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F'RENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ÁTMOSFERICA
]V1EDIA: 1017,1 milibares; TEMPERATURA MEDII\ 27,30

• centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 86,7%: Cu

)11ulus - Stratus - Chuviscos Esparsos - Tempo Me-

dia: Estavel.: Florianõpulls,
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/ITAJAÍ

O Clube de Diretores Lo-

jistas já .começou a movirnen-

j tar-se
visando a ornamentação

da cidade para o' próximo'

N-atal. O trabalho de orna-

l11'êntação das vias públicas

foi entregue ao 'desenhista
dos, �tábelecimentos cinema

tográficos locais, Sr, James

ten2ii, que já começou a ela

borar os projetos de orna

J11ertt�'ção, 'Êstc; ano, o CDL

pretende apresentar algo 'di-

ferente na ornamentação,
I

além ele inúmeras atrações

públicas,

TUBARÃO

I

IS<s obras' de construção do

edifício da Cooperativa dos

Ferroviários' da Estrada de

Ferro Dona Tereza !"rislina
serão iniciadas no r réximo

dia' 19 de novembro. Os ser

viços de fundação iá foram.
realizados e a planta do pré-Idio iá aprovada pelo Serviço

de Engenharia da Rê,de Fer·

róviáriil Federal, sendo que

as obras estão a cargo do En·

genheiro Renato Genêves. A

obra será construída na Rua

Marechal Deodoro, onde es

tav� loca\lizadil a' ant i3a seda,
, .

destruída por um incêndio- há

a'lguns anos,

BLUMENAU

A Tur�ple que recente-
I

mente foi constituída pelo
Conselho Regional de Turis

mo que congrega os órgãos
turisticos dos Municípios de.
Blumenau, Brusque e Itajaí,

já formou sua primeira dire

toria .quc está assi;n consti

tuída: .Presidcnte - .víctor

l�lI'go Pais Loureiro; Secre
tário - Alfredo Teixeira 'So

brinho; Tesoureiro - Coara

ri Ricardo Garcia Baran, ,1'i-,' ",,:

primeira re�llli.ão aos mem��
bras direto);�s da entidade

A Comissão Orgar.izadora'
c/á XXXII Ex.posiçáó de Or,

qóídeas e Plantas Ornamen:

tais i;í' determinou os diá�
14 a 17 de novernbro vindou

ro para a !iua realiIação, O

tradicionàl 'certame florístico

terá como Patronesse a escri�'
tora Dinah, Silveira, de Quei:
rOI CJue já confirmou

presença na abertur� do

fàme às \ 19- horas do dia

de novembro.

CRICIUMA

A fim de pn) "en1' uma

,lestra em Criciuma, estará

I naquela cidade sulina o Go

vernador do Distrito L-lO, do

Lioll� Clube Internacional, Sr.'

Valberto Schmidt. A pales-,
tra abordará as princilJais ati

vidades das entidades que'

compõem o território dltari .

nense, ali sej:l, o Di�trito L-lO."
No dia 29, o Sr. Valberto

Scl�nüdt estará em Siclerópo-
113 fazendo uma visita de cor:
'tesia,
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O que' promele 'a agricu:�ura, I

':Outro' clecl:eto, - üssi:pàdo ' ontem

'dispõe a cobrança çte' di�eitos au-,
,

�� " -'{�

torais_ nj1S exibiçõ�s cinema tográ- ,

fiéaliv,estab!llecendo� que os cone-
"

- 'w's relativos 'às obras lítero-musr

cais'. e foh�'gàmms' 'in�luídos em

filn10s "éxIbldos no� ci'nema� serâ'J �
'Gievidós na proporção de 0,5% 8Ô'

t:r� o prêço 'dos ingressos' vendi-
,.f "

dos pelos p'l"oprietários.

Cessar-fogo
no Vietname
vem dia 3-
, Em discurso' pelo 'rádio, e telc;·,

.

visão que fará no 'dia 3 de novem

bro, 'o PresIdente, Richard Nix::m,

anunciará a retirada imediata dô.s

tropas' norte·americanas do Vietna

i'TI'e e o cessar-fogo no canÍpo de

i5ãtalha. . Fontes dã Casa E,ranca

·..aiss'eram que o -discurso ,do dia, 3 .

ele' novembro é a ÇlcasEio certa' p�. ,

ra que o Presidente anunde o C�J
;:;ar-fógo umlateral ou se

-

manÍftts

'(,e d.efinitivám�nte 'contrário a ''tal'
l'l{edida. ."

, Pressionado pelas manife5taçÕe$

pacifistas realizadas na' última se-:

mana, Nixon 'estaria dispo,;;to â

aceitar a proposta de ,seus conse

,nl�iros militares para, que suspen
da unilateralmente as hostilid�des
no Vietname, atribuingo, assm!,
loda viol�ção do cessar·fogo ao';;

cóml1..l1�'.lta:;,

(, ,

sena envia-

D��G �jmJ'1!4!l� &l'AIJ4eiAJ],�F"C�fI;
I!';FPRMA

O. SeCl'e,tário da, liJazenda Ivan Matos desmentiu no

ticias correntes, de que tinha coleicado o cargo à disposi
ção do governador Ivo Silveira,

Disse o Secretári'o C:::t Fazenda, que nunca pensou

nisto estando exercendo plenamente às suas atividades

à frente daquela secretaria,
DIFAC LIMITADA - Rua Jerônimo Coelho, 325 - Fones

3077 e 2788.

a emen-

reitor ela Universidade do Rh

Grande - do SuL professor Eduardo

Faraco, este para o Ministerio d::,

Saúde.

Por oU,tro lado o professor "Al·
Iredo Buzaid, d�elar'ou não to),

,participada ela elaboração da

Constituição, A respeito de SUd.

indicação para o Mimsteric da

Justiça, disse: "O assunto é CO'.1

o . novo Presidente",

Confirmava-se também que 'l

General
J
E�nesto 'Geisel J3 esca

convidado para a presidencia da

Petrobrás, deixando vago seu pos-

,to no Supremo 'I'rfbunal Militar,

para o qual espera-se a nomeação
do General Lyra Tavares.

O Ministro- Helio Beltrão, do Pla

nejamento, re;'elou ter sido CO,l'

vidado pelo General Medici a per-

elos juristas brasileiros. ,

Após a promulgação. c1O<:,:' doeu: "t
mentos pelos três Mmistros 'Mili- i

tares, no exercício da predidêriêi.i ;�
da República, o Almirante Augus- 'i�
to Rademaker, Ministro da Mari- '

,,�

nha., asseverou que a assinatura
elos Códigos era uma das metas ·do_

Governo Costa. e Silva, que. l1JªuJ, t
dou estudá-los e elaborá-los AcrOs- :

ce;'tou o Mínístro da Marinha 'ci:ut i
a promulgação -dos novos Ccid'igos \
representavam um avanço e' �ti1a' f,1

.... ( i(

r.tualização nós preceitos ÇJo b'i- i

re'ito, cumprimentando ao 'Mi,11út",,;
1.ro Gama e Silva, da ,Justica, e\ ã :

,
,

.

todos os' que o assessorarQ;m na �
-

daboração dos diplomas,
'

,
,

I,

Médici- em '�'fasília traia da composição do It1inislério

edições dos atos institucionais que
se sucederam à crise de dezembro

ultimo.

O resultado obtido na Carnal-a

dos Deputados em 12 de dezem

bro do ano passado durante o epí-
-sodío Marcia Moreira Alves e que,

o ministro Rondon Pacheco elas

sificou como a ultima tentativa de

se obter do poder político uma al

ternativa, que Iortalecesse 'o go->

verno, se consubstancíá na princi
pal justificativa apresentada pelo
marechal Costa e Silva em sua

mensagem, 'agora, d:icaminh:o.d.a PI',

los três ministros militares. Na

introdução que acompanha a pre-
.' 'sente mensagem, o presidente da,

'Republica faz um relato d()s' acon
tecimentos que tumultuaram a vi

da do País em fins do ano pas

sado revolta de estudantes,

manecer, pelo menos por algum
tempo, à !rente de : sua Pasta,

Desmentiu noticias sobre o des

membramento do Ministerio 'd')

Planejamento em duas secretarias

subordinadas á Presidencia da Re

pública e as da �riação do Minis-

torto da Econômia.
,

'

Por outro lado revelou-se que o

Coronel ' Obvio Costa atual co

mandante d.u Forte do Leme, fOI

escolhido para a chefia da As"e,,'-
soria Especial de Relações Publt

cas da Presidencia da República,
Fonte militar de responsabrlídn

de informou no Rio que está real

mente confir:nada a perrnanenctu

do Coronel Mário Andreazza no

Mínísterío dos Transportes, reve

lando que o novo Ministro das

Comunicações será o Coronel Hi

gino Corsetti.

solenida-

sjdência General
Jaime Portela, o Ministro Mário

Anclreazza, dos 'Transportes, o Bri

gadeiro Armando Perdigão, Pres i

dente do Superior Tribunal Miii

tar, o Procurador da Justiça Mili

lar, Sr. Nelson Barbosa Sampaio,
o Secretário Geral sIo Ministério

da J�stiça! S�: Paulo Fernandes

Vieira, o. Secretário da Comissão

'?e Revisão dos CódigO�4 Sr, Jade:

Burlflmaqui, o jurista Ivo V'AqUl
·no, relator da Comiss�o que ela

"borou os Códigos, o Generai Olhn·

pio Mourão Filho, ex-Presidente

do Superior Tribunal MilHar e 03

juristas Anibal Bruno e BenjamIm
'ele Morais, além de convidados es'

r,eciais.

I" �.', • J ,
� • I

Sindicatos e Organizações prof!,:;·
�,{Qnais concentraram-se', ontem de

front� o Palacio' do' Go.�e�n6·: nu

ma demonstração publica, de apoi'j
[.0' President� Eduardo Frei" COI:,

" tm _L tr.;ll�ati VD, de golllJ!2- ele clii'citil,
,

,

< ,

Tarcísio l\1dra e Glória Menezes visitaram O ESTA DO ontem e a l)l'eSença dos artistas causou a pala·

ÚZaÇão do trãllsito JlaS ruas que circundam a l'ed,l ção, tanto�' cl'aní os fãs, que 111cs solicitavam aulÕ·

B'l'ufOs. (Ul\ima páginf,l).

se realizará 11')'

(') 'embaixador do Brasil nos' E:-;

tados Unidos, -Mario Gibson BM-,
c » «,

'

bosa, que se encontra no Rio" es-

lá' sendo apontando CQFllO o tu

Iú.t� mínístro das 'l,{,8Iáçõe.s Exte

ríores,
"

��, ,1 -;

,() professor Luiz Fernando Gi r-

lie':,Lima atual -presidente da' Fede- -

.

í-açã.o da Agriculturá do Rio Gran

cie do Sul, está sendo cogitado pa-
) _ ,�'f, ' �,'

ra a Pasta da Industria e Comer-

ci�, o'utrô' no�ê apontado é o do

o Mi-

popularidade

:� freei" nau sal
.f

'. ' diI'.qué,�: . ;
aiúDoem o tira

,

9', Presidente E�u'ardo F.r�i, .4.iss:)
ontem' à -tarÇle, (l:.1e 'Jlingwim õ ti
nlr{r do r,�láêlO, Pres.id€!ncial� �POj3
,C'cnta',_com o ap0il;> esmagador das.

.: três_ arinas, em todo o território,
',éhil�ho.: A' 'imprel�sa chile�;·:.está
qeÍ'lsur�da' e a única emissó';a, com
,liBerdade paI.a da-r. info�1,1ações B

a ,rádio do Estado, que tl:nn':dilun-
- • , J'

�lido notieia:t:ios tranqUllizando' a

opinião publlca, 0- Sinqicatq: fio,S
MineIros de Cobre ,decidiu' qecl'("
tal' greve ,e111 solidariedade' ao Go-

, .';

vêrno, que está' enfrentando' ás':,

bleyaç'ão de unidades'. �litares,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Solicite hoje mesmo uma demonstraçàó (sem
compromisso) e veja como. a FOTOCQ�IADORA
A SECO. 3M íaz . fotocópias autenticáveis, pelo
exclusivo sistema "DUAL SPECTRUM'�, de listas

..

de preços, correspondência, catálogos,' ôoçumeA� ,

tos de importação pu expórtàcâo, 'eu mesmo de
'

.

páginas coloridas de livrq,s e revistas, dispensan�
d�, totalmente pós, Cilindros cU'\PJod�tQs: q�iinlcas,
Nos teremos prazer (em If,le móstrarA�m seu es

critório) corno ,a f,OT,O,C'OPIAElélRA "A''S'ÊCÓ DA,
:?M é. surpreéndentemente sim'ples,' . ?'
PECA HOJE MESMO UMA Ó�MONSfft;ACAÓ PEÜ), TEUfONE '

, "

'

_, :,1::'�' ';, .: ,�;;';';;,:::,:��,.,
"
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'

" .

?'l4() (> 3370 _:_ Ljv/raria 1'" J?�l').plaria' R.e<'ordp.
,T tch, � R"á 'F'pl'ne S('h,m,\dt,:14 '-4' Caixa,
PAstaI. 70'� FlorianópoÍ.i's ;_ �S,C. ��

,

S'erviço t é cn,i c o.·' autorfza.dq pçtà' 3M:',

líder no éstilo e no desempenho
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'eficiência . ,
,

�o,mprova ·e.in, .
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S,oliéite pqt�. ·�es.mo· u.ma ,,�emonS�I'�ç�c:Jsem
ne,nhum compromisso) e veja Que 4 segundos é
o "tempo" p-al'a a THERMO-FAX ,tirar uma cópia
perfeita ç1e qualquel\ documento: pedidós, con-

tl'a,tos, orç,amentos, cort'espondência; ['ela:tÓrios,
catálogos, llormas técnicas, recól'tes de jornais; ,

leis e regu·lamentos. Nós teremos praze·r em lhe
mostl'ar (em' seu escritório) comó,rfH�RM'Q:f.A X ,,�,
é sUl'preeBdentemente simples: tl'abalha excltlSi.;! '". "

vamente c-óm eletricidade. Não usa Ijql,1idós;'Pl:odu'-
" "",'

tos químicos, matrizes,ou negativos, !,"'li';,

PECA HOJE MESMO. UMA 'DEMONSTRAÇÃO
SEM coMPROMISSO PELOdELEFONE

, ';;�.
�

,

'

"..",

� "1, �''"�.

224;0 e' 3370 - Livrarja e pa'nelaria Recorde'
Ltda. - Rua Feline Sehmrdt, '14;-' Càixa
Postal, "

70 - FlorianÓpolis,'�' se' - "

Serviço t é c'n i c o autorizad'ó' ;,peiâ, '3:tyI,',"
:,1 .'.' ., ','

.

,'''':'

J U] ZO DE DIREITO DA COMARCA "DE '; S.' -;J l BATISTA
.

EU1TA-L DE CITACÃQ '�CO'NLPRAzo DE',30
(TRINTA) DIAS, DE INTEFtESSAOOS MJ
SENTES,

.

INCERTOS E\DES,CÇ>NHECIDOS.
"" .;\, ():',Dout�r"Ma��ó I1'ine�.w�f�er,,:.rhi�,'ae DirEütoo:��,
Comarca d�"São João Batistá-; 'Estado',ód'e'�Santa Càtariná,

. n;l forma qa lei,- etc... '

, ','" .," .'.

'.,
,

.

� "

.::,:">' .'

Faz. ,saber' 'iids. ciüe o prêsente' eà�tã:("de éitação :Vi.,
" r�,ín, o�, dêl'e c0.r:h�Qim�nto�: tívererh;' ,q\le ;ppr parte de 0[0-

Sf_) Schutz, brasllelro; soltel,fO, � lav'rador; /. tes�dente e do
miciliado na "localidade (,le, Domingos ,Cor.rêa, 'neste rhu- ' ,

nicípio e é.omarca ,', de: São' Jóão Batista; foi requeridá
'

uma açã'o .de usucapião para aquisiçao'--e- <iotní'nio ',do '

imóvel segliihte: "'Um �erreno sftuado''lia localidade' de'
Domín,gas Corr'êa, com as. seguintes medidas e confr'on
taçÕ,es.:, frentes,' ao Norte, em terras de Genésio Ca�a
nha; .Sul com te:rrás de herdeiros dE\' Stropolli; Lêste
com as dé Alvim' de Tal,. Oeste com terras' do RequerEm
te, medindo referido, terreno 165 metros de frente par
880 de fundos, perf;lzendo uma área total de 145200m2".
E, para que chegou ao conhecimento de todos os' in'te
ressados e ninguém possa alegar ignorância, mllnç!ou
eXp'edir o pre'sente edital que será. afixado no lugar., de

" .

