.0 lu-
�gar, Carlos Augusto Vieim, Gua
i ,illY, CUil1 16'G2" 9/10.

CONTAGIEM GERAL

?or pontos, o LIra Tênis ClulJe
foi o vencedor da competição de
vc� qüe somou, no computo geral,
363 pontos, cQntra 257 do Guara
J1Y d.; Blll.menau ·e 36 do Clube U
E ivenl túrio.
Os l'esult3.dos parciais pelas'di

versas categorias fôram os
_
se

[';Llintes:
PETIZES OHasclllino e femini

no): Lira I 13J pontos' cOl�tra 128
do Guarany.
Ar.; 0Vl'O (Feminino) \yltória do

Guar3.nj( com 60 pontos contra
2'1 do Lira.

I\DULTO' (Masculino) : Lira,
2G8 pontos; Guarany com 69 e U
lÜVéJ:si Lil'io com 36 pontos.
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AUTOMÓVEIS.�
COMPRA, VEN:SA, TROCA E CONSIGNAÇÕES

CARROS NOVOS E USÃDOS

KOMBI , \ . 69 OK
69 OK
69 OK

68

66 .

66

KARMANNGHIA

VOLKSWAGEN

ESPLANADA .

EVEISUL .

DKW (Beicar ) .

'

: .

I�amal'u,ty . � . . . . . ..
69

, Temos vÚio"� outros carros pura pronta entrega.

Flnancián1ei1LG até, ;1..8 meses

JENDlROBA AUTOlV:ÓVEIS LTDK
à;oRIANÓPOLIS
Hua: AÍn,;rante iLaml'!"€J, 170 -' FONE

U ':0 Q L o G I P.

Ex-�·,lIed.('c ru;:' d,-Et�: do Ho.spital SJt!za Atl:uiar - OB.

Sdvlro do Dr. I-Lnú'lue M. H.,Dl)

,IM .- BEXIGA - P['('JcT;I.L", -'- Ul�,ETRfl' .,-,D:STURBIOS cEXUAIS

C01\SULlil..J. :!.ú.::L t: 4<.\.:'- j{:;lrd,:S, ,d:l,s J(i à" 19 horas . _ Rua Nünt.s Nl��-

\

por Vo.lts rn nor valer Eu'

,FC' ,Y dç; I
---_._-----_._----

um lote à rua J,e COlhu,C, u{,n,rí:!8.ndo ft<ndos com a Cidade Univl't,j

.,I)U, :lJé'C.lllldo .Lx:3�ln 1"1'-''-'C. i...le ÜCUi:.ÚW, '[,mar COYrl Portela' no IF:tG.:JC

,11e 3/141

p�'�le-;?o: ,(;�;,<.:-:jqijiat"'ia dr, F::1culd<:de do Me�ici!1a
"lCjU,ca, .d• ..!. a, ,�.

j ,

Problema,tlCJ

DOEl"�'ÇAS MENTAIS

COD,Dultorip: EdifícIO .t,.só:o':w,;ab CaLà; lJ'.e;,,,e de M:edicina

220_H - Rua L'("T'nní!ilO C().�l11o 3:5a - FLOrianópolis,
.. '

'

Sala, 1 i

r-. �, II?' .. n .' ,.'

,

� li �l11'�:r:'r.r �"}l r���nV���i[5�n:a
colura p correcão de deformidades

especialização C;rh o prof: Carlos 'Ottolenghi"em·'Buenos.Aires•. ,

, .; JS 12 hS, - 'Hospital de C:;aridade
,as 14 às 16 11s. � Casa 'de, Satcte .São Sebastião

loras marcadas pelo telefone 3153. .'

Silva, 214 Coqueiros - Fone 2067.
-- - ------

-'7"--·--------------

í?3"'ãí�'ifil'(f,,(iilI � �::lí. ��?'.� w. �',\' 'f,mi}
�l1L��' :ft,].�� g��t �J.M1��! U JL!i\i�lU

E PôRTO ALEGRE

à Florianópolis GARRO LEITO às,21,00 h
.1'y .

4,00

4,()1.J

4,00
4,OU
4.00

4,00

8.00 10,00 16,00 l:9,3tl e 21,00 h

b,UO 10,00 lo,OU 19,30 e 21,00 h

8,00 10,V! l�,OO 16,00 19,30 e 21,00 h

'8,00, �Cl,OO 12,00 16,,00 1'9,30 e 21,00 h

800 10,00 12,00 16,00 19;:m e 21,00 h

8,00 lO,De 12,0.0 16,00 19;30 e 21,00 h

to

u·

to

Laguna
Sombri0

Ara!'anguá
CriciuLa

Tubar2.::J

1,00 1,30 3,00 10,:50 12,30 14,30 e 11\,30 11

U,:;\) 8,(JU 12,:10 1<1,30 20,30 e 23,30 h
-a Plu.!.'1._l11(_;};(j�lS
E MtARANG,jÁ

à Porto Alegré 1.00 2 :3n 1000 ] 200 14.00 18,00 e 24,00' h

8,30 13,00 15,00 21,00 e 24,00 h1,00

0,30
0,3'0

3,00 9,00 11,00 13,00 17,00 e 23,30 h

2,00 5,00 9,30 14,00 14,30 16,00 e 22,0(' hà Florlanór:;olis
HE 'i'OItti\:·no

i! Pôrto Alegre
à Jl<'lórianópolis

3,00
2,00

1Q,00 12,00 16,00 2-2,30 23,00 e 24,00 h

3,30 6,00 6,LO 10;30 12,00 15,30 16,00 18,00 e 24.ü(J h

(
J

'(/,30 14,30 22,30 e 23,30 h .

à r'lIJn&rlOl�O�lS 0,30' 2,30 4,00 6,30 12,00 12,20 16,00 16,39 e L8,30 h

DL FLORIANÓPOLIS

à Pôrt.o Alegre CARRO LEI1;'O à$ 21,Oq h ./

4,00 7,00 12,00 17,30 19,30 e .21,00 h

4,00' 7,00 12,00 17,30 19,30 e 21,00 h

4,00 ' '7,CÓ 12,00 17,30 lj),30 e 21,00 h
.

4,ÓO . 7.00 12,00 14,00 17,30 19,30 e 21,00 h

4:,00 '6,30 10,00 12,00 13,00 17,00 18,00 19,30 e 21,00 h

400 7,00 10,00 12,00 13,00 14,00 17,30 18,00 19,30 e 21,00 rI

EMPRÊSà' SANTO ANJO DA GUARDA LTDA.

em Pôrto AI\,gre: Praça �uy Barbosa, 143 - Fones: 4-13 82 4-28 75 e 4-73 50

em FlorianópoH.s: Etação ROdq_viária - Fones 21-72 e 36-82

'��tr"����:_:_'= � __ �-
' •

� .'

S�

a. Lt s--una
à Tubari:o .

,
,I.'

G01'I/5 �fr'/.:' - - :�fJ�'(l -- (:[)( p' -- d� LnL:�Hd8,1 o saldo faci:ita'n�c,::; até 24 InJ

ses �el�l c:·�:d.ii r] oireto EO r'·(I·�1'_jqn'i50r.
i'IC '.� 1 � nO{) [;1)

EU!'.:11 4x2 ::mo 67 NCr$ 9.0(lO,O,]
I'�(./l'$ 1.0"G.O J

i\!C;'$ �.fGO (J,'

7'iC'S ;i,:'jflO,')!;

.,••• õ •••••••••• o •••••

"I

I
1

, I
ano (J3

'1

G 50'1.00

-:; ��! :
,t""'�' .

EDITAL

Dt;) o' d(>" 1 ele �cnJ'c" PI ""j jC11 t c (:, ,teml,enelo às c1et�rminaçõe3 estatu·

tárias convoco a �ASSEMBL:CIA GE;;AL. �RDINARLA" desta associarão

r.Ul'a () (]ü; ::i de, j'\r.['O (ti' :,').39, ,1'; 20 horas, r!.S\ Casa Paroquial, para discu·

til' a sei:uir_�c o]," em ôo di.a:

2.) ,BI'):m·�o d'�s conj'8.s do exel'éícío -1933/1969
b) Re.�.tó,io da Dir etoría

c) Eleição da Direto,ria para o Exercício 1969/1970

d) AJl:eração do Est:3."utos

e) A:;suntos ele interêsse geral.
Florianópolis, SC, 2 de junho de 1969

í'i\ULO S'I'EFEN DE ÁUmQlJERQUE - SecJ'ctário.

AVISO: Na Casa ParoquiaJ encontram·se to.::],Os os c;iocumentos, livros e pa

Peis da Associac:[io para serem examinadQs por t.odos os membros.

r

,

I/R
". '11

espeiter
• II

econnecer I

li

Prof, Herrnann M. Goergen acha viável o reconhecimentn

"jurídfco da Alemanha Comunista

sem que' haja consequêncías d·,'

dirz ito ínternacíondl..
Aparentemente trata-se de uma

po.itíca de círculo quadrado: reco-

de paz.
Admitindo lcertas diferenças entre

os deis partidos ora coligados no

G_oy�mo ele" Bonn, não são elas

ti�.o profundas para admitir-se o

r, conhecimento diplomático ela

,'1.\,manl1a Comunista. PoI' isso

mesmo continua em vigor o que o

0'.8)" (:l,0': Govêrn:fi" )E'.���"rtg�:',
.(..J.,C':;irOU em julho <:c, i8,.a: ;,úa.
l'.Ç� ré,{:I,{ie,�{\qUilO que 'n(:t:�Ll\Pne1\'

l �: i :",11f�m31\� de recpnhiG�líPetV&i'l '. ('�j\,
�( , , �,j I �,:)J$
I. R'eptt.YIí,:;a',Democrjtié.��A.f .i-Íi"Dl?,da

rrr is seria do \que' a -ca, .itulccão d�

� '13. dos �:.:Je{i1:Ls3 d::tnt�� ,t

Os debates �irrados ora em

curso na Alemanha em, .tôrno. das

futU1'3S- relações de Bonn com

são condícíonados 'por'

deis fatos:

1") os ilc,on�ecim(1nt0.5 de 21 de

f]�ôsto de 19G8 cu Praga;
�",) as el,,)�5cs federais de:

"""'1'(,""0 do 10�8 I' �
"". �- J. .'''_ -l',�' .

t
t '

Th(L a
' L-z o �,.", eTl'ra'1�� ri�s

n .... fi 'I·'lC .J:':" -

t:_
r."

....

("1 te ...."e 'l�l'(l pre-

(.
, '�(Jlt;1 totalitarin de U���2, mín.»

(� rec�\llH�Jjt'1J_�nt�� �cni'�a .ne: _'

"a�-i.í6 da ��pE'.rE(,�� da Ale�n,a.
Pode-se debater a justiça, ,[:.

.V' ''l

C' ) • -:1':'0,...10.; �',1-úo.
o t '�.1

.. '

1 ;
\ J,I' ;i�idaç1e. a conveníência ; 8 '.: a,
,',c'}sidade hístóríoa dessa dívísão,

2. não se pode nf;,��;�,l' que s€:'J'á

t.� a conssquêncía: {(.1-�-,::1 'J.\H�l.lJl�
i ,'" dividida c;n térrnos ue C.L'liliL)
i: ",�l1acional. Daí em c1ia�'lte' �:./u�:lc
r L:' rC:;i;rnaçi'íO a TcsppitJ

-;
do

,

j;'T ],' ele' Berli:n ou da OrC;t3m' de
L, cont.ra ref\.l2,i!1do::;, y;o; 'e·;f.�'�T'

1
�" • J '1(' I

,\1.:). paralSO co"'nU111 ::La, �3�.l<:t
l[ tey fi ",C,

S():0Bra��O"
I

�"...Joíi�.t Ç'.

,""
l- <'I j l' oJ

.....

I
·

. ..-'Tl 'CI_ ......)

. /

,

'2 d fÓ"'�11:...J:.
Nrr.:. _lcit1f c 1"0·�)·

}[ �tr:0�f �rl .

.-

toà_�.'tia, .-:'l

(:!;l't... (: a -l-.�el�. í: 2,

c .cêr'�;:i')0;er. atj �Ge ar;

�� ._�.v'�, ne�n J..e� a

l' to nt J dps G:;i��ncir.�s corru!lL�t:.��
-', ':L!it=:J ':jõgo C8 pala'l'/;.'as'\ n:nita

c""SC'_ 8'11 ci ::[1 do g1.:yne de U,-r).. l,

fc(�q,. t:B��p��itar G reconhecyr" l!...),

ling�t:gern de' vVilly B::.a.l1xit era:Tl

tcrn:os tauto16gicós no' s"ntido ()p.

aceitar os fatos\ como 'sáQ sem,

túc'avia, r�conho(;eT.lhes iu�damé"l.
-

, r _

I
! '-

10S jllídic::,s, antes de um tratado

)',' .;:() nunca em

, "(;l'�ões iivres? Quem nos autoriz,",

r }_rgunta Kiesinger, a, deéUir SÔ'9le

L 8e:�:teliser eu . n[in �c tenc�r fi

!18Ção âlernfi cl�sse� ,.17 ,n i1hõBS de

al&lD&Gs, que o resultnd::'J da gu,erra

r. \,-;l..r1��.
, • .'�: J' �L..Lr

'.

[} _ontt�! fJS a]e �'{lf\s s�ja:!l fixada'"::;

VW::1 �;'atficjlr/ de paz, accitp POI
tc;dos os illt2res,ados como ju'"W
"e dl�!'a(�ol!!,j�' Dessal�ondi;üo, qu�

é �, b:::se do, Tespci�o e do 'deconh3' ,

ci1 (:':""It:), n�o se ,falou!

O PartÚlb LjbeI'�,l·D(m.ocrático

(
, outras Luas .d�· Terra

da' Teúa fl,,,- ,riO Céu a. Segunda .Lua. E, [;t:-

. m�Dlla vez.; entend� C:U) o sistedt4:,
, ·,.��tc);t:j,;�io ela Terrà �';)i, no deCbrreJ,
',"o,,;, milênios, variCtvel em núme:t:li '.

" d2 'satéljtes e mesmo ;ariável' cor:h,
7, :r,\.lSêl�'eia dêlEfs: qurmdo m�'ij
c>:"":::trê.énto orbital jyIa;:te mé'aj'J;'
C- �'.'.Ja., ela deixou a órtita (la �>3�·:;.d��·

'{. �':�:'e::i� long'i'ngua:"ene c·j:-::��§: ,

L��"(.51 Gstr_êl�; (l.epois·, �çut::' .r[tcest;��.
lTi0nto e a Lua 'p!er.i.;;i�.0t.1-S8 -r_ol

,1i;'er;ao do Pla-neta q�le habitamos ."
",:r. "

i'

I'C.Z ITll'itos 9.1105 já, lá �.� vão

U,. 'lez UH,) dois c,e, óni03, qde venho'

parccÚm0o, \
rüjn sàmen'to em

est1.'ct::Js f,� tIlonômicos' lpas em

:::1.11igos e crô:lÍcas pa:'a revistas e

j'c,:m:.is, c's problen:as .do Zodíaço,'
C1 �d�,� ��n.j..1b�Ye��e::lte} 'é {" ,(;6rl�7#Jd:�.. a

l1j'.tólÍ-a do Si'.:te::ra So'ar, \tUnda
EccntenieBLe, orga�lizéi en\: livm
u que emendo por genese do. Uni·

...\'t:r�o, � e!1:} r.l,.ot�s ao i11t;SI110,

O[.i r:"s ic'.éi::>[, que pode'n ilustrn,l'

cu ].evar ::t novas POS:IL;isas·. ·E sigo
OJ g-müzando um eutro volume ,COI;1
o títUÍO um ta;oto complicado:

iA�'queolo;:;in
\.Cosmológica e Astro·

J(Jr�ia A::l1bo':; !:ião exatamente con·

fCl ênç:::;::'8 c.htas a grupos de est1.;'

c17n�c:.s; a f:;i"\lpOS c.té .amigos intp

i,JSUlÚOS C\11 pro:J]emas outros qU2

Pr'; CO\T�lKl�' o que dizen1 tas legen· :.,
. "

C:N.', os lit-c!als, as narriltivas:, 11jài�.'"
[,r'tie>J1S da Tc'rra,"'encontra-,se reI",...

)'i'nç'ia' assim: Houve um tempo ���.<.
([\:e a Ter:a l'ãô tinha. L't;;a·, . t'Sl'l ':',
[;é t..i,n: 'c.:!ol've --m to-' no G�O: al'f'é""�' :

'

� ......... ,
I.). _"- .1-' _.l. _--�:�í).<'�,.

�.� � �

���� ����.��<�'t!,�t �·��- .. :,�'��:��n ��:-f�,'
C.L_<..J ev, ........ l ... �(:.J � C_u3._lâ J_ a.�t.... ,�t\f.J -

("'/'J � 'qi"if'}" <:).C" ....
�...._. l\� .j_ ,i-<i.\;--

�<:t, ... 0 ..1 ....1.. 1. ,���l.H ... o ceJ:,!,:;l.
8:1: que a:parcceu a Lua' Negr':i"<�"·,'
PúiB ln::::;ito-1..:.a:-�: Os e..lldeu�'.:�.B.;:
<::-o'U'<"11 al!"FL'''·a "O' ,',�'I, �(')i.. 'ra .k,":';,·
...., ..... lt....l.... b • __ J l, L<.,_Ct ,_, .J "-' 1(",..:,1 �

Lua i>Tcg: a.� (J3 TI1uit antigos sa12ttt�: "
;,. ','

,c;l:'2 a Lua, êlt:esa.l' de astr'o gêl��l�Q�
e.�j, Tetr-a, já fOI U:-:'1 �f;, elit,G�d:e<:
r'.(�ú::tC'7 I' '-[tO foi sern. OUtl o oj�jee1yf\�..

'se nfto o de ca:nri�,.·'Y,l.aT 85�:.,,t) c:)i:::;.�t;·r
(ii.:C o a��} óL�mo Ci�1dc 1�Ol::1��a},-tdS,
r,

li
Í"n:r10:::0 c1es2obri::�or ele f�Jui�p;'

:Jj .r1ai� C0 �;O ar:os nnffa l:;racurh.il.�J
-

:.���

:. _<.l:'� a verclc.ô,e é que a Terra, a�u��w,·
r.l,)r:tc, rem três Luas identií:lcáveip':'

-

P.,. ,Lua grande; e dilas ,peciuena,6�,
c. 40D.�)U quilÔlTIetros de r'u,ità:1���.' \

.if�. n�Lüta:::; vdzes fotogra;.<1�a3 I I P
- .

,

as duas peq,ul'r:as.
�8 ·sepa!'am uiY,a. 'd';.

o·:_1rra dez mil qui�ôn_etr6s, fOr81'n

c.m 1943 por Kordl'

C1Jf":eri,. UC.1�lS;
Luas, que

,i'

privou dós meios de se pronuncia

i cin ê!e.s mesmos a êste respeito?
r' ri: us um arg mente impor-

a Repúbl;tea
f�crjá reconno-

"'''-1 c·
........,..,. .,.

I, .. tJcC��;;.ít1t a l\.l0.:_"'à,

C"
• r' .utrIna ele B�echnev,

�e��l.p do [l (:)�-'� t·'c\) ,0 que é, cornu

nicta na E:'>i'opa tem (l,e continuar

Cutro ê',;·.o,
I:l. _""PCl t "�IQ�·'ns:-,.! õ' grande pensa

r, I�' ... v _ r '"'_�{) "'-,c;::al-Dc:l1ocrá�,��o,

, .

Ii r; i ,L
.

O'

c..:.Jt..-rljl';.1

l��€ -\S80; qua;

c�a � g·:"...ran tias

�orçosumeDte
perigosa

[:-'-$t; U ('.{ ..i,»í.[.;l do l�ei(.,h. Con

t�rrl:":� c·� \ i-i :.: ....t'JJ a sua vida 8r.!1

s,!',...·sdas· e COll'lprometic1os

pclo t"atao,o Cd OTl'.N com a sorte

".

0S debates Ci1J

, ..

,.� t .Ei-�O" e:"':l

r"llln::�l:ll,.
I

�:.)
:c f.'"'�te os 6�'f.��n(�ps. Ç}ua�1to

�\)'1 '�<(!1i1�'�S, (}epen(�e a ��U:l partl..�
,1 �,JJt,;, .[.-t,". <rl 'ld�H(iD:j8 �1 sj mes

r."GS1 r., th2)ji:it.�::�18 e r-acj21cl�t.

/

lGV12ky 'E boje tojos os Observa·

tó:'Íos 'cio MUj d,] conhecem·nás

L Q lntCl'eSo,allte é que Júiio ver;rie,
ue l1ii.2.·lar Si_:2 fa ..TIosa viagem': ';1

LllU faúl d�� uma seg�mja Lua qt,\:')
�L:l'Drij\ a 'nave Ora, é daí q��
8!.lLellL\D ser a Ar,l'leolotfa Cosniü.
lG óica 3,. mais

.

i!"1p�rtante d�3
C�Lm.L:; J-:10c;.enlas E.. 'JÜ1�0 ,VeTne
u�, c"c." ter p�rt;do

.

para sua çon·

( L� �'\d, \:;01(;8 11üj e parte:-n todqs
(!�, �.!.;:. trG .. luLLJS, cio t,riânguio eqi.ú-

_
Jt:iCI0 de :'2�:a.r"de" P...s segun'da '-e

c:.... r;(;_r.,\.�.>,u -:;�::� �iQ:='{Lr...:.() ser vis:as �
o 11[, nu c;oc ú

_
.:.::(1..e:1L"i!l:.a est. êL1

o:.J.t!as n:eno

':9,��-1b :5._11 n�a13

LT2.._.J-ia.. E

r..
'- !!� .j";::U �,_.'L(_;,,-I_!� C�)I__;�'�OL:j..JICA"'"

f: L.::_�:"'l:;S Di�-:"Q.

•

\.::.;'._, c;c:-:" !,�\�, )ll:.n'J/�)� (;,"·:=:lL��,l�"os (:2 �-::".t�./�' �ar3. o r�rDr,[l

� S�!�t t \�t"\L8J..�;�.J, �Jn(i".:.ll 0.;:'., l_.l,!Or,�()",('-j lla 1-.. r(j��� �J, t:0<��

tü-f(;�-'�t dS t7�1 :... L1't���t_'.t_;..!.flCi("l I.a S:.:.t .!-1 L,l.3 _GCe::1t,(.! lÜl:)J, lo

C::ll�zr CCl 1:0 l\�Grte 0.0 1 [11'&Y;!..:, r:_ .. ..._ :::;_�Ctri:-la. it l'"tlef.!ida Ti

...j"0GL:nts.3, :.: r :�. A C}f-;C1>àfl ó·> L�� ..l Lj_é�.áo do, ;i:..�lrla r'Io:tEi-

11 8_f.\. V _in l�E! (nC().!":�l'(j u .... c-; :.'c..:T; fieS da fOl)":.3.1a(�ão no

i'Io!'�(: I ::'i .. j}�t"�1c;e .. CLt:\Ji(l.) :t' Cl.: .. l.,_t ::. CtO Cl:.i,'é (1118 :le ......eS$l�:l

út: lU:::l(!"t::l:1�S e illlylca.::.cnu2S (.� ci ,
...lP,_" f..:L!TI t;J1DO a a�sjc:...

leite 12. r�cnl':-H r ,'��:i:'r..�1Ell'!.-!�e (t:8 H !:_ C ia �Lial da enlprê�a

rú'(;1) f )rC!�n ..El;í �lOS r-llrl:�i1;;l (JS

A C,::C::11)lO elo (:Ll"�;CI d3 Intercâ_11bi_0 Ec:;tt�d:J,ntil Bras!.·

PorlL';.�t! plOrnm'�d(, ne ano pLssado pe:a E:iit6.a e Livra·

ri::.� i:n��yá S.1-\.., '-l�'� h, in�cÁQ e n b:--ev:t' O \..!o
....c:a'·e C:ê:.te a11(;

que r''''Ol�icJD.rá �os particita{).tcs a Jcportuniclr!,de de visi·

t'll'em 8. Guan::tlJ2ra e po.stCl':qrms:ltó Po;:'tllgaL Os curso é

(G'::l:'llvc:irido ati'H'lés Ce p'ovas nos cUver:::os estl1belecimen,

tcs (:1: pn�':J.1u ,da Ca�}l�[!j e p212 prüncil'a vêz nos MunicÍ

plCJ� (lE- Jc;nvlLe, L:l�cS e Biuh1en:1u,

I
.

.'
.

I ,

·1 \

n�,�._r"1 rr.� �_L _..__",j""' ..... ..;;_j...t:2

d te�mi:·arão ('3

trê.3 Cé.:Plt":_(..J� ;\"'Jh.) (le t:_';-t1Lr ."<1. I :. �_..
o

t;_""'� ",�.�....,.. .:_jl'��, .e�::,r::sen·

tal' l'iH rar.e :'�l.:'l {1C: :;.;��� �: !.oe l.'� 1; (1.: n�t Ji;.b_n2.b�.t'a. p...;

O'.OV��;:S í.a�11!.j � erão l'çt�];z:-,G:;\.:l. [�11 �\Jori 'nY�o'is nJ �;e�H�
. .

do seme:.;t;· 2,

J
J
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'

C, RAMOS S. A. Comércio e Agência
Rua: Pedro DemOl\), 1466' _, Estreito
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onvênio dá à' 'indústria
verba de, r 18milhões

o Governador Ivo Silveira

cor;Jamou os catarinenses para
que ,"d:õntro da nova ordem

que. se ímp.antou no Brasil, no')

ontusrasmur-mos todos', povo e

govêrno, a fim de, que Santa C:_\-

tarina desponte realmente pará
o seu progresso e para, o alto des
tino que 'lhe está reservado e as

sim posse. dizer à Nação que aqui
está um l)OVO disposto a colaborar
com o esfôrço que se 'vem; Ia

zendo para desenvolver .o PaÍE;".
A declaração foi feito nô ato

dê assinatura dos c0111v:'3ni03 fL'

XY12Ó.OS entre o Fundo de' Desenvol
vímcnto do Estéldo do Santa Ca
tarlna -- Fundesc - o BRDE e o

BDE no valor dé NCR$ .""", ' ,

13.000.000,00 o (';OIH a finalidade de
estabelecer programas lobais de

aplicação de recursos no setor in

dustrial, em ação 'conjunta, do Fun

closc/BRDE/BDE e o empresário,
ao dcnenvolvímento

econõmíco o social do Estado,

A solenidade foi presenciada
por Secretário de' Estado,' direto
res 0 técnicos do Fundcsc, BRDE
e BDE, pelo Sr. Ada.miro Moura,
diretor do. BNDE, pelo' Sr. Jorge
.Babot Miranda, ' diretor-presiden
te do BRDE e pelo deputado Ama
ral Neto, que se, encontra em 'San
ta Catarina fazendo uma 'séríe ela

reportagens 'para a TV-Globo, do
gio. '

,Deolarou o Sr. Ivo,' Silveira,
4úó cbm \'0. assíriatura! '.'c1aiqu,dl�s\
cb:lvênios: ,a- ,Faz�ndlf\ci�{Estad6, , -J \ í �"o , r, .. A \. k J �. �
iTá se �essentir de 'NCr$ "." ..

,2,OO�,OGO,OQ por mês, mas que o

fato nEo o preocupava, "pofs êsse
dinheiro será destinado à inich-<
tiva privado. catabnerfse, que Il::i
ele 'contribuir, com êsses recursos,
para o desenvolvimentq do Esta
do�'."
,- Não !;ozarci, por certo, n�,

minha administração, dos benefí
cios do Func}_esc, órgão que,

-

set11.
• vaidades, posso afirmar que foi'
c�'ia�.o com coragem, Mas ten�1à
a certeza qe que dentro em bI(;·
'IS 'todos os catarinenses estarão
se beneficiando com' o seu plen'cl
funcionamento -' disse.

Dirigindo-pe ão .,deputado
Amaral Neto, o Qovernador exp�i·
cou ràpidamente' os fins a que'
S0 destinam o Fundesc, af�rm�ndo: "Com a LEi criada O· Gover
no permite que os industriais Cil

t�í·in.8nses, ao .recolherem o ICM,
.retenham 10% 0.0 impôsto para
que o Estado forme os recursos e

os devolva às indústriais. E vai'

�on::Latad�s prç)Vas concretas, Cl."'l

?
virtude- das pacientes riegarbm o

ato e não deolarar o autor": Ta
form,ou o Mádico Walmor Gái-cra
qu::! denuncias sObre o problem:1
:cão wm surgido, baseando-se nas
�;uas afirmações em fatos relata
dos por álgun-as pacientes el1Cg

minhadas às maternidades, R(we
lou que o:::; abortos são provoca
cJ.m:i após decorridos dois meses

de gestação e que tem havido ca-
r·.I�

t

11n :11()"Y':'�: ele I1�\iC'1"1J?s q'".3

mais além: 'permitimos, quando
o Estado não tiver os recursos su

fícísntes e o industrial tenha con

dições de obtê-los" no exterior,
,

nos, cobriremos a �dlfercnça. do

.jurcs a í'undo perdido, Perdemos
essa diferença, tenho, a certeza,
apenas no presente" �J9rque �10
futuro S�nta Catarina há de ga
nhar muito mais do que o pre
juízo que sofre com a medida,
,atualmente".

For ü.tímo, o Coverriador iêi
um' àpêlo aos homens da índús
trio" no' sentido de que "dernons

trem 'ao Brasil' que aqui nêste Es

tado há realmente .um corpo do

industriais de tradiçãO, que... tem
cnndicões' dé se afirmar .cada vez

mais,
•

de�d� que o govêrno 11163

dê os instrumentos neécssãrios

para melho-r" se desenvolver".
; O Sr.' Jorge Babot. Miranda,

(', \� •
• ,I I • _"

j , '

por suá -rvez, declacrou, que o mo,
se constituía "num pod�roso ins
trumento capaz de modificar a'

,

estrutura" 'í�G�ustl'ial 'de Santa Ca

tarina, ,bem como '015 'problemas de

intra.estrutura, que _ poderão ser

atacados daqui por diante de urna
maneira mais efica�,'.e

-

ma-is .'eie
tíva, graças _a êsses recursos que

agora são. postos à disposição do

Banco Regíonal de' Desenvolvimen
to dó Extremo Sul e- .do 'Binco dJ'

Estâdo de Santa Catarina.
- Tenha a certeza, Senhol'

Governador, que o BRDE, como,

já--,-,t�m.Jeito'; com outros �fun'dds' el
€ort{l';ps : setl� ;r�prios ",: recursos,
ápÜc��� ! cap.'::>': ,c�uzkiJ10 »J:ovenich
te dê�te 'c�n�êriio co'fi,' a maio!"
eficiência possível, ém perfeita
sintonia com o Conselho" do 'Fun

desc, � Ipara que tenhamos a

máxima rentabil�dade alcanç(j-
vel e _uma maior eficiência, em,

têrmos ,de desenV'oíyimento ec_o

nômico 'C social - disse. ,

Por outro lado, o diretor d'J'

BDE, Sr, Jacob Nácnl, afirmou
que' aquêle ato o ,Govêrno criavJ.

,condições "para que Santa Caf.i3·,
rina se transforme e se agigante
no cenário nacional,' permitindo
a união dos homens da indústria
com o Govôrno que resultará num

maior bem-estar dos lares cata

rinense�".
Os programas de aplicações

dos recursos resultantes dos 'CO:1-
vênias ontem' assinados contem·

pIarão financiamentos de inve:'·
sóes fixas, compreendendo im

plantaçõss de novas indústrias ou

expansão das existentes, bem
'mo fina�1ciamentos de capital
giro dessas últimas,

co-

Abordàndo O) p,oblemn do vagas
parq atendimento no :o;stabdecl
menta que düige, o Médico Vv'al
'mor Garcia declarou que à p'art2'

,
.. Ide ,atendimentos às gestan�es' -está,-

cau_san'do preocupações nà direção
da casa,

.

séndo "que o 'máiàT--:'�110vi-
� -, ;.

menta, sé verifica cnt:'e Março, e, '

'

Setembro
_
e a mat;:m1.ida�e�;',ip'ós'sui

apenas. ''34 leitos quo não· eo.n'lpOl-: ,.'

t;;un os pacientes vindos 'das�-ilhti.' <>, -,

dades previdenciárias. Esclàrece�l
o MéCtico V/alm01 Garcia q�e '€x,i;�
tem estudos' para a construçãQ de
uma nova maternidade na Capital,'
bem CGmo projetos visando a

transformação ,do Hospitàl! Ipfaú. ,

til em f!laternidade, possibilitan-
do melhor e maior atendimento �l,S

gestantes, quando fõr éo'ns_truído.
um ll-::\'O Hn,spital Infon1.i.!,

III

OI
o Comandante do IrIO Exérc1-

'to, General Emílio Garrastazu

Médici, chegou ontem por volta

elas 17h nesta Capital, .sendo rece
bido no aeropórto "Hercílio Luz"

por autoridades civis e mílítarcs,
ocasião em que, passou em revista

o.,s tropas formadas em SU:1 110-

menagem. Ipgo após o desembar

que o Com:::.nial}te do m= Exér

cito e comitiva foram conduzidos
::0 Palácio dos Despachos, pa:;-"
cando Cr:!1, revista novamente troo

pas Iorrnadas em sua homenagem
na Praça XV

_

de Novembro, -an

tes de entrar no Palácio .do Go

vêrno, O General GarrastazJ. Mé-,
díci foi recebido em seguida pelo
Governador Ivo Si�veira, Presíden
te da Assembléia Legislatívu, depu
tado Elgydlo Lunardi, e Presiden

te do Tribunal ',qt{ Justiça, dasem

bargador Adão 13e-rnardes, estan

(o presentes ainda Secretários de

EEtaclo, parramentarcs c outras

citas autoridades.
I�Ioje, por ocasião 'de sua visitá

ao 14° Batalhão' de Caçadcrss, o

Comandante do IIIo Exército será

homenageado com um ãltnôço, d:l

qual participarão
-

o Governador
do Estado, o Presídente da Assem

bléia Legislativa, o Vice-Governa

'dor" o Arcebispo Metropolitano e

'autoj'it\.i!-dcs mírítares da -, Guarni

ção, A visita às 'unidades milita-

res sediadas em Santa Catarina

atendi ao programa de Inspeção
periódica do no. Exército.

, .. -

. -:_
... '"

MÉRITOS
, ,-< .'

O General" Emílio Garrastazll

Médici, - p.raça d�", 1:.0 .de
.

abrdl
'

de

1924, atingiu .por .mereãimento to
dos os postos -de Oficial Superior,
-CbUSOl:lAV· Ci'vala-wi.. da, Escola .Mi.�",
íítar do Realengo, a Escola de

Aperfeiçoamento' de Oficiais c a

Escola de Corrando e Estaelo
Maior do Exército, Até o presen

te,)á ,OCU'�0M i

-E�S �e�uln��f(Postos
comissíona�,Wll _Jn�t!iutoI'c, da Esco

la ele Aporfeiçoamento de Ofi>::fais;
Chofe do Estado Ma:ior da. 38, R:=

gião Iv1üitar; 'éàm.a�lc1ant� do
CPOR de Pôrtv Alegre; Sub-C.j
mandante da Academia 'Mtlita,r 'da:::;
úgulhas Negras; Comandante ela
!la Divisão de' Cavalaria; .co:::nan·
dante da Academia Militar das'

Agulhas-Negras� Adido Militar

Viashil�gton; C�mandante .da

Região Militar; 1° Sub-Chefe
Estado Ma�or do Exército;', Chefe
do Serviço NaüÍonal de Informa

ções e'Comandante do ,lHo Exér

cito.

[;agen:; so,icitado pelas emprêsa;:;
c:e transportes 'coletivo3- d9 FLJ-

rianópúl1s, esteve' reunida n::\ nol-.
lo de cnte{Jl sob a presidência do
Coronel Rui Stockler,' Secretário
dos, Serviços Públicos da Mu�ici
palidade, r,esolveu conceder U,11

aumer;,to nas tarifas deis Ônibus na

ordem· de 10 a 20%, ,sôbre os' p,'(l.
ços vigen'tes, Ao final da, reuni,fio c13

ontem, ficou elêcidido c;ue a c:;

miss8.0 fará uma sessão' final rl';l

próxima
elaborará

[egunda-reira, qu::mcio,
um ·r.elatóri� para se'l'

cntregz::e ao Prefeito Acacio Sa:1'

U:ago, -4 entrega dI) relatório [erá
feito. na' próxima-, tel'ça\f@ira ,e ;ü'�

guns rnembro3 cta' cciíHssão en:tei'i. •

d:Cl11 que o P'refeito f.,:€MjQ::-, Sa!1ti:-�

go""irá apFo,val os incj,ices' 'por Ê.lf;G
estabêlccidbs, "sanéicnan,ç�o 'em 'se:

guida b: '�amer:.to:
Enqmm�o i350, o ver-2ador AI)lÍ

"'zio Piazz�, membro' ela comiss:;-w,
,

,,[�lan�lo n::1 ::;essão de ont�m.' da Ó!,
,

'

.- �$
, mara MuniCipal 811UnCi9\l ,-\G[ue fÇl-
rá um i'equerimento ao' Rréfeito '1

'
..Municipal .110 �entiqo de, apura,r
algumas itregu:aridades verlIlC;�·

das om algumas emprê�as,: duran
be o �eval1tam:E!nto que proced'>
mm uos vefr\.11.0S ch.� 111< �_nas,

,

,,' ''o.' '}

, t.

II �

uar IÇ

o Comandante do III'° Exército chegou ontem a

cutcrídades

em
;p,

do

Prefeitura
"

. ':"'.

p' sfeUue na
pavj ,:"nlaç-,.�11 .. ,

..

,

A

'

prefeitu�â/Municii;al deu iní,
cio aos trabalhos de' c;:tlçamentu
da l:r.uà' l'�estar -

Passos; que 1iga a
� "

:'"'-.

r-�ajor C0sta _uo Morro da' Cru;:;,
A obra, juúta:Ylci1te coni o' calça
mento das Ruas M:aria Júlia Fmn,

co, Cruz e Souza e Ângelo La Por·

ta, 'completará o ciclo
\
de ,pavio

mc:::1tação e início de urbani�aç'ão
c1às vias de acesso aos morl'OS rl<1

perifcri� da Cidade .

, .

portes, e ao eng. Elizeu Rezende,
Diretor do :E>NER" solicitando q U8
sejet providenciado com a máxi
ma urgência o asfalta:nento do
acesso rodoviário entre a BR-1Ql
'e a cidade ele Im�ituda, no 'S{ll

Indice 'de abôrlos. na
,

,

apitai chega a 20
g

I.
O índico dos abôrtos em Floria-' chegam às maternidades (\epois Co,e

nópJlis, alcança a êifra de 20% elos provoca.rem, o aborto,
casos atendidos nas Matomidl1dcs
da Çapital, afilimou ontem a, O ES·
TADC> o Diretor da' 11aternid,ado
Cm';nela Dutm, Dr, Walmor bú.
'ei2., ucrescentando que "em F .(l

rÜ;Lpópolis tem havido caso,'3' d��
aborto provocado, mas não fors,lTI

do Estaco� Salientou o par_lamell-
Ponto ela Munici.lJalidade il1�or- tar que o referido acesso é d �

l;:;,OU 'que a atual <tc;lministraçãJ, grande," imp'ortância r.arft aquela
até, Janeiro' d,J pró;':inlo ano, da! a região,' em virtude da' siÚuç'ão el'l,)

A'
-

d II
,9i11. qu<i expira o mandato elo Sr, Imbitub_a como pôrto carbonífé-

prOv!a.-
-

�'� � Acácio San�iag'o, terá concluído, ro e corno local já determim,do

� - U li 'U', U,� Ui ��s f���o�����ro�a q������oscê��a c��� �:��d'eaS � iC:����ta���\ :r�;:c� d�",
(� ��, n��S� U,,',O n'S ;��,c�t�;e������d�o�o r�::;' �:�a��� �:t.���ã� �:l" �!��:d�l.u!:: t�:;�,.,mli.lUU ,iii) U ti n8,3 alt�s de I:larianópolis.' ,J6metros. ,:1" � -';

entre10a20"/: .J:O�I;lf'oAniC;·!i 11'�S'i"�ou'·-o.-'n�O,ln '"

i daAd�����!� ::��ea�t;��:;r;!�� ,! ��� 5: -"
"

- _
,
LJ IIa Ji)U .

'U 11111 I � �

para;o ,açêrvo 'da otesc

O líder da b�l1cada' ela Al'itk� y

na Assembléia Legislativa,
tado CC1SO Costa: requereu

,-à' e�vio c�e eXpedíentes.' ab
tro Mári0 Andrea>:lza, dos

Aepu
ontem

, , ,

'Mil1�J�'
I

Trans-

A Cdr!ll:lUnhi'a ele Telécomuni:;á
ÇÕ�G' _ c:e Santa Catai�iaa ,�,� Cotesc
- 'tornou posse ontem do' acÊ:nTo
,ela ComDa::�,ja�'Telefé)nic::,l Catal'i·
r�cnse,

�

o�n!oj,"111C decis-ão ',tomadJ.
, ' ,

na '2.sse::nb!éiá-geraÍ c�� CTC rea!i·
�::;:da' r:o (lj::._<��5 Ide I jarieiro t!lQ cor�

re:1��G t, gn�
f

e� .1jas6�cla ":� ·rlo �icl.8cr·c�o
fed9J1ul nO ,.64,301,' clp'''Z �de 'a)Jril 'de
1969, ',A infoI'maçQo" '1l),i prc3tadaI I'" .,,- Itr

pelo ,Sr. A:cides Abr,ou:" p:r:esidente
da d:imfsÓ:-ÊÍo de Estnuturaç'ão j.1

CotesG,> esclarecendo' à1nda qu� b.

posse d_Js b��s !:eguir;sg:á â trar!s�
.'

,,,.
I I ,

• � I. •

r:1issão da lprQP;riéd4!c1e ""aQ Estupo,

... ... � '. � } I

'o dest:l a Cqmp::m.qla, .

-,

Com a ext':""1ç�� da Co:npanhia
"];:clefô;tica Caâarinens.e :ficou "a car-

o J' f 1-� T '"

g9 da' Ocmissão de -Estruturaçã;::>
da Cotesc a responsabilidade dos

seryiços ,da ��nprês�, "que ltehl co
mo, membroG, alérn do Sl:>·Aléides
Abreu, os Srs, ,Mário Brusa é Mar
cos Bandeira Maia, êste a ser 110-

meado nos l�rÓxi!:,'l.Os di��, ,p610 Go-
I
'1 ,', lo" 1'\'0 -G!.:],' '- O

,"
,to rl'\, 8_ r�ac •
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