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INFORMA
O/Detran vai ínlcíar nos próximos dias intensa carn

panha centra as placas que não estiverem dentro da Cal'

e tamanho regulados pelo Código Nacional ele Trânsito.

Além da apreensão r.!3.S �)lacas e dos objetos sôbre elas

colocados, os infratores estarão sujeitos a multas quo

poderão ir de NCr$ 7,08 a NCrS 14.16.
DIFAC LIMITADA ._ Rua Jerônimo Coelho, 323 - Fones
3077 e 2788.

Boletim Geomet. A. Seixas Neto
válido até às' 23h18m do dia 21 de outubro de 1969

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERICA
ME�IA: 1017,4 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 27,60
Centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA 8�,0%: Cu-
,mulus Stratus - Tempo Media: Estavel.

'

Florianópolis, 'I'erça-feira, 21 de outubro de U'69 i\nJ 5� - N° 16.2jO - Edição de hoje 8 páginas ...,... NCr$ 0,20

, "

SINTESE
LAGES

Prosseguem os preparativos

'para a realização da XVII'

E�osição Agropecuária de

Lages, patrocinada pelo Sino

dicato Rural, Prefeitura Mu

nicipal e com o apoio diret1'
.'do Ministério da Agricultu-
'�'a. a certame. que serã reali

zado nos dias 15 e 17 de no

'vembro próximo, já tem suas

comissões nomeadas e diver

sos pecuaristas do Paraná e

Rio Grande do Sul já confiro

maram suas presenças no

Parque de Exposição do "Con

ta Dinheiro".

BLUMENAU

I
,

Esta sendo ilguardad� para

os próximos dias a chegada
Ida Guanabara do Coronel Jâ·

êinto. Br.aga, 'recentemente
.

nomeado pelo Ministro Lyra
'�Tavarcs, do Exército para o
j' .

" Comando da ·la. Companhia
(do 239 Regimento de lnfante
ria, com sede em' Elumenau.

O Coronel Jacinto Praga su

"bsti.tu"irá o atual Comandante

da guarnição, Coronel Paulo

,·t;Aendonça •.

caRUPA

\
a Diretório Municipal da

Arena de Corupá já homolo

gou os 14 candidatos 'que' con
correrão ao pleito de 30 de

'novembro vindouro para a

Câmara Municipal. Os no·

•

I

mes, indicados foram' os l>e:
guintes: Adernar Jark, Alba

'no Melchert, Curt Marquardt,
Eduardo Voigt. Elfrid Arnal·

do Dias, Ewaldo· Severia-n,
I Eduardo Schmidt, Ernesto

l!�elipe" Blunk_, Leopoldó' "Mat'
(}llardt, Leopoldo 'Viebrantz,'
Lu� .Maes, Oto" E;l'.nest_o Wrç·,
bel" Wal'demar : Schultz e

Wcrner Da�'�us.

�\ PENHA

vigário da paróquiil da Pe·

nha está ultimando os prepa·

�'ltivos para a realizaçã_o
'

d�
Festa de l'iIossa Senhora da

Penha, padroeira ào municí·

pio, no próximo dia 9 sic, no;
vembro. Uma série de fesfivi·

dades está sendo elab.orada.
lnclusive um tríduo prepara·

tÓl'Íg que culminará com um;;

Missa festiva,,) celebrada por

pom Afonso Niehues, Arce·

bispo Metropolilano, seguin·
do·se' a administração do Sa·

�ramento da Crisma.

TUBARÃO

Õ Prefeito StéÚo (Cascaes
Boabaid, de Tubarão" firmo�
convênio com a Estrad'l de

Ferro Dona ,Teresa ICristin,a.
visando a construção de uma

nova estação rodoviár:'" com

o aproveitamento do leito da

veHla estrada da companhia.1
Segundo o convênio, a Muni·

cipalidade deverá construir a

nova e�ÚlçãQ ferrovi5ria: em

Congonhas, recebendo em

troca o patrimônio da velha

'estação da EFDTC, ,localizada
à Rua Marechal Deodoro.

EMPRÉSA EDITORA
, "O ESTADO" LTDA.
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Plameu abre
cODconência
do Estádio

O Diretor' (la Divisão Executiva
de ,Fiscalização e Contrôle do

v Plameg, Engenheiro João Kalaf'a
tás, distribuiu nota à Imprensa
ínrormando que o Secretário E:{"e.
cutívó

.

do órgão, ;Engenheiro Co

lombo- 'Sallés
.

autorizoú àquêle ór

gão a proceder a' concorrência pú
blica, visando a e}i�cução das

obras de construção do 'Estádio de

Esportes de Santa Catarina, em

Florianópolis: Acrescenta a .nota,
afirmando que o Edital de Con

corrência nO 13/69 está afíxado na

quela repartição, localizada no D"
r andar do Edifício das Diretorias,

à Rua Tenente Silveira, onde se·

rão apresentados todos os ,esclare'
cimentos necessários. Finaliza a

nota da Divisão Executiva de Pis
eallzação e Contrôle do Plano de

Metas do Govêrno, dizendo que a

concorrência pública tem sua 'aber

tu�á prevista para o dia 20 de no

vembro do- corrente ano.

Rãdemaker1é
um vice
muito ·apoiadO
/'i indicação d,o P.lmirahte Augus·

to Rademak�r para a Vice·Presi-

�'êQEt�".�� ��fl�.9}�C:,\.- te,:vr-.· \boa,: re� �
per'Cus-sao nys � �elO& fl'l.llltares· em'·"
São Paulo, que' qualificaram a e�,·

colha do MiÍlistrC? da' 'Marinha co·

mo uma das mais acertadas. Des·

taGàm aindà 'a impOl'tância histó·

ri"f� 'da eley.ação dOe !,1�nira::t8.,�'l';,
l�ein.aker.. iJ, " Vice-P.resit1.ência; paú
5,Ú�' àgi!)'i;-t1���hUJ.1,; ;�uti'� 'oficial da

I Ma�inha' êonseguiu ,e1eyar·se a taa
�
,- \

al.40 pôsto na República.

O comandante do 6° Distrito'. Na

vaI, VIce·Almitant'e' Hélio RanJO':;

dé,'Azevedo LEÜte, disse que a !VI3,

rinha se. sente honrada 'com a es·

colha, '!:l. "que "o Almiran�e Rade·

maRer sei11pre gozou de gran:le
I

d
I

_.

conceito dentro .a Armada, nao so

pelos seus, dotes como' militar co·

mo 'rÚnda' pelas suas: qualidade!]
-

� •

'I..,
como pessoa"'. Acrescehtou que (\

Almirante Rademaker e,stá cap�cl
tado, para exerceI' o. pósto que Ih0

será confiado, conhecedor como c
elos problemas ligados à realidade

e segurança nacional.
)

I

GlÓl'Ía' M1DC"CS
j

e Tai'cüíjo l\lcil'a c:heí)�m hoje à Capital para encmar Ltnh<ls Crl.4;:íaUas no 'TAC.
< última llá:gina).

,

í.

r
, ",

) Ao transmitir o Comando d) tar, caminharei para a'i minhas
; III Exército ao General José Carn- novas responsabilidades, com o es·

O eni,sias:mo I dos jO,vens

Os Ministros' Militares -90 qxcr·,
c�cio 'da Presidênci,a ,da Repúblic::t:'
.assinaram ontem' decreto·lei na

pàsta �d'a, Justiça", defili1�ndo co.s�,cri·
I' ,T ... � _�', '1!t ,'f: ,-""".). ....�

mes de contrabando ou descami·

nho e transporte de. ten-or'Ístas l::

subversiovos p!Jr meiQ de aerona

ves. O D2creto-lEü inclui como cri·

me contra a Segurança Nacional LI
Ordem P0Íítica: e' So'ciiJl, p ·contra·

!Jando de aeronáves ou °a. tetlt�úJa
de· fazê·!o, sObrevoando, ou pon-

"dndo em. territorio nacional, 'se,;;n
a prévia autorizaçãb\�as autor�df,
eles oompetentes., '.

�nquad1'a também;"
'

na mesma

infração penal o transporte en1
.

�

aeron'loves contrabandeadas cu

ipclu·
5cive armas, m�içõ�s, ',minérios,
pedras preciosas ou entorpecentes.

Sã9 previstas para êsses crimes :13

penas de 8 a 20 anos de' ;reclusftQ.
Incidirão nas mesmas· 'penas· 03

proprietáriqs d� a.eronaves que;' do
losamente as· tenham ,ceQ:ido, �ind3:
que sem vantagens de ordem ma:
terial para o transporte ilegal, bem
�0l�1O os tripUlantes ou "responsá·'"

.....
-

veis pelos: \:"ôos ilegais�destas aero·

naves.

pos .de Aragão, o General Garras

tazu Médici disse que "Não muda-
pírito revigorado pelo vosso exern

plo constante de simplicidade, aus

eeridade e abenegada devoção aorei, não transigirei, não cederei

quando se tratar de buscar a ver

dade e a justiça, que a Revolução
de 31 de março de 1964 procurou

restabelecer eU1 nossa Pátria".

O ato foi realizado na manhã' de
ontem em Pôr to Alegre e à tarde o

General' Garrastazu Médici seguiu
para o Rio, acompanhado de sua

espôsa � de .auxílíares, no One E

Ieven da P:t'esidênrta da Repl:Jl\·
cal devendo hoje de manhã via-

[ar para Brasília. "

'Na Órde�1 d0 Dia em que se des

pediu de seus comandados decla

rou o futuro Presidente da Repu
blica:

- Pudesse o homem comandar
S�LlS. destinos, teria eu Jcontinuado

no Comando do III Exército até o

limite legal de minha permanência
I ,

no serviço público. Quis o destí- '\

no, porém" que no momento
-

em

que eu abandonasse todos os en

cargos de minha vida de soldado,
abandonasse também os interesses

, .

da minha vida privada f' partisse
para o meu' postulado de conti

nuar a servir ao meu Páís.

Mais adiante disse saber "das

dificuldades que se prenunciam a

uma sociedade- perturbada por

'aquêles que de�êjarú. a' destruição,
elas nossas mais sagradas tradí

ções. NO entanto, ..:_ continuou. _.
podeis e:!?t�r c��·tQS ·dê que cóntí
nuareí fiel'-à:quU'o' que construímos
juntos; ':pára· 'que' tenhamos um

.. " ""

Brasil mais forte, mais livre e mais

próspero. E com a mesma eleva-

ção ele �prop'ó�itos, pautada pela,.
coerência de 'atitudes claras e firo

mes e� .A5,,:�i;.04S'''de Serviço Mill'
;;:�, ...

,,jj �$;
't',.

, -,
". .

U� pla.nç para a Ç��ade
..

dever". I
De outra parte o Gerierul Emí·'

lia Garrastazu Médici terá escoo

lhido, até o próximo dia 30, os no-

mes elas quarenta pessoas que [01"

mam o "staíf " principal de asses

soramento imediato da Presidência

da República.
.

Imediatamente após -a solenida
de ele transmissão do cargó, o Pre·
sidente da .República nomeará '0
seu quadro de auxiliares, sendo o

primeiro decreto o de nomeaçã:1
do Ministro da Justiça, pára que
êste passe então a

- referendái:' 'o·s
.

,

demais decretos.
.

'Quando o General Garrastazu
/rJ.IédIci chegar ao palácio do I>la·
nalto para receber o cargo, os Mi

nistros Militares já terâoj'assínado
I.) encaminhado ao "'Diário ()Úcl�l'

,
'

da União, edição do dia 30, os de-

cretos exonerando todos os' auxí
liares imediatos. Os decretos a se

rem assinados pelo nôvo P.residen·
te da' República serão igualmente
publicados' no mesmo "Diário Ofi-
cíal".

Em

nístro
nomeação

,

r\ Capital do Estado c a á}'ea da Grande, FlorianópoliV ierão seu plano cU·

l'ctor a partü' de 1972, segundo contrato ontem assinado pelo I'refeito

Acácio Santiago (última página).

agênCia de cobranças ou
cobradores autônomos I

'l
Importante firma, sediada em São Paulo, necessita de Agências I

de Cobranças ou Cobradores Autônomos, sediaclos nas cidades de Fio·

rianópolis e Itajaí. Pagamos boas comis's6es sôbre os rEcebimentos

efetuados. 'Estaremos atendéndo os interessados somente hoje, das

8 às' 18 horas no Quel'ência Falace Hotel, apartàmento 408, rua Je1':)

nimo Coelho na 1 - FPólis. ',para Entrevista fOI'a do horário é favor

telefonar para 3842, marcando hora.

EtW ti9ili4'" ...".

I
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ThermD�Fax(:�'
eficiê,�cia

,qlle se com_lDt"ovttem, ..!

fOTOCOPiaDORa J]' SÊCO
�' @

�II+«H-II

,i, •••4' segundos!

I ,\

:;': Solicite', hoj-e mesmo um� 'demonstração (sem
'. nenhum compromisso) e .veja que 4 segundos é

, o "tempp" para à THER!\fO:l'êAX tirar urna cópi,;],
;, perteíta. de qltllJ'qUGI" documento.' pedidos, 'coí'i-' -

,

tratos, orçanientos, correspoudéncta rela:tÓt'ioi
àtt�logos', norrrías técnicas, recortes de jOúlais:,' ,

le'is ,'e regulamentos. Nós, teremos prazer 'e'm lhe'
'

mostrao (\lm seu. escritório) corno THÉRMO-PAX
"

é'im'I',I)[\eé'YHi'éntem'ente simples:,trábatna exciusi.·
,'>� -' '

'Hl)IJ1'ente GOJV el,etl'icida,Je, [\;;10 usa lÚliií;l'ós"p!"()(Ín·
,

,'/' Itp-�,q\lít!l!fC,'{js, i'flllÍl'lzes ou negativos,
'

,

' ,

.
,'PEÇ,� HOJE MESMO UMA. f}�MQ:NSTRAçÃa, 'j

" ,:SE� COMRRpMISSO PELO,JElE:fOME,
, :

.

" .-

" �,
·f·/ :,

� I
-, ".. '.

"
. .:.,

.-
- _:' '.

"',', {"

Ii.de� no estilo e' no desempenho
�- �

"
',. �.

"Só!ic'ite hoje mesmo urna demcnstracào (sem
<c)o,tÍl'promis-so) e veja como' a ForbcoPIADORA
'A,'/;sÊUO 3M 'f�i fotocópias auten-ti-cáveis, pelo
exclusivo sistema "DUAL SPECTRUM", de listás
de preços, correspondência, catálogos, documerr
tos. de, rmportaçào ,,Ou, exportação,' ou mesmo' de
"págrm=:ts çoloriâas dé livros, e revistas, drspens'an
do ,tofál,niHJte pós'� ,cilindros ou produtos qúimí'co's,
; N'ós teremos, pr,azer em lhe mõstrar (em seu es-

crifório) como a' FOTOCOPfADORA A SÊCO DA
3

..M é ,(>urrrrMf1çlenternente' simples, "

"," '" " I ", ,
" ,

rttA IfDJE.M'ESMO 'VMIr mMOKSm!&An:PELO TElEFONE
���,:.. ,'.. '\ I

. :. ':
•

� r-.. ,\ :'.'
;.' , •

'...
.

" ,',

2240 e 3370 - Livraria e P?-pelada R0f'm'd"

'r.;tda, - Rua Felipe '$chmidt, 14'- Cq;xa

Postal, 70 - FlorianoPoliS, -;- SC _

"f?erviço
.. '

t é- c n i ,c o autoriza(lo "�,ela ' 3-l'1'
,

'

J
I' I�-'II
I

II, i
f

� .,.
' '

, '

"..� ,

,
,

,
2:?4Q e 337d' _ ,Livral'iá ,é pa.9p.I�ria R�:Cord:e

': ,r;;tda:"7 Rlla Felipe Schmidt, 14 -'- Çaixa
"

"Postal, ,70 _ Florianópolis ,:__
. SC _

,.
, ',Serviço t é C- n i c o' 'q_u'torizado • p,ela ,31\1:

','

., ....

,

"

SINDICATO, DOS TR":PALI-LÜ)ORES', NAS 'rr'!'DUSTRIAS
, DE E'NERGIA HIDEO 't'Él'Uvi0. ÉLETÍUCAS E�I

"

FLORIANOPOLIS:
", , '

, !, ,

E D I ,T A L: " ,

Conforí11e F.dítal ,do Snl'.' ,Deleo:ado' do Trabalho, Pll'
])' ;rado na- 'HrH)!�nSa do Esta'do ci� Santa catarina,: de

prirtaria D,N,P,S, n,o 25, de 01-04-69, c!onyocanlbi 03._D'
retores dos Sindicatos e seps respectrvQs deJe<?:ados rf')'ll'e
p"r-tantrs sediados no Estado. CSindtcato doS Ti'ab'1.Iha-;
dores nas IndústNas de 'Energia Hidro ';e Terrrío El:étriL
('1, d, Florianópolis, Sindicato, dos TrabaIl1'aqores nas' In
dústrias, de Energià Hidra elétrica do Vale' do It,á:jaí,
S ncl,h,l.'to .dos 'Trabalhadores nas Indústrias d' EIi'tr
[!'_j" H'dro e Teni:io métricas ,do Norte 'elo Estado de sán
h Catarina" � Sindica,to dos. Trabalpadores n<:lS lndú�'
tr;as ,de Energia, -Tern'io Elétriqa d'e 'Tubarão)" yara,: 11-

ma reunião? rto dia 25-10-69" 'as' 17,:00,)101'as, em ,I)rl
l1lEira convocação, e às 18,00 horas com, qualquei' númé-
1'0 na .SEde do Sindicato dos TrlUíalhadores' nás llidús
t:'i'as de E'n"el'liia' Hidra e Tei·í110,.Eletrica de Flori&nópOhs,
à R"8. Jerônii110 Coemo i'l,o 3,2, p3:t'a' 'igdicação de 2 :'d�
kgados cfeitóres, (letra B dn ar:tir1'O

'

10,0 do, port$,ria
2'1/69),' às eleiçqes a� serei'ri ;realiza'flaOi, err 27-10--69 :l'la
l'). es'Colha de um membro: efetivo e '3 suplentes, a

J, R p, S, da Estádo' de Santa catariiía:
'

Florian_óp.olis, 20 de, out'\}bro' dé 1..69,
F\'deracão Nacional dós Trabalhadores nas Indús·

trias Urbanas.'
'

,
"

"",tri>Pia;e;tOl'ia", "'I ',,", ,',--:',.,
, ,'Luiz "GoDizaga 'de: l\1i,randa"

,

_ p'res�dente
'

.. :' ,<'
'

___�� ,--��--,' _�_
1_.

(�.' , •
•

CARTEIRA DE MOTQR,ÍSTA, ,

Extraviou-se .à' car,teira de mot,ol'ista amador, bem

como o certificadó de' pro'priedade do veículo e dem,ais
documentos-'perttmeentes' ao, 'sr, "J03:0 Marça1, teside'nte
á rua Gene'1'al Bittenc,ourt'':''- "115;: -:- ,Florianópolis,

AGRADECIMENTO E COiWITE PARA MISSA '

Espôsa, filhos e demais familiares de ALFEU MI
IMOSO RUIZ, ainda consternados, com o seu falecii'nen-

'

·to, agradecem 3, todos quantos, os confortarám nêste
transe e manifesti:\um sua solidariedade, e carinho ao
mesmo tempo que convidam para a (Missa de 7,0, 'DIa,
qUe em ,intenção ',de sua almá mandarão' celebrar, no pr9'-'
Xlmo ,dia 23, as 18,30 horas, na Capela do Colég'io Cata,
rinense, .

>
.', I

.
"

CEp'T'f)
PGR 365 DiAlj?<.,', ,

MANUAL DOS,TE;L�FONES DE FLQRIAN6POLIS-
.

"Seu c:t:üid,o, OD!ig,a�o:'
,

Intormacõ'Cs: ,
'

"

Rua FelÚJe .Jchn- '[dt, li2 - 9:0 âLidar � conjunto 9U4 "

_-,-, '

__,o_'-""''__ _'_--'-'-� '--' _

JUIZO DE DIREIT05}A COMARCA DE s. J, BATISrA
:� "', �:; ";:'EDIT'AL' DÊ'",GÍTAÇAO". /C,OM _PR,ÀZO 'In;j;', 30'

,

,��" tTRINT:'A.J DIAS, DE,' INTERESsADOS NU-
,

.:" 'SENTES, ," ÍNCÉRTOs' "E ,:QEsccfNHECIDOS:;:, ;,

-.
, .

\
'

'.'
I,. I'. .

,

"

7( O poutor 'Mauro Irineu'WerneÇ, ':Jtiiz de Dii'eito 'da

00mÇl.rca· de São João Batista,' Estado de Santa, C,a tàr�ha,
Ila ior}1)ã da,:lei, etc ... ' ,,'

� ,,� "

,

;" , "","
'

"'. ,

<'

,
'

" .

HORARIOS DA EMPRESA ATiTO VIACÃO
• ", I CATARHfENSE S/A

"

, :PIARIAMENTE q:E FLOItIANÓPOLIS PARA:
, Cl},RITIB)A,- 5,00 �: 7,00 _ 13:00 _ 17,OU "\

JOINVILLE - 5,30 _ 9',00 - 13,30 _: 14,30 _ lf1,SO - 19:30
BLUMENAU ,_: 6,00 - 8,30 _ 12,00 _ 15,30 '_ 18,30'
JARAGUA DO SUL _ 16,30 _ 21,30 \

'

PÁRA TIJUCAS _:_ BALNEI\RIO DE C4MBORIU
,lAI - TODOS OS' HORARIOS ACIMA.

� '�Faz saber aos que o presente editàl de 'citação -vi
rem, ou dêle conhecimento tiverem, qlJe por parte p.e Jo
sé Schütz, brasileiro," solteiro, lavràdor, residente e do

miciliado na localidad� de Domingos Cortêa; neste mUi

mClplO e comarca de São :João Batista, foi requerida
uma ação de usucapião para aquisição e c.omínio do,
imóvel seguinte: �'Um terreno situado na localidade de

Domingas CoÍTêa, com as se'guintes medidas e confron,

tações: ,frentes, ao Norte, em terras de Genésio Cava-f
nha; Sul com terras de herde}rds, de Stropolli; Leste
com as de Alvim de Tal, Oeste com terras do Requeren
te, medindo referido terreno 165 metros de frente pOr
88Ó de fundos, perfazendo uma área total de 145200m2",
E, para que chegou ao conhecimento de todos os inte
ressados e ninguém possa alegar, ignorância,' mandou
expedir 6 presente edital .que será afixado no lugar de
costume na sedé dêste Juízo, e pOr cópia publicado "na

forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São João

Batista, aos vinte e seis de setembro �e mil novecentos
e sessenta e nove, Eu, Almir Zunino, Escrivão do Crime,
Cível e Anexos, o datilografei e subscrevi.
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. ftUrD V/flCiilJ CATliRINENSE
,

,

RODOVIARIA EXPRESSO BRUSQUENSE
PASSAGENS li! ENCOMENDAS

'

,
�ARA'

Tiiucàs, Camboriu, Itajai, :31umc�au, êanelinha, São
João Batista, ,Tigipió, MaJor Gercino, Nova Trento e

Brusque.
Horirio: Camboriú, Itajaí e Blumenau _ 7,30 _ 9,30

10 _ 13 -' 15 - 17,30 e 18 hs,
Canelinha, São ,João B�tista, No% Trento e Brusque

6 -- 13 e 18 bs. '

Tjgipió, Major Gercino e Nova Trento - 13 e 17 hs.MAURO IRINEU WERNER -, JUIZ DE pIREITO

Cine Cor�l -- Iloja às 15 - 20 e 22 hs.,
! '

d TlhANCULO
SHfSUAL I

lN-'�
DE'

llLAUIiIIa """'1;.

I

(URITIBA,
Av, Jo�o Pessoa· Galend [llulas

(onj, 2019· fone 4·0531

.
'

publicidade
A f� EM SANTA CATARINA

,
'

F, l O R I A N Ô ,P (;) LI S

II, Dez, PedroSilvaJ3b· Fone 2413
( r, 996 . �el.,:WAllPUBlI

,I

N(lTICI4i E' NA GUARUJÁ
. "

,
7,05 -' Rã,dia N'otícias BRDE
8:00 "'":'1 Correspbndente CIMO
3,55 _ Repoi"te,r ALFRED
9,55 _ Rádio Notícias BRDE
10,55 _ Rádio Noticias BRDÉ
12,00 :_ Reporter ALFRED
12,55 _I Correspondente CIMO

, 14,55 _:_, Rádio Notícias BRDE
I 16,55, _ 'Rádio Notícias BRDE

17,55 _ 'Rep0rter ALFRED
18,-'10 "-'- Resen"ha J-7
,18,pO _ Co:r.respondente CIMO
21,00 -- Correspondente CIMO
22,00 - Reporter ALFRED
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O, ESTADQ, Florianópolis, terca-feira, 21'· de outubro de, J 969 _ .!,ág; 2

"i. II'; " I' ,

Car(ü que ... �Concurso da Petrobrás)
atropela.. dO:,is

.

···t'·\
'-" .'

'8 I�· t "f

é localizadO�. �, çm CIRCO lea IS as·� ..

,
'I i'

, .

.

':,í1\:: Comiss�'� ',J,ulgac;lora, do Thelma Alves de 'A.�r:��l,',,' �lu�a,''''í'a.A.. Policia localizou na n.oite' dé "'. ,

,

'

cone urso "A Re'trob'rás 'e o Desen- 4'" Sér,ie, Ginasial' do,' ; qi"n,á iadomingo, na párque de e'Staeióna-, ,

volvímento Na,cional;", promovido 'Normal
'

Romualdo éitivalho', �emento do u;' ,fíCio Tdny, à Avení-
'

,
,

'

,

"'�lo,' D, nartamento de Educacân .Barros, premiada 'com dois, vo u-d-1 R .o Branco, o, Aero-WHlys azul- v . ,

claro, plaoa 22-00-28' que atrope-,". 'ê Cultura da SEé, jornal ,O ESTA- ,mes de autores catarrrreríses e !5°
, ",

illO, ',:8 o SEr'vi,ço .de Relações 'Públi": lugar _ Carlos Anr':ré' "Mü;el'aIou e, matou- dois jovens na"BR-'· ' ,. ,

roi, nas imedíaçôes elo ClufJe,,'J,o, " cJ,s'/da Pctrobrús vescolheú osvcín- est,udante do 3° ali�,"cO�;t,el'cfal a

Mai�, "i).:s 211130m 'ela noite de sálj8:-' ',r co lnelhô;cs trabalhos 'que C01)- Escola Técnica "de <lJom6rcib"" e�

eorrcram 'ao cerjame. A 'relação, reli Ra�os,; que rece'heiá" doi" Ií-,do: ,

"
"

.

,', orrtém d,vul�a�;' 1 P2l3. ' comissão vros 'de autores, eatannenses.:
Ap(';Sar 'd_; socorrido,s i)11(d��- '\" '::e seus '!'cspectivos p-êmios -é a se- Os vencedores q.;H;'on0Í1r�Q' de.

- t�,l11lÍlte' -após. o' atn\pelaríl�#to, '/, \g;üflf"': ,1,0 l(1n'ar _, Lauro Stefani, verãe C_Q'tnl;:�recer', ,�S",::Ül1-.g:'Ort\ de

p. _lo( 'p.PiC'nél,�z d,e mal'iÍ1hei�'O' ,l\it- ;\". ,arir�?: '.d� ia' ;édc' do ourso Clás- 'hoje, 'no :1')('21'a-:rtamentéi" ãe ' Ótirtu-
nato -GÇ'n':l'do Menezes que Pl�qf'j- . J' sie\l'�' tlq 'Colé�.io Ca-tarirÍensé, p['e-· ra 'dà SEC, onde ,i;oiilie'��t��::" a

dCtlcioü' um', táxi paraTevá-Ios
'

ao ;, m�ado' COÍ:11 'urna víaaern à Pôr'to ' local e horário naré Ó'A'eábímen_
Hospit�l, os' (!Jis jovens ací'denba-' 1"Ál,('gr-e; �a,rà visitar as ínstalaeôes to do� respecti�-os�piêlY.lI'O�: "' ..

� dC's, �J;:la'o:' !:e�istiram a graVidade'; ,. 'çi,l: €\1)D'r,�sa na' Capital .gaúcnac , Chegou .onterri à;;'Càp1tai,: a

,d;:;s ,�e·i:-illlén�os; vindo a ,;�ale,ce:�' ,,' _'" 2� ',h,\�,a�- ::-: ,. Alyrio ,da Silva. D?:- lJrigadeir9 Brazili�-ró: ,lfêl'�é,fra: ;.",pe
:qo.;anüo' ,davam cntr�da ;no lios., ,/ " n'�ii� ,ç'ursa}ldcr o ,H ano do Cur-, I Abreü' para represent,at ';a 'Petra

'plta:l:cte, cp:ridade, As 'v;tjtria� ;>&0;" ,,' SJ Té;�l1;{'a ,de Conbital1�radé '. dà '

__ b!'::ls na '61'itrega d9�{ �i:çmíÇls'"'' ias
Cl-ilbertb_ , Nélson Jorge, 'bt�nco ' E.:;cóLii.t Técnjca: ,'de-.\ Comé��ío SãQ \

,
vencedores do cohc;uj'so' ",'ii, P'etrtl-

:
sol,tetro,: 16 'au\}s ;�studante, res1-, Marc,o's, uma éolécãd dê liv'ros 'de':, brás e o DesenvoiviÍneUt'o: NiÍtio-
:d,�'t? 'à ,w; 'L���e�to:Leal, '�2�"", , '�;�;o'r�;�' ca'tariíl'en��s,; �o< l,ugar ".� :" ,nar< De, outto 'p�f�e,��:�ij'ç�,l'r�:4��se
,('-DI, B:1l're1n�S" e, M!'l.nOl'.I Vargas,,') 'S/amueI da 'SHv.a Mattos estud,m· na noite de ontein /a:;,mos,tra ,das

,

1 •
• t t

• 'I \
' �.

i '"
•

�
• "'_' \:, ' �" r .;. ..... _,

bmnco; solteiTO,,, �g anos, alf-aiate, ",
. te. 'do 13° 3:1+0' ,do ClJl'SO T§cpico 'de ,atividades d:1 er;n,pJ'êsa, -;mGutada ,

re'g:d"n:te. à/ rua .PEdro Leite,', SIN°, '-: 'ÓobtabÚidf;\dE!' (ia' Escoia Técnica -

.

no stimd cQnstrúí'çlQ"'de{rQri�e-
,"

à
também e�1J.'" ,1;3�rj:eii'os a� ,quàis, '. �e, 'cqméi:ciQ' ,Ser'iná' P�mÍita que '<Catedr:ll Metro,Plit�'!1à:�,:�'t�n:ª9fse
,so:freXá� ,a,��,m ,de ,várias f�at'Llra�<' '" " rrS;b?;r'á Ul-rtá ;assinatura, atmaLdo ' registrado 'a vlsi ta {de, 9,? ;rpif iP.ijS-

, ,her!Iol'r�gla,mterna qUe lhes, ?a-�:- '.,' 3'o1',nal", Q "',ESTADO;, 4° lu�'ar --;- ;'soas, " ",';.L ,_ ,,,,,�, ';11'
Mu' a:.,morte" O carro, q1:1e, foi' ',<

'I
"

,

'

:""_:':'"

'à'pà��'qiÓ: fl2:rà. 'P?lí(;ii\' a�r�se.nr,' ","
i

". fIl,ftf'",':rj;�,!,�1!!II JI�,,' Defftr�" '!11
',,, i,

,,�

"'/,;:
,táva," éJYl yirttld� da viclêricia ;do

"

" ;,�" .. _, �'IJ11�U_�IiU U� i1l lu !l�Hll ,

�i1Óque, 'd::ul'QS em seu páJ'a�laIiu� "', f! 1
" ,re�u1ilu�se t�m' O 'Iéficf'a(refto�\ q'iie po'ssfbilitaram 'â",loca-:, ;,1.",' ,',

,1i'Zfl.G'fHJ ,é identÚi2açi'i.o dei, \f�íl',l:t-'" : '" ::' : 01 :É'(.eítdr '��rreira' Lima presi-'
'ioi " : ,', ,� ,; .. I' ,

c;l�u na "tard� de oritem mais urp.a, "\
,

" '" .. ', ,J 'reun'ão da '"ç,bmissão 'de Implan-

I", '�'V"'"
"', li" "'( g

,: d'
"

tr..çãp, dJ: :R::fornia Univdsitária,

"

. '�� '�"« ,�v e' 9 "a,," \, Dm�nte, rY :énc'ontro ,roí estu-

� U ,5 ti ,ii :q!J,di �,nova "êstruiura admi�is-
-,

'P"
''''

"" ,,:tra:eiV�"d�';UnÍ:veTsidade ,Federal'

dg I 'F' to'm'�" " \ ,I,: de ,'santa .cajj�rina a ser inipl�n�
, 'ti

-

': ,"",' g: I ti 'li <
"

tada 'a �)p:tú-, do próxii:no ano,
-

",,"
"

. " adaptando;.sé, 'às :exigên'cias "dps:

PJsse á,1u.nh fi -
.

��"�. ::r�::;o �o �ó;o "tatú'
, I,.�o : D'(;leJtàdb' . RegioRi!J d.o :De-'

: 'tb ,d�� UFsd" éstá' em fas� fi�ál,;
,,"):;''ÕlrtàniE-TItQ i (!,�' :polícia' I::{Ê1Úál; �, cie:ven:tló ,o" ,Ril.tm: p,-esidlr novas

;sà.rtá, catahha:'; ,eCJJ:,',cl1el �rn�otri:, ; ',,�-e��i�Cs nÔ':{lçQ�i'e1- c18sta, se;11!l'- '

,d'i' CaStro"Rórl.1ariz, ttan'smitirá' -as ,' .. ,na '!)ara fi,' .(f:Qn.clusão, dos traba-
'[ .' "

.

r ,( f � ,I r: "
'

_ )
-: " "�o I ".' ", ,,{ 'I .' 1-' '

17 hoFas 'rj�",'a'ma:nl'la 'O, car,"'O ao' .. ',' Hl0S, '

'.
'

, :'-; ,

Ttn'-tite" CÕ�l'üngl Ai:� '01'ivHt;' :r�- , ',' ,-
,

De outi� :9a�'te, a Comissão, dG.
'c�ritetn&rite" rio�1éadio pàra' ��éi:�" "Ih\pÚíntàQã9�" da' Reformá UÍ1iver�

. -, \ �. � '�'" ". " :' \. 'r' . I :'. I, �
.. �- .

'. -
.

'Cf'l' as'. f,l;l::l()B'e�, no- ,Esta'dó:, Q' 'ato '�... , 'sitá�ia�,anunciou a çonstituição de

, se'i..§,' rf�Eh�J' ;1,/' SedP 'c/i' 'PE:P�i:-', ; :', m'�is ;.d�as ':', "ettuipes ,de tr�\Jlllho'
,"t:'1n���1't;J;J--;d'ê- .P;ciÜ�l'a'�Fed&ii'âl·�!�tt'&,· c, .. "'dtt�rrJ,]:inádà � aótravé's de -po,rt'attg's"

, IS;:m ta "c;iart�;, ::","",': �> '!;" ,
. .';h" ':l1ai:x�d'as !'1alà'Cóórdén�tlõt 'tlei'al -

�

\
..

,I •• - > ,'1':

� ,,,J'. ,\ I

"l(!'�,,· / :'._ .

'

�"'..
\, •

_.
H , .l_

I !" f' •• \-� .' -( ,.

,

.

�� ..�-;..• ). :",'7I;�1� t�
� Pro:essor Roberto' :,bac(n;da-, ":' '�i '

A primeir� ,vaf:'<is,trütúràr;';,yOS
�ur8os envolvidos'na 'árú 'de;Ci;êp

'ela,oS FIsÍl as 6' 'está" ; con1'i)Q$ta� l:Je.
�t�s: :profess6res Wa:Ú;�f

'

de:�Éopa
.• castelán, 'HamÜtb'í:I,'" 'NÍ3.dl''iipO
'Seli1aeff�r; João I�àiafatâ,s,""N:élSj)n

'. Baç.k' e' Álva:,o Carn'Çl.l!gb:: "f"
.

A segunda, '�ÍlÚ�g(ãd?- "Ilela,s
professoras ,M8;da" 'ca:róiín}l.',-::q:,a,l,
lotti Koehrip'" Maria :iIlée'::Favia,

r
-

'o 1 ,,; -

�,

"Aurora ,GEilllart "e" Máirio .' Féi,ten,
,", .

'4' \,', J"

'-prc(;cderá -estudos; 'sôqre ;,a"áTe�Me
Artes e' corrltlni_ca:ç9�s',:dat. '" Íl0va

,'estrntnra universÜ�l'ta;.', ,', :, ',':"'\
,

"

I Atualmente esta:ó ,õl,l::e'�Ii�âhdo
, .. ,','� r'· ",: � ..... ��,

; re\miões suc6ssiva's' nás ,ún'idades
:

e ReItoria d-a uni�e,rsi:d�d��',F�de
ral de Santa eatá,�in:a" :'q�'á;tro, j" �,� ..... j'- "--;

'equipes de trabalho, qu.e,'''ctflo,rde-

�nam as ativida(>� �e_'�rí�t,a"�;�seis
'grupos de trabalho,�' congr,(i)g'ardo
119.1s de'-dti�entos'::i��:Q��::gSQ�'��(.' de

, d';fi:!ten'te'S'''-BspGeizn€lâdt:�/" l,") :'��:J'I
.

)
, .

"

(

I

.: I.,

t..l';'I.J)!�_t. �l�, .l.J.:.._:._�,: •.�.�

.·��§.�;FÉI�-=��.�:;.:�����?��:�:!re ::·.:�:::i�:������f�'i�fi.. :�.::: f!.. ',
�-------_.----------�--------------------------------------------------------------------------------------------------�--._--��----�------�---------------------------
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A �sse�bléia l.egislaliva deverá voi.�r nQ� proxbnos dias

o prcij�to que di�pije sobr� o nêve �istérna eS1a.dual de ensi

no.
'

�.maieria deverá ser ree)(anlinada pela Comis�ão de

Jusliçé\� e,m lace 4e emendas apre$e��adas I,,� Comissão de

EduoaçãQI que colhe� o parecer ex�r'tdo Rela �epuladQ Eva},·
"

do .A�ar�l. - �rena' registra ,novos rt�me� para cencerrer
"-, . ,

.

a Prefeituras do interior.

-'
'I'

o ESTADO, FloriallupoJis, t,'rç':t-feir;l. 21' ele outubro de J.Oi'F! P:tg. 3

ri

-+
t

rj I '

I I

I t· , ....

"

(�
.

"

. 1'-'--------...,.---- .,.....--- .__ --l..-, �' __

J __

1
•

sistema es.tadual,de,en IDOvotar ouo O nôvo
"�t�t�oi;!O:!i��e�� ��:d��r�: :�� ��::a,c;�t;:aHC�:da::r�c��me:aF:��� ���tr;��!��: ;a{;r�a�!�rc��oP��� Ude",n '0'10':0'1'a 01·["e't'o'r''I·OS d� "11,,·"en''tl envl·am't���:�,i,:,:�::;:��,;:��: ,:",' �a��O;.;;;·�:a:::u:':;:: de;'"; ';;�,;:�;;� do prtmeíro ao

qua�, �

- J( .. _... '.
'.; u A _ � u .. .

'.se�bl�ia"Legisliltiv:a, dependendo vários �u�r�s fatore� s�mam·se IJÚ'" I <Neste ensino, alem des, d.Q�� Plt-, �"Idade ,�e, ,".,'�Ir,ro 'n'ov�o'"S .no'm�.s", "pa'r""i','''' 'r'egr·stroI::fp.enas. de, seu. reexame,' pela Co'., ra "determmar a e�'asa_o ,ese<;>lrt1', melros gl'í;ÍllS comuns a,0S demais .

'ri1issãó -de Justiça, em face ele como a ignorância dos' país (ii á' ciur;o� c10 'ciclo "médi�, ,haverá um ".

,:,,�r.n�n�l!lS' apreseÍlta\ias !fla�; ç,Çl�tÜ$" n�O'j .apli�açãp dç, �ritério� legal ela . fgrá� exclusrvamente ·P::�fis�úmaí;.

F t%ãoõ'de, Educação; que' acolheu ti) obrigatoriedade do :eP1sino,� À€re,· zante, seguido ele urn.estágio·obri
'.

,'ar-wes .

,'".
. '. , ,"',,'� _''''

·';",�fe,c.e,r ,exara�à pelo 'deputado ce que ::\ m,aior parte.' dês.s·e, 'aba,r:l-,," gát'üriÓ'e remunerado. "

"

,

1<
"

, .,. , "

t ti
..

, ,
.

' o� Diretórios l\1uJ;ljc\pà,is ela {\rena v'a�(riI�1:,
'�'G'v'!lld0.· Am,aral. O relator�.oonclu:iu dono, escolar verírtca-se. l!laS '. esco,' " , ,�, ensino técníco senl nri.e.n � r- , ..

. .

� .,'
.

' ,
' '.

. encaminharam para 'regrstrn no Tribunal Ar.iranguá> 'Arena 1 - P\'ira Prefeito

-:p�li:t �p.r.ova.ção-" �O:'J;)J:ojeto.,: deixan- las de bairros -pobres da� cidades ,e P:'J.I'&\ o tr�l!Jalflo. Sêbre ' i1,.; -espécie. Llri1à elas .príncípaís atrações: que -:R�gional Eleitoraf os nomes de candidatos Mart'.Úhu·., Wl,2,,0, Ílll:t: salm. PãlaelliE;
:dp .. -porém, ao.' fE:X,êeuHvo, "a adver- nas. zonas rurais, dad�s' a fa�ta:.ei� di� o d;c��iento: .' .- >,' .�' :',' a I Feira de Utilidaele Dom,ésticas d�, pai-i do às. ,p're!eituras MúniO.!1aJ,S, 'A :-I.�,,:n-a, 2"� P:ara .Prefeito Gercino Pasqua-
:tênc{ia"de, "que. se torna indíspensá- estímulo' e ;a, atuação, de:.fat.€n'\s." '," ','," "" _ 'I UeleA�'- apresentará ao pú- ,n'o\"a rela'ç?,o. da Are�Çl.·� a seguinte: jllova'" !í," .

fveL-a" adoção de medidas. 'para,<> múltiplos, derívados . das condiçõe;,·,. ': ;� _Na verdade, paIS em vertkrí- blico de ·15 a 30 de novembro pró-
..Ért(;h�m: c'andi.cla"to -úníco� Para Prereí-. Có,n,;ó:rdia :: .oand:duf.o único __ Pal:a'

:Ias' éilÚe as, quais 'uma mêlhoí:ia precárias de viela, ' "
' nO�Q' proces�ó ele desim:\"olvimentb, xin��, será Ulrta autêntida'cida&' _ ",." " _,

"
_

.
, '

.. '

, ' ,
'.'

. dI' . /1 '

d" 1 t"
to flclnwth. Ari

. §.\:nKe" v�ce Coltes" -\\htQ-' PrcI(,:jl(j .Rubi LongLí�, vice Ola.vo ,Rigon.
�n6$

.

níveis de vencimento do ,n::a" '
"

"

- .e "Í'l'l �spensa;v:e
,

e ,ma lave ª:. orm,�' do � "Flu-WesV' norte·americano.. n,io Schdl. ", ' '.
. "

E:;( ára:. 'c.and;eláto único _ Pard Pre1ei-

::,Cli�tério' estadual;' :pata qus as rne' - A recuperação do álunQ, 'pros·,:'· �ã� e o ap�rfeiçoameÍlt@ de es�o·, A,: cidade que será construída 'nll' Bl!lcU,'.' ".'ll''', ,'cand' 'datQ u'nl'co _ p;""a,P,I'�',-, ,'T d' '.. �,

b, , 'I
' '

!"
,',

d
,',

l'd de '" " ','
.

�
'v • "'", 1,0,' ·.lO {Jro 'B,a,rb,icri', vI�e Pedro EgídlO Fa,

ltas.( pte!2oni:àad�s.'·,': sejam,. efen\'a·' segue o relatório,' :tcfá 9t�e, .:se ,rlà,a: ,,'
aª

'

COl1.C IC:�O,na .as
,

a .' rea,l a, Ué!
ma área, ,de' ;2,826.' metr6ls gUad.rt. '.

"

. .
-

_

'

\ dA d d ' d d t bal! o
feito, Paulo Wi\_...léh)er., !'Vice, Orlanq.o. Romao pna, '"

"';m'e'nte alcançadas. 'As diver3as lizar, necessill'iam�nté, �,no' nO}<;p,' "'_.man a·'. 9" :merca o· ,e ,ra
' ,1.

dos contará ,'éom h'otel, "saloon', d'" F'ar'l'as,
'

. .;: C':tllo'nhas' caw': dato único - Para

i'leihe�das apresentadas, 'e que es- enLender, durante o �11.0 letivo.: �e 'A 'ünpláritação de_, gipásios indus- es�ritÓrio, 'de' ',xerife com cadeia,
'.'

.
. .' ,"

, . ,

b11' Aptuniq C�no�: caq.didato único - Prefeito A1wles ��,hllmill_:;:e:r, vice Vivalclu

'ta�'o;/ sendo ob]·eto � de estudo, di- asshn não ocorresse a.ctmitiF-s@_�ja triais orientados para' o ·tF� a lO ban-co,' faz"e�da, aldeia r indígena,,' (�
� : " ,I "

"
"

". . "
" Para Prefeito Aeleljno Bonifácio Kretzer, t�u' el '1'

.

I

" zElÍil'" respéitd em sua maioria a ejue o fl1llJilO, levasse cqpsigo, ao deverá, se oo.nstituir em, meta, pr.IO-,· forte mililir.t� � ,Vjsanclo, ��, l11elhor'
, , ' "

, , 't"'"" , 'm,' 't' do' u"'m' melho ,- ",
. " ",.. ' vic"e' N,elso,lT Antunio �imtÍ1erman'n: M<ijor,· Vieira: candidato único __ P�,_

'té"cnicas de leg:islação, não inc:i· longo elos quatro. prÍ'meil'Os 'g'liáus, ,rI afIe<, per � m "
", '" a.Ümdim�Í1,t(/ a,o

'

p"'bI1co, "visítan�
� -

" "t' t d
,," '. '.', ,.,-.,

, P,õrto 'Relo: .A.:nma 1 -- Para· Prefeito ta Pl\�luto Migllel Maro'n, vice Cland.. ) C,l-
. di11.do·.no'm�rito. ou dp 5° a,o 8° grá4S, deficiêI1C1M 'apnJVeI amen o a nossa ]uvea- t�"ao pà:v.iIÍi.ão da feira'; a'Comi,s,

�

,

,acl,llTI\llactas', imp.QssíY!3is, �e .serem tu,�le, da.s 'suas aptidÕes., própicia.n" '

, '"
d

-

I dd A
'

\1' . i-:rQmi Ja"ó Cruz, vtce·Osvaldo Souzà; Are- c!üLti,' ,

.

F
' .

,
,

"d' são. 0. rgan:za,' ora d� e " pro 1; ha 2 _, 'Ra,ta Prefe;ta 'LeQnoldo .Tosé Guer� ,

... '1'
-

do do.·lhe ,cop.hecimento.s' adequa. os '
-

•
..,"

,

TI,'e's 'B,n,rl'as
'" U":PA:RECER' recup,er(!,,,,a.s cQm a rea lzaçíl,o ,_ 1 denclpu a mstalaçao de um res-

feiro:: ,vice NiltonfJosé Serpa,
"

,;\O,re�at6rio elab.orado,pelo .. depu. estágios, em classeq de requperaç,ª-J:)' pa,ra ° exe,rq}cio de' a!iviq�des' 11·
'táurant,e e-.,de uma:,agêl1.c,ia hancá·,'" '�':lP"anáu:vá-: (:kr"ena 1" � Para Pretei:.,

somente a.... té"l�ino dQ, 49. e cto ac
• ga,qas à lndústfia -' resguardadas' ,

. tado"Evaldo Amaral, e apr.ovHdo '" "., . 1 ria de conht;!'cido 'e�t�belecimen�,�', 't'é :JQle: RiV;:ls/viée ..Jair Silveir;:l; Arena 2
. ,,)(ll.a :C,6triissãQ de Edl.lOa.ç.,ã.o,- af;0:'- 1 g'r'áus, 'Àc.recUta ,os mesI1).O qije il, as, voc'açõe�{" P,I'óp:rias - e alí, 'e '.,

ti C 't I
' , '"

" - ':;tcertadanl'en:te., cQYY\, . "Q ,s.etl ,in,esg,q· l_Xll1cano. a
,

apl a ,

.

" ;',''::'_ iParci: pr!Ofeit.o"·R�bt ns' Syuza, 'vice Ol-ín,-

'da po,rmenQl'\,Zª. .ctarn,ente' o prob1e- reguJaP1€:ntaç,�O da lei cQn,clúir iÍ" ''', " Os promotores da mostra mfor '. �'
.

"
" fável potim,.ci,?l 'de" energias criadn,

"

"

,

" .' . ".
,-' ,Jio Cua-dek, '."" '. ,

,
. nia. educacional do ,Estado, ,P-<'.ff\ pela cy\!1Ve]1i.êf!,cLl!. da maI)utençàq" ma,ram q;ue,.c,optmuam ' í'11,!' rIt1l11D' é�",' ,,,'

, .',;.' ,';"

C0rlchiir pela necessidad.e reª,luwn' ,!1Qs estab!3}ecim�ntos :1'}1aiQres".de i-ás, colaborar decisivamente ria a.cefel:aelo; as Qb,ras. elé-'a'c,aJ:Jamsmtq
,

.

"�'o �'" :JVtÚ:Í,{.'à:·"7Xp!'!l� ,�,.��' Pt\ra Prefei to, �Val-.

'/ t� lnacÜávet de U�a alteração Í1oÕ\ "c1as�es pl:j,fal��as dc,i. rfCllnerf!çã�:' cqn:;�ruGãq, e na,' &1;!iitêntação dn
do' prédio

. oride� será.' mQ��àel,à
I

r) ·tpr' S�l1i.il�, vier': A,lfredQ 'Bartnick; Arer,a

,.'/�l,ladro� dO' e�sinô; "d� modo a em; todos, os' gtáus, Nos pequen,os: ;pçssa gr�w!e��. 1,aVillJào p.3t. 'feira, na J Cidade Unt·" 3 _ l!Ja�a :PH;fei�o ,Eqc:mar B;enê �Vres, vj�

torná·lo : mai� próprÍfil pªfa aCOl,11' Gi'upos e Escolas Reunidas, �,' CICLO 'SUPERIQR ,vers�tária: que" será iluminada" por ·t.:e E1e�dl;'çlQs "G�ü1:, ,.
) Ip'a�har I, a' dit1�mjcá de n0Si-10S presénça dI" apená;;;. \lm. pFoJeSS0,r, ..

,o en�iri0 superio:r; tefl,q,O por fi, u�m�: 6\11P'rêsa
.. gaüch� e �otaJníerit.e , / �t4�()1��\!lJ::. f&-;r;�n� 1 "t Para Pr.eícitq

.. !tlias",
-. em ativ:idade pennai1e�te, reSQIve· l'la,lidade 'o. estt}QÓ, � pe$q\li;;ª.� 1 ,ajilrclina_çl;Q,_'�j,Qt1,e,deGl�r]do ,;_ aQ .. 'km:.Q; :>:,,!Ilih';fª,U;;;,Tlr��l'es,/ :Viüe",y!v�ldo Herbst; ;'\l:e-

. , .
ria .0 próQ�,em,l da recuperac.;\Oi de_s€'nvolvitnentQ (\a� ci\1ile�;:ts, �e j eto" elaborado. pelo deporado!, ,�:,- ,na 2 __ P',g;a PrrfeitÇ> Oçlir Zan�let�o, v.l-

,L,' -'-,:C.r.emos ter sido éxatfimE;lue em todas \)5 'g;áns e Em tôdj;J,S ª,S' fràs e ;irtes, e a fQrn.<<\.Q de pro· ,rio Mo}ttz, De-<outra">,par,te, ,dive,', "c�" JQo/tnQ:H��'se .

.' , -''','

OI. rec.orihect:rne:n�o ,cJ.esta' inéme�ti(\- qi,s�mFr\�s, ,B,esJ,�, ,119.s, a"llK�qCJ.m?.,.,
'

flssio�ais ...�çl� ,nivel ,,\1,p,ive,t,'sitáriQ, ...sas _ ind�\€ttr�as�"i4jáil'!�n-\tIF#ití'Fal'!' ';"'���-(�\r-�rl'i�f:4.'"�'aftcl�flJt@" único' -;-. Para

nável rea,lida.d,e 'que, �h:\tell,1liilOú., 3,,, çãà; . n,o pl}rHC;1.!làr,' el"e _qual, a so: tem na Universicl�de . para. o ,De· 'Sl\3,S presenças na mo�tra, especia,l·
.'PrefeitQ "Marcos Gravkow, vice y?aldJmi-

pr,Q\;,iqêneias, "dQ Podei ��ectlH\'r?, lução, qllaL Q critérip, a, &,er. ,l;\data senvolvimento ciG. Estado d� San· mente', el11prês�s de 'Joinville, It,a,
. v Gola,utch,

através elo -y.ú'f)jet0. em anMis,e. pe· do nas. Es<cohl,� ISQ!�d<.ls, I\íãq d8S' ta Catarina o Se\i órgã,o qe c�pu· jaí" e pon:ie l'0de', ' , l'};ünç.a'l;'�o, dj'i (');1mboriú: A:1;€nit 1 .;',
lo, Çlua1 se pretende ª'tU�HZ,lH', a . !fiJ' ,cofl.,h,ecem.os_ a reqJidade" atugL ,-\ la, À UD:j!;SC; n1anttq;,1 'peta" Fl,m, P,Fa Pre.feito Al.'IpançlQ Cêsar· O:l1t&lapç!,

.i'J;i�ía:cãQ,·· esp.ecífiê�, .�
.

tl'a�::\t "DQVOS<' qtliuié" t6.t�liçla.Çlê, çiéss.e' t}PO e qe e��1: ;:clii'\:;'ció1.E€lucacional :�e. Sintá /C�ta· ,-

J
.'

-I'
,)'

d
vice finÜo., WiUerich; Arena � � para pre-

;;llln�� à,o s�tor edu�l},oio,P(}l, �?p�.'" t�11felê�i�'ent;q�'f���,jt�iielQS . l?i:}� , -:.t.ih��:�estão:. integJª,�s: ,a "FiJ..c�lda: ',' D'D I' eu
J

"e .f(.,tto .antonio aerharel�s Pássos, vic.e AquU-

.es" $�nã,Q" eie eW;s,ejar a, reell:Pe:r;j- proftil('sqreí." 11ªp, t'(�:BJl.q�s, ,Se çllÍJ:
. (ji; ele Edt,jca*âQ, fi. m�!}Al� ,S,uperiol"

"

. . lei; Gost<r ,

�çãQ' do tempQ perdid.o" l�eto íDenos ci'! li 'iota,çllQ'\4� �WRªSUÚlA Pro- ae .'Admil1is(��ã�,t;! �e;lêqei�\: a 'Fr, .
-

•
�. Távo: candidato' úníco _ Para. Pl'e-

�l� . ·eo�lleJ!.t':rulS, em situ1tçãq C01J,1 fess,or' nrPrrn;:tlU,,:,ª,:' ,'Ill'JS : ,��,?o-las 'ec.�ll'dad_é cte,�' �ng�nl1arta 0l?er�çl'): 'O Oan Ie I' tem fei to ,Ir;iS,'Qh:vo ..

'·�ue::.Jios�l:\-�ÓS "t;!nfr-e�,�itI: 0 �es�flÓ Isql>\_elas, lI1).PQ�>!1Ye:l, nor ,.certo, q
.

�1�r de 'JQin'lHl�, a' 1"ll.clJld:,!ele ,
de �"�:SombrlQ: eandrelato único _' Para PJ;'e.-

�e'nQ�SQs !:lias, n4m �ªís el1'\ q'ble coq!)eglür ml'\is um, pata ª ..
taFf),fa Agronomia (it"V\'te':rinár�!l ele Lage� i'''. , feito ..�Nr;rj Demétrio Coelho, vice Manoel

�',sêQ{3, <;ie ,equc;lçã,o" e de 0u!tufa S(': d� "reelll':ler��ãÇl,_ No '�ntª�to, ,teme,> .

(que deverá' fazer' funcionar, aincl,l.' i!

I
' Al

'"
.' . ,

tql�S�Jla .cQIPo·'úp1"rli,stilpo d�',póL .J:Jr.!3sente-..a,I�.�,��ntll.çaQ do,. s��teJT!.�<, ,eI1i }970, as

ESC,@!aSdeAgronOm!aregISrOnal"
.

�,�;,:. ,"�' I

de
,. �

"

Uf 't�6t��"qiz Q pw-ecer.', .�,"�." � preC9fl,!za'êl�\�!,�q> Pl-ojeto g�'Il,la.tl' :�,vetérim,íJ.'ia) ;Pem'C0.�l? '.l'!�<\fta.3"" 'O'S gra' uaçao na se e'm.' 'F�ita.s ªs: cOnS!deFaçqes .inic:íajs; naIl1el'lte, e@ etapas, e que, nO seu vier'en1 li; s�r cItaelas ',pela III!' .
'

,
'

... ,. "'Use do pFojeto 4 su� ar .dés�q1qqtiit�,h�P.·., ,�,·lO.·�·nçq,fa,�, "�". W���� Atendendo a requerimento for- .
" '.

�:z!�:�ª 9��xê .u�'.,si;·t���'?99�: Ia I�01ada'130mente �� '�,972'",At�,·á.. .

nrmq de f!l�ino, aduz
muiado pelo deputadO Celso Ra· " ,,',.." .

.

e.

'��:��:':) ��g��:Si�:-d�;�;d����:�; , !;6.��s��le;':��:áS��;;:r��;��Efi�:� :�O':t�lir�issen.WS�:<dO'·erttusia�.q1J :��an7:���I�!�vt:�5���:::��:�� de1"'lu'sa"�o' '0'0 R'1'0"·
.'

Gr'·ande
....

do' Sul�lH.!(>qcilªs,:' de:eiç��"�1l1éçlloL t::'} �f if'�e.v:tó';,
I httl'I)!lq,�,;mdlSpe!ils.�y��, :�l�,,' CO'll1 ,qu� vernps .9 �q�ê_rno volta:

orelinária' de ontem de um voto de .'.
' ,

�Có,..�,.as. ,de qic1g. ,�,:uperior.: í .1 '.' ': ';',' .
�", el1tt·lq�>'t.},,'!'l��,�ol, ,,'4� . �.s,?ol�. l IS,OI,afta '

s.,1!.as,; .,vl&t�.S p'fjri], ta,Q ,llllportante' "

'"
"

.
, ,

' , ,,� "

1\\ , .; "- ,t··· regozijg pela. pass!igem,,fio Jubile:.!'

�CTCLO BA,_SICe.. ",,' I i.; .

i a?, �ov� s�'S; eIp�., ',.:,:t setor d� . ylga eg.tlça.c�o!'laJ ele nos, •

�.',� �,ciC1Q,"!l,á:siqQ\;"q.,pe ,tem' .por fi· ':" ':',", ,.; t ,l._;". >:' :;':1:. '�@,',j ,Els,t,ado, Desperta, .f,i�almentt),
Episcopal '\de, J-P: :Ran,iel Hostio,

�'-
-'. Bispo de Lages, A 'homenagem do

"�?lidáde' q'
"

qesenv.,81Virry:mto !nte: CICLO ]\lEnIO, ,pflra a .necessária interiorização de

�F�i "cl,( pers9�l}hd�d( do educan:\ �"O ensi.?O .mé�i.o;, ,e.� ?�nti.!w�,:· iesco}�s,·. de ens,ipo sUP,erior, leva".;, ���e;el�;;:��'���:?eáil�l����n��,:���
Ida",faUxiliandO:-o,,"

o,nentan,do·Q,. J! cao, �o .clclo bajneo.", d�stm"a·�e a,
.. dp a Juventude estudlOsa das_ til- I I

J�tim�la�'dO';),)" . S�;á:, . minist��dO.. fprma_çãp.· çlo ado�escept�� ',-est'jlnq.?- : �er�mtes, tegiões . de' 11,0sso Estac;lo
do oatólico, � .

�nl.� oitp"�:l.'ãlJS ci:>;ntlnuos. e àrtil�4, dÍ\;i.ctido e� três á.rf;l}�-. a)� :���n�t a_ oportunidade' do acesso à Facu!·
De out� .parte, também p�r so

���g'qs,'..e0Jre.�B?{i.de.,n_�ci. iI::, o�to ano.� : S�c,uQd�r,i9·;.P �, e�slnp . P�Pl1g0g1r:Ç'; ,

, ç1�d,e, .

._ d�m�Cra,tizando, �í sim, Ü
licitação d� de;-'lüado Celso Ramos

}I�: estuq.Qs;.�,el1�o �ue' doy� aQ. r ·e) �nsll1�. tecnlc0.: .', ., ,:.' ',cPSlpo:.E) ense,i;:tndo entao a dec:. Fr:l0, foil �provádo: o' envio de ex.

;gJiátis há a. E)quivg]ênci'a q,ó 10., .�l- ;' , 'N:o ó,epsmo·. secunçlarlO, ..teI1d? I, </' ...S1Va arrancada para o, desenvolVI· peeliente. i
!los. Ministros da Aero,

[CIo de' gráu' h16Ídio, 'ou, c1C;ló
.

,&ipi}.: fil1�lW�de a' forfnação
e

Inte�r�l , �l:L me.nto;':',·. náuflca e Comandante do bestarca,
�siaL 'Ai uma das, import�nte$ 'in(l--,' ceJhe, cem últimíl' apárHse, .com o Al'1PARO AO MA(HST'ÉFUO menLO da: Base Aérea ele Florianó,

*v�çÍ!í,e:s,: 'o. P.i·�lOqgime�to, �ó > pri
. 'lhe, em última análise, �QIll' o -:' �a �on�lusão que aco�panha' ,) polis, i 'apresentando congratulações

�mádo, ou a :f�sãQ 1)0 primário.' f; acesso à cultura, oon1}emmen(/l'i 'S!,\l� parecer, o Sr. Evaldo Amaral
pEla passagell1' da Semána da Asa,

. t$in�Si�l eIJ1 um' &q, c!çl,o, �elim;�an.", ,quê PQs�a'n: ser�ir Q,.e. b,a�e. a :�s" :c,11a�a a 'atenção I do Poder P�:)l!·

\lo'-se, e_m eonsequêneia, o mldfàda· tlldQs' çle l1lvel supeno,r, Q enSlpfl' .cq catari,nense para a necessidª,d·�

Luo. exame de· adrntsl;,>ão. /. , ,
. serlÍ- , miB�strad9, em três ,gr.àt;ts, iI'l�fleliável de serem conferidos: no,

L', ,.. ��guJl.da e �n�0 �meri'o� Ún.piy.· $endo Q último diycrsHicaqo', C:lDl vos �padrõ.es dê. yencimentus ao:;

�t\lr\.te.. :i��vação é" a ela àprov�ção' vi�tíl�' "aq �.sesSü à UÜive.rsi(�açe, I p,rofessores estaduais, sub pena de

�automátiCa, eliminando-se' a ú> 'parece·nos compl�to, nagp. haVfm' 'flllhar o' projeto n.a· sua tentÍiltiva.

t,prro�ação, a repetência, r€sponsá· do q ::tc.res,cent�r, _., .' "d.e' 'revolucio.nár o sistema' esta·

li\l�l por p�rce�a RQnderável da eva· a en,slIl,O F@Q,agoglco", alem cl<ts 'Q\li11 de ensino,

�são, escolar. ,\' finaliçl'aeles com�ns ª WdQ e�s�nu ,"E ábsolutamente indispensável

i�i N�ste 'pont9 o relator; faz nn'� elo cic!Q médio, ,tem por _.,.finaliçla-
.

-;- disse. - que co.rajosamente de,
•. ,terminê o S!;nhQr, Gov�rmidor 1</,8

�; :. �. 'Wveira t;!stuçlqs e' Ilrqvidêncií,t� tI�·-

f I-·---·�· :, '. '

.

"1'-'. . ;entes, no sentido de que a re-

" Jf:"ln�,.Q.Ui\. AUTOMOVEIS núneração elo rn.agist�rio estadual Com' uma visitação às depeno

;�ja realtilepte compatíy�1 ;com a ,dências .do'�estacamento de Base

::-elevância da nobi1itante tarefa Aérea por escolares elas proximl- \

::t�e, des.elJlpenha o pl'Ofessor, moI .. ,
dades da, guarnição, às 8 horas de

':l?I'lelo, auxÜianelo, orientando, es- hoje" tern Prosseguimento as ativi

timulando, educando e, prepal'and'J 'dades prpgramadas em comemo!"')-

I; jovem, para que' êle poss�, cQm ção à 'S'emana da Asa, As 9 horas;

:pa,ior capaciçJ,a,ele'� ,conheci�ento, 'o Comandante' do Destacament::J é

I iQtegrar·se na luta do amanhã' pe· 'oferecerá, aos escolare,s visitantes

: IQ elesenvolvimen.to social, econô-
"

uma. ses'são cinematogti\.fica, segt,u

!mico, polítiGO e' cultural da terra
.

do de um lanche às crianças. As 10
,

'

catatinense, Não' acreditamos noi . .11oras está programa;da a entrega

�\abilielade �la ex�cução positiva
'. �as obr�s do .pôsto Médico' do des·,

Idêste magnifico trabalpo; s,e & re- taçamento,' seguinelo-se umá Gh.ur.
.

I h].uneração dos dedicados mestre,>
.

rascaela ,de confraternização ofere·

I ;catarinepse . 'não merecer revisão '·cida a�, i)essoal 'civil 'e 'militar fi

cªpaz de, pela retribuição justa", 'Uaélo, à Base Aérea,'À 'noite, o Pro

. Ihumana e neqessária de seu devo-
. "f,essor, César Luiz Pasold, do, Co·

.

'f;: tado trabalho, assegurar-lhe a.' légio Catarinense, proferirá uma

i tranquilidade indispensável ao exey- 'palest\''a! radiofônica" atrav:és d'),

, : 1
I
cício do seu nobre mistér de ect'll" Rádio, Santa Catarina, al usiva à

;�tJ, cador. Aviação Brasileira.

'.

VBI ,"

,co Professor Gaspar Stemmer,' da Es�

:;ola de Engenhar!a Inc.ustrial, ela Univer-.'
s:el·"de. Federal de Santa Catarina, seguiu

para Pôrto Alegre a fim de difundir o

êurso dé pós-graduaçãc da Escol� e ,man
Ler contatos com as Faculdades de Enge
nharia da PUC e da Universidadt' Fedt'ral

je POrto Alegre, O c!urso de pós-gradua

c;ão assegurará o treinamento eficaz de

ng�nheir'cs de alto.,paelrão, estimulando o

j"senvolvimento nacional e a pesquisa
citntííic� e tecnoló�'ica, por· meio de' uma

. pi"fparação adequada .

Os formandos no curso de pás-graelua:-

Base ganha
melhorias. na
,semana da asa

';80 estã.o preparac.Js por operar em qual

q\:cr nivel ·de seu campo de .ação. A Esco

la de Engenharia Industrial está dotada

'de modu'nas instalações técnicas e possui
'·1111 corpo docente onde se destacam P�"O

:'c,ssóres de' renome nacioriaL Dois Proies
's()I'es ingleses" de' projetos de construc,õ'es

....... "f
L _, .... �

5 Volkswagens
.

A

'�p,or me$
para você!
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Arcná. 1 - Para Pr,

(d�Q. ,�q.s,e' Q� qO.L1�ª, A,renÇl. 2 - Para P6>
(eito D01"�val Bl1érn

r''u:aqL1ari:f,.' cand'dato único -- Para

'?\":'!Eil f), Jo.s·'\ Tavares de S'ouza, vice

gutl '�ptQ f{osa,
G.:ú"uva; candida�0 umco - Para

,"cito' Jcifo Vieira Lo,pes .hmior.
Prc-

. Gllararpirjm:' _
Arena 1 - .Para Pl'('

f.éitp F}'fêltl'lc)o Günter, vice Elmo Bublitz,

.'\rEna 2 - Para FrefeHo P.au\ino João de I

'B(:� v,i�e ·Ro.dolfo Jahn,

:--. 'De :outra '"arte, os Dirf'tór!o.3 M, ni,':

��i� \�; �iIDB ';�fere'n(�:Ha� {ioll1es 'de ca�1-
d' d\-ltos ;:l:' suoessão em, t;:ês ú'iunicípios
.. '!'!) Concórdia o candidato da oposição o

:)f putado,' Carlos Büchell�, tendo como vi

j:e .0.: S{,' Lô,thar Sehüller.
. �{o n)ll111c.iplo d� Xavantina CO�1c'or-

L'U;çí, ,o· 8-r., �t�ulinE) Cas�ieau para Prefeito

.e o Sr. f.l:�nóiso9 JO$é Ghill;ucll será o

- se� ,'{tce,
No 111t.\nicípio de Scára o c,ancl'cla�)

çmQ,�icjon��ta s"rá o Sr. Sotembrino Rechi,
- p,;it'l a Pl',eft;ütura, t01QO CÓl1l0 ,vice b b1'

Ll1í?l PaIludo.

de r,notôres a gasolina e óleo Diesel estão

sendo esperados em Florianópolis pura

nrtic,iparem do curso.
•

As inscrições, para o curso Ç. �
, pós-

graduação da Escola de Engenharia esta

'rão abertas no próximo dia 30 e as aulas

ttrãq 'nício no dia 3 de março de 1970,

O programa oferece, segunelo o pro

fesor Gaspar Stemmer, opções nas seguin-
te s 'dlsc,iplmas: Termoelétrtca, proj t; tu,

Fabriüação e Produção Industrial. 1nfol

.!lOU ,o Diretor da Escola de Ellg'enharb
[ndustLal que o Banco Nacional de Dl-

;( !1\'o\.vimpnto Econômico liberou recursos

ra a UFSC destinados a aquisiç0.o d

eejui.pall1,<-nLos. livros, Tevistas técnicas e

conü'atação de Profpsson:s
/ estl'ani;ei'ros

,;u.l�1 doutoraelo, Tamq.ém a CAPES, CNPQ
8 li-pi')Ersidaele' 'Federal' de S,tnta ,CatJ.J;Ül,l
'stão colaborançlo com bolsas, pes.3oal l'

qlÜrw.ment-os.

BOLA DE OURO
vem'aí!'

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Avai goleado �m Novo Hamburgo por 5 a O, fica
Cenlro*Sul .;_.Amedta de Biumemau venceu primeira r, ..

gala do interior - Campeonato do �ladQ leve um jago 110

domingo, ainda pelo primeiro lurno� J'err&viário I a O dían-
.,

íe do InJernacional d� Lages. - AQ derrotar' o Avaí por '4
a O o Figuei,ense sag�(nl·$e camp�ão invicto

_

dos juvenis.\

"

nlr
Fioueirens� é campeão

de juvenis
. o Figueirensé, em seu último

compromisso no Campeonato Ju

.veníl de Futebol, consegui na

. tarde de domingo? no "Adolfo

Konder" sagrar-se, campeão ínvíc

to, ao derrotar o Avai, vice-líder,
pelo marcador de quatro tentos a

zél'o. O alvinegro, exibindo 'um

jôgo prático e bem c.cdeneíado,
dominou a peleja do princípio ao

fim' e teria marcado mais um

gol, não fosse a �nfeEcidé:,d8
. de

Ademir que, tendo tudo para mar

car, acabou desperdiçandn a o

portunidade. Os gols fO.:8.;'1 con

signados per .A�l'ânio (2), �"\.de
mír e Pinga, êste na cobrança de

uma falta. Na aroit::,a.;;;em tuncío
nou o sr. José CE.j:los B<.Zd:�·:!, que
teve 'uma concuta G.; l\"'G 1.1 ... .r pa
ra boa.
'0 conjunto camp2ão �ue logo

a seguir, entre ap'lauso3 do púbEeo
presE;ntG, deu 8. volta eilLnpl:::a pe
la. cunc�la, alinhou ç.om: R�'nato;
Helinho, Amaral, Fredolino 'e
Licinho; Augusto e Pinga; Ica,
Afrânio, DailtOíl e Ademir.
O Avai formou: com Jair (Ad

naldol ; Belloni, João. Daniel,
Paulo César e João -Carlos; Edmur
e'" Carlos Alberto;' Otávio, Roberto,
'Lauro e Airton.

.

SÃO PAULO VENCE ii

PH.ELIMINAR
Na parti.da prGlim�n::l.l" fo�'um

/

Existe muita animaçáo entre

os clubes C1. ilha para a próxiri1a
tlisputa marcada pelo calsildál'io

d[j. Federação Aquática de Sa.nta

datarina, que marcará também a

abertura da temporada de remo

de âmbito regional.
.J

x.x x

O Martinelli c.ontinua se·Prepa

rando. cuidadnsamente visando
ma!nter a lidérariça do remo bar:"

riga-verde. Por sua vez o Aldo

Luz, animado com os dois triun
fos internacionais em

_

águas pa
raguaias, e$tá intensificando os

treinamentos; tentando com isso

adquirir condições para �esbai1-
cal' o seu adversário da invejável
posição de liderança que ocupa no

momento no Estado.
x-x x

Pelo 'lado do Rhl.chuelo, após o

concurso interno para escôl):la de
sua rainha� 'lima promoção so�ial
de seu pepartamento espaciali-

.

zado, o clube da Rita Maria, vai

pàrtil' para a contratação de um

grande 'treinador, oriundo do Rio
de Janeiro ou do Rio Grande do
Sul, o detalhe que a nOS3" fonte
de informLcção não soube d.' nIr.

xxx

Sabe-se todavia qu'c o clube con .

tratou um treinado;r de renome e

êste esc era consezvir' êx·t'l na

protagonistas Sâo Paulo e Ta

mandaré, vencendo OS tricolores

que marcaram dois tentos contra

um do alvirubro. Na primeira eta

pa os sâopaulínos atuaram me

lhor, mas na segunda os tarnan- s-;

darmos cresceram de produção e

chegaram. a se fazer merecedores
de um empate . que acabou não
vindo. Marcaram, os tentos: Djal
ma, Laudares e Balduino, êste pa
ra' os vencidos, Arb�tragem de
Gilberto Nahas, com desempenho
regular.
Os conjuntos foram êstes:
SÃO PAULO - Américo; L.'

César, Djair e Laudares: Laureei

(Honório) , Mál',io e Nilson; Elias,
Djalma e Pacheco.
TAMANDARÉ João José;

Isaías, Alberto" Adilson e Jorge;
Valter I e Balduíno; valt�t lI,
Gilberto, Clãudio e 1!Iário.

A CLASSIFICAÇÃO
Com os resultados acima, o, cer

tame de juv€nis, que termina no

próximo sábado C0!11 as partidas
entre Tamandaré e Avn;i e São
Paulo e 'Guaraní, passou' a ter a

seguinte füüonClmia:
1.0 .lugar - Campeão - Figuei

rense, 3 p.p. (invicto)
.

2.0 l)lgar - Avaí e Guarani, 6

3.0 lugar - São Paulo, '8
4.0 lugar - Tamandaré, 11.

amadorista
sua mlssao para entã6 dar "aquê-
1e embalo" na ag:i'(�miaçao que
caiu verticalmente após a saída do

trei�üLdor
.

Fernando Ybarra, para
o F;lamengo da Guanabara.

xxx

Em Concó.rdia os preparativos
para as c.'sputas dos XX.o JOgos
Abertos de Santa Catarina, mar

ca90s para outubro. de 1970, já
fOl:am iniciados, com a construcão
d[\- pista de atl�tismo e da Pi��i- r

na que está localizada no antigo
prédio onde funcionou a Associa

ção Bancária de Concórdia. A pis
ta de atletismo está sendo cons

t,ru!da (no Estádio Municipal.
xxx

A equipe de basquetebgl adulta
do Clube Doze de Agôstd que es

tará disputando com o União Pal
meiras o título do cel1tame esta
dual � tempórada de 1969, deve
rá entrar na fase de intensifica
ção de treinamento sob a d,ireção
técnica de Luiz Carlos Machado.

xxx

As' iJiscrições para o campeona
to estadual de atletismo, através
de seleções regionais, continuam
aberta,;; porém o prazo de encerra
menta ainda não foi' estabelecido
pela FAC o que ,deverá acontecer
na próxima reunião da entidade
<1"1 avenida Hl"rcílio Luz.

\

;Jlt�CULOS USADOS
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DlPRONAL Veiculos

Apesar r.!, ainda ter que rea

lizar três íovos nesta Capital, o

Avai com a �:'oleada sofrida· no

ultimo domingo POr q a O dian

te do Novo Hamburgo no Rio

Grande do Sul, está alijado das

disputas do Torneio Centro-Sul.

Mesmo Que vença nesta Capital o

.

Internacional de Santa Maria,
Juventus de Rio do Sul e o Novo

Hamburgo o time do Avai não
conseguirá mais se' recuperar. A

delegação avaiana já- regressou do
R:o Grande c::J S-uI e hoje Inicia
os nrenai-ativos com vistas o com

pro�lÍ;�o de' domingo.

CLASSIFICAÇÃO

A' classificação do Centro'"
Sul é a seguinte:
1 ° lugar - Juveritus 1:- ponto per
dido
2° lugar � Internaeional de San

ta Maria' 2 lJontos perdidos
3° lugar - Novo Harburgo com

3 pontos perdtcto&
4° lugar - Avaí com Ij p/óntos ne

gativos.

Noticias
diversas
Vários presidente de Clubes 'e

".

Ligas do interior .do Estado, já �3

manifestaram, ar respeito da �'eUl1l[u0
;a ser e'fetivada dia 26 próximo, na

sede da Liga ItajaiEn1se de Dl?sp6r
tos.

'

x x x x

Balinha e Ramos, os dois atletas

que pertenceram ao Figueirense;
declal'aram que estã6' satisfeitos na

equipe' do Juventus de Rio do Sul
anele lhes são ,cUspensadas tôdas a;;

atenções e assistência.
xxxx

A diretoria do Américâ 'está a"
-

.

voltas com problemas de renova-
ção .de contrato de dois de seus

-,

destacados jogadores. A notícia
/

nQs foi fornecida por elemento

ligado à agremiaçãq rubra. Cláudio.
e Tohho, são os atletas que d�vG
rão manter contato com a' di:retQria

.

rubra para ar renovação de seu·,

contratos
..

x x x x

A diretoria do Próspera· já est:-í.
se movimentando com vistas às

disputas do próximo campeonato
estadual. Contratou Chico Preto f)

agora está tentando conseguir o
.

concurso de. Orlando que está no

Juventus. O treinador Lúcio Fleck

da Rosa, é o treinador da equiDe
prosperana.

.
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fe·vendedol' auto
'rb:ado Vo!kswager.
c: RAMOS. S.A. - Comér

cio Agência -

Rua Pedro Demoro, no 1466
- Estreito

ftmérica vence pri�eira
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A FEPE;RAÇAO, 4\.QUl\TIC� Dill;,. Slue não pôde eompare_c,er à dispu
�j�N,TA CATARINA deu Inicie, .ta, serviu corno àrbítru Geral, As

ZLl1t(;011tçm, ao seu calendário 69} dernaís autoridades' da, r�gata ro-

70, fazenda realisar, sob a respcn-. . rarn QS esportist.as ROdolfO wtrtn
sabihdade do' c"lube-Nál!tlco, An1é-;-,,' e:' COl}rado EHi_ng,. juízes .de saída

rica, em Blumenau, fL .,I1Jil»eira d\lo§,,� l,ElS'€>, I-:lerstel1stéiri e .

Alfredo

quatro regatas valendo o titulo Str�1f1.1+, .. juízes de chegada,
de campeão do interior do Esta-

. do, que pela 'primeíra vez se-- ere- .

tua. Alé�{1 C? Aw1._riea, c�ncorre-.
ram Clube Náutico Cachoeira _1:).
Sociedade Esportiva Cruzeiro -do

Sul, .de J:oinvil1�.

CAM:tlEÃO $lTL-A�RICANO'É
.,0 NOVO T�CNICO Dq

RIACHUELQ

c
.• Q R.iachuelo tem, desd� anteon-
tem, nôvo preparador técnico.
Trata-:-S;e .nada mais. nada menos

do que llahuOJ.: Vilela, Um dos pou
c6s remadores barrigas-verdes
que éõQseguiram dar 0.0 Brasil �m
galardão sub'l.m�ric\l.no. Isso' a

oonteceu há exatamente 15 anos,

quando formo,n, na. Lagôa Rodrl

�.o. de Freitas, na G1lanab.ara; o

do,.'.b1'e. com 1�anQ51 Silveira Cj1Je,
O.Qnl0 �le pertencia ao. Clube Náu
tico Francisco Martinelli.

Valmor há: muito que abando-

\ nau o esporte dos fortes como re-

, 3.0 .p.áreo Sldff -, NovJ,!simos made!'. Saiu quandQ muito. de s.ua

1.0 lug�r - Hans' Post," dG 'AÍ11é-'. capao:dade técnica e seu ardor

['ira; 2:0 lU�,.al· � F,re.dericô}Iem-,· combativo podiam servif: Irara
pel, dó Cachoeira. O Cr!l1JZElirG �ilão rlOva vitórias para o remo de S,an- .

competiu.
�

toa Catarina e do Brasil. A faltí1
4;.0. páreo. - '[ales - Estreantes de tempo, para treinar e sua trans-

- Fôrças Armadí1s --. 1.0 _lugar,' ferência para o interior do Está-'
Exército, no. ell?llCO do .Caehoeira, 'do, tornaram-no muito pesado
que não .teve· competidores. para a prática do esporte dos

furtes. Regressando faz poucos a

nos do interior,. Valmor voltou ao

galpão' martinelinos, onde serviu

Cerno representante do clube na
Comissão Técnica da FASC.

Os. i. resultados foram êstes:
1.o.P&Xeo - )!Qles ,,- Estreantes

J1'ê.rças. Armadas - 1.0 lugar: -

Exército, íntegrando. o. elenco .. do
Cachoel1'a, tendo corrido sôzínho, '

visto. não, terem América e Cruzei

ro .apresen tado _,·gual"Ilições.. "

·2.0 páreo'� 4 eO.m timoneiro -

NovíssImos -.- 1.0,_l1J<gar - Awéri
ca, sem eompeHelor. v1s.t.o Cacho.ei
ra e 'Cruzeiro não terem feito ins-_

crições ...

5.0. p:áreQ - Z cQm tilDoneiro
Classe Aberta - 1.0 lugar -

_

A

méric\'i; 2.Q lugar - C.rm'leim é 3.0

111gar :__ Cachoeira.

.

6.Q pá,req - Yole'� 'Sábado esteve conversando' com.
o president.e martinelino, sr: João'
Batista Bonnassis, oportunidade
em que cienÚficou o maioral do
"Vermelh;I)ho" ter recebid._o· u111
ccnvité do ;Jresidente do Clube

Náutico R\achuelo para aj1tdá-Io
no trabalho de recuperaçãó do
clube da Rita !vlaria que atravessa

fase desfavorável. Bonnassis con

cordou com, Valmor que a seguir
solicitou demissão do cargo

_

fme

o:::u.pava no Martinelli e anteon
tem mesmo assumiu suas nbvlj.s
fvnç5es no Riaehuelo. Sem dú-.
,6da, uma grahde conquista do
clube alviazul, em se tratando 'de
um elemento que conhece a fun
r2 J os se'Hedos do remo e colooa
a renovação de valores como 'u

ma das metas a serem observa
das de imediato.

mm,

,
"

:1

------I;J I :

Est_reantes
- 1.0 �lJglj.r -- -A-mérica; 2.0 lugar
- Ca�hoeira e 3.0 lugar - Cru-

zeirQ.
'l.o. �áreQ DQuble-skiff -

Classe Aberta � Lo lugar - Ca

choeira e 2.0 lugar Amériba. O'
Cruieiro. não dis.putou. .

8..0 páreo - .4 sem ti.mon�iro -

Novíssimos � 1.0 lugar América
e 2.0 lugar - Cachoeira. o. Cru

zeiro. n,ão apresentou guarnição.
Cem os, resultados acima, " A

mérica, de Blumenau passou a li

derar o. Campeonato de Real€> do

Interior que prossegllirá no dia 7

de dezembro, em Joinville, oom a

realização. da segunda regata.
Sady Berber, vice-presidente da

FASC, que substituiu o sr. Eurico
- Hosterno, presidente da en:tidade,

a

2 &4.;;:U �

. I

com 2fl% - 30% - 40% de entrada, o sa�do facilitamos até 24 me

ses pelo créditQ direto ao con�umidor.
Aero Willys " , , : � ano 6.3

Itomaraty '

,. . . . . . . . .. 68

Jipe ;............... 68

Volkswag_en '" .. .. . . . .. . . . .. 66

Dipronal
FeÍipe Schmidt 60

',',ií]
.

j

nd� :

ferroviário
, "

derrotou o
InternaCional.

l(,�>':_( ;
,

i

JlI I
-- ... _

, . f

j ..

No, estádio de' vilá!. OfiOinas:'-���
. �... .

Tubarão, Ferroviário e Internacío.,
nal completaram 'á. segunda rodad�:
do turno, em jógo que teve como!
apítador Roldão D� Borja Netto,1I
auxiliado por Valter Vieira

.

el
. ," \ I

Marledo MUller. A vitória coubs I

ao conjunto local que marcou dOiSI
tentos através. de Paulo César e]
Miguelito, aos ri é 27 minutos �o!
príméíro tempo, tE}p.do' Ru�:�\!s!
dírninuído a diferença 45 segund'Osl
após a marcação do segundo tento
rubronegro . Uma expulsão ,�Jle�
verificou: Pinga," do ·Internacional.,

· A classificação, após o '[ôgo que!
foi válido pelo' título máximo ,aDI
Estado, passou a ser esta: ,,'

!
.

(I1° lugar f\_méricí1, 3 p. p.
. i

2' lugar !V!etropoÍ e' FerTo�X�'I'• r: \
, �,....LfIO, ':'. _ ),�_:",....;

� 3° lugar' --,- Banoso e ComerC13'

rio, 6.
.

r'., ,.:.�--

4" lugar __: Pa:íneÍra::;, 8'.

, 50 lugar - InterhaClonal) '9.
Domingo próximo será ,"en6:errado I

o. t).uno,: 'cqm o eJ;!_contfó c;orqp\e.;
mental' da terceira roçf:ad�, reunindo i

r·Paimeir·as e Ferroviário, em Blu·i
..

i
.m�� I-,

i
i

;
.'

,

T8ca de prata. 1

prossegui� . i ·

no domingp
.

I
,

·

. p;elá ,:r'ilÇa: de' �ratà!.( s�bado. e:
·

dQming<;> foram e�etuad�s as segum';
tes pelejas e respectivos.resultados:!

SÁBADO
.

:
I

No Rio - Fluminense 2 x -p!l-l f
• I·

meiras O.
. .

.'

.' !
�m São. Paulo - _Portugu.�sa 2 Xl

São .Pauló 1. .� �

DOMINGO

Em São Paulo - COFintians 1 x!
Santos 1 (jôgo'" suspenso no intar·i
.valo do pri�eirO 'para o seguridO i
tem),Jo, devido às I condições.,'qü I

campo: provocadas pelas chuv.as)
'1'No Rio - América O x VascMO.

:E:m Pôrto Alegre - Grêmio O X!
Botafogo O. I

Em Curitiba - Coritib� O x Bahta-
O. ,--

....�

.

Em Belo Horizonte' -;., C:rul;leilOi
2 x Flamengo 2. .."

Em Recife - Santa Cruz 3 ri"d
AtléticoL' '::; ;

CLASSIFICAÇÃO ,e( �
'I!> \

-------------------------- I
Grupo A-la Coríntians, 4 p. R, ;:

2° InterJ;lacioll!itl, 5;, 3° Cn�!?eiroê.:�.
Portuguesa, 6; 4° Santos, 8; 5° Sa�:,
ta Cruz, 10; H� Mnériça, �1 e 7�i
Flamengo, l!b .'. :
qnlPo B - l° BQtafogo, 5 p·p·;t

2" Fluminenese, 6; 3° Grêmio' e:
Coritiba, 7; 4° Vasco, 9; 5° AtlétiêOi
Mineiro, 10; 6° Sao Paulo e PalmH'!

.

."..,. \

ras, 11 e 7° Bahia, 12. :1 ,

r�XIJ,VI1\ R;ODADA
. I

A Taça, de Pr�ta

.

pros�egt!'i.liá;
a:m�nl;ã, com eis seguintes enc-o�::.
tros:

(

...
.

No Rio - Botafogo x AtlétiCO;
Em São Paulo - .São. paulO: 1-

Fluminense .' '.' :J',1Q'
Em Curitib,a � COl'itfb,� lÇ �QtÇJ�·
Em Porto Alegre - Intet'rtaciore1

x Bahia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.' CLINICA BADIOLOGICA
/ .. " ,�adiologia Dentári9,-Exclusivamente

pr. ARNOLDO SUAREZ CUNEO - CRO nO 169

fr.
ROBERTO GRILLO CUNEO - CRO nO 135

t,' nderêço: Rua Fernando Machado, 6 - 1° andar
, I Fone 3427 - Florianópoli's - SC

"

HORARm DE ATENDIMENTO - RAIO X

:gGUNDA - iQUARTA E SEXTA - das [5 às 12 e

'5 às 18, haras

'ERGA E QJINTA sómerite das 15 às 18 horas

I,
itlas

I
DR�, -LUIZ F'IIDE VINCENZI

Ortopedista e Fraturas em Geral.

lJo!�nça,s da coluna' e correção de detorrnidades r=

'��::;�, 1e eSP�Ci�liza�ãO com o Professor' Carlos Otto-

"!fngh1 "m Buenos Aires. .
,

Atende diaríamente, no 'Hospital de Caridade.

Residência,: rua .Desembargadnr Pedro Silva ri.o 214

,..; ione 2067 -, Coqueiros.

�'l., :Ct�ONIÇE>J\1�ZXMMEBMANN I:
� ,

' ", �,
"

,

, .
'

. Ll,ItiURi "

PSIQUIATRA ,INF'ANTIL

Di�turbios de conduta
.

"- dístnrbios 'da psicomotrici
dáde -/ neuroses e psicoses infantis - orientação

i psicolo'gica dr, pais,. .,' ,

: \:Jom;nltorlo: Rua N,ún-es Machado n> 12 __ �b andar'

_ sala 4, Marcar ho�� de 2a a 6a reíra C:as 14 :\s 13

horas.
�-----�-�----�------------------�

'.�
' ...;. �

, ,Clínica!fe crianças

,ft'44\ NUNESMACHADO, 21

,
FLORIANOPOLlS

�i,,;POL�CLtHICA -- ATENDIMENU-
[,brf ODO!iTOLÚGICO

PLANTÃO DIt'1�NO E NOTURNO

DR. RAUL FERNANDO KDEIN � CD

DR. CARLOS A. BORGES - CD

DR. CLEO NUNES DE SonSA � CD

CLÍNICA GERAL .: 'pRÓTESE
" I"�

CIRURGIA _ ANESTESIA GERAL '\('I>
'

"

Antonieta de Barros, n. 18, andar térreo - apto. 1

?��11REi'tO � FLClRIANÓPOLIS - SAN'rA CATARINA
?l",.
_----

'onv-
2L----,_'-'--�--�------------------------------ __

P��:O��!!�!,,�!NF!!!��de ""d"1-11- Problematica Psiquica,. Neuroses.
DOENÇAS MENTAIS

Consultório: E1ifíéio Assoéiação Catar1nense de,
.

Medicina, Sa)'\ 13' .... Fone 2,208 - Rua 'Jerolliíno Coe .. ,

..�!'1, .1 .•••
• ,

lho, 353 - Floria' lópólis.

��--�--------����----------�----�--�-,�-,-'

CLíNiCA dDONTO,LóGICA
•. ',. , J., . '.,

1)1'. ;(Hlbetto, ;M.] Justu,s "

' )

liJ!)'J"Dl'.-Ne�son S. Mit]{� 'o'
'8; Dr. LmZ' Q. Kanashuo

(li), C. Dentistas"

Odontopediatria
Cirurgia - Próte�e
Clinica Geral I

!

'81 tSCBI'1'ORIO DEAllVOGA;i��
J

Horários 15,00 às 22,00 horas
Rua Felipe SCl-1rhidt - 34/5-3.

,JacksoI;! de Paula ,Kuerten
Advogado

Hélio' Carneiro
Advogado

Hbr'ári'o: das 8 às 12 e das 14 às 18 hs.

Ed. ,Florêncio Costa, 58

\7.0 and'ar -,- s/7M - Fpolis _: SC.

,Esta ffORIU DE ADV�Cl,CIA
"DR., ButCAO VIAM'MAiI
Cíveis � Criminais _ Trabalhistas'

JOCY JOSÉ DE, BOJ;?,BA
Advogado

Rua Felipe Schmidt, 52 - SaIu. 5 - 1° Andar
'.

"

Telefone' 2246 - Florianóplllis

·'�t. ADVCGADO,
,)[-" Cansas: Cíveis, comerciais, trabalh�stas, fiscaiS e

'oriminalS.
iU Atende: Das 9 às 11 horás, diáriamente, com ho

na marcada. ,. r ' , I
:, q Escritório: Felipe SChmidt, 21, sala 2.L- Fone 2779 IResidên,éia:: Preside}lte Coutinho, 85 Fone 2779

�;7.,:,-,

CLÍNICA GERAL
"I "

.

2.as - 5.as feiras 15:00 -- 19:00h.

Sábados 9: 00 - 12: 00

Rl'a. Gaspar ,�>üra, 275 sala 7

(frente ao 14° B. C.)
ESTREITO

�----�---------------------------------
"

DR'j REGIRALDO P. OLIVElftA
UROLOGIA

, r Ex-Médico }iesidente do Hospital Souza Aguiar
10:8:

"

/\
'íSt! SérvÍço do Dr. Henrique M. Rupp ·1
RiM _ BEXIGA -- PROSTATA - URETRA DIS-

TÚRBIOS SEXUAIS
CONSULTAS - 2.as e 4.as feiras, das 16 às 19 ho

i.ras - Rua Nunes Machado 12.

--.;.. .. __"_V�

ç PRÉDIO NA FELIPt:
; SCHMIDT

,
Vende prédio localiZado à rua F'. Schmidt, 3. Tratar

Ileste j0rnal com o Sr. Rodolfo Sulivan no periodo da
ta rl

.

,)))'e.", ,.,

CONTAM
ESCRITóRIO DE CONTABILIDADE ÚAQUINIZADA

_
JOrge Alberto da Silva

Técnicos responsáveis Humberto Paulo Pacheco
Marilda Helena da Silva

SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE MA�UINIZADOS
,ATENDIME:'J.'I'0 AO INTER10R. POR ,PROCURAQAO
Rua José Càndido da Silva nO 629 -- Estreito -- Fpolis
sc

DR. EVILASIO elOIf
, ADVOGADO

nua Trajano, 12 __. sala 9

------- -�---

'/
'

I V1IL:D1 E HAll·LTDA. '. IEng�nharia - 'projetos - Construções -- Aümíms-

I
Lracao 'IIRua Felipe t:kl1Jnidt, 52 - 10 andar - Fone :j5l7. ' '

• ---
o

...-

Um terreno medindo /' 23x30, com uma �asa ,
de

\ madeira c um galpão, a rua .Joaquím Nabuco 312, na

Estreite. perto do Oolegio N.' S, de Fátima.

-T,xatar a tua CeL Pedro Demoro, 1794, na Organ
tec - Estreito - Florianópolis - S.C.

VENDE-SE
PRÊÇO DE OCASIÃO (

"FACA SEGURO!"·
, :'.'-'--'"

Seguro é gênero de' primeira necessidade.

\
Para aproveitar as coisas bêas da vida" você pre

CIsa de paz. A paz que resulta na certeza de que sua ra

milia, seus bens e seus negócios estão protegidos pelo se

guro, Seguro feito com assistência ,do corretor - UM
TÉCNICO NO ASSUNTO.

'

Ou você pretere viver perigosamente? ,

SEGLJB,Q É G:l:l'lEHO D� PRrMElRA NECESSIDADE".
CONSULTEM-NOS

MÁRIO LEAL - oorrecor de Seguros - Reg. SPSEF
4012.

.

Rua Gaspar Dutra, 5Jl4 - Estreito - SC.
(Assrscencia oJ urid.ca 'U1'. Roberco G. Samoalo Dr.
Evrlásio N.'Caon) ,

-

Ons, Você náo terá prnblema ele estacionamento.

\:

CARTEIRA: EXTRAVIADA
., Foi perdida a ca-teíra nacional de Habilitação n.o

64.01;$, percencente ao sc.nhor Idahno Brustolin.

CARTEIRA EXTRAVIADA
Foi extraviada a carteira de motorista e documen

tos pertencente ao sr. J'uvan Rocha.
,------ -",-- --"-'---,

CARTEIRA, EXTRAVIADA
Foi perdida ''1. carteira nacional de Habilitacão n.o

114.2�'1, p'crtí::ncentt: ::-_0 Sr. Ary Martins.
'

-----------.--...;__--_._ .... .-.:..

.
'

JUIZO DE I!IREITO DA COMARCA DE S. J. BATISTA

,

EU1'1"1I:L Dl!< CITAÇAO , COM PRAZO DE :'�O
(T?,INTA) DIAS, DE INTERESSADOS AU

SENTES, INCERTOS E DESCONHEClDOS .

Ç> Doutor Mauro Irineu Werner, J-uiz de Direito da
Comal'ca de São' João, Bat:sta, Estaqo de Santa Catarina,
na forma da lei, etc ...

Faz saber' aos que o presente edital de citacão vÍ
rem ou dêle 'conhecimento tiverem; que por paúe .

de'
ESAÚ SILVA, brasileiro, ,casado, industrial, residente e

,dom,iciliado, nel:1ta, ciqade, foi,requer.ida uma ação de usu

ca(líao ,para !j-\).uisição e domínio do imóvel seguinte:
"ljm terreno rural, sito na 'localidade de Campeche',
neste n'íunicípio e comarca de São João -

Batista, com

as seguintes ,medidars e confrontações: frentes ao norte,
E.m terras de Manoel M. Costa, medindo 703 metros; fun
dos ao sul, com terras devolutas; possuindo umá latgurà
de 355 metros; ao leste com terras· de Benjamim Booz

medindo, de compi'imento 2. 850 metros e mais ad","�".;
complementando com 250 metros, confrontando com ter"
ras de José Pereira; ao oeste, com terras de Rau� W,S
beck, medindo 2.500 metros complementando com 600
mEtros que fazem cOm terras de Isaias Nascimento e
José Costa, pérfaze:rçdo uma, á.rea total de L25L900m2:'.
E, para que chegue, ao cunheclmento de tOc.os os interes
sados e ninguém possa' alegar ignorância, mandou expe
d,1' o :l'lrcsente edital ql,le será aíixado no lu'gar de cost_u�
me, na sede dêste Juízo e pOr cópia publicado na forma
da lei. .Dado e passado nesta cidade de São João Batista
aos sete dias do mês de agosto de mil novecentoi e ses:
scnta � nove, Eu, Almir Zunino, Escrivão do Crime, Cí
vd e Ant:;xos, o, datilografei e subscrevi.

MAu;RO m,IN:EU WERNER -- JUIZ DE DIREITO

JÚ1ZO DE ,DIREITO DA COMARCA DE-S. J. BATISTA
EVITAL DE Cl'l'lI.ÇAO COM PRÀZO DE 30
(TRINTA) DIAS, DE INTERESSADOS AU
SENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

O Doutor Mauro Irineu Werner Juiz de Direito da
Ccrnarca da São JQão Betis1:a, Estad� de santa Catarina
na forma dá lei etc...

"

,

'

Fllz saber aos que o !mesente edital de citacão vi
rem, 'ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de
Ezequiel Zunino FIlho e Maur'O Zunino, o primeiro sol
teiro, maior, residente em POUE?O Redondo, o segundo ca

saá9, residEnte neste Município, foi requerida uma ação'
de usucapião para aquisição e domínio do imóvel se

guinte: "'Uma gleba de terra, situada na localidade de
Ta]uba, neSGe Município, de fOrma regular com' as se

guintes me�idas 1
e confrontações: 61,00 metros de fren

te que faz no �io Tijucas; com 660,00 de fundos qU2 taz
com terras de Antero Vicente da Silva, aO' Oeste corri
Valdemiro Ribeiro (1 a Leste com Antero' Vicente r':3. Sil':

,

va, perfazendo uma área de 40.260 metros quadrados". E,
para que chegue ao conhecimento de todbS os interes
sados, e ninguém possa alegar ignorância, mandou ex-

,pedIr o presente ed}tal, q�e será afixado no ,lugar de
costume' !).a ,sede deste JUIZO, e, por cópia, publicado na

forma da leI. Dado e passar.lJ nesta cidade de São João
Batista, aos vinte e um dias do nfês de julho de mil no

vecen�os e s,es�enta e 'nove. EU, Almir Zunino, Escrivão
do Cnme, Clvel e AnexQs, o datilografei e subscrevi.

MAURO, IRINEU WERNER -' JUIZ DE DIREITO

ATEliÇÃO
A grandlf, Fpolis ganha \lma casa cOm(;rcil/-l espr�l",

tizada em b'çicletas em geral lambretas vespa� mC7to-
cicletas e motores maritimos.

, ,Faça,nos \'lm-a visita a rua: Cons. Mafra, 154. BIMO,
PE LTDA, Ex RainI!a das bicicletas.

LIRA TENIS CLUBE
A V I S O

A Diretoria. do Lira Tenis Clube em reumao deci
diu, convidar a todos os seus associa:,.:os em débito com

a, Tesoural'ia, ,à virem r,egularizar sU,à situação até o
dIa 30 de novembro do corrente, ano sob pena de lhes

sere.lU aplicadas as. sanções prevista; no artigo n.o 32,
paragrafo Lo, dos Estatutos Sociais.

F'lorianópolis, 21. de outubro de 1969
"INALDIR VELLOSO DA SILVA

Presidente

A V I S O

A Diretoria do Lira Tenis �ube lembra à classe es
tudantil ql!le só serão admitidos como "SÓCIO ESTU

DANT!:", aqueles que, cQmprovarem essa categoria e

que nao possuam qualquer atividade remunerac!3..
Florianópolis, 21 de outubro de 1969

'

WALDIR VELLOSO DA SILVA
Presidente

UIZO DE DIREITO DA COMARCA DE S. J. BATISTA
EDITAL DE CITACÃO COM PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, DE INTERESSADOS, AU
SENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

.

00 Doutor Mauro Irineu Werner, Juiz de Direito 'dá
Comarca de São João Batista, Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc ...

Faz saber aos que o presente e,ditu,l,de citu,_çíi.,Q "vi- ,

tem, ou 'dêle conhecimento tiverem, que por parte de NI-
,VERT NILTON SCHLINDWEIN brasíleíró, casado. .co

mercíante, residente e domiciliado nesta cidade, foi re

querida urna ação de usucapião'pora aquisição e domí
nio do imóvel seguinte: "Um terreno situado, na locali
dade de oolôn.a, neste Município e Comarca de São J,Qão
Batista, com as seguintes' medidas e conrrontacões:

i.250, metros de frente que faz pela lateral Leste, no pri
meiro, travessão; 1.540 de fundos com terras de José Ole
gário Pêra, ao Oeste no 2° travessão; ao Norte com ter
ras do Otávio Trainotti, e ao Sul com as do Requerente,
perfazendo uma' área .total de 1.925.00m2"..... :E', para
que, chegue ao conhecimento de toâ,os os interessados e

ninguém possa alegar Ignorância, mandou expedir o pre
sente edital, que será afixado no Lugar de costume, na

sede dêste Juízo, e por cópia publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta c�dade de São João Batista, aos
.vinte' e seis dias do mês' de setembro de mil novecentos
e sessenta e nove. Eu, Almir Zunino, Escrivão do' Crime,
Cível e Anexos, o datilografei e subscrevi.

MAURO IRINEU WERNER - 'JUIZ DE DIREITO

JUIZO DE. DIREITO DA COMARCA DE S.I J. BATISTA
EDITAL DE CITAÇAO COM PRAZO DE 30

.

(TRINTA) DIAS, PE INTERESSADOS . AU

SEN�ES, INCERTOS I E DESCONHECIDOS.
O, Doutor Mauro Irineu Werner, Juiz de Direito da

Comatcà de São Joâe- Batista; Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc .. '.

�

Faz saber aos que o presente edital de citação vi

rem, ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de
José Rosá, brasile-iro, solteiro, lavrador, resi.dente e do
miciliado na localidade de Greta Funda, distrito de' Ti:.

gípíó, neste município e comarca de São João Batista,
foi requerida uma ação de usucapião para aquisição e

domínio do 'imóvel seguinte: "Um terr�no rural, .síto em

'Grota Funda) com as seguintes medidas e confrontações:
372 metros de frente que faz 'ao Norte, POr 1.550 de íun
dos que faz ao Sul, com terras de Virgílio de Tal; extre
mando a Leste com terras de Bento José Formento, e

ao Leste com ditas de Pedro Bonomentí, perfazendo uma

área total de 57.4.600m2" E, para que chegue ao conheci
mento de todos os interessados e ninguém nossa alegar·
ignorância, mandou expedir o presente editar que será
afixado no .Iugar de costume na sede dêste Juízo,' e por
cópia publicado na forma da lei., Dado e passado nesta

cidade de São João Batista, aos vinte e seis dias do mês
de setembro de mil novecentos' e sessenta e nove. 'Eu;
Almir Zunmo, Esctivão do Crime, Cível e Anexos, o da-

tilografei e subscrevi.
'

'\ '

'

MAURO· IRINEU WERNE;R' - JUIZ DE DIREITO

JUIZO DE DIREITO DA COMARdA DE' S. J. BATISTA.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30,
(TR!NTA) DIAS; DE INTÉRESSADOS AU':'

. SENTES, INCER/:rOS li DESCONHECiooS.

O Doutor Mauro Irineu Werner, Júiz de Direito da'
Comarca de São ,João Batista, Estado de Santa Catarina,
)13 forma da lei, etc...

'

Faz saber aos que ,o presente edital, de, citação yi"
rem, ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de
Ólávio Cirilo' da '.Silva, bras�leiro, casado, lavradOl:,. resi
dente e domiciliado "na localidàde de Arataca, neste mu

nicípio e comarca de São ioão Batista, foi reqllerida uma

ação 'de l:1sucàpião; para aquiSição,' e domínio do irn:óvel
seguinte;' "Um terreno situado nà. localidade de Arata
ca, neste município ,e comarca, com as seguintes medi-,
das e êonfrontações: 167,2 metros 'de terras de frentes,
por 715 de fundos, confrontando ao Norte com Joaquim
Laurentino;, ao Sul com terras de João Silverio, fazendo
frente a Leste.no Ribeirão A.I:àtaca" e,' ao Oeste com tet··
ras de herdeiros de, João 'E,st�yão da Silvá, perfazerül.ci
referido terreno, uma área total de' 119:548m2". E, para
que chegue ao conhecimento de todos OS interessados
e ninguém possa aregar ,ignorância,'mandou expedir I

. o

presente edital, 'que ,será afi.xado no ,lugar de' costume
na sede dêste Juízo, e por cópia' publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de São João Batista,
aos vinte e seis de setembro de mil novecentos e sessen

ta e nove., Eu, Almir' Zunino; Escrivão do Crime, Cível
e Anexos, o datilografei e 'Subscrevi. .

"e, "/'" "7'''�'''''"''''� I'
MAURO IRINEU WERNER -- J,UIZ DE DIREr':;Õ�i :

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE S. J. BATISTA,
EDITAL DE CITAÇÃO CpM PRAZO DE 30

(TRINTA) DIAS, DE INTERESSADOS AU,
SENTES, 'INCERTOS E DESCONHECIDOS.

Ó Doutor Mauro 'Irineu Werner, Juiz de Direito da
Comarca de São João Batista, Estado de Santa Catari-'

na, na forma· da lei, etc ....

Faz saber aos que o presente edital de citação vi
rem, ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de
Teodoro Manoel Wisbeck, brasileiro, ,casado, lavrador, re
sidente e domiciliado na localidade de Fernandes, neste

, município e comarca, ,foi requerida uma ação de usuca_'
,

pião para aquisição e domínio do imóvel seguinte: "Uni
terreno rural, sito em Fernandes, neste muniCÍ1Jio, com

as seguintes medidas e confrontações: mede 1.309 metros
de fundos ao, Norte, com o Morro Grande, ao Sul, com

posse de Miguel,Wisbeck e Pedro Raitz com 1.000 me

tros ;a Leste, coIp. Walcy W. Qomes com 600 metros,'�,
ao Oeste, com posse de Roberto JGeneros,o Mello com 1.000
ínetros, perfazendo, uma área total de 943.050 metros

quadrados". E, para que chegue ao conhecimento de to
dos os interessados e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital, que será afixado na

sede dêste Juízo no lugar de costume, e, por cópia pu�
blicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de

São João Batista, aos vinte de ,julho de mil novecentos
e sessenta e nove. Eu, Almir Zunino, Escrivão do Crime,
Cível e Anexos, o datilografei e subscrevi.

'

�!��- \

'MAUR.O IRINEU WERNER -- JUIZ DE DIREITO

Ministério

rúbiico
"Entre todos os cargos judiciá

rios, o mais difícil, segundo me 'pa
rece, é do Ministério Público. Êste,
como sustentáculo da acusação,"
devia ser tão parcial como, .úm

advogado 'e como guarda inflexível
da lei, devia ser tão tmparctaltco
mo o juizo. Advogado sem, paixão,
jUizl .sem imparcialidade, � 'tal' o

abs'urdo psicalógíco, no qual o��iVIi
nístérío, ,Fúblico, se -não . �d�1,lirir
o sentido de equilíorto,' se �an�isca
- .mornento a momento - a, per
der por amor da sinceritladb Çl:. ge
nerosa combativió�de do, defe{;§or;'
ou, por amor à polêmica, ,a: obje
tividade sem paixão do magístra-
do';.
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Notícias

Destaque -= Desembargador ( BE·
LISÁRIO RAMOS DA COS!A-
Aposentadoria.

��. f ,
"

� ..

Por decreto de 3 de outubro do

corrente, foi aposentado, fi. pedido,
o Exrno. Sr. Des. Bélisárjo Ramos

da, Costa, um dos mais expressivos
vàl�res ela' Magistratura'· ',cá'taTi-
nense.

Natural de Lages, bach'a�-el�do
pela' Faculdade de Direito çle P�r,
to Alegre, ingressou no Ministério
Público em 1938, exercendó.. suas

atividades na' comarca de Campos
Novos até 1940, ,quando então,
através concurso, iniciou a sua car

reira na Judicatura Estadual..

Homem simples, acessível e

afável, percorreu inurnerosas co'

marcas interioranas, desfrutando

sempre de grande prestígio. Em

1955 foi galgado à Superior Instân,
Cia, onde exerceu as altas .(unções
d� Presi:lente do Tribunal ,Regio
nal Eleitoral,' Corregedor G,eral e

Presidente do Tribunal de Justiça

À última sessão do Tribunal, PIe,
'no, realizada· em '15 do rhê� em

curso, o De�. ,B21isárfQ compareceU
apresentando as suas' despedidas,
sendo alvo, também, das homena

gens' de seus pares. Na' oportuni.
dade, ein nome do Mínistét-io Pl�

bEco, fêz uso da palavra o Exnlo.

Dr.. Hélio Rosa, DD. Proéur'ador
'Geral do Estado, que destacou, en-

tre a3 ic:,úrnf.r<1s quáii5aàes 'do hó·

menagoado, a maneira fidalga com

ql:le sen1pre .distiúgUiu o Ministério
Público Catarinense.

Movimentação. do M. P.

\
- Por ato governamental, foi

colc� :dc t 'dispJsição da Secreta
ria Executiva elo G;:tblnete de Pla

nejamento', o dr. Nuno Campos,
r promotor público titular da 2a.
Vara da Comarca de Xan:x;érê, de
3a. 4.'1trâl1cia, Para s�lbstituí-l0 fei

dc:>ignado o dr. Ivan Dolberth, pro
motor público de Santá Cecília.'
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da· Grande··Florianópolis:
tos', dependerá a) nossa, sobrevivên
'ci� como E'stado Fede�aÜvo",

"

',' ,J Disse que os estudos prorriovi
dos pelo EElplaI). "revelam: 'e '1'e5- "

, , ,
" ,_,' ," I

sáltarn
'

a cada passo ,a ausência
de uma estratégia de desenvolvi

mente, definida por objetivos es-'
tadilais' inquestionáveis

'

erri dire
,

-, ção .nos' quais 'púdesse ser unido
e coordenado': O esfôrço de tôdas

íÍs àgi6es cataríneríses".
• I, ••

.Após afirmar que "a ausência da

judiciosa estratégia críntribui
'

pa
i�a 'a, desintegração, estimulando �t
germinação de mícro-régíonalis-

'

,
"

:, O 'arquiteto Luiz, Fe1ipe Gama mos', competitivos e divisionístas,
D'Eça,' diretor do Esplan, por sua que desagregam .ern vez-de somar e

.vez, declarou que' "enfrentamos que, dítícultam," senão impedem, Q

sérios problemas, na implantação "planejamento. integrado", 'acÊm-
de',um l?roc�ssô '

de planejamento' t1,lOU o- diretor do Esplan que "o

integrado, porqJ.!e a Micro-Região ,planejamento do "desenvciIviment:J
da brande Florianópolis não é ape- ,local integràdci é também integraI,
nas unia entre as centenas' de 're- e��girido a "particíÍ>àção e o trab,u'
g:Iões' hQlJlogêneas estudadas para ,lho de, tôda' a comunidade e de to-

rfn's dê 'ràci'bnalização do uso' do:;, ,,:; ::Ah 9�.:e;;,ca-lõ�$ cJ;optÍ�l�r públié�",_:_ ,Ejlt� solellidade deve ser re-" -, eS-p:içg;::br�sÚGjros "e; sIm till:P�él:n • '( �..:..: A convoçação, tia 'colabôracão
ye§:Hdai\;fy tôda 'a'�S:eriedade, de, tô-

"

,lp'n,a,;,' ár,e,a' ,es,t,ratégica de i�,''r1o,,!,rtân- � 'de· tÓdo,s é ,qu� 'h,oSI. estímuÍa 'e;'�bs
"'-':''.!i-,ã <..;(!,'.- � ,.I;, -. '.� v:!( _ ... --'

-da?a: 'cà�penetração, de ,toda aus- ,Cia',na'cional e, no momento: gi-avo L,�4 a} corage'rrl indispen�ável 'à re,3-

terid9-(W�r pois nós e;tamo� as- 'dá cob.juntura catarinense, a ú�ica "p.plfi8:bi!�d�,4e l qW:J � "�sta�110p ; �.s-
§jltWPd.çr�,iiínaJ grave resPO�Sf.tbili� (IÜC,�p:óder,á't se convérter,' em pOlo '�4n1.indp': ,de I' d�penÇ\e�),.� p{\l�peJi1
fi�ê\:�r�#e: ésta :geraçãq� ,qúe �

ai 4á�lQ.teg-ráç�o ci�" Saritá�",Catarin�" .ar1'eéíá'�!!!I. '�o �é�i6r,çô; f}';' �!O'�:SâCl;i-'-''' 'C_', era' dê aigd de tOdQs"n6s; t:_ 9,bje�ivb ::<i;ue_ deve ,se tÍ''ahsforl11:àt'' "fí(:l�d 'da' géi1�rosa' gtnté: dêste"ipt'cia'-
�ão tivemos �as 'ge'ra:ç'6e� ,',* éri1' obsessão para todos nós, por-, ço inéompa.rável Ido' litoral �àta�i-

q1jl� �([UilO 'que desejávamos, '

que Ar::ssa integração, estamos cei'- I;�nse _:_ finàlizou,

�ff,p;'i!�eIQno váf ter quatr� setôres' "r,�cip,.is

/lt

para·. area.
, Um "contrato no valor de ,","

NCr$ 954,720,00 'foi ffqnado ontem
pela Prefeitura desta Capital, C0Í11

o Esplan, 'a fim 'de ser elaborado
O Plano Diretor, de Desenvolvi
mento Econômico de Flcrianópo-
-Iís e suas ímplícações da Micro
Região de FlorianÓpolis, .documen
to que, segundo declarou o' Pre
feito Acãcío -Santíago, "representa
um ponto de partida, do' qual' de-

I petide todo o futuro da 'região".
Disse o Prefeito que .ao ato não

caberiam manífestaçõés .

. pompo-
sas, pomo comumente são feitas,
"poís a tarefa é' tão ingente, O tra
balho I é tão emocionante, 'esta

arrancada é tão d�cisiva não 'só pa-
ra a Ilha em que nos encontramos,
mas' para tôda a região da qual
somos polarizadoiei, que 'não ca:
be �bsolutamenti' qualquer' mani
Iestaçãoi���nos simples, menos -ín
,tima"; ',,'" 'ü'

11 "

sistemas' - de"

s; ,de Viaoilidade' é,conà- '

serviços pUblicos;, para a ,

melhoria dos atuais sistemas 9�,
teiecomu�cações; da vocação em

pre�a:rial da ,área;: al�álise do m'e;:�
cado financeiro;" elaboração,' ,do
plÍnio de abastecimento' e 'q,efÍlJi:
ção' dqs ,centros; cOlnerciais " e, da
IQca�ização d,e dis.t:vifo industri�l;
NO "setor: social destaéam-se os' às:
imntos que dizem', resiSeito a:,pro
gralnias de' (Úseliv.ol�imebto 'de eo
munidade;, à defJniç'ão de :,p��g�a-

.
'

_' • �., J" 17 � '" � �. -./"
mas, 'gerais de' :desérivblvimentó --50-

" �,; ':,;- -:'t :1 -;.- r.' :. ,-\�
r(;

•• '\ ./,' ,

eial;' 'à estrüt\.Lraçªo '. de prqj'etos
q�e,' :vi;serX,á criaçãô de "éentros

Sofremos hoje as agruras 'e as vi
cissitudes políticas, 'sóciais e ad
mínistratívas pela inúria dos, ho
mens, do passado. Não repitamos,

, êste ,êrro e partamos para' a im-'
-Ó'Ó: I{'

'plantação de uma nova mentalí-
dade; de, novos rumos, novas dire

trizeEl,' para que os nosso filho;' e
netos não nos acusem como ho
je apóntamos &quêles que nos d�i·
xararn na estrada, sozinho, aban

donados - afirmo�, .

POLO DE INTEGRAÇÃO

: c,orrlunitários" 'e à' elàboração de'
. pêrfís' mqnognlfiéos,' de 'algUmfls

- , '. \ ,,'
comunidades' a serem' definidas

cQino, prioritárias, Quanto'" ao �e
tQr,' , físí�ô-territorial, o' contrát'Q
e§pt;lctlica que b �splan ficará obÚ
gaüo ã incluir 110' Plano; entre• '''°I ,..,....

"-'
<

..
"'_ ',' ,

, ,

: �t�s-,' ás ed

��ffis
ii'Wnt . ..-ter 'hais- "',

"

.q ') -, _ • , �':§""" >-é...,.�

:rios' e 'aéreos, da rêde VIana 're-

gióiip,l, e' 'de intégração da Ílha;' da
'redQ 4e abastecimento; dó centro
4e 'r.eçreàção; de ,urbanização d�,
�Í'éa: ció nôvci pôrto 'e do termiiüíl

" �si:iti�ií:o '

c 'do centro admÍlJi�trii
ü:io'�' comunitário 'da:' fégião':',' NÓ'
set6'r' institucional: o Planó' de�e'l:á
"pr:&por' medidas que visem os se-'
i1ii�tis objeto:;;: orianiza'r oU rem,:;
,g.:"H�âr" às ..

' estruturas administra
',; ;: ' �iy�s ,:#as)�reteitu.rEIS, yrol1).ov�_i�

,

t ';<q,ô, pà:r:ru.elameúte; 1� o I tléi'Íjtam<;�lto,
'�� ;�T'í�� pês�àiC�o,�' vistas ã�'obt�ri6;ãir,

.'

"do ,',má?CÍi'no. de rendimeJ�t'J das
;' ....

máquinas' àdministrativas, Ideais;
prQ�over

.

medidas pa�a, elevação
'das' tendas Joéais; instituir, ou re-'

·

��r , os Códi�O� i TributárIo ' �,de
, li "� .'0 � ! I Y ." -::. • / •

• I �
. .-

Pos't:urll-s; ,\ assegurar , assistência,

pr'evidê'nêiária, à totl1lidade, dos
• :Wf7-çlQnáii,O�; '.� estender.

ente ,',Me:
.:..,,�....,,:;...,.. ..,{"",,�.��. � 'fi' ri - - "

:u,ras" ' 'coorcl�r� 1
qc

()s ",mUll,icípios� eni.'
suas atividades 'meio e, atividades
; , " I'" '" , "

,

fim;" prover a instrumentação I>

�a!' n�c.essái-la, "'� \J;x,eçuçào < €lo. ;PIa,
rio Dir?,t.or e" por tllttn,Wl'Pfomoyer
ê�tuâos �o.; senVdÇ) fie �efinir a De',

,ce�si,aad,e 'de contrataçâo dá execu

ção ,do ,Caqastro ImQbiliário' Fis,
cáL

, ,

, Os, estudos� para, �f rcalizàçüo ao
�o)'»la'Hó> foram ,'ií'liefados ';ri'õR último

\:':dífi, ��if;�� �.�f�1);�le'6��dq:, 1>��jçoritr,ato
'que deverão ser concluídos" até 31

.

"

de 'lna;'co de, 197t,· ',_
". J.��' ".

Ivo diz.- �In UajaÍ,que O gq,vernante
n:ão

.

pOde é; abalar a f� dos j ,ens
51

FalandQ dOIrungo,na' çidaqe" de
Itl:1ja'í: :o,�G'overi:J.ador' Ivo

'

SHveir;�
afirniou que "nmito maior se to�-

. na � ;esponsabilldade do;; gover
nantes" quando ,150 dirige aos, .io
ven;, aos estud�ntes;' PoiS flãci 'Se'
deve'e' não sé, Pode quebra;' neles
o entu�jqsmo, e a 'fé; prÓp�ios' dI:)
sua inquletaç�o. vibrante, e cons
trutiva;,"que

. m9d�lará'
.

o amanhã
da 'Pábria",
O Chefe do' Govê,rrio visitou,t'Ita�

jaí, a fim' de ,inaugurar um cQnjúh:
t0 habitac!Onal, 'um, colégio normal

e uma pon,te, tendo' também par
ticipado dos atos inauguràls ele
tima avénida e do, busto de ,Elliza
bete Maria Malburg, na Pr!iça Vi

daI Ramós" reaÜiados pela" Prefei .. ,

tura.

I' Duran�e um: ban<luete .

que lhe

foi ofe�eddo pél� comunidade de

Y.Li!Jaí, o -8r, Ivo, SHveita anlJ.,ncioll
a pról.:.i;úl,a concessão de verba de

À'i,( .r:� 10(i.1Íul às Fac;Llldades do mu·

L�idpJ.c) �6 ciiss�, da sua intençiio de
c;".::�jt)r::...,;' 'llS obras do, gin�sio co

f:;;::;';.o G::'! esportet;, além da cons-

,Ül'�,;:i1J Qj doik novos gr�pos escÓ- ,

L,:'3, :3,:.:::.r]o também pos;;ível .
o

�:+i,) ci"" c�nstruç'ãO "dq Fqru,m: ci�
C(,'rlí.:i:i:'CV, amda durante sua ,adnu-

"....

,
,"Afirmou; por outro lado; que seu

'Govêmo tern 'l�ecebido do' Govêr-

'nó' 1-'ederal !'todo o 'apoio e ,esti
n'iúio, jüstamer1te nesta I quàdra da'
Vicià brasileha,- quando todos "os

horrens que: ,detêm postos ,de li

der!(_nça e mando, devem unir seu,>

esforços na cruzada' vital dt; soer

gtlimento da Nação, com decisãQ I'
e tenacidade, ern paz e' harmonia,
com ' qs olhos voltados para' i1

gr:an?eza de uma ,nov.a era, de pro,

gresso" 'gue ;
se inaugl)ra no Bra-'

- sH",
"

" "

- 'Estamos conscientes do alto'
valor', dessa missão, As obras qU3

�ntr�gamo� ao 'povo:' aqui ,c em

I
•
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.;

toctos os quadrantes do Esta,do; Úl
zerÍl parte dela, E ào!- povo 'cabe
'rá o ,ju1garnétltô" dêste trabalho, de
edifiéação de',m'ha nbva', Sant� tCa
tarinà; que emprEendemos' com ,sa�
crificiO; mas tarii.bém cOIn' ai:rtor,
arrôjo, e idealismós � disse, "

,
I

,Acompanha,tam o yOvernádol'
Ivo'Silvêirà eln S\U1' v�ita a' It'�-,

,jaí, a Pl'imeira bania do': Estado,
os Pl'esidentes, da" AsseulbIéia 'Lo- ,

·

gisiativa, Trfbun:aÍ d� J�stiça ,e
TribunaL de Cotitas, o. :Vics-Govei:-

'

nador J'arg� Bbrnh�us�n, Sebre't,_í,
rios de Estado e outras 'l aut�i:ic'la
des,'

\ '

·rreSidente doTe esper,i
,

-

,\'

adaptação. à�. nova Cadl
, ,,' , , \ ,

o Presidente do 'Tribunal da nho, mas o Presidente 'do Tripl<ll1ai
çontas do Estado, Ministro Antônio não sabe se a- n;edida �e, co,rid��ti,
j

I í';omes de Almeida, declarou 0:1- zaría através de decretos, QU �ê�'"
tem que os componentes da Côtte matéria seria ainda regulada ,'''p�;
estadual, reuniram-se para estudar lei complementar, 'fixan,do critJ:
as implícações advindas' do, artí- ri9s de, aposentadoria e a dirn;,
,go 13, inciso IX, do . novo texto nuíção :?O númer9 de membros do
constitucional que fixa em 7 o nú- TC, de 11 para 7, "

mero de membros do TAC" As- ,O i{�, Antônio Gomes de Almei,
eeverou o Ministro, Antônio Gomés da' disse �tnda que vai agL!ardat as
de' Almeida que "só o ruturu'dírü '. medidas a 'serem tomadas pel�,;;po,
se com 7 membros o' Tribunal po- ,vêrno, do E,stado ou pelo F�f1�rRI
derá. funcionar eficientemente, pois para por em" prática os novo��:;),
'com, a defecção de ,.4 .Minístros ra- ceitos constitucionais, regula�l1� ú

'talmente haverá acúmulo de J ser- funciófial1lento. do Trib�nal' bOtl
viço", "Nesse caso'� acentuou -, menor número-ríe membros,

haverá a necessidade de .aumentar . ','Revelou', o' 8'1'" -<:Antônio GomeI
á �li�e'�o de sessÕes se�á��is ,-::6 .' dê Almeída que � \:den�mi'nàça'�; de

, 2 ,���r� \1",
,,'

,

'

',- ,,"
.!. ':�,�inistros'� .P�rá\ó�\�, ��rhbr�s��o",\�firínou o ·si, 'AntônicF: Gomes TrIbunal de Contas :fOl dada por

de Almeida hão saber ainda q,hal iei e'stàd�al, a qual;. deverá ser re,
.

\s�rá o critérici' a ser adótadO p�ra vogada em obediência à emenda
- 'a' adaptação da Côrte de Cont'as à: "

" ,,,co�stítuéldriill que �eda. ('). fêrmo
"pov,a 'C;onstituição, A, aposeI:\tado:' ',pará}ag,., Gê:rtes est�diuiiS;" s��ih,

"

, ,
'" •

'

'4. ',- ,,',' ... 1,,'
'

i'j:J:'� dê Ministi'os seri� l.FJl,� .car�íiL' " tl;lind5)'O' por "consellJ��ros". ':i��:'\
r ',.-

.. ',. ,� �- ...' i
'i"

' ., <. ";', �
•

�

•

oi � .:1 D,

o �:'.

,

,

'

,
, I

Ji>roced€l].te da Argentina, che-

g>Qu ontem à Flo�ianópolis, à, �n
,géi'),heiro Agronôn1o Moisés Katze

. :O:êlson; Dertenc.ente 'ao' Ínshtúto
Nl;1cionál' de Tecnologia ,Ag'ropecuá.

'

"",
i"ia cia Ar��ntin�" � ,; r,e�p�pl;>,4y9,.

,\ "Jl�l?,'APtáriC!,. Et3\R�:rlr!}�n;tat, de" .25

,
r(}�' tM"J-fQ, localizado a 250 'q�ilô-t �tii:etrús';tle Bue,'les ãires: A�,.víndà.
do llgronômo.,arge-ntlno à Capit�l, �

o ,,', é :i'IlóÜvada pelas �meaças ,que'
:v�m sofrendo a apicultura argen-'

< Üna pela·
.

invasão, das abelhás

�fricanas, atràvé,� dó" Brl�ii, ....
'Faiando· a ó' ESTADQ/'o ',Sr,

:Mois�s Kãtzenelson 'C,claroú, 'que
,véio ao Brasil yisand�

-,

estudar
uma- sOlução ,Dara o pi:oblema da

, Hoje, e, amanhã. o Sr, 'Moi1PS
abelha afl:icana, com os .técnicos Katz�!lelso�l , acofIl,a�l�ac!.C)f de

�Í'��il��I'os-r ,�q�%,con�icye��t, (t�;� *1�� ·feHi,i�ps d�i"PL·ÓJet.o:' d€,� A,riic.ultu;
�hores ,;iI).{orffi;aElbs sohi'e<'ó, :'a:ssulÍ,-�; rai;C:l:o:[Estadb2 flél\�órréiá, :b�' apià;

'A��: �tf��)�i�' ';::Grarfd�' 'dÓ} 'i:;�V j��, 7'-' :fiai ];l�l·ticliiar,ês'" "[ilstalact'os'.. no
_. �iauteve contatos, com técnic'es ÉstacÍo, inici�ndo ;seus '�stlidÓ,'�:CJl1
õ'oride "colheu' valiosos subS-ícjibS, .\Mafra" .seguindo �1ara 4.f�es,
'(i)éàsião eI).;, q�e� lhe �ndi�ar��·· o Bom Retiro e, outros munic·fpios,
técnicD ,Hehhuth' Wiese, , do; Pro-

,
: -:' ll�e j,ã:� '�tl'adi.::ioriais P-i·9qUt.9r�� de

j�.to' de ÀPiculttl1�a;d�:' s�2r�'taria ,
tue,!:,' "

" ,,"�.
': .

Cônsul do
'Japão visita··
floriauóPolis-
, Encontra-se CJIl. fl'oria,nóIl0lis em

visita oficial, o Cônsul, Geral do

Japão
.

para os trê;; Estados do

�ul, Sr, Nagaharu 0(\0, Na' ma,

nhã de ontem, o diplomata nip{mi
'co, em companhia de" sJ;ia', ()spqsa,
visit�u o Palácio do qovêrno:, sen

,do recebido pelo, Sccr.etáriq :PI')
Cherem da Casa Civil, que ,rell!'e
sentava o Governa:J,qr Ivo- Sil\éei-

, ,
, ,

'

ra ..

Às 16 horas o' Sr, Nagaharu Odo

foi recebido pelo 'E-eiÚ�r; Ferieii"a

,:Lima da un�vérsiçlad� Feqel'a,l -,

de

Santa Catarina, tratando dos o,bje
tívos 'cultura�'s' dos Órgã�s'. de' .. seu
país para atíngtr 9'1 e�tâQ�lecirfien
tos' de ensino da Régiâó §ui: '.,"

I :" À -rioite, . no' .;E'çÚá,cio dos," pe�pe.
chos, O Cônsul do ,_japão 'rói '��Cép,

.
-, ,_, '. �".' -.;
cionado· com, um ,banqllete 'p,�lo
Governador IVo Sq"f�iJ>�, áó" cil).al

.

CünOvin� 'udr"
j10 . mil .. DOVOS
,ata ,esClfa'l
.� ,ço�:r��fo n9: valor q� .9<:"��? c ,,�e-,
,térítá ,rÍ1il cruzeiros :qoVos: 1,�Ibi ,fir-

:triqd�( êIit�e ,.p- s:eG�et�';��'�-J�' 'E�'U'
it�c'ãà e C�ltúra de 'SirJ.ta Ga"tari-.
Cf1"i,,�? �NW�:S,t�TiO ela, Eq�Ca:ç�o,�b'
,p�l,�\};r:fl: i ;;P,�?�I��-se. a, �O?st�uça)
'Q 'adaptação de Ptéd�ol;>' \,)I:\Cola,re3
si,tufldos '�a zona da fl'P!'!t!;lira,' çle
Santa Cataril'la, COl,n llWa, faixa q,'J
i'50 "quilôinetr'às, O ,fQnvêIll\) 'f9i
assinado .' através da niretôri!j. 'd3
.Ensino, de Te�ritó�i9s �c ,,".�l'?nt?i-

1 l�S., '�, " t .�< �I

; ,Pof.'outro ll;l-�o, o ,,:O@'B,�Z�:-r�!lt(lae Cultura da Sé'c,:r;etaI'la' qe' Etlu'

�:á_ÇãO; }�f9).'p1QU que: #""e�t:á,:9·�q,E!,,
bendo 'os trabal�Qs ãt>���l1�:�?·
Estadual sôbre "Hil;>tória" q9� 1,11�
niçípíos", As iJ;lscriçõ,es, serã? en

csrradas no dia' 7- de 'noNemb,ró,
O concurso "a'hanr;ii e· a Não Vh)�"
fêhcia:' já-está en�erí-ado e: 0S re,

sUltados serão d'ivulg��d:.; '��& "�rJ.;-iim'os" 'dias,

Hermes
W

"

Macedó leftl
filial na:Cidâde

Está mate-ado :para à$ !l .horas.
d� am'p.nh� o á:to (.!? \naugUl:aç�o
da filial de F;lórianpPolis \ia E;er
'mes 'Macedo S/A, 10caÚzada na
Rt.:a l"Vlvi0 AC\ücci 721, Estr!,!"ito.
A. nova ;IOj8i désta Capital va} iÍü
c::ar

o suas
tatividades operando.

, . ,

com pneUs, baterias,' acessórios
auto-rádios, encerados, 'biciCietás,

.

',barcos, motorel;> d,e pôPa. EVinrúde,'
elet'��-domésticos e tôda' a l�úha
de pror_:'Jtos da EmiJrêsa He.rmes
Macedo, que v,ai come.moJar, no

próximo dia 30, ,37 anos, de átivi
dades,

. .

Atualmente a IEmprês5t .
:tIér-

, me� lVlaceCío S;A� 110ssui lojas éni'
,Curitiba, Porte 'Al�gre" (ilão :PauÍo,
Santos, Santo André, Ponta drós'
sa, Londrina, CorJ;lélio Pl:õcópio, 4'

Almcarana, Míl.ringá, pª,ran�ãvaí,
'Càn:po"" :t\10urão, Parapaguá, Gal;a'
p,ur:-va, União da V(tói-i;; J�invil-

. '18; �taj aí, Blumenau e Lages,' de
vendo, ainda êste ano, iÍlstalar
fi11ài3 na Guanàbara' e eIU ,Ca'-
xias,'

'

O ,gerente da Filial de' FloI,ia- .

nópolis da H;erl'l\es Macedo., in{or- .

mou que ,<;'. nova loja 'Ie&tá agora
participando, C:o de:sepvolyi,J;�1ento
'cconômi�o (�à"Capital, tt�zerido'
nôvo 'campo de emprêgo, cQm' a

utilização da mão,-' d�-Obr:a;' 10-
,

'

cal": �4"'" . . .:\\�,
O' estabelecimento . ftü insLa-

, , , ,

'!<-"
do num antigo de!lós�to de 'açú-
car,' inteiramente remod�lado, po�-, ," \ ,. '

suindo loja, sôbre-�oja e depósi-
'

to,
\,' '

\

Arge,ntino vem sabe"
• ,t'"' '"

.

'. .,.'

como combater. abelha�
,

.' -":. '.. •• _. �- J

'
,

:�
, :

da
' 'Agricultura, conhecido cmu

uma das maiores autOridades' '110
a,sfunto, pois tem se- (':�d.icadd �n�
',pesquisa das abelhas afrlcah�s;

Finalizando o 'técnic.O' ,argen
ti.no declarou ter- ficado' SUFp'rê'su

'. ,pelo ,c:dnht;l�il11Ilnto' ,demon�tr;tdp
"i l,ftêi�;,:�ti'é&rii6ós ,6ataiirieri��s, ten
Fél6l;J.lli . vista � moderno a.l�iário
montado '�m Florianópolis' comi,
dera:1do-o como um dos mais"im·

,

p()ll:tantes ,d?, América Latina, pe·

",jas pesquii:1as ali desenvolvidas e

o� ..m�terià.l distribuído 'aos apicul,
t....:. .. : •

tores de Santa Ç!J,tarina, �1 Bra,

sil,e -de Qutros pa�ses,

Linhas cruzadas' tem
tempo�ada no· teaf�ln

/
. Numa prou1oção conjunta dos

�partamenlos de Cultura da Uni-
'I�ersidade, '�ederal jde Santa 'Cata
rina e da Secretaria de Educ�ção
Ç' Cultura será, apresentada às 21.

l)Oras de hoje, no Teatro. Alvaro'
de ,Carvalho, a peça Linhas Cruza·

.

das de . autoria, Ue Alan Ayckbo
rum, A peça tem Gomo 'atôrcs

principais TarcÚ;io· M�ira \
e 'Glória.

Menezes, coIitando ainda com ·My
rián Pires e André Villon, A peçHí
p�rinanecerá' eni cartaz no 'TAC
,l;lman:p,ã e quinta·feita,

.

com apre

pentações sempre às :21 horas c

4ma, especi::j_,l, pàra estudantes às

19 horas cio dia.,23, .'
\

A: p�"ogramação do Teatro· Alv:a

!,O de 'Carvalho, �.ssinal�· p��a, .os
próximos dias 2;> e 26 um recital

qo Coral da Universidade Federal
de santà Catarina, apre:;;entando'
as 2Dh3Qm, o Oratório Moisés, PIf-,
vo ci Deserto, de autoria do NJ;a��-,."
tro �osé Acácio Santana; regerite

.
do cOl:aL

l '

A Secretaria de Financás da Prefeitura 'Municipal de Florian6-
,

polis avisa' aos senhOl'GS p'ropl'ietârios de imóveis', que es,tá afixa�d'o
na enÚ�,cia do Paço Municipal, sito à Praça XV de Novembr.o, ',o ró}

,

. de ,contribuintes sÚjeitos à incidência' 'd�s ;

tribut6s, ,sQbrG "a· p'rbprie-"
••

• , • .,.�
, ,.. ( t.� j " •••

d�d� imobiliária,.a fim de que coni'pare.çaiih )l':'J?ivi:;;�ó deCádas"tr? IImobiliário, sito à rua A,ntônio I,uz - ex-Instituto Brasileiro do ça- I

f'é
.

....;. pai'a tratarem de assuntos I;le seus int�rêsses.
.

,

," .

EsClarece, o�tróssi"? se� fixadô o prazo d'e 15 diás, a contar I
deSta data, para o r,efendo ,cbama�e,nto., ,.," I'SF, em' 08 de outubro'.de 1969.: _;"

ALFREDO RUSSI -, Secretário· de Finanças , I
, o

, II'
:±�_�_�3.Pe::._:_. !-jiS.'_._�_��t__ _ _:: . .:__�.:_�J

o Teatro de. C�média «'çle ,
curi

.

-

I.
� � , t

ti,ba já confIrmou para os,
"

is e 16 de novembro 'vindour&
\ _

\ , ,-' �"'"
apresentaçao. ,no TAC, oc�su;to;\,,(
'que encenará a pe2a de R�uj":�&llíu'
e'el O Livró de Cristóvão ColOIIlM
l�osteriormente, (') dr'11r;o "S�J;Sh�r
te", também da Capital par��á?ll
se; apresentará �os dif1s

.

21/3�, r) 23 a peça Zefa entre QS, Ho�ç,I15,
de autOria de Henrique, porigettI'
Finalmente, ,cumprindo, a .pró!grw
mação estabelec,ic;la para o l11ês' de
novembro, o, Grupo Teatral ,dO
TÀC encenará nos dias 28, 29 'e' �D,
O �allto Inqúérito, de Di�� ,pq���l,

,',,', cOI11 d!reçãó de Odília Car:r�l}'ao,
,

.

.

D'e butra parte, fonte do f��tro
.

Alvaro d� 'tarvaiho 'ínfOrmÓtl qUi
os ingresso� para as �e�sõe�, 1]3

hoje e amánhã, já estão .à' veJ1d�,
devendo os 'interessados lj;'OQ�rH'
Tem a.'" bilheteria" a�r��cenf�pd�
,que a procura' dê ,entradas, i,el�',Sl'

y
do' ,�r,ari&e,:;Cia,ranúndo .0. SlJC�S��' da
,promogao.,

\..

.'
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