,costume na sede d.êste Juízo, e POr' cópi!;t publicado � na
forma da lei. Dado e passado nesta,- cidade de São João'
Batista, aos vinte e seis de setembro c!e mil novecentos
e sessenta e nove, Eu,. Almir Zunino, Escrivão do Crtrne
{Cível e Anexos, o datilografei 'e. subscrevi. .'

MAURO IRINEU WER�E� ,- JUIZ DE DIREITO.

MOÇAS E RAPAZES

Firm'a de âmbito nacional necessita tom urgência de
moças 'e 'rapazes. Possibilidades de ótimo rendimento'

�

mensaL Enderêço: Rua ,Felipe Scnmidt,' 6,2 - '9° andar
Sala 904 - Florianópolis - SC.

JGQUEI OLUBE DE SANTA GATARINA,"
CONVOCAÇãO

A Comissão. de Reestruturacão do Joauei Clube ';' de
Santa Catarina convoca todos os aSsociados para a reu·
mao prelill).inar quê fará ·realizar no diá 5 de novem
bro, às 20 hs., tendo por local o Clube de Regatas Aldo
Luz, com a finalidade, de atualizar os estatutos e reor

ganizar a, Diretoria.
José, Elias.
Hel'cílio Luz<Co-litÇO

,

F�ap.cisco R, D'Alligna
Françisco . Grnlo .

, ,

. Aldo Severino de Oliveiral

...

'

CARTEIRA DE MOTORiSTA :

Extraviou-se a carteira de motoristá amador b�mi.
como o certificado de propriedad� do veículo e demais
�ocumentos" pertencentes ao sr. João·Marçal; residente
a rua General Blttencourt - 115, - Florianópolis. ;

A marcha' da Ciência
· NOVOS CONQUISTADORES no

UNIVERSO
A, Seixas 'Netto'

.Se,guem os preparativos para
outra viagem à Lua, .outros astro

nautas continuarão à conquista
pionei'ra de Collins" Armstrong,
Aldrin; .

mas já agora embasados
·

em conhecimentos de navegação
lunar, Os novos conquistadores
irão, certamente, imbuídos c'e

maior" responsabiHdade; serão os

fixadores da presença humana em

solo, da Lua, 'E terão, adernais,
,

programados objetivos de dister{,
der a ação dos homens da Terru:
distender as conquistas iniciadas a

20 de julho deste ano para além da

órbitá satelitária da SJlene,' em
rumo de' Marte, o planeta verme- ,

lho;'. em rumo de Vênus, o planeta.'
nuboso . E as decisões partirão;
por-, c�rto 'após o estabelecimento
daquele sonho dos pioneiros das

navegações interplanetárias: A Lua
é- o"':cosmopo;rto' natural da, Terra

,
", I '..:

O homem da Terra 'conquistará;'
efeÜvamente, o Universo pr'óxi�ri.0;. '

o' t{niverso �o Sol; o Uniiei'so,'
P�a_n!,!,tário, nos próximos 30 anos;'
mas não se sabe ainda

-

pará que
servirá .semelhante conquista .Ó» N-�o:
se entende, ainda, perteítamenté"
bem" se eS,ta conqui'sta ,em p1'õjet.�
será para

'

medir o' lÜá�irho' dà
'. vi{&lade humana;_·, �e ,: ��rá pa�à.
mea.ir o nível de competição ,:en·ti-c

.

potehcias grandes �o �'POd�rlO
béliéo-dietltífico; se será p��a p:Í'ó-·
veito: 'huma_9-ístico dos componen· '

tes do Sistema do ·,Sol.: Párticu�a:;-:
mente, temos as nossas 'dúvidas
quapto à validade útil de semelhan

t,es, viagens cósmicas; particular,
mente, entendo, que _ essas vIagens,
ao Si�tema Solar deveriam ter mais
valor

ii hüm�no: � verdad�, e istO:
.

não tenho' qllalq_ue� 'dÚ.�ida' e\:ri:
afii:mar, que, os demais. oito plane,:,
tas 'conwonentes do' Sistema (I�'
Astros 'dÓ"§ol não' possu;e�. �al�r
capaz de 'cobrir o' risco orçà�en
tário, O risco' cie;;t{fico" '6: Ti�c�
humlUlo' de qualquer viagerri desde
a· Terra. 'Vejàmos�"como entendo Ó
assunto, ';.,.: �

.
a�ho' que ,e�tend6 ri_

assunto' razoàvelmeht€' bem ,_:';
Mercúrio é' um �s,tro 'sem vida;
,roesrúo bact,ériêa; de conf�rtiJ.idarle

.

",'�Qm:à: hlpótes�' qu�:�tdpus;em �E!Ú
"<ÚVT@ 'GIDni;SE;";,�STELAR E C�N
CErrO DE UNIVE;RSO, 'não. pás'sa .
de um simpie� meteoro exausto en'l

suas reações. fisioquímicas; Vênu<'l"
cometa recenteménte' càpturado,
airida 'está em formação;, Marte,
.exaus�o, nada mais-" .possue

.

d!3'
valor; Júpiter, Saturno, Urano,
Netuno, são grandes' massas,'" em

formação, saídos. não faz .muito cl,e
seu 'es,tágio /estelar 'pr.jj�lÍtivo;
Plutão, lá' nOs confins' de' sistema
do S�i'é uin simples e desp�ot'-l'
gido ,Planetoide. ,Vida, . sbminte
naqu�le situado na faixa ecológica
do ,Sol e naquele que 'ainda mantém

<'

seu 'm::cl'eo em reações f,isioquími
cas,' Está, portanto, definido ,-ó

único dos planetas. com vida orga

nízada e em evolução ainda algu
mas; outras em decadência já e,

,finalmente, outras completamente
extintas, é a Terra, Será pura
perda de tempo voar até Marte, a

não ser pela e�ploração de miné

'ríos., radiativos já' no limite rl.8

Chumbo estável. A Lua, ppr sua vez..

muitos milhões de anos mais velha

·

que a Terra, nada pode apresentar.
a não ser 'a sua exaustão fisíoquí
mica, e' aos poetas o seu allJedo à

distância'. Mas as viagens interpla··
netárías 'possuem algum valor: O

científico. Mas .ísto se a humani

dade já tivesse; de todo, resolvido

os seus problemas mais, importan
tes. Assim, hã na Terra enormes
áreas inexploradas

.

na Antártida',
no Circulo Polar 'do Norte e nos

Desertos. Nenhum foi resolvido.

As' altas montanhas dos Andes, do

Atlas, do Himal'ia, com, clima c1�

planetas distantes, - (pela baíxís

sima pressão atmosférica) não.

podem ainda 'ser habitados, culti-
•. vades: os enormes pantanais, tam

· bém como portadores de climas
.planetârios distantes, pela emana
ção de 'gazes de metano, jazem
inaproveitados . As' doenças CíC1F

· cas, prosseguem matando; a numa-
· n�d.ade, . pelos seus' co�ponentes,
· prossegue s.e·mat"ndo, .

E nada L'i
resolvido. NadaI,', Os ,conquist ii·
d�res' ' do Universo .

de mundos
mort�s e' ref!ém nascÍdos do Siste'

ma Solár não puderam airida re801-
"

ver problemas de base do �se�l

Mundo� adulto. são os' paradoxos
'notáveis da espécie humana, ÉSi,á
serhpr� longe de' si mesmo, fugindo

·

de si mesmo, numa ânsia incrív",�;
,tomada de uma nostalgia dei infi

· nU(j: nada sabe ainda do que reí\]'

... mente. quer, Tomada dum terror

do 'CO!"IDO, busca penetrar mis�':Í-·
,

r�os, de inundas mortos e de mlln'

!los, nascentes, sem atentar para
o:;; mistérios de- seu pró'prio muncb
t' d� sua própria espécie.
,lVias dentro de mçtis dias partí.

rão novos conquistadores para a

Lua. Ali pisarão o solo' inerte do

mundo, ali sentirão, a solidão bru

tal . da natureza universal' '�n1
Qxat}stão, ali, todavia, 'implantarito
a própria incapacidade humana ,',3

. se( à' si', rrie�mo. Tentarã� soluei,)·
nar· o desconhecido ,enquanto ,o· que
,lhe é ê<)Dhecido queda envolto' na,
brumas do nada. Mas seriá de

'pensai' e propor' aos astronautas,
que de lá da Lua imaginasse!ll um�

.

especial maneira' 'ctn 'H'omem cap·

quistar a Terra, com a mesm:;t.

intensipad� de propó�it� cbm qU3
pretenMe .

conquistar a' coisa ruGl3

� brutal do mundo morto. Seria

magnífico inegàvelmente qu�' os
.

astronautas de lá trouxéssem, pela
observação distante' duma noite

lunar de "Terra cheia", um moeu

lo humanístico de conquistar a

própria Terra desconhecida", Se,
ria a mais bela conquista huma·
na ... seria ...

/.

'lteRor lica férida em atropelamento na 101

I ,';,

CQtesc se preocupa em dar a
Oeste meios�de c�municaçã

.O Diretor da COTESC, Sr. Marcos- de janeiro, quando os equipamentos en,

Eduardo' Bandeira Maia, informou, que o trarão em fase de teste, durante 12 :dias,
Extremo e o Meio Oeste ,do Estado - o estando os canais, liberados para, o' tráfe�·
primeiro' por não dispor de meios de co- go comercial e definitivo a partir dO'ldia
munícações, e o segundo par estar mal �O daquêle mês.' As datas previstas podt1-
servido riêsse setor - estão merecendo as

.

rão ser antecipadas, desde que o DENrTE:1L.
atenções, 'imediatas da eT,prêsa, que es- e o rabrícarite dos equipamentos Possam.,
tá providenciando as metíidas prelímína-. atender ao' programa constante' do o", '",,()�:,
res destinadas às', Interligaçâo. daquelas nograma da COTECO. !'11,.",

área� .com as demais regiões catarniU1-, Está: prevista também a ligação. ,.sâ(i).
ses. Miguel dó Oeste-Florianópolis, pelo mas-

Para tanto, a COTESC recorrerá, CO- 'mo 'sistema de rádio-enlace UHF.· As l"(Ú7'
1110' meta in,icfal, 'utilização de rádío-en- dades que serão, atendidas. 'por essa etap'a
lace UHF, (Ultra' Hight Frequency) , de serão, São' Miguel do Oeste; Pinhalzinlib,.
a,'lta: cónfiabiIi<;l;:tde e capacidade máxima Chapeeó, Xanxerê, Concórdia, Joacaba
de ,24 conversações simultâneas: 'qarrípos Novos, Lages e Floríanópolís .. :-JL)Í6l$�:
l -� Pr rêde de emergência .própriamen- ta etapa também faz parte a ampliaqão"
te dita, 'c6ntinuóu,' implica -numa. série. dos canais telefônicos com remanejamsn..

�e inve·sti�eht�s. e:n equipamentos, assil�: . to de;,e�uipamentos, já e:l{Ís��ntes: b,e�,�ff.-;"
cprno no/rem8.p.�J.j;l.mento q.e outros.! o qu�, cia�do as, �ida.<!�s 'de Ca<:f!-dOl;' . Yi;:d,t)iEà':
acarr.e�a '�.m. cou;pl,e,x?

'. PHmejam�nt?" . � i C�p�'fl�al, " :��ntlbanos, no .O_�ste, ;�,� l;i�M
COTESC dl.V1d�.u" a r��e de em�rgenc,�a, em T�b�rao" Oricíuma, �afra, :S�o ByItt�ítP<
<1-tapas de ímplantaçõesc. sendo que u�a;. Sul, ,J�ragjá do Sul, e Rio. do Sul,: I;'ara;

df-l,as, ligará as :éid�ades, de .Ghaplólcó,., COn.-, ;, Que -êsse sistema possa. �n�rar -: em ;fÚ�SW)'
c�n:d4a e .Joaçaba. ".', ' "

, :. ,'narnento; a COTESC vai ínstalaj- duas mo-

':
.

-;- 'Pará a,mplia:r a 'saída' 'de Joaçaba,
'

dernas .

centrais, sendo uÍ1;�, em si� Mi-
seg'i1Ildo e:l;'pÚc,oú o 'engenhei�o Maréos guel' do Oe;te - onde nã�. ex:iste ':"':'�"el:Jhh_
Eclu�rdo ... Bandeira �ai,a, "a' C.otESC está tra etn São Bento do Sul � cihde' � ·�'eW-
ehl entendimentos çom a Em!}rêsa Brasi- tral,telefônica existente se �p;::ese'ntá:tetil
leita de Correios e Telégl'afos, visando ao precárias. condições. ''','' ','. "",':'"

aluguel d.o,s "'�anais ocPoso� desta emprêsa Esta fase deverá entrar' "em :'����t��!6"
no trecno','.Joinvw�� Blumenau,' Rio do Sul cOJ:nercial no dia 30 de' julhó' 'de' 197o..1D��'
e Lages..,0s entelidiin-entos 'com a EBCT' pois de implantaca a rêde '.1\l('iOritá-ria:?j�
estão se Ci@sénv�lvepd� há'algum tempo e: CC<TESC terá sanado em 'parte Q probte,�
ças.o nãQ: haJa possibilidiJ,de 'de solução a, >;,a das .comunicações em Santa catafihi,
curto ,DIazo'; 'a COTESC u's'ará' r.!.� outros' podendo então começar a implant&r;(' lf
,lieios téciti{:os'.,9�r.a possibilLtar ,a saída' ·siste.ma dl!finftivo, qile em meadàs ;.!J d'b'

.

deis ca-!lai�' riQ ;EJFtremo-Oéste.· Estas liga-:- próximo ano
_

deverá estar com b seu' Pl'à'::'
çôes 'déve,rã'Q" està.r: completadas no dia 13 nejamento global intei'ramente COl1CIUi,tib.,

Cumisisâo da Filosofia n;ão
";':"

crê' mas estuda a refornla
\ -

.

A, Congregaç,ão da Faculdade de Filo� €studar o problema. Fonte,: dá COÍlgr�g',
sofia indico,� ··uma Comiss&,o. consti,tuÍda çfto infol:mou que oS profé���:res" dà �
pelbs pl'ofes'Sô�es,Ps;qlo "Fernandb Lago,.. se vêem n� dever de ,cont�:Stá!'r' rtufue:
Simão"Hess e Celestino Sachet para ela� incorreções "'qlle seriam facilmente�'�
borar um estudo preliminàÍ' visando a im� ná'veis se a ·'Comissã.ó de' Implantação
plántação da' Refórma' Universitária da ,. Reforma da Ufsc tivesse se. cQnqu�id,b_(�m
Ufsc. maibr habilic'1de dui'ante 0, lon.go '.peÍlJor-

I, •.. '�','. .', do ,em que ocultou os resultad�s. dos,j:rá�
A �'Ç'ongregaçãó;: da :Faculdade de Fi{o- ,balhos'- que vinham realiz�ndo:.;.' ApÓS� -0\��

sott�' 'li'�o -��rêaít�·' 'em "qt\á,Íquer 'modifica-' Ludo a ser elaborado pela 'Corhis�ão.. im1i:: I

çã0' nos esqhl.e�,as
-

±n:é-estàbelecidos e' em cada pela Filosofia' o mesmo será ·d�baBi-"
fUÚ.cionan�en.tO', JJara a implímtação d� R.e- ,do para posterior encaminhmnento .·à)A�ililJ-,;
forima 'U1111}�.rsitár1a> ",'tl1as 'ai-rrda assi.rn vai

�.

pren,<;a.
'

:,:,' ,i Idl'
�'< f �" /.' �i

'

.

. ,; )t.�fl:(;

:� 'l,� Prófe,ssores de' Pernambuco visitam a Universidade' !!'''.'
, .' .'.

'

',�
,

,�,."
. \

'

Foi; at.llopeIada, ontem, por
volta das ,6h25m., a' menor Irace-

·

ma Maria� da Silva, pretá 13 anos,
.

estudante, residente nas 'proximi
dades 'do campo do União Fute
bol Clube, em Biguaçu, que' �foj
colhida pela "'pick-up" Chevrolet
plaCaS çle São José número 20-81-

67, de propriedace da Cia. Cons

trutora Pavestrada, dirigida pelo
mótorista profissional Luiz 80:
res Filho,' branco, solteiro, 24 anos,

·

l'esidente rio acampamento da
Consti:utora, na Br-lOl, em Bar
reiros.

O atropelamento ocorreu de
fronte ao Ginásio Estadual, em

BWua,çu, tendo a vítima sido so

corri(la 1)€10 motorista da "piçk
up", que a conduziu ao Hosp,ital
de Oaridaçle; onde foi medicada,
recolpendo-se, em seguida, à sua

residência. ,

.f\. Delegacia de Segurança

Pessoal registrou a ocorrência e

tomou ai> medidas cabí'veis 'ao

caso.

FUCK CAPOTOU
Por volta das 9h10m de on

tem, na altura do Km .23 da BR

IOl, ca!)otou o carro Volkswagen,
RS-77-93-70;' ; dtril;ido por João
Delfina Castanho, 'branco, soltei

ro, 31 anos, residente à Av. Far

rapos, 151, em Pôrto Alegre, que
se f\lzia. acompanhar por um sim

"

colega, 'identií'icar..!cí como Sérgio
Caírdoso da Roch\le, b'1'anco1, sol-,
teiro, 2,1 anos, residente à Av.

Bahia" 1287, também em p.Ôl'tó
Alegre.

Os ocupantes do "Volks" ae1-
dentado, ambos 'com (ferimentos
leves' e generalizados, foram so

corridos por uma guarnição . da
Polícia Rodoviária, Federal, ·que

os, conduziu ao. Hospital de Car:
.dade, onde foram medicados .

Assemhléhl �'9IÍvoca Gabriél qUe. relaJa Agricultura
(continuação da 3a pagina)
O -n o s s o comparecimento

nesta Casa, atendendo ao impe
rativo constitucional do Vosso
Convite, nos honrou sobremanei

ra, como já afirmamos de início
e aprfilsentou a maior oportuni
d,ade do debate, volt�do à con

secução dos melhores remédios

para atingir os mais' salutares re

sultados.

Desejamos, Senhor Presidente
e Senhores Deputados, em nosso

nome e de nossos asesssores, agra
decer as gentilezas e a fidaÍguiá
eorn que aqui fomos recebidos, ra
tificação, aliás, da lhaneza e do

espírito d,emocrático que sempre

"llor.tearí!-m os l�gisladores catari,-
nenses,

Creiam, Senhores Deputados,
'muito teremos a concluir desta
Reunião, Vossas Excelênci,as, nos-

Sos competentes assessores e

aquele que, eventualmente, diri

ge os destinos da agricultura em

terras barriga-verde.
Sairemos, daqUi, ainda' mais

convictos ca grandeza espiritual
desta Assembléia e estimulados ao

prossegpimento de nosso labôr
'

diario.
Com os, nossos reiterados agra

decimentos e o· desejo mais lea!"
de continuar contando, como atê

aqui, com o inestimável apôio" dI'

PÓder Legislativo, porque, Senho
res Deputados, most'ramos os pro
blemas, mas expusemos também
as honrosas realidades e podemos
aJfirmar que' assim! Graças à

Deus, ao trabalho do nosso povo
e a colaboração ·de tocos, caminha
Santa Catarina rum,o a, um está

gio ainda maior e mais destaca
do no conceito da Pátria.

I _

PrO,ceqehtes de Pôrt\) Alegre chegaram
ontEm· a capital os' Professores Cárlos
Emílio S;chuler '. e Rihald� Alves Correia,
Assessor )>ara Assünto'l Administrativos e

Coordenáçlor do Centrp de Computação
Eletrônic'a cá Universidflde ,Federal de Per-
nambuco, respectivamente.

.

R�alizarn viagem' de estudo$ sôbre a

ap,lieaçãó dos' modemos 'métodos de pro-,

gramação dos computadores eletrônicos
nos serviços 'administrativ�s e 'contábei'l
das' Universidades Brasileiras.

: Na _ rhanh[i: de ontem os cais· profes
sôres

.
pernámb\lCanOS ,estiveram visitando

as dependências da Faculdade de Odonto
�Ogia e à tard� foràm inteirados .do fun

cionamento das Divisões de Material' e

Pessoal qa UnÍversidade Federal c.? San-

" �.';'
....

� I( '�,1
A 'Coordenadora co Curso de Enfer-

magem da Universidade Feder.aL�·de ,s'U���
.

'�'a
Catari·ns. informou que durante o 'conela-

" . ..,',' �u lI'
ve participou da Sub-Comissão-'de: ,Reco-

. Jmendações e realizou váriãs reuriiÕ�s'�e,3�
as Diretoras das Escolas de Enfermagem

. \ \ lP4
do BrasiL ' ,

, ' IW.
Revelou que p�ralelam�nte a?, Vitw:sb;

mo Primeiro Congresso Brasile_iro, de, 1 �g,;
fermagem foram realizados vá'rios cur�Rs
sôbre '-'Novas Dimensões da Enfel'mo�éíh�
Enfermagem erp Cirurgias carclíacas"í ,M�;"" 1 \),J0 ,,'

todos de Organizacão de Ensino', r'Ol'gani·-

,
' ',' !'íJ;'

zação e Fases d� Pesquisa, Administr'��9
Hospitalar e Utilizacão dé Recursos ÁJl1ío.,
Visuais para Com�nicação' COnf. Grutp��\
sob a direcão de renomados', técnif"OS "aê

J � ou

enfermagem do país.
. ' .;rr;�r

O Congresso foi promovid'b pela, rA5:
sociação Brasileira de Enfermagem e çl�:;1 Jrt,
senVolvido no Salão de Artes da ReitoPia" r llil '

e Hospital das CJín�cas da, unÍ\;ers�?,��e
Federa} de Rio do SuL

t)
O Curso de Enfermagem da' Univers,i-

,
. lr�F,

dode Federal de Santa Catarina, foi rem:
lhido d.urante o encontro entre os selfi

,

' ')J'�'I
mais destacados do país, para participar

, j'1,1,
do Seminário �ôbre tntegração de �nsJn0
e Servicos de. Enfermagem em' Hospitalp..

.
,

.

" L·�f
U1Úversitários, ,a se realizar em Salvador
rio período de 22 a 25 de outubro. _)O'i'

'ta Catarina.

Hoj� ;,es,tar�o" no "camPUS" imiversitá-

rio� e ,Imprensa, Universitária.
'

'

Aln,anhã pela manhã seguirão yiagem
,

à Capital Federal ,9ara 'novos conta!os e

est�qos sôbre lf administração da Upiver
sidade de Brasí-Ha.
ENF;'ERMAqEM,

Retornou ontem a Florianópolis pro
cedeu te ::ie Pôrto Alegr�, onde participou
do Vigésimo Primeiro Oongi'esso Brasilei
ro de Enfermagem, a Profess6ra' Eloita

Pereira',:Neves: ,

',' ·5 Volkswagens
A

por mes
.. A'pa,ra voce .

;",

,

, I
,

, '

.
• r·

�.
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OBSTADO, Flortanópolís. cuarta-teun, 22 de outubro de 1!16CJ p:'Lg. ;�

,i
y

:s,sem éia convoca
.

.

Atendendo a convocação da

J\ssembléia Legislativa, o Secre

táriodutUz Gabriel da Agricultu
ra, 'cbrhparécel1 à' noite de ontem

ao· .. plénái'Io daquela Casn, OP01'

tu1'lidátie ém: que abordou Pol'lllt

noí'íza;€Iaili�htt' o 'ltjdn:neliLo" dos

tr'aBi��os Jli�rados à suá pasta e

cIêbateu .' com," 08 parlamentarEs
cáuàrj,he'nies asoêctos per tínentes

à '",1gto":pecuáda estaduàl, Em

cótnpanhia:' do- titular Q" Agricul
tJiraq)1 -estivétám seus assessores'

iJl1�dia.tos;' qúe esclaj-eceram ques

taes,_"�g�çlas ao setor focalizado,
inC�Ui.liVe, 'cdin servlcos de' proje-
çlló,,,deé. !.�sHdes". '.

,

:. ·�A.�\)s: as consid.�racões ,pteli
mirÍ<l·res, 'e111 que aludiu inclusive
aO ij_�pel' prep6nde�ante do's dt'Pll
t9.d�6.�('esta'du�is 'na conseclícão
dóf3'\'ob'je'ti\'os de 's�ta oasta:"' j�n- ",

i;. '} � ,_- -., > I'
- ,.

to 'Él,?.'homem do campo; cJiss€1 ,o
Sr. í;i.il� :,Oabriel:

" ,', ",;

-.. �t[1 i

,"';i;l1
_

,:'
'

':Sa'bemos, e não constitUi ise-
:- tt.ll I ,�

'.
", "

gtêdq, ,!'lata n,inguém, qúe 'o setor

Ú·'i:R..:.]:leci1ilri9 Cátaribimse €
_.

de

t:és'to-'. :,'Q-':-NàcionaJ," é um'a ãre'a
edoftôinic'a; ,'de,Séapitalizadà, 1€11,-'
I ".q t �

o6n�tatJ,g.b�se .,:deplthrilda fl'ltre as

defuiâiS ·,a;tivid'ades· 'ecdnómtcas -e
I '. LI'� . .." !

sàctrt�s'" do.' País.
, ,,"K�:- ;'razôes

.

dêste fen6meno.
, �-:'!l f1- - Jf

,

�

•

têm olJ!gens, no processo C�lln�)ta-

tiV�J' ,q�e 'acabou por configurar ,a
atu,:;t,l"situação,

� Já' é velho e de 'tor':1S nós co-
I,. I

nhecido, o "slog-an" de que' o

�l'asiÍ é' urn' Dais assen::,ialrnente,
",

1\'I .

I'

, ,

abriel' que relata· agricultura
romrntou ainr:l. mais as convul- mero que produz. "dn des rurais na faixa míntrund.á-

sôes dê massa, deterrmnandn a Nas' condições atuais; frllto tia, 'nem a suã ;ngra�a tbpog ra-

'que 80% do �lOVO b-asileíro caísse de uni abandono de ,lon�Q Prazo, fia, tolhrndo as .possib ilidddvs, d.i

em sub-alírnentação. como afirmamos, nem o consumi- mecanizaçâo da, lavoura em pro-

dor e nem o �:rodtltor, éstao' Sen- porções maiores. .Mas nem Pai' lS-

elo atcndc is satisratóriamente. $O, somos .')éssimistas.
'

o nosso desenvrdvimento es- At h:111108, v clima, o solo e o

ti' "ln baixa velocidade, porque horne.m rurn] da melhor qul'11it!!i-

p'l'atka-se em todo o terrtsúrto tlt" c, solícitos' às me'r1lOtes produ-.

Nacional, á At:\1'ioultura' trudicin- .cões. '., , '"

nal e empírica,

agrícola" e como tal ninguém
se preocupou cm equacionar e

busca- soluções pahi os' problemns
da terra, da produção, elo' abastê

elmento e do homem- do campo,

eri.Im.
E3tà triste realidade, acabou,

por certo, 8l;n1101..::6 D-ci}lltadb", CUI

'Illtrgullnr o Puis 'rium clima de
í

ncon i Ida inst:l.btlteláde social,
oferecendo repasto i'ácil aos agi
tadores,

Precisou que ocorressem -dis

túl'b'O(3, por! razões ·de abástêci

mi n to el11, S, Paulo, nos ídos de
luDO, para que as autoridades res

ponsãveis, sentissem os, primeiros
c,l�l'tas .e daslquilibrln. Daí para
.a, os. lat�s ccntemPtJri:!.neos .à

toücs nós têm' mostrádo·o íncre

nt.uto d .t·' velucíçlade 'pad estaô�'"
lecer d.stâncía ainda �l11aloté's"
&l d�'sejado hível' entre as ati�i":
dades.

I ,,' �

Ós

\ Com o advento do Movimento
R volucionárlo de Março, que se

111"P rou, se constituiu e se d..:fl:.1-

�" Não gostawos de- eOlYlE;n tal' o

o fizemos é para

'c0111parar com o presente e bús-
eu!" pormas e eondutas pal'J.'

,'Entretanto, êstf1111DS perfei�
tamente convencidos" qlie ne

nhllma Nacão das ,c'f):racterís,ticas
do" BraSIl. �oderá alc�nçar a sua

üow:wa. mas também ao ho-

. ,

" �
-

v "

,"I .:.

AviãO-fé' atraeDo·. que··.·base·
lIostra na semana da asaI

" ,
,

' "

,

fll'CL:.uluprindo mais uma etap 1 da prolra

m::(çãt;, �lusiva à Semana da Asa na Capl

ta}':' aterrisou às 8 horatl d, ont-;lll !lU

Ae�rie>Tto Her::íiio LuZi o áVl!lO B:mdeirah

te que !181'maneCeu dL1r1nte ,urna: ho'ra t:t

POSt0 : à" Visitação pubilca. As ah;'On� a

aéf-i'Ynave comanct:v: t pêlo', j\11ajoi'-!Wi;tdnr, i

Cabtal, '. tEndo COüW co�:), hJto' ró Major

Aviado!' 'Eldes, rel'UZÓU um vôo pú1101'i.!d

qo pela çidade, levando: a 'bordo (; UOnl<,ll1-'
claMe Teophilo Aqlllnà do Prado, o ciec r, -

tátlo' Vüiira da Rosa, r< presentJ.l1tl' c!ü

lti1P���n�a da caPital\ r autOl'Jdadt;::; qVI);

e,·t#,i�ltai'es, Dllrante sua, �stada, na Capl

tá!. ,os' côm!)tmenbes dJo trlpulaçâd mOÜL"Ll

ttdll::�tma exnbsicão r'::;" cartazl:s collt\lldO
,

'f,", "., _ ,

-

,

�

-

as' caràctel'isticas tecl1lcas e d:ê 1ll0lHi;l-

gê}i; tld pl'otótipo bl'asileiro, Por voll a ela.>

'9 ,h,oIa�, O Bandei;.'otite decolou l'UlllO il.

Pq��ô 'Alegre, onde perman6eeu éiur.mte
- � 1;, , ' rI
três' horas, rumando em sezmda para ,Ctlfl·

l;}'.J'f ...

j

tiba. f

("6.: primeiro vôo do Bandeirante - o

Pfci\ótiP� projetado e constnüdo PEjO Dt.�
'p�fií:uhe�to de Ael'Onaves do Instituto de

P'��,q�i'��s e Desenvolvim�nto do centro

Téénieo de Aeronáutica, localizar; 1 em Sáu
, ;,.:'1 �C" '

_

'

'José.." dos CainDos - fOI em outubro do'

ªrl'o 'pastladoJ �casião em que o Brasil Cu-

memorava a Semana da Asa em outubro

dV 1968. ,O Bandeirante eSl-á equipàdo

c9�\ .doi�, motores turbo,�héliee; Pratt &

Whítriey, PT6A-20, de 580 HP cáda um L,

hé�i�'es, Hamilton, stanciar�.
'

", O segundo !1rotótj�)O 'do maior aVlao'

bt�sll'eiro já fab<,lcado no, Püíci Já, está cru�

zantlb os céus do BrasIl q, 1:..:.' d'Jnllrl2,'b,

P';�tendem os técnicos elo CTA lt1n�ar o

�ÚdMro !)rotótípo de- Ba�den'antel -- 'que
e'�hfl!ém fase (le acabamento '-'- no r'h'i

n\.�{{,b semestre do próximo ano.
_

'·)'li.

, P'ROGRAMAÇ:l\O
Pro,sseg'uern hoje as at.iVidades pl'O-,

,gram'adas !)ara comemorar a SI:!ll1�m\J., da

,/

'úm 11.1 Capital. As "8h30m' será realiz'lda

mo' vjsll,á às d, peíHldiGiâs . :do 1J�','iLa.: ,

li ntu. de Base Aérêa.' 90I' \�sttld,mte5 '(: 1.

"lp!t,al, . ségLljridtl�se uil'! '1.)0 1."-:IU1.J.lJ. _ U

:lJ�'(' a·l1ha de San�a Catafina. A:5 10h10m

Sf tá realbmaa" tUna tll:Ojé(:��,' cjnu!�a,Ü

lL.1i<'-" ,',d'à t�cot'are8 é vlsltantc3-. À 110.i

�", n�) 'J!�Btãd-i� \ía� F'_I\:G 'tú'a PN,SSfC:S,I,_-
. ,

.

L l1t'Ü o IO:Llt'!O de' ,fi\tLebol de Salá,o, rell-
,

1"
,

, ud§), as equtpes ,�iID Exércilo, .Ba�e', Aétt'a,
l 01 �(.íà MlíJWl' e ',50' Distr;t� 'NavaL

1>::11.( 1'1;"11([0, as atn lc!.\cl".i:i d, "portivo

('ultl,1ral ::;;'rá ft'aV;zuda às 7h rl.� alnanlú

:na Alvorada Festiva, 'a ca-rgo '.: l BandJ.
Y ,l"

Je Músi"a do 14° BC, s€?'uindo-s8 a fur-
maturá g,' l'àl cIos, l11il�tar�s Stcl�'ado�' no

dest(1(�alllLl}to local e incorlJoraçâo.... da

�_,i1dl)1" tb 9 h01'JS;)0 Ar..:eljbpo Metro

pc1. uulkG DUl1l A, tm"ó '[\lld1Llc'-', celeIa ara

'JlIU Mi ;,'la 'efill p.<.l, el11' açõ,o é � gmçüs PC'
11)s' IlJO,(loÍ:; a,� AttUlláutl,ca,; em se�rLllJ2
navtrá a !01'111atlir'a é entrEga <te "rí1( dfl
lhas' e l:ondc(:oraç�es, leitura, do Orriem elo

D_a do l\!Ln:st",o Márcí0 clê SO,�Zcl Mello e

dl ;-;,11e L'lll tUIUlh,'nda ,às auto�':d:),(1CS pn:

,,:ntês: :>.' lntr� ?�:- de .prêmio::; e troiéus '"os

v<.n'(;, dCl'LS (1.,8 -;;uln!JétiçQes esporti 'i<1S se�

á l",;all;'ada I1s)ih20rn.:,s8,::uindo-se mÍ1

:'�,quetu órencido às alltoridades e COl1-

, d .. do" A::; 20 hora", na 'Caso;, elo JOI'UÜ-
1 :,tl1 el, Santà 8àlàriha, o C0l113.ild:::nte
1\ o))lí ICi' Aqui,no do Prãdo;' con'cedelli. en

t;;.� vista �oletlv� à Imprensa. unl baile no

C.clb�
-

CJ'� âl',l'l R crí..a��;,6, �i�oense, em

�Dr::; ::éür:ilção ao' Dia do Aviádo'r, dedica

do übs g'tJbbficíaÚ; e Sár�éntos(ld(') Desta-

.. lU ntu ti!! BaSe Aérea, ma1'cará ú f nC('r

dl1.l1lLJ da lSemàna da Asa em �lol'ianó
,blLs.

Nc tWóxlmo sábado o Comando 'do Desta

mi 11 lo d� BtlSé Aérea fatá tealizar no sa

Jl'w do Líra Têrlls QluiJ{! o BaIle do Avia

do; pal'::: O:ic�üi,s (' ronVld,ccto;; d:tquela Cl1-

d�\de, O Baile será abl'ilhantaclo p, l.1
"

. /' ' ,

.}rqués. ta de Ald? Gonzaga..
'

.' _

,.

BOLA DE OU.RO
,

,

.. , '

vem, ai.,
,

.. ,

Pensar em mdustrraüaay uma

Nacà o do Norte do Brasí}, sem

.>\SflêS, ih Iegradas tlos' ol'gãds
ligadô,; ão setor tll1 :::>o.nLJ: lJuLH-

ruiu, têru �"l-nnItido um llLrdllell'

t o de cerca .:, 4,;)% ano, n., vo

Íllmé .brd to; ciJ. produçao Prlillií.l'"a
e dt:tet1t1o porlssn a pasléào de
5Q Pl'odUtoi' NacIonal dê 'aÍimen
tos, co;n mais 'de c,n\.:o mllh0eR e

,tf',lOdILLJO; Hili "LOlh.1.ldJ:" .J.llU.

Il>t,o tem siél� '�)ossível, mercê

da 4�s,SlêllCH1 téCIl1i.,�, do c�,éd}-,
tiO rUI'a], cLts '_S(;l11eQtt;s' selecion,t

das, ' dos ,ft.produtores !::. � àltà'� li
nlugt:rn.' dos ,defensivos anilrlal' e

v;"l!;dut:- das "campanhas di::' {o

n1uHo, e defesa,:, do cooperqtivis."
riJO súd,tJ, tnllm; da fllo:5olla do

'IIll11antê e plittl'ca'do em ver' no
•
7

àgr1eultOl o Inicio e ú térn11nb d'o
pl'OClSS'O de pi'ôdLlqão ail\o�pl'eLlã-
pIa. " -'

,� ).

, tJnimos todos os' 61'9 ão:> e tê!::-
"

.

I '

nicas ',_rante,,; na,' Estadl')" 'para

é'ste oÍJ,-�C!\,O GOmUl�1, .: ,sde os ft;�

dF�'ais às fld�racões de classe,
, dos .tstadúals· à -i).1ici;h�a pnva
cü, ecnvttt,ndo; seus eslorçcs,
SOl1 d,sr:npânclas, para a bari-,
lhcL tÜ 'Pl'Jdução, e da l)l'odllLivl-

"·HERMES MACEDO S.D.
, agora também em·,

F,'lO R II N Ó P O L I S
-- R U A DR, F Ú LV I O AD U C C I, 72'1' - E S T R E I TO

dade.

;:3tn1liino':':ri>os 'C0l1'1P211'sadOS pe

If}S rl:'sultados a,té aqui alcanca

dos, '

sem, deixar; :::.: compreender
que ap'enas demds inicio no perio
,(10 lrl'eVediVêl do soerguímento

I ll:� ::;�'LUl': lúidúÜllll t\t1 e IJrJOI'l i Ct-

r.u
_

,11'a '�t'll1tlc'za, Uetivu eh P;-

5 Volkswagens,
, A'

por',mes·
,p.ara VoC�!

.
. � ,{

J",,,ll'e.ll' este P1:0(;\:SSo .com um..

lUll,e' e moderna agric�'l{ill'a' �
g10':;_,à.' utopia, môrmente '

sanan

d(5-cie Sbl' os nossos produto,:; -' 111-

úe,stl'iullzados, . inCQnTpaLJveis nos

'merca,dos externos e inaçéssívei:c
� maiS" de 50 nulllÔé's àe '11":':50;;.8
,fllÓ merca �) interno.

o

E' .preciso notar .. SlOnh9r Pre

::;ldcnte e Sel1hbl:eS' Dt!pataclos,

CjLle o' e,rande me:rgada dos í)1'odu
LOS industrjaIs brasihÜros é o p1'6-

�
- " ",

pi'lO. BrasIl, e neste,' o merCg.clo
potenciaJ está ·no meio nlráL

Em' ,que_,I/ese tudo o quanto
'ficou expresso anter.iormente, de·

""'('!llOS :, manifestar e" reconhecor
, '.

que al�,LUna coisa' 0e' li1uitlJ poSi
'tlvo, os :Governos",pe n_oSêo Esta

'clt Lêm' feito 'esp�citilh1ente o
, I

"
. "

atual, com vistas 8, dotiar o 'setor

d,: ri1cUlüres' (:ol1diÇÕ�S, para se de'

senv@!vel'.

Não desconhec'emos a précá
r'a estrütu1'a fUD/: úria de Santa

C.l t ::.\1' ,na; tom 83,1:5 o,{, cLts prupl'lt-

Ém segLüela o. pecretário elo. ,

"
",' ,

'

I "

}\gliêt,ILll1'� H_;1. UHi, lILl':..L,:U .uc ('I�t.·

lu, L dlí�ucl6 110 Sélol' ii Lê o 11.<)-

truçu.cla:, c � 'n1 .
J.I;..\.":>'_ dt., t XL�\._{L ...... u.

A "XIJbpn,çãJ cdi1�LnLl'OU�,,;e n.a.s
'ti, ,,'. , '

ll� ,ne, n.1ativJ. ,aJ 10mLllLO a

J;:1'úll .. ào, -UesÜt,cal1tlo" a) semen:"
ld �_íEll�í;,. _ .,; ÜJ l'LÍJl'OllUl.Uic�
sl'ieLioút;dos j L J defesa' sànitári�

,
• '! • v

.!:l1111nal.;'.' ti) asslstênciá ,técnica; e1
�:l'eu,Lo ,1 urà! on:nL'hdo; 1) pn,�
I�Lc s, tl':1balh:dos pda, 111tégr,,-'

"t;âo s(,'tor;àl,' ,_,) c-or,p2r,1tlvísJlI'r);
': .f1Y· sirúliêalismo; ,1)

, reforn1a agtá-�
�,

'

1'1:., e eO_��l,,,;aç,.lO, 'l ,j)v"lJ. Lll";,r t;

LXPl.t:P1Gí,tl'l<GílO; k) en,,�no e tri'i,:
namento; ,1) extensão rural; m)

}'. ,'I,Ú /.1', Gadu LuL:.lro, 11) al�

mazenage]1Í 'e éomercialização. Ex-
1Jv':' L��� .. uclli 'i:.l� "ti l"L L��Zl S pJr�.t'
darita 'êa1tai'lna", salltn't'àÍ'i:do ii1

'nd�c�s,d\lde d", o Estado partirr
• , t J �" , _,

�

'p,\1'a ,-o �neonLi-o ;om ,I produL-
v,cl "cle ,'e ci bal':Lcam,ll1tQ _, cus

t',_,' d_[ prcdL;çao. ,

.

CCllduinõo sL1as eonsidera

',c�:t-1;, �1il'l1l0Ll o, tiLular d.1 A:,!,.n-
"

'

cGlkra., :', '

"

lC1_n',n,\a na 2<1 ])[I':;n:l)
;

I

I·

, f

, /

I'

Ao evoluído povo da simpática e acolhedora Capital do Estado, a emprêsa Hermes Macedo S. A, sente-se

hónrada, � jU,bllosa e'm, comunicar a abertura de sua loja, sita à rua Dr, FúlVIO AduccI, 721 - Estreito,
_.
'I ..- •

, "l

Se bem que provisórias �s' s�as instalações
inic'iais nestá cidQde, Hermé� Macedo S. A.

"
,

está em condições de atendelr às exigências
do povo de 'FI�iç,"ópolis e cldQdes vizinhas,
nos sétores de pneus, baterias, acessórios,
encerados, auto-rádi'os, lambrettas, bid
c1�tas, barcos e moto'res de pôpa e também

provisôriamen,te em 'artigos') eletro' do'més
.icos, atràvés 'do seu: conhe.cido sistema ,

de facilidades de crédito �' pagamentC<J,
aliado à qualidade e garant'ia ,dos seus pro

dutos, sempre véndidos a pr�ços convid{ativos',

venha conhecer a ,nova loia
'e aproveitar as espetaculares
ofe.rtas de ina,úguração.

, , RUA DR, FÚLVIO ADUCCI, 721 - ESTREITO

eeeeeeee_,e'e'eeeeeeeeeeeeeeee'_
. .

'
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esca
II

, ,. ,

:no .térfil litoral brasileiro, dando. condições '

. .. .' ',...!, .. >

as emprêsas que exploram as água:§ bra[;;j-
\./ ,... .. ,

loiras. permiÍ'e também O decreto'�, impor-
-

.

- \ .'
,

'

tação de máquinas e equipamentos de pesca
) ",,' ,

('0.111 isenção de imPJstos alfandegários,

As a tivídadcs pesqueiras Brasil

I

I

esriverarn durante longo tempo estrutura
das em bases incompatíveis com a� taxas

de crescimento com os demais setores ria

economia do País. Como 0.' setor pesqueiro
, )

,

"

era considerado um .dos grandes íatõres '

desenvolvimentista, .tornou-se ,}1i:cessárLl,

que se ensejasse condições para um fluxo
. ,"

de recursos de modo a atender as suas

necessidades de formação de capital. "Aten.'

den Io ,a �ssa, necessidade, o Govêrno Fede

ral houve por bem baixar um decreto con
cedendo incentivos fiscais e tributãi-ios que

possibiiitasse o' aproveitamento facultativo

de 25% do .Impôsto' de Renda das pessoas
,- ,

jurídicas para aptlcação na pesca. O de-,

ereto, que levou o. n. Ü1, tem sido.' uma das

grande�' razões para impulsionàr a' pesca

. .:.'

A, nova politica governam«;ntal, já prl:i-
f,oreionou a ruptura de um círculo., viciosil,
então ,existente, no qual debatia·s'� a, pise'a,
nacional, cdando cQndicões para' situá.-la

�()mo. contribuinte na fo.rmação. do. :i-rodu:'
to Nacional. Essa oportuna política Jêz Co.l"

que a Superintendência do Desenvolviinent.o·'
'

da Pesca .,- Sudepe ..,- deferisse 55 'p)�didos
cl� 'ca�Pta,;ão de recursos /do' I�pÔst9 (te,' ,,'

\

\

; J

, ..

_)

ova
\

Itenda, destinados à ampliação de 15 indús-

trias c à Implantação de 40 novos emprccn

dimentos, totalízando uma n.ecessidadc {le

recursos prõprtós de 148 milhões de cru

zeíros novos.

-!

,Em Santa Catarina, é grande o inter-
rêsse dós empresários para o

, apro�cit,!
monto do nosso litoral, o que motivou a

__

• aquisição em estaleiros estrangeíros
'

d,�

mais seis -novns barcos de -pesca, do.tado3,'
dó mais, monerno equipamento para a cap-

, �
,

tura ,da matéria prima: Essas transações
do Décreto-Lej n. 221, são totalmente Iavn

,

'

ráveis ao desenvolvimeúto' dêsse setor 'qllc
"i'u abonada a importação de ,quãlquer t��,
xação. fede�al iOU aduaneira, Impôsto sôbre

,Pro.duto.S . Industrializados, Impõsto d� Ini,_
porta'ção e Táxas (Alfandeg'árias. Os efeitc.s

" �'
['O ,decret-o já·'se fazem sentir junto' à, cla�-

"

,

se, empresarial, possibilitando. a instalaçãil
, (le' novas 'em�rês;s, com basesl compeliti.
v�s ::e racion�ís, a exemplo' do '1 ",-' ,,""'''i'·

em
-

outros pa�ses. Também (J :. '�_l:c�_ .. ',
'

: �: .. :
\'

," �J� .O__ ES:��O, Flr-:i,�M��i�, q:l�;!r--l�i::-l: 2�,Si:rj ,�EI,t��r�_ d,�, .1�$9-: -=-,pág.. 4
�

•
l i

I
, "y i 'f-i ' l'

�ase'
mlX'i>liado as indústrias pesqueiras 'do ]�s·

tudo, do programa d� aplicação de recur-.

sos, Há dias, aquêle órgão. aprovou a libera-

,.'ç·ão. de 6 milhões de cruzeiros npvos. 'visan
do. o. .financlamento d,� barcos para emprê
sas catarine�lses que operam no ramo em

nosso Iitoral, Êsse plano de aplicação benc-: '.

Iíciará =cunsíderàvelmenté as emprêsas (it;· '

pesca do Estado, que ampliarão suas h:o-
tas pesqueiras, possíbllitando suavizar

!'léfi�it anual que vem se .registrando
captura da �atéria prima. \.

Com a adoção de tais medidas, dentro

o

(te pouco tempo, podemos desdê já garan

tir, COm segurança, a economia catarfnen
.

se registrará cifras subshnciais \decorreu-,
" '

tes ,do desenvolvimento -da indústria pes-

queira, Sabemos que o produto da pesca,

rico. em .proteínas, resolverá em grunele '

Dfll:tc O problema do abasteci�cnto 'das rô
pulações podendo ser" vendido a lJreçç:s,

baixos e acessíveis. ,',

Esperamos qúe o. General Garrastazu'

Mé?ici continue a seguir a política pesquei
ra dp l}1arechal Costa ,e Silva, em favo.r d,)

,aproveitamento cada vez maior das riquezas
. do. mar e d;t humaniz�ção das condições eh',
, "iqa ,.do. nosso' ho.me111 do litóraI. Assim c

ágjnd,o, ternos a certez:j., de que a no.va fas� "

(Ia' pesca. 'Qrasileira 'trluá benefíCios ao.
�

,.,.' ,;

P.a'í�, a,ssegurando. ao mesmo tempo um fu·

'''1''1-' ,VI'(Iillí>iU'�' Ü,j, L�tnd)' de Santa Ca-

".1"., , __ "

�. ����------�------�----�"�"-'�'�'�--����"�'--�------�--�J�'�'------------------------------------------------�--------------:\

o êxito do lançamento, há alguns, pou
eos meses, 00 Lagoa Iate Clube, socil:)da, "bem recebida é o sr. Adernar Gonzaga, cu 'o,
de de fi:rs recreativos e esportivos, çujas ,e. 'di�amismo, també� ,voltado ]ilarfl. as gra'n-
instalações farão parte integrante do ,Cen- d!'ls construções prediais de Florianópolis,
tro .Intetnacional· dc Turismo da Lagcá, 'conseguiu transformar a fisionOlnia da' ci-

. da Conceicão, põe de "'manifesto,', ainda. ' ,,' 'dMe, não' poupando energias pará multi

·uma v�z, b e_spírito associati�o dos fÚ)'�i:d�",<· �p)icar � ·nú�1ero de .edifícios q�e sobem

nopolitanos. Com éfeit�, ':não ISÓ peli!) h1-"" �rri;jestosa-lne�te' n�' panOFama u;rbano, ates-

tel'ês'se que os objetivos" daquele. 'Clube 'taiído a capacidade de' expansão material
'despertam; senão também pel'ó' que Siglli-

. d� capital -catarinense e o bom gôsto de
fica para a realização 'da sud�' ir'liêiativa 'o> seus� arquitet<{s, enquanto çonjuga, sem di-

apoio, da sociedade local,' t�!l1' sici0' àuspi- '. Íieul�ades, os recursos financeiros para �-;,
" cioso ·0 movimento' de entusiasmo, pa::a realização de tais gigantescas obras.

com o ,LIC, cuja 'sede se· aC11ai'--em 'adiantac O Lagoa rate Clube é, igualmente, ef,"i-

dit fase de construção. . ;;: ,,' ti , to dês�es fatdfe's �e:': lliais"áín:mf 'dó 'espídti_
('

. I j: ;,
I t ... �s$oêiàtivo d6s :t;lorii{p4poli��n$;s. �[�J��!�!

Como se sabe-;- o 'empreendimento 'na.s-., ,dade de Florianópolis' r'eflete D0 (jôHiPlê�'C
ceu das primeiras s�géstões sôbre' o �ip;l!(ir<:' ê:d:t6 dessa i;1iÇi�ti�à:,jO$'. �en�ipl' n-tc i,;ll��W
vcitamcnto das pe"ezas naturais dá "r'::agoa '.

que' lhe caract{3riia!n ' 'a "i'ormail;� ", .,

Iijj;IJ�l
c�a Conceicão. ,Ponto de' inigUalá��{!, �*da�':, . lhe, çonfe,rem;, a ,';SocttiB:i_�il::l�d�, .:! i��i
to ljaisagtstico, cuja fama de -há., muito', '.. :pefo, qUlill se "?oIidari�arh\ d, �ect h:l&

, transpôs os limites de Santa Cataiüiâ,':1i., '. nÚcIf)o·s de.) convergêncüi
.

e coiwivio

Lagoa é, niotivo de atração para qU#itO;;':< .

"
superior.

ele pas�agem mesmo pela Cápital catadneh'� ' ..

se, não contêm o desejo de conhécê�i6,,' tá,i.s
as ref�rências qt!e se lhe fazem p'orrtôd�l
parte do País.

.

'I.

A Idéia de erguer, naquele rinéã'6 (:ltt
Ilha. de Santa Catarina, um' CeBtro 'd� mI

ris�lo foi felisíssima. Logo que -o.iVuigàda:
. ----- '

logrou rÍ10ver �m s.eU. favor: muitos ,hoin.e)1S <

de eD11Jrêsa, que se dispuseram; de " �irlr:-
. cliato, a prestigiar a elfcelente �lémb'r:án�a.

li
I

,� .1�',<.,( �;. '-
o autor dess\1 concepção oportuna e muito)

:"" ,Na' estrútura e feiçiio úquitetôriicas dç.
-todo o: colppl:exo ·do que será ti Centro ln-

"ternábion�l : d:e Turismo,' o I"IC serve �Éo
'encaste elegante, em correspondência"á
'�ievação do 'Flível saciar' dos que já se irl',;

creveram nos quadros de acionistas e be,

neficiários
.

da9uele, ponto de reuniões fe"]
tivas e ele atrações rec'reativas e compet:

',<;;õe&, de esporte. Elabo�ado' pelo qélebre

'\_

,

Oscar· Niemeyefr, companheiro de LúdiQ
Costa na criação arquitetônica de Brasília,
o projeto do CeJ;}trp. �nternacjop!tl <Je.�,.'ru-""<"",,,,_,
ri1imo da Lagoa da Conceição se integra, à

maravilha, na originaUdade da paisagem,
em que a arte do famoso arquiteto bra,;i-

leito Pôde harmonizar a surpreende'nte be·

leza. natural. com a genial concepção artís-

tica que o tem celebrizado dentro e fom

.

do Brasil.
,

Não seTá sem m()tivos que os Catari
nenses nos o.rgulharemos, de, ·haver tam

bém � "Ilha dos .o?asos raros" mereeiâo a

,presf0nça do grande l:'n�meyer numa de suas,
. ,.\. �,�.:� . i� t\'\". ,:�, .

• _

,),

mml? encantad,oras cnaçoes, como penimd
'. ,

.

eW,agem �,grande�ª,' espiritual; dé"'tI��sa
t . r,'" •.

". . "'.' .' f ,I'{/\
g e e aQ.apjlraqo .gâ�to que',d�stingue o

;�zyPiO,�\��j�$ie1flie �\��;i �lqtj�ri�PO)J� :\.ao
�1h9titl�Ht���iõe�Uelt�};;�es ct'a -Lagoa dél

mNf��içãb.
'

"

\IH;���levem·me a insistência com qllO es·

crevo a respeito dêsse assunto, muito grata
às :r:)Qlicitações do meu espírito bem catai:j' �,'
,nense.' - e ilhéu. É que existe, ail)cia que ,'. ,

,poucos 'o saibam, uma linh;:t. de cÕBrência::' ':
em tudo isso: sempre fui dps que prOptlg:1f,� ,:
viun, desde há muitos anos, o' aproveite,
nier,tú das belezas ilhoas - e 'patticu!aYc,
mente de seus esplendores concentra,elos
na Lagoa - para �xploração turística, a'

que,Caliás, de parecia destinada tôda 'a ma� ".,

ravilhosa Ilhá de' Santa Catarina.
,

'

,,' .);.:?r
E Adernar Gonzaga o percebeu tambóIl:-,<O.;;,

Guslavo Neves
"

,Diálogos' muilo aluais
.. ,

-1

J
Como, é? I !

Como é o r:uê?
A' si tuacão'?
Está m�is para

Illousse ele chocolate.
"

.

,:- :Isso não, pr�cisa dizer.,� a sOluçã,o,?
-

- Já está' solucion.ado.
"

,

'- Como'?, "."
'

,

"

;_;_ Quando não tem' soluçã,o, está so� �

luéionádo,' rião é isso?
- E você, vai fazer o quê?
- Sentar no meio fio e c110f'ar 'lá�;M-', :,

mas de 'es'2:uicho.
Não resolve nada.
Kns elá brilho aos caliêlos.

Olha,. vou conversar com um, cnr;),
mais otimista.

i

I

I

<.' -

"
,

x
'\-'

2

E chi,
É dai?

Pqis �'"
.:__ É. Pepino.
,\ Se é!

É" ,.

TéIOgo.
Télogo.

x x,

_

..

;3 _:__

Vai um uísque, 'doutor?
Nacional.
Nacional! ?

Sem gêlo.

Puro?
Dose trlpla.
O senhor é que
_E pendura.

sabe ...

x' x x

../

Túbo bem?

Ah, ah, ah!

O que é que há?
'- Ah�ah; ah, ah!,
'�, Ficou louco?
_ Ah, ah, ah.

Tá ri·ndo 'Yde quê'?
Ah, ah, qh! '.

/

Mas o que é isso?

Trata-se ela gargalhada final. Ah"
ah, ah!

Paulo da Cosia, Ramos
,.

,

\,

Simca, ,no ,mês 'de agôsto declarou

proâução (:los' carros Regente 0I
EsplanacJa,' pa�sarido a proçl�lr
535 modelos D-700, Dodge Dart. li

partiCipação, de�ta no mercado Zoi
,de 1,3%. A General Ivlotors" domi-

" ;nando', �5,4%, do·��tc�do :'prod�U-'
vo, ,concentrou' 'maiS sua, fabnca,
-' ..

:,,--..:., :. " "

ção no 'Opal�, lanç�ndo: 2:45,5 1m.i-
(lades. Em regime: ete tl'ans�çãó
oper�ci9nal, à F�brica ·Nacional de
Motores co�ocou na, praça sotnent!?

, ';39 fàrros ;Affu!R-6m� 2.150" além A �ll:iser ,,Índustrfes Co., anun-

de 173 ca�lilhões; possuind.o Ut11ij, ciou" ontém na, Califórnia ter deci-
faixa do 0,7% d0 mercÇldo.

' dj_d6���'fi�ê��a�,,'sua subsidiária Kai·

Oütras fábrIcas COli1 menor, pàr:. 'ser 'Jeep C. à American Motots por

ticipação' no mercado: �ercede��:'··' 'c�rca ,cl,e m5$ 82, qlilhões de, dóla-
Benz, , com 5,1%; Magirus-Deutz, res (mais de NCr$, 345 milhões).

com 0,1%; Scánia-Vabis com 0,3'70.; A Amet;icatl Motor� pagará US$ 10

"e Toyotl). com 0,2%. 'Em setembro:'" milhõés (NCr$ 42 milh'6es) 'à vista

;pt?-ticamerite f1 posiçao
I

não mil- e mais US$ 10 'IJlilh,õe:s· em 'cinco

dou. As três grandes dó momento. anos. ,Transferirá: ainda BS$ ,62

_ Volkswagen, Ford-Willys e de. milhões"'em açõe� para a Kaisei

neral Motors - continuavam a de-
) que, COl� isso, pássará 'a p6ssui�

ter mais de 9d% do mercado. Nô 22% das ,19116 mil açÕes da' Amc,

mês' passado a produção" da Vol.' rican Motors, tornando-se a 'maior

kswagen foi de 17 830 míl, da Ford- , acionista, ,indirdual da indústria

WiUys de 7881, e da Gene�al Mo- aútomobilísticat norte-aír.cricana.
.

.

'.

tors de 5 tin, somando, em con-
junto, 3Q 872 unidades, .das 33 �8.?
de: �ôda, a iÍlidústria autbplObilfs-

,',

\ FABRICAç.�O j)E AUTOS
ELEVOU-SE MAIS 36,%.

A indGstria automohílística até

setembro dêste ano produziu
274.574' autoveículos. A produção

"I ,

mensal de agõsto foi de. 20.299 .uni-
, dades 'em confronto com 33.1&2
saídas das fábricas em setembro
último. O crescimento do setor ate
-agôsto foi. de 36,7%, comparativa-

'. .. ,I
mente !\,.OS eíto prirnerros meses

de 1968.

O comportamento desta. inçit.-s
tría, por seus .reflexos dínãmíeos -

na economia, é tornado ültímamen
te como Um dos barômetros das
atividades produtivas pelo

<;»

Govêr�
no. Outros indicadores do Mínís-

"'0
.

,

"tério do
_ Planejàmento revela�

também crescimento nà I' produção
de cimento, aço em, lingotes, ga

so.ina,
..óleo; diesel e consumo ô�

energia elétrica.
x

:

AüTQVEíCULOS

Em ogôstn ç'lo. càr.feflte &110 ,a

Volkswag.(i)n domin[;tva p 'rpercadl}
com uma' partféip�ção de 53,8�b
Esta fábrica prQ4ll-ztu is.3QO ll-Q�
daél.es do total de 30.29l'l 40' se:tQJ:';
Em segundq lugar- viplla a Ford!
Wi1lys coIl,'l. ·1!-pta

.

represent�qviqa,
de de 22,6% do mereado .. , O çórof'l
foi sel.} principal veiquJo em uniçla.
d.es' produzip.as, �tii�giI1.do B ci!rá
.de 3.871.

.

I _

A Chrysler; que encampou.

.
r ..

tiça.

"'.

INDICÀDORES '; ,

'-"""_" "."
,

",
. ECONôMICOS- ,

r '

,,,

Segundo (jados globais e ofiCiais

pa,ra o país" ,�té agpsto último .. a
,

. indústria
.

automobi.lísÜca prodú-.
'; ziu 241392 veículos, contra 176531
feitos nos oito p'rimeiros meses elo
ano passado. Tal pràciução Tepr�,
sentou um aÚÍnento percént�al. ele!
36,70(0: .A' fabricaçãol de trator�s

r' � '.

.. . \.

no·· , mesmo·· período' consideracj,' �
'caiu em 4,2%, pois· -até ,agô�to de
1963' foram. fabricados -8389· 'e no

. .
' � .

\

mesmo período çlêste áno 3 035: __

.

O setor _. de cÚne�to CFesceu �:rj
agôsto'em '4ú/o, com um� prcdll-çãó
aCllmulada de 4961' mil tonelada3
em coinparaçã� COlll 4 768 mil to- .

neládas do ano �assado. O desem:-

"peilhó da sidet{J_tgia pode ser �Ó:i
siderado·bom,' com um crescimen-

"

.' K .�

to de 12,i% n� produção.' de açós
em lingotes. Em ,ágôsto dêste ano

�oram _ prod�zidas 1 867 mil, toqe
_ladas de aço em lingotes, cOlnpa-'

. I. rativamente �!? 1665 mil saídas
.

elos fornos siderúrgiCo's' .de janeiro
B agôsto dO' ano passado. A produ
ção de' gasolina., aumentou em

7,7%, ' a de ól,eo combt;stível
.

em

9,8%,. Ij,. de' óleo diesel em q,3% e 'o

consumo 'de energia elétrica eru

13,9%.

R:t:DE _O:BTÉ;�1 nóLA,RES
PARA LOCOl\'l(,)TlVAS

A Rêde Ferroviária F�deral obte
ve US$ 20 milhões nos Est'!4o,:;
Unidos pàra comprar 80 locombtl

v�s diesel-elétrica juntó à findústl'ú
\

14"

.,'1

pesada brasileira, em�.opel'açâo
fe�ta 'em Nova Iorque pelo Gene
rai An'tôhió Adolfo/ Manta 'o 'S�':
Luís 'Alberto Nastari.

Estas ll-�idades completam ó� pIa- ,

110 estabelecido para a aquisição
de 180 locomotivas, das quais 'as
100 primeiras serão fornecidas ps
la :pJspanha" mediante permuta
com café extra-seta do IBC. Afir..
ma a

�

Rêqe Ferroviária Federal' que
com o refôrço de tração estarêÍ
aparelhada para atender às necos,

sidades operacionais é à demand:1
de transporte do parque índustríaj
brasileiro.

'lOfERAÇAO CÀSADA"
CO� A Ú'ÃLIA

,"

Um importante con�rato comer

cia+ testá prestes a ser fechado com

a Itáliá: no âmbito 'd'o Instituto

Brasileiro do Café. .Trata-se de

mais urna operação de venda :dp-,
café, �entro' da nova,' sistemática
de comerciali?,ação posta em· prá
tica pel� _?utarquia, 'na 'qual o im
portÍ!.dOr

..

-tem um fiminciumento
qf�Ci!ll das ,suas compras. adicio

nats.
y

. 'SQb a f;nna de operação caS2.

<ii\, O Brasil ii,1dará pára o entr.0'

ui,sto \ de Tries�re uma. g.rando
qUl:!-ntidade de café --:- tendo em

vist� o· consumo italiano nps pré·
xi!11ÓS três anos, a fim de evitar-S'e
as ç:p�JTUldas triangul�res - Com

a Pftrtieipaçào do comércio expm
ta40r e dos fabricantes de� solú·

.. veI. O negócio foi entabll-Iado há

muito '--tempo, mas sb1nen�e agora
poderá ser feito, pois vários pró'
ble�às" � índus(ve· a·-- questã,o dos
frefes marítimos ,\�. dificulta.rá a

sua, teaUzação .

l{AISElt VENDE ,SUBSIDIÁRIÀ
. \. --'

, "1,--

. É pouco provável que, apesar do

tlivllIgado; com o· objetivo" ou de

aumentar a sua produção de utili,

tário, ou visando ao, limçainento de
" .

" (,

um pequeno ,'automçível, a Toyota
'. do Brasil venha a fazer um inves-'

;1imento vultoso na: sua fábriCa

paulista de- Sãei Bernardo do Cam

po. Segunqo um dos, 'técnicos. do
Conselho Interministerial de P;e
ços (CIP), o grupo' japonês que a

controla 'a.cha que não vale a pe
na no momento, a emprêsa' 'as,

),. '<.
sumir riscos _. aumentados 'ulti-
mamente - entrarido. em cemcor'

rêri'cia com ,as fáqticas já exis.ten
te;- no setor; e· cuja 'produção jú
dimensionou I bastante o mércado.

,
I,

Para 6 técnico, os' j)aponêses po·
derão fazer o i!';:"'le,stfi11ento, ,entre
tanto, em outro setor industrial.
A atitude çom a Tóyota é vista 'co

mo normal no 'Brasil, pois os er:1'

presários japonês�s são muito cui·
dadosos com os investimentos que

fa_z�m fl,0 ,ext�l)ior, 'm:sn:oJ em 110:
goclOS aHamente renta;V6is, como e

o caso da siderúrgia. Como exerit
pló cita o caso da.Usiminas, onde'

'\
a participação japonêsa' só voltou
aos' 'lO°';'J ,po capital da emprêsa,

.,
..

depoi� qu'e o M�niS'tr(J .da Indús�da
e do COll1ércio, pesso�.lm,ellte,' 113'

vou a cab,o gestões 'neste sentido.

Há,' ent�etanto, a impressão ga
ral de que, os grupos industriai�

japonêses estão mais decididos 'da

que nunca· a' marcarem· Sua pr')
sença no Brasil, inclusive no' se·

tor automobilístico, e, o mais pro'

váV;�1 é que <
"a espera de l1lé1hd-,

, res'·',condições, ,inClusive de expO!'
'tação para' o' ip,ercacto latino-á1Ue·
ri�an(')i" a To-yôta

.

continue 'a' fa-.
b'ricar aql,li o seu jope, me�mo o.UI>
em

. pequena 'escala.

g
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CinemQ

15 -"20h '

15 ---' 19,45 - 2lh45m
"

l\1ario Benvenuttí Irene stera-,
- 'nia
AS, ARMAS
Censura 18 anos

RI'l'Z

17 - 19,45 - 2lp45r_n
Sidney Poitier - John Cassij,vete!l
,UM HOMEM TÊM 3 METRÓS DE

ALTURA
..

"

Censura 18 anos

ROXY
-�--.__ ._- ----,..-

"16 - 2011 <,

. Giuliano Gemma - Gabriela
Giorgelli ,

'Op LO�GOS DIAS\ DE
VINGANÇA-

I
"

Censura 18 anos'

GLORIA

20h

Clint Walker - ;Martha Hyer'
SATA, o URSO CINZEr..Tiz'c>

J "''",

censura 10 anos

. IMPERIO
20h,
�ark Damon :_. John Ireland
Fernando sarrcho ,

.. .

A OUTRA :t;'ACE pA �aRAG�M
Censura 14 'anos

.

2Qh
,

'

,: '.<

CORAL
, \: i

15 - 20 - 22h "

{ean;LQuiz Trintignante �

stephane Audran
LES BICHES· ,

",,:

cens'ura' lá anos
'. ti�:�i

\ �"
�'''''TV' COLIGADA�f' CANAL' 3
\;l6h30m' - Clube da Cri!:1,nça
'l6h50m ..:....; 'Jetsons - Desefi�
'hh15m' _:_ P'àstellio' � Filme <,

í7h'30m - As' Aventuras de �in
Tin Tin - Filme_
tahoO - Jovem'Centenário
1,ah30m - A ,-Cabana do Pai To-
'mas - Novela
19hOO - T�le Jornal Heri'ng'
Uíh30m -'Dercy :de Verdade
20h45m - A Ponte dos Suspiros
- Novela

21h15m - Véu de Noiva -'- No-vela
21h45m :_ Repórter Garcià
22hOO

/

- O FaIcão - Fili:n:e
23ho.O Grande Cinema

19h,10m -: Nino; 'o Italianinho
Novela
191145m .:_ Diário de ,<Notícias
20h05m - À ser -pr.ogramado
20h30m - Beta Rock�feller .....:.. No
vela'
22hOO - Grande Jornàl Ipiranga.
22h20m -' O Prisioneiro - Filme
21hOO - Filme

I
/,

TV GAUCHA CANAL 12

11 I

�8t15m' - A Ultima Vals!1 - No-
vela

, 19h10m A Rosa Rebelde - No-
veíã

'

,';"

19h45m - Jornal Nacional
20h05'm _.:._ A Ponte dos SUspirOs-I

- ,Novela,
.

20hSOm,- Dez"Vidas �?Novela
21hOQ - Disco�eca do � Cbacrilnho
- Musical

,\

,2,1h40m - Sngue do Meu Sangue
-_ Nóvela ,

22hl0m - Teleobjetivã Crefisul
22h30m - O Homem da Valise -

F'ih�e 'Policial I
,

23h40m - Espetaculo

RESTAURANTES
Resiau�anle Rosa

Especializado
'-

em 'fi1et -
- camarão?

'

, ,

Quin ta,feira

CANTlNA PIZZARIA 41
Rua Trajano, 47 ,

�izzas .. Panquecas - RavioU,
Lasagllá ..,.. Gllochi e a La. Cal·te

.:�ury Machado ..

Ui

/
,,;�. RIO: Será sábado, nos salões, do Copacaba�a'

" {
Palace, a grande noite do -B?ile, Branco Internacio-
nal � (\- promoção do jornal;sta Barão Siql)eira, te
rá sua renda destinada a entidades beneficentes do

Rio.
.

pudessem viajar. Este foi o motivo de não 'ter sido

realizado o, tã,Q)'l./esperado coquetel aos consagrados
artistas. 'II '1)1

,. H' Cristina festejou 15 anos. ,

No Clube do Penhasco, ricamente ornamimtaao,' sá-, .

bado, às 23 horas, o Senhor e Senhora Dj�nlt;, J�
lio Doin Vieira receberam aproxímadarríenjé tre-, Izen tos convidados, para a festa de 15 anos de sua.
linda filha Cristina - A aniversariante estll,va I
mesmo encantadora, usando vestido conreccíonado
em tule rosa, trabalhado com flôres no mesmo tom.

Dançando a valsa com seu pai, fSlristina apagou as

15 velas do bõlo-vívo, A boa música do c�njunto
...' ,

-os Fantoches" e, o excelente serviço da equipe' do
Braseiro, a atenção dos anfítríâes, fizeram com que'
a festa se prolongasse até altas horas.� � �

)

I
�
\ fi,I

, �
I
I"

I
A

1� ,

I *** Hoje, às 11 horas, no ,'destac�mento da Base

� Aérea, o Comandan�e Ten. 'Ce�. Aviador Theophilo
tl Aquino do, prado, recebe a:trtoridades para um co

t1 ,guetel e� comemoração à "'S�mana da Asa".

II · · ..
.

,I
� *** Dia 30, às 18 horas, na, Çapela 'do Oolégío Co-

I� ração de Jesus, será à ceriffi9nht do casamento de

II�I �osaly Salles e Ourides: sta!! -' A equipe de E

!il duardo Rosa estará com a resPonsabilidade da ele

�l gante recepção' aos conyida:1dos:
ij

III... Clube Do", de Ai;ô,to:��t;ú. com <{ movi:
mentado campeonato de, BirilJa. r

fi! * ."' ')

*1'/' 'Com uma linda fesi�, ·�a:.Pi�eip.'a dó Lira Tênis
Clube', sábado, Fátima Cristina Vellóso festejou 15

I
-

)

* :,: :,;

.;. ,* A conceituada FinJa Hermes

matriz em Curitiba, inaugura hoj,e
nossa cidade.

Macedo,
uma fi�al

* .:� :::

pela
O arquiteto José Cherem,- .será o responsável
completa reforma do Qu�rência Palace Hotel.

," .""

:j. �: * -'I>, -. \

:;: :··l:

� '* Lea ç Antônio Carlos', da 'N'ova,
Mel, viajaram para a Bahia. '<

I

"I. ,
:

r
� I

'I· ,':' A banita Selma Gevaerd;" fqncioná_ria da Dro-

garia Cataririense, ontem, festejou, id�de 'noiVíl.
do
ho-

menagearam o

Nagaharu Odo. :;:'1';:

*** Lamentàvelmente
\ '

elegantes
teres da

Mendes.
Cru-

::'!'.::

*

elo homemvacordàdo".quer não,

..,

'.

Pedrosa
enfeites, use um pen

mais complicado, pv;r,fl
tenha um a,r mais .i 11-

\'

Há; muita coisa que eu não sei.

Por exémplo: como é que um avi tio
voa se êle não bate as asas? Como

: é que funciona ° telefone, essa

máquininha que eu abomin"o? E a
-,

tele.visão? e os computadores ele

trônicos? E os elevadores que sub,

missaplente ,nos obedecem, parando
exatamente 1').0 andar que deseia
mos, e gentilmente 1105 abrem a

, porta para que. ,possamos sai-r? �

os automóveis que correm, �correm

e não se cansam nunca?, Isso b
do me intriga muito,' e por mais

que eu "dê tratos à bola", não con

sigo entender nada, É a tão fame

sa,' ignorância que toma conta de
mim. E só me dou�conta de ta::1t.a
falta de sabedoria quando os dias
ficam cinzentos e o vento comec:a
assobiar &0 redor tia "minha pes
soinha.

cerâmica pintaeJa.

Ah;' que frio que cu venho sen

tindo, nestes últimos dias! Que pa

�-or que eu tenh9' quand'o o tempo
assim sem me consultar. Dizem,
os entendidos que são ondas de
frio que vêm do Uruguai

/'

e Arge:1-
tina, E daí está outra coisa que
eu não entendo: por que êsses do�s

países 'amigos há tanto tempo, não
nQS mandam coisas melhores? O

que mandamos nós a êles? Turis

,tas mil, artistas, futebol do bOl;n e

do melhor. E êles? Ondas de frjo
aos montes. Não é justo. É preci-,
so que êles saibam que nós, cata-

Se o frio continua: segund,o jn
formações meteorológicàs é o (i't,w
vai�co'ntecer faça-o em lã não mt:i-

"

to grossa e use-o com um� cCh,arpo.
Como é uma roupa totalmente'

A1!!BBIi&2W&

rincnses,
Estamos

Acho isso tudo' muitá

tâvel, e mais ainda porque minhas

roupas de 'inverno já haviam pas-,
sado tôdas :para a resetv;a." (qua�:-',
to de hósped� ), ..E agóra com êsse.

tempo indelicádo, volta� à ,aHva, :
e fico eu nessa faina de tt'anspor
tar, roupa� para lá e pal.1a cá. Um

inferno, enfim� Por isso, ainigos,
argentinos c uruguaios, chega de
frio! Mandem-nos calor, sol- corn ,

sombra e água fresca, noites de
'

luar para) que os namorados vOÍ-'
tem a namorar nas ruas. Mandem
nos turistas, artistas, ciclistas,' pai
sagísticas, maquinistas, mandem- ,

nos tUdd' o que quiserem inenos,
essas abomináveis ondas de Úio,'
das neves.

\

Será no dia 24 de outubro' 110',

Clube Galera, a reúnião dançante·"
'promovida pela Capelania da Po- "

licia Militar em benefício do Natal
elos filhos cÍos milicianos. É mais

'

um trabalho do Serviço de Àssh'
tência Social que tem a frente as

s'enhoras dos o.(iciais da nossa:
P. M. Os ingressos já se encontram
a venda svb a preço de NCr$ 10,00.

/

A MPB: l1:' QUEM MANDA

Desde o, mês de agôsto que o Rio voltou a ser o centro das atencões da
música popular., Naquela, ocasião, Wilson Simonal fêz as se-guintes.

decfátáções>' "
,',

- '� tl}\.Í.sica,popular brasileira mudou de enderêço: trocou as televisões
de (3ão Paulo pelos teatros e boates do Rio. E tomem nota os desavisados
que ainda pãó perceberam a mudança: acabou-se defínítívamente: o apogeu
dá música pbpular' em São \paulo. A vez agora é dos cariocas, que estão
deixando cair f�rme, firrp.�.

.»

J.
" Não é "

o' simples fato, de Símonal ,er sido aplaudido por 30.000 pessoas
I].Q M.aracanãzi�o, (por ocasião da despedída ce Sergio Mendes) ou porque
a boate Sucata tenha estado lotada durante a temporada que lá .realízou,
vque se pode 'afirmar que o �io seja, agora, o dono da bola.

: l,Iouve' outro fato muito. importante: numa das, semanas do mês de
agôsto, eril matéria de shows musícaís, o RIo derrotou São Paulo pela.'
centagem de 14 a 1. Para um único show paulista (a càntora Claudete Soares
na boa,te Canto. .Terzo)"o Rio·,tinha, em icartaz cinco mustcaístem teatro e'
nove -ern boa�e. E]is allt:Uns eié�plos: "Planêta dás Mutantes', marcando a'
estréia �lp, cOI?junto nó' teatro;; o show de Elü; H,egina com Míele, no Teatro
da Praia (que, 'al�áS, adnda está-em cartaz); o show de Maria Bethânia no
Teatro- Sél'gio �ôrto, etc, '."

'

na música popular brasíleíra, em 1965:

,I

• \ I I:: -�, �" ,

O Prédio, da ,Vida' ',r., "
,

"�:, "á paláció <lã cul(ui:a ,vem atender à uma velha solicitacão C.os que
,'trapalha:in "pela piopãr��aç'ã9' cf� �*te, e cultura de Santa Catarina. Já 4á

" , m::fis "qe'\30: a:IlOS, que "JS ;intelect'uais ,de Flonanó],ilolis lutam por uma sede
·J.drópria(�qúe :póssi��íte; f). ex.pa�risão de ,suas ativldadfi!s e ofereça maiores
eondiçõ&<' de , cónvivêrieià ·ma:is:-'p-róxima eOm a comunidade em geral.

O, 'Góvêrno' do Estado vai construir o Palácio da Cultura. Nota dez
ljara a medida do Sr. ',Ivo Silveira e mais um d�z para o Engenheiro Co
lombo Salles p_o PLAM];G.

Entretanto, o que não está merecendo muitós elogios por uarte do
pÚblico é a' decisão dos órgãos de Planejamento em' localizar o Ifl'édio do
.Palácio da .cultura na Praça Pereira Ol�veira.

'

: ,Os que .pensarem detid�mente 'nos )co��unctente§ problemas_de trân
SItO e estaclOnamento de velCulos que advuao com a inauguraçao do no

vo edifício concordarão, não precisam de ruaiores esclarecimentos sôbre
p crime que vai se cometer contra a cidade.

, Po;' isso mesmo, antes que as obras sejam iniciadás, cabe ao Plameg
e à - Prefeitura Municipal - que tem agora um Plano Diretor fixado -

decidir a questão, .

Uma meditação sôbre o assunto torna- se absolutamente necessária.
Senão, vamos" aguar'dar os acontecimentos e, especialmente, a inaugura

,

ção. do nov"o
Jprédio estadual.

.. NOVO PONTO DE BL OCO
R,EST�URANTE DO LÍSA fERIS CLUBE

Serviço a La Carte ,

Salões para festas e banq.uetes

2262
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.

O ca,mpéorudod de rtl�U) -d� clttade coi�u�ça !&c domhugo, com
l

'

as disputas 'da prhrraeira, reg�ia, que r�u:rt:rá- l�ariineni,
Bi�dmeio ' e 'lihic La!�, ês.e !Í!Uim� fã C01�1 I�das as 'suas

fluar�içõ�s �é.H�id;;s� � A!�p L�:z: m.esm� (:�nl as gutuni"
\ç�cs'f�r�uad�s, ,diitri�RHndé" re�Rizà [r�in�mum]�i' e espera.,

� 'fazer boa figura l1ÚS �llSpUh'�S �© c�ladi�o, i�e "remo. , \'.
"

I,

�����������.�R�����ç�·��=�������i#�����__�'-�"�.�-!�;��.��!�'���.�.2LE�,���...�����"�'t�+��.������������"��'L�Ht�-�=t�'�'���������'wnr=�'��F�kcypzcy�'�������'�;�-ll�:1J= � �, �'.
,

fa'land�), ,�
� Iii) �

,', .,�" ;'�;
,Gilbei:to Náhas

I

Já Srnto Antônio de Pádua nos dizia: dparà dizêl' bem, tnüi-ti1fj
bõcas se calam; para dizer mal, muitas se .abrem. , ." o 'que equivale
dizer que é fato normal, corriqueiro mesmo, e pôstó tão �m prátida
nos dias atuais por muitos homens, contra outros homens, p'o'r hiuitó�
qúe ao invés de ajudarem COé!: criticas atrapalham, e atrapall!and0,
entravam o 'progresso 'd'G' muitas coísas.

' ,

Sempre achei, bola 1:1 oposição e a crítica. E não disfarço rninhã
satiaracão quando encontro iTnalistas,' escritores' e homens políticos
que sempre pautaram por U�"1"à' crítica constante ,e eficiente, paútadrl
é claro dentro do respeito, numa forte oposição àquílc que Júlgri
errado,' numa demonstração inequívoca de personalidade, que na·j'
se troca por alguns centavos,

É no esporte contudo que. encontramos mais críticas e mais CiP.o-,I ,..

sição, começando 1:1 se criticar OS dirigentes, passando-se, aos � lócais
de dispc�tas, encontrando-z,e pela frente o, atleta que ê' o artista, cio'
espetáculo e' fimJando-::::e no ál'bi'::ro. .

, "
- /. •

... _1' •

Seria mesmo uma maravilha, dirigsnte, atleta, local de disputá e

árbitro, agirem à sua v(b'tade; seretn pernas de paU, vé;mos 'estl:\;tlioil
sem condições e sem segurança, olhàrmos árbitros. praticáre:n::t .êttos
sem que se pl,ldesse cor.rigí-los, � acima d� tud0., 'os jornalistas e' çró,
nistas profissionais deixassem (:ie divulgar, já q:ue, tal faz parte' de
seu ofício e ,em grandes centros é o seu ganha pã�, � seu trabalho diÉ\�
rio e també111 a fórmula de se projetarem defiilitivamente na crônic:;t
espbr.tiva,

.', ,.

Mas é essa crítica honesta e sensata, dirigiga a dirigentes, atletas"
árbitros e público também, que tem feitô tantos progressos po espórt�,
tem corrigidp defeitos e tem nos tirado de fo�mulas exdh�xulas cie

disputa0, que não mp'is se ac(:"itc '!Os dias de hoje de franco, profissio'
nalismo nos ,esportes,

Não 1118 parece ar;el'tad:l a f(!"Dm::'a !O,dotada por, muit6s de si1éhciã!'
ante .críticas re;:>ebidF3 p31'í\

r � ':,i��a)' polêmicas, Jul�o imprescindívél
que 03 órg'í os- r;.!"2:','Sli"; ;-Q," '�" c ',us sérviços de relaçoes pÚblica!;,
capa-zes ele responc:el: RS c:iti:;i:ls uom fatos concretos, numa 'demon�,
traçi',o de que o' QUê é EugerUo ,'",ti sendo 'feito, corrigindo,se incJu
sive defeitos que 1,�l1jJt2.S vêzes 1';[10 são vistos pelos qúe dirigem, fáeé
a inúmeros outJ;.cs pb,::iproD'Icsr:s, rnas perfeitamente viSíveií;, ,ao)(
olhem do crítico, profissioD2.' r,\-c, " por excelência,

Não me parece j c;, te
'-

� " -: -," muitos que ao, longo dós afio,;

trabalhem em certa', ativldê"f.,· ,,::portivas, e tão logo as deixem,
passem a o.pontar erros, CritiCl ::;') àCjuilo que aceitar-à111 paClfiC9.111ent3
dumnte anos e '(}111 silêrcio, ?:jll:"-J, transforll'açàó rep�l;tina; �Ã' c�ítÚ:a

"
..

, sadia e a, oposIção cerri.',da fi: 'tn '�oriha' cargOs de direção e fOrmula,?
é uma exigência que ,se f2::;, r;í�- C� �:)ré:1?- visando 0, homeml ma� �W}q
que ditige, -pois nem tOSOG t'J!': ,(l:r:Jidad'es ele dif.eçã0. e n�nl todo
homem é talhado po-?'a tôdaG aI? ocupações, li:, como gosto niilitb" dê
provérbios que enCCirram V2rj,''';'f), nada com§) lembrar a '(rase 'di;
Rastinag: "'fado hO!\1sm ql:O é: ,c]'!'lém, tem contra si ,todo aquê!�6
que �e {.leses_ er8ITl 'ct8 P§.O C,2:�e � �IZl.una coisa:���"I'

I

Tivemos sRbado e d0�'Yii;-, (' "O ::}inásiô do Bandeirantes; 2JS dis�

putas da primei,ta Glliwe o-in r ,.tj:,ia do campeonato catarihense dJ
voieibol feminino, PartiC'ipLT2;T] ê.G� ta chave, considerada A, as equi·
pes do Bandeirantes, Clui'l"8 I';;c ,- .... �.gôsto, Serrano e COlég,io S.ã� José.

I " x x x �

'I
I

I'

Os jQgcs qi.�e t� ':��'2::r1.'P
final as cq'LÜp��S ,60, �, '''0{Y',

-

Agósto CSIT�) v�{'!e. �[\t (I :;
�

o' de:e��:rd}:t.( c}os __;]!-j': �';';"> I,��n

ém JOl:1'lilIe,

, :'e ,_

scurso r,egular, apresentaram' ão
omne campeão e o Crube Doze dp
"'adras classificadas vào aguardat
"u'cados para êste fim de semana;

\ "

x x x-

� � (�]a:ssificadas nesta chave, teremos
então às ::'i.n2ü3 do C" ,c-_�c. :"-: "e' '." \��"al 8m local ainda a seI' designao.ç.l
pela Fede:crrçs/) AtLt.rr c._';,:',., l' "), pom quatro finalÍscas, Doze, Ba11'

deirantes d8. Chllye /1 p 0" iC"" " ..is que serão conhecidos I\êste fim
de semrna.

- x x x-

\

Diretores do União Pall1J.eiras de Joinvme, estivéram nesta' capi ..

tal mantendo entendimentos C0111 o atual p_resi,dente ela .FAC, clespor
tista Sylvio Serafim da Luz. Na oportunidade os joinvillense's reivin'

dicaram a 'transfe:;:ência dos jogos finais entre a équipe da Ma'lchester
J ' ,

e o Clube lfoze de Agôsto, na série de'CÍsiva do título estadual de bas,

quetebol adillto, referenoo a 69.

- x x x-

A presIdência consultou.' os diretores do Clube Doze' de Agô8tO
da viabilidade d<t tn:.nsfcl'êncIa das datas tendo resposta pOsitivn.
Assim sendo, as datas dos' jogss ent.re DoZe

-

x 'União Palmeiras pevi
decisão do' certame de b�la ao cesto adulto, a princ�pio determinadas
para' 1° y 8 de. novembro, foram tránsferidas para 15 e 22 do mêS

próximo.

-xxx-',

, l'

Através da Nota Ofic�ul 35/G9 ora em circulação, a diretoria d�
FAC ·-,�'n ;'r "". -'''''()]vid0S em Lages, pêlo estacl,l1ai

Umião Palmeiras 61 x Vasto V0rde 47.

Serrano 61 x União' Palmeiras 48,

- x x x-

Ainda nesta mesma nota, a diretoria da entidade da avenIda
Hercílio Ll'.Z, vem de p:'()C'.f'-'�C'-· r;fl,é\)peão' estaduaI'.infantil de ,basque- 1

tebol 'a equipe do ,E!srrano C!'6' ':', Clube da cidade de Laglils, referente
a temporada de 1969. Hecord.a:'se que o -títuld estava errt poder do
União Palmeiras de JoinviÍle.

'

Ido Luz tem condições de brilhar na
regat�',pelo título da cijdade

II

primeira

dbl:hirfgc, na rala olir!lplca da baia;,

snl, :Jàr,fl-.: l"ll::j,l J:?.cJ;;jJ l�df;:ranç,"- ç!o
,

- certame, cofueçanclo p2lo ,Ch.ibc 'Z,üô:r",�. da- ,mê,srna ,categori,a,.
de Regatas Aldo Luz que· foi qLlt�m l'Ltcrtd, Vilela, p;aulinho e' BçE�
'pthnéiró ",ctef:.rüu tôd�s as suas nho cé.nrr;5enl o qUi".tro sem timo�
g�.làmi�5es p:ll'a à 'importa'nte dis-' wdo 'qU� e'st3.rá i:in a«,/, no pá-
pul,á, através r:;_) técnic.o e rema- reo a seQ"uir, d.cstin.ado 8 c18s,e
dor ,Alfi'é.dQ :Lmó", QilàêU'õs 1l:lfiõ, "uherta, Uma guarnição que não

_'
um dos campeões, da Interl'la2Í.onal t d' 1 d t"t'm se ,,8SCU!CU Q nos, rmnos, ,',

'"l· :

2.'0 parag'Ual,·.
""

'�'
v • � I ,_,,/ ,

1 1','

" , . "Cem UIl13. alcei'aç:1o (J.'f lCüO no u

Para Ó prih1:;iró páre.o do pro� g3.r do João Silve;ra) tl'aÚt -se da
b�:�rDa· .q....u�: �'s�á

..

f�. ��)'utrlgg0rs al �1"
remos .com timcnt;'iro, .clfl,..'lse de

/'POlJ.COS u,ias .. estão' a. 'nos, separar.
da" disputa .da primeira. das cínóo

regatas, .valendo o título de, cam

peão do I Campeonatn Citadino
dEr Remo, 'organizada -pala Fede-.

ra�ão Aqüáttea de, ,EÚúj.ta Catá,ri-.'
na' de, acõrdo com b seu calenda

ríó pata a, temporada 69/1]0, Os'
',:;
" preparativos, corno não podem .. '

d
li
.dsixar ; de .ser, :pro?s�gu.em ' com,,.·
l rnuíto . entusiasmo e an.imaçiio"
principalli'l�n te da parte .. da cha-

..

\ , ,

macia' "'génte nova" que sine, v'ai
'tá nas dispt.tàs pelo 'certame di,
..:cidade á:, qportU.riid::ide de.'cse p'rQ�',
.

:ietar lY:elhor, no. il,Inblente. �o, 1;e7
.

mQ) ja que cada regata, na i:naió
ria dos pareo,,; per'tEncem a;9� no

vos, ficando os' chamado "cobras"
coni aIgl,lIllaS', exceções, para: os'-

p:heos de classe aberta,
'" .', \-'

, ',"
.

.

ALDO,LUZ ESTÁ PRONTO

lo �, ,
' i

�
.,_ , j

Itcje vamos começar uma apre

.ciação sóbre os, tl'.ês cl�lbes Cjué.
_E:starao, na" manhã' do prÓiXimo

novíssimos, o 'ulvirub·rO' 'vai, à raia
com Ch):ighini' cÇlmo voga'./Vilela
('(m}o sotavoga, ,C�'trioni como so

c",próa e Jo'ão Sil'l'eira como p·yôa,
:;ú1a gn:arn\ção que. na opinião
des ald;stas" nao pode ,perâ2r. pjr

-

t�r mal,or �x'ppr��êncla em embates
'eh' envergachE'U, sabendo-se que
,t.:,idos êles Já fo:·'am carnp2ões ca.

,tarinense, mas 'nunca no quatro
cóm timoneiro,
Alfredo e Éclinho são os inte-

grantes do, dois sem timoneiro,'
classe aberta, segundo pá�'eo do
pro'grama, no qUfjJ o Aldo Luz
também conta vencer, mesmo t'e�

conhecendo que o MartllY.:li e o

Ria2hUelo - estarão no páreo oom

guarn'ições bem treinadas.e CODS-

I.

!.
.' '/ � �,

PHILeU chassi Lonu·Distanc�
IAS CASAS SA�TA MARIA

,

f

trtuidas de _ valores cornb êles: oa-
tegoxizq,dos, ' :, . _

, I ';\
.'

.Para o páreo de yoles a, 4 .re

mos príncíaritesz; terceiro do' Pro
grama, o Alr:i -Luz tem umà b9a
guarmção, podendo' bl;iihar� Está
a mesma co�stitújda por pá'nga\rá,,. - ,

.
,

'

Gi,lberto, José e �Trilha, ii ,.,' ;

Ghjrighini .... r�fi)a," pela 'primeira
.. VE'Z no SkÜ'-f, classe novtssimoi, 'en
frc 11�ando Wàzário, do Mal1titi'elii
é -Il:dsort, do j:ÚachtH;lO,- ta�'b;é�
estreantes nê�se t;,�o' -'di bal:6o.
Está em grande f�rma 'fJ�ic;� e
VEm. se dandQ" bem cpín ,d 'ba;rco'
,q ,.ex)Jerir;nent��o'. row,er que os

.

alclLstas acreditam poder. em bre-
.

vi!· suplárltar J Li.quinho, aihá�· °
mais' completo êerr1 Santa Cata�.jna,
H,,; quiçf!, .110' B:rásil; na modalid��
cl�'
.,Pára ó. sex-td:.;páreo, em úuti'ig-

; gtr$ a, 2 tEll11iOs ÇOrr1 túnonçiro,
Çl.a8�iC, ,novísSimos, o Aldb Luz VIU·

'.; C'omp:;tir com ':os, no'Vatnt'; Hàtli.il�
,tort e 'P,:dro 'Montelro, que já .fii-
07'· 'a-i1 'd"'11a tJ50 '81'1('0' 't'em sy-LCl. '

� ,'_ 4.�, ", ,u. � ,� .. � . � � t-

'(.úEçlos, Mas estão treinados e es�

ci;mtra

r. • ..., ... "':t��� ,c'í:r. C'lp:" c-' r-t � ... '" 1

bl'�,"'/..I.J.l ... Ctv .c4A. ... .LJ.p�a ca,�ar1nt,n:.':i.e aa.

In1cdal'dd,d2 que estlY�l'a desf )':ra'r

lY:.')c[aIJdade que esp2ra de,hrrar
se da d"rreta sofrida dis.nte do
Martinrõlli 'na d\spllta das elimi
natórias que' apont.arám ti:! res�

pr:lscn�.antes d'1 c!dade 'lGS Jogos
AbErtos de JOinville,
,O sétimo páreo dsstJ.na-i:'E aos

milital'es, em y018S � quatro re

mes, classe' estreànt�s. Nr,b va!'11os

faJar dês:�e páreo, �to ::1[,0 cou

tar pontos 1)ara os cÍ\ubçs, O· que
.5.2 sab'e é Que o Aldo' Luz tem em
seu galpão a,- guarniçit0 dg, PdH'cia
Militar.
Para o, páreo de r,'!ouhle-skiff, o

Aldo Luz enfrentará sem .,'chcmges '

de vitória, "os expé;rimentados
Prats e Luiz' Carlos, mUl'LO émbo.,
ra os aldlstas ccil1sider!�m a g'uar':'

,
,

Apenas NC�$ 55,00 �en'�ai�, JlU
'diversos planos a

_

sua eS00lha
I.'

A Qualidade Philco ao�lç:ance de todos
CASAS SANTA MARIA - Rua Conselheiro Mafra, 29/31
- Fone 3868

Fi11al Conselheiro Mafríí!, 56 -' Florianópolis SC.
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, ,

"

"
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"

-,"

\ , !�
'"

, •. ' ,_. 'f', o'

-

1 t 'lhss,'da: te-g'ãtâ' q'''.iiê tlfár,MU,-o.',.in'r�.Jil;içao, que é torrnad.is ,pe, os, ve e-.'
\", '

. i c-:Ó, "
•

_"

rarros 9€l\fOn., e Heíns' corno capa- cío dó I Çampéonato'de Rema ,cio.
citada a vÍtótia.'

"" ,

, Interior, :incÚlsrJe ;Sêt'v.íhtlo' com� t

Para o. páreo fj�al que �s alvi-l á:i'bi�ro' Geral 'da eOlPt!eÚçao' q��;: ..

rubros esperam vencef '�bm 'f_ac'Í;"
,

teve'; corno \'ve:fiêedbl'
'

o 'clube, 16V
Iídade,v a, guarnição é â i�guinté: cal. Os: 'i1)OtiVOS qué,' levatam,;'p:
,AÍfrer:}, HaeJJtel(Caborli, -p,auli� rr.aióral ' fa.strueario � a liçentiar_'��,
nho, Gilberto Pedro -Monteiro, " toram dÓis; os Seus ,multas afaz�i�
Hamilton e João Silvelrs,; rei pútiéul'�i:bs '�e6\: 4e�êjo�d�7. d��., .

'. T�ixeir� e Ecis�ri .CJetô'�se�ãàc.os vez : ao' seU i3u]ji'ltitHt:o!;'/ê�'(te"ntu·à;l:
.

. graudes ausentes do .À�d�, I.mz, Ivis� . p"dis nâc)'é 9,015 t1�e.,'q:t1éd'in·'�õ:fn�ri/
tb n�o _l_?o<;l_;rem CHsP,l�tar': 7 ,re�a,t�' . ,t� pa!{(1 .'Sr· as�'hdfjfi�;�:�ã�� (vitõri�$
'por � estarEm ,cum�rmclo- �"estaglo.'. ':;"consegutq:as nQ.:te.�réno ,das :_:rea):

..

!�!i.�:�:E�0�;::r:��;i::'���� ,... ; '��tJ�'��:�}�i�ia�!aHt
PRESIDENTE Dl\" FÁSC .

"
. corÚar 'ã 'FASC 'côm� 11111. 'esportilliií.
.d� 'fl.:abarito, 'núe,' é'6ihõ, todos si"'
br,n;' ,teriJ s� deSlll011trtj)i.do a co#�
WI1ta -'de' várias hilsst>eS,' !;hti'e e'.:}
las a ·chêfi� .da� tlelêg'á'cào catart'::'.
'nénse :q;íê - �is;p1Üotl.J •. e,�: Pôrto Ap.
lE-'grf, Q ultimo B�asi:r�ír:ó_· de Ré;:
mo e a: tarefa. ;\hiÍl!bél'n -coroada dé

. eXlto�, cio r;e�orln�I;�\d tf�tc�.. (ftQ (J(i�
\d�zo 'd;:: fútii�'a� �í;�!7Fj.f\ê,6'qliê ét\1'
tnrá em' vi0'ór;h 'pfliF.tll1f"da/&eglni::'
da rEgât�; �á:lída ,[ltií.o��titUl0 et�,
ca'mPEaO' tio ihtetict'r :.;,à& Estadà .. !.'

,.
',<

:' '�t�,\ q
,("J ,.;,-.

"1,0.-, <.1,

'Seglmd� apuroü a nossa. repOl::"
�agem, o eS�lortlst.::t Eu'rico Hos

terno, preslderite 'da �Feder�cão 'A
qvática, de Santa Catarína, .r8sol":
ven licenciar�se,

..

por : se�senta
dias', eI\tregando o eargo a'o ,vieé
Ptesiclpnte Sady B�;rbêr.' '11:ste já"
invrst:dó na fun�ão, ê.steve sábado

€; 't:!Oll:irl?;o ,em Blnmrnàü, (mete
cuIdou j� n'o CO,:1 as d'r)géntf?:< do

GLlbe Ná'utico· Al1�:S_ric\a dos �cta-
;'

1\ '-�. . 'i" ,1

lPIPRO�A[ Veitu�u$, ���,.��'
"

� i,
I: .

" I

, I
com 20% - 30% 4.0."10 de entrada, 0 saldo fáéilitah1ds at� 24 ,fifl-'

" 1
ses pelo crédito direto ao consUfhi�ot. _.

'

Il I Úro Willys """ ... ' . - " .. " " ,': , , .. :: , . .. .. áh(l�,� � 'i

II I Ji�!am�r:�t,y, ,; ... ,.,'.',",.,.,',.,',.,',',' .. ,';','.',.,','::.-
'

,.,:�' .. ,.,' 68
[

"

'I'
I "

I. Vólkswagen ""\"" .. , .. "",.".�.",."".",',:.. ,, ,00

,i \ ' ,

i I ", i; �iPr�na�;
,

·'f.
',tipo Sc"mi�t"O

. \ ."

-.

'I

, j,
"

1
i
i ,

�;
I

j
I
I·

I
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l

TeleViSor Philéõ
"Novilenea"

"Solid State"

Modêlo B-127 - mesa 59crn
Modelo Bf28 59cm

"

I"
,� i

, ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLÍNICA RADIOLóGICA·
Hadioloq;ia Dentária -Exclu�ivamente

Dr. ARNOLDO SUAREZ CUNEO - CRO nO 169
Dr. ROBERTO GRILLO CUNEO - CRO n? 135

En�l'êço: ,Rua FFerna3n4ào Macha-do, 6 ., 10 andar

.' ".' .
one 27 - Florianópolis - SC

HORARto DE. ATENDIMENT-O - RAIO X
'�EGUNDA -- QUARTA E 'SE'XTA :___ das S'ás, 12 e tias
lfi às 18 haras "

TERQA E QUINTA �"sómente das U5 às 18 horas

--�'-------�-�-----'-----��

DR. LUIZ F. DE VINCEM!I
Ortopedista e Fraturas em GeraL

r:>oe�1:ças da coluna e correoào de deformidades _

çurs(l de espeoíalizaçâo com o Professor Ca.rlos Otto.
l1enghI Pro Buenos Aires.

.

·

Atende díaríamente no Hospital de Caridade.
Residência: rua Desembargador Pedro Silva n.o 214

.
!_- fone 2067 -. Coqueiros.
�.----�--------�-------------�------------

,;OR&:' CLEONICE M. ZKMMERMANf� I·
I, LARGURA" I" .:. PSJQUIÁTRA iNFANTIL

.

,

"

. .Dist1Jrb,iO,,�
de

emidu,
ta .: dísturbíos d,';1 PSicom,otriCi-j':l:lade. --' nelJNses f" psíooses "mran tis - orientação

,:p�jcÓlogiça. di:. pais. ' ,

,

. '"I"JOhsultÓl'ió: Ruá Nunes Machado rio 12 � :!? andar
,�'.,,- ;salà .4', Marear hora de za a i)a feira �as 14 '[\8 181·
; Ilora.s;,:·,: I, I

.

�ir�'-'��i�'�----'------------ __

DR. A. IiA:.j.iIS'JfA JH.
Clínica de crianças

RUA NUNES MACHADO, 21
, FLORJANÓPOLlS

"

�.�----------------------------------------�

,: . POLICLiNíCA'__ ATEHDI�tENTO
.

"ODONTOLÓGICO
PLANTÁO nnJRNO E NOTVRNO

.
DR. RAUL FERNANDO KLEI;N' - CD
,

.

DR" CARLOS A:. BORGl<;S :-, CD

,DR. CLEO' NtJ:N�S .DE sonSA - CD',

CJ:;,lNICA GERAL - PRÓTESE
'biRURGIA ;._ ANE$TESIA GERÁL

f An�oniet!).. de Banas, n .. '18, andar térreo __ apty. 1

';ESTREI'l'O - FoLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA.'

.

, ,

...---:
�(,:.. .......

Il' 'D.'R� ANT�NIO,��N1'AEtA' , I'�.
.

Protessor'<1e" RSiquiatrü\ da Faculda(de dI;) Medic�-I.·; nà -,' Pr()bl�ma.tica PSiquica, Neuroses. '\ ,

t ' DOENÇAS MENTAIS

,: / �onsultóriO: E!Íifíc�o' As�ociação Ca'tar1nense de

t.· Medicina, Sah 13 ,_� Fone �2208 - Rua Jerouimo Co�-, "

'lho. ;)5� � Floria,(óp_9li�.
�_""""\.o� .;..,..__

""
'

" ': ./"�CLIN'fCAiODeHT,OLQGICA
:, ;�;�:'����!b��:t�ettil. :�";; "I <,�'; '\ ',:. _'

J '. b:�. Luiz Q: KaÍláshiró
" C. Dentistas

J.

Qdàntopediatfia
CirU1'gia ,_j_ :Prótesé 1.Clíhica'Geral· ;

\

.'

HdTárjo� "15,00 às 22,00 hOras" t· ,\-

liu� Fefipe SéhÍnidt - 34/s·3. ' f.
-�. ,�. I ,�.

--------- _._�-.----'--

{ , �scRí�ORlO in:nioGACIÃ.
Jackson de Paula Kuerten

.

,
'

Advogado
Hélio Catnéil'o

Advogádo
H<\lrMio: das, '8 às 12 e das 14 às IH 118 ..

;
" Ed. Florêncio,Costa, 58

7:0 'andá!; - s/704 .,-7 Fpolis - SC:
, I

"

°1 .. --:--;.,

rf: ,ESCRfl��aIO. �� All'OCA��A I
, 'i;' ,:�,�tDlt B1l1�Cj;\O 'lIANN�

Cíveis' - Criminais - Trabalhistas

JOCY JOSÉ DE BORBA

Advogado

',.,f:\·" Rua Felipe;Schmidt,,52 - Sal", 5 - 1° Andar

� Telefone 2246' - Plorianóp0lis

,DR. ENIIO LUZ,
ADVOGADO I

;;' Cal1sas: Cíveis, comerciais, trabalhistas, fi�cáis.e.
c,rlmina!s.

Átende: Das 9 às. II cboras, di§.riamente, com ho

ra marcada.
Escritório: Felipe Schmidt, 21, sala 2 - Fone 2779

Residência: Presidente Coutinho, 85 Fone 2779
,

�I\ !V HENRIQUE' UVO T"IESSEM
t CLíNICA GERAL

.H.as - 5.as feiras 15:bo � 19:00h.

-r'�Sá:badOS
9:00 - 12:00

J
ftl'a G'ilspar ':;-'Itra, 275 sala 7
- \

'1 (frente ao 14° B. C.)

·

. ESTR�ITO

. DI. i:GJNAL�O P. OUfEIIA
"

, ,J) PEOI,OGIA r
I, .. EJi:-JI4é,�,�co Residente do Hospital S04za Aguiar
oa., I W c 1. ,

.

Setviç'd{ do Dr. Henrique M. Rupp
:�IM � BffiXIGA, - P,P.OSTATA - up.,l!!T�A - DlS-

. ii TÚRBIOS SEXUAIS .

·

.

. � .

; CONSULTAS - 21as e 4.as feiras. das 16 às 19 ho-
fá� - Rua Nunes �achado 12.

'

" ;..

-------------------- ----.--,.....

PRÉDIO N�, FELIPE SCHMIDT
-'l"'"""�-'

.} yepde prédio localit"do à rua F, Schmidt, 3, Trata,r
. rrêste .1nrnal com o Sr. ROdolfo' Sulivan no periodo fla
t�rde,

CONTAX4
ESCRITóRIO DE CONTABILIDADE MAQUINIZADA

JOrge Alberto da Silva

Técnicos responsáveis. Humberto Paulo Pacheco
.

Marrlda Helena da Silva

SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE MAQUINIZADOS
ATENDIME��TO AO INTEHIOR POR PROCURAqAO
riu'a io'sé éándido da Silva. n> 629-':__ Estreito - Fpolis
:. S,C"

DR. EVUmASIO eliDN
ADVOGADO

Rua Trajano, 12 - sala 9

-----,---�------

BAti LiDA. , "Construções - Admíms-

1 ° r.ndar - Fone ;)517, I:
VJ"ILDI E

Engenhar-ia -:- Projetes
tração
Rua Felipe' Schrnidt, 5<!
_________ -tr

9_'

VEHDEr.SE
'PRitÇO DE OCASIAO

Úm terreno medindo 23x80, Com uma sasa de.

madeira E um galpão, a rua' Joaquim Nabuco 312, no ,

Estreito perto do Colegto N, S. de 'Fátima.

Tratar a rua CeI. Pedro Demoro, 1794, na Organ-
t.ec Estreito Florianópolis - .s.c.

�aFlçl SEGUltO!J�
Seguro é gênero de primeira necessidade.
Para aproveitar as coisas bôas da vida., você pre-·

cisa de paz. A paz que resulta na certeza de que-sua fa

mília, seus bens e seus negócios estão protegidos pelo se

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

'

Ou você prefere Viver perigosamente?
SEGURO li: ,Gt;:��ER() DJ?: PH,(MEIRA NECESSIDADE".

.
.

CONSULTEM-NOS
, MÁRIO LEAr, � vülTLwr tÚ� Seguros - Reg. SUSEl"J
4012..

.

Rua Gaspar Dutra, 524 - Estreito - SC.
(Ass,sténcia .J ürldH..a Dr, Rob;;;rlo (T, Satnuaio . Dr.
Evilásio N. Caon)

-

Obs. Você não terá problema c::l estacionamento,

JUIZO DE DIREiTO DA COMARCA DE S. J. BATISTA
E1JlTAL DE Cl'l'AÇAO COM PRAZO J)E' ;"0
(TRINTA) DIAS, DE INTERESi:3ADOS AU-.
SENTES, INCERTOS E DESC01"lHECIDOS. '

O 'Doutor Mauro Irineu Werner, Juiz ele Direito d.a
C'omarca de São J'oão Bat:sta, Estado de Santa Catarina,
na forrria da lei, etc ...

.

Faz saber' aos que' o presente edital' de dtação vj.,
r:em ou dêle conhecimento tiverem, que por parte .

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

domiciliado nesta cidade, foi requehda uma ação de usu-'
,

O:;i:ip�âo para [\quisíção e dpmínio do imovel seg.uin te: .

," LJiil ct:lTeno rural, sito na localidade de Campeche�
'flt.;:;te município e comarca de São Joã(j) Batista, com

as seguintes medidas e confrontações: frentes ao norte,
tll1 terras de.-Manoel M. Costa, medindo 703 mehos; tun'
dos ao sul, com terras devolutas, ;possuindo' uma larQura
de 355 metros; ao >leste' co'm terras d,e BenjamiJ:i1 Booz,
medindo de comprimento 2. 850 metros e mals adlanLe

.

cotnplementando co� 250 metros, confrontando com tér
ras de' José Pereira; ao oesj;e,' com terras de Rau! Wls-·

beck, mt:d1ndo 2,5.00 metros complementando com 600
, �etros, QJle fazernc..c,Qt11.,teJ,Tas, Qj:)"I..mjJ,!,§J �asGijlJ.ento e

José Cos�a, perffl.ze,ndp uma área, total de l.251.900m:ri•
E p.1.l'a q'ue chegue ao conhecimento de toc:.Js os interes
�ados e ninguém possa alegar ignorância, mandou expe"
0.1' {) pre'sente fdital que será allxado no lugar de cpstü�
me, na sede .dêste Juízo e par cópia publicado' na forma
da lei. Dado e pass.ado nesta cidade de São João Batista,
aos sete dias do mês de agôsto de mil novecentos e Sc'S

senia 'e nove, Eu, Almir Zunino, Escrivão do Crime, Cí
vel e Anexos, o datilografei e subscrevi.

MAURO IRINEU WERNER - JUIZ. DE DIREITO
�, .

.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE S, J. BATISTA
E1Jl'i'h.L lJ.c, (;ll'AUAU COM PRAZO DE 30
(TRINTA), D1AS, 1m INTERESSADOS AU
SENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

O Doutor Mauro· Irineu Werner, Juiz de Direito da
CUl11arca da São João Betü,,:a, Estado de Santa catarina;
na forma da lei etc...

.
,

.

'jFaz saber -aos que o presente edital de citação' vi
remi, ou dêle conhecimento ·tiverem, que por parte de
E.;e�,uiE;1 ZunirlO Filho e Mauro Zunino, o primeiro s.ol

te"rp, rnaior, residente em .P?USO R�dondo, ? segundo c�.,
sado, res"dente neste MUl1lClplO, fOI requenda uma aça'o
de usucapião para aquisição 'e domínio do imóvel se
guin te: "'Oma gleba de. te,na, situada na localidade de
'l\l.Juba,' neste Município, Ç!e fOrma regular, com as se
guir�tes medidas e confrontações: 61,00 metros de fren
te que faz no Rio. Tijucas; com 660,00 de fundos Que faz
com terras de Antero Vicente da' Silva, ao· Oeste com
ValdemíÍ'o Ribeiro e a Leste com Antero Vicente (;'1. S11.
va, p:::rIazendo úma área de 40.260 metros quadrad"s". ·E,
p·ara

.

que chegue ao conhecimento de todos os interes
sados, e ninguém possa aiegar ignorância, manctqu e:x�
pedir o presente edital, qf1e será afixado no lugar .de
costume. da sede dê;:;te Juízo, e, pür cópia, publicadO rt�
torma da lei. Dado e p�sado nesta cidade de São JOáo;
Batista, aos, vinte e um dias do mês de. julho de II\il no
vecentos e sessenta e\ nove .. Eu; Almir .Zunino, 'Escrivão
do Crime, Cível e Anexos, o datilografei e subscrevi.

MAURO IRIN�U WERNER - JUIZ DE DIRbITO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGóCIOS DA· ,

FAZENDA
COMlSSÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DO CON
CURSO DE FISCAL DA FAZENDA - (Decreto n, GE -

27-02-69)
. ,

EDITAL
A Comissão Especial faz, público conhecimento dos'

interessados que a prova de Noções de Contabilidade,
do Concurso acima referido, será, ide�tificada no dia
22- (vinte e dois) do corrente mês, às 20,00 'horas, no :J;l:
difício das Diretorias, 11.0 andar, situado à rua Tenen
te Silveira: em Florianópolis - Santa Catarina.

Florianópolis, 16 de outubro' de 1969,
.

OROZIMBO CAETANO DÀ SILVA
Diretor do Servico de Fiscalizacão da. Fazenda

.

-

PRESIDENTE
>

WALDIR DA LUZ MACUCO
Diretor do Tesouro dó Estado

)o 'LEONE CARLOS MARTINS

Contador, Geral do Estado
..

SÉRGIO 'UCHÓA REZENDE
Procurador Fiscal do Estaco

JUCÉLIO COSTA
Repres�ntante do DORSP.

HÉLIO SACILOl'TI DE OLIVEIRA
Representante do Ministério Público

. 'GERMANO AMORIM
Representante da Associação dos Fiscais da Fazenda de

'Santa Catarina

ANUNCIO CEp'T'C)
POR 365 DIAS, ..

MANUAL DOS TELJ;:FONES DE FLORIANÓPOLIS
"'Seu 'criado, obrigado"

. Informações: .

Rua Felipe .Jchmídt, 52 - 9.0 andar - conjunto 904

JUIZO DE DIREITO DA ÇOMARCA DE S. J. BATISTA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, DE INTERESSADOS AU-'
SENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

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

Faz saber aos que a presente edital de citação vi
rem, .ou dêle conhecimento tiverem, flue por parte de NI
VERT NILTO,N SpHLINDWEI� brasileiro, casado, co

merciante, residente e domícíllado nesta, cidade, roí, re
querida uma ação de usucapião 'porá aquis�ão e dorní
nio do imóvel seguinte: "Um terreno situado na locali
dade de Colônia, neste Município e Comarca de São João
Batista, com as, seguintes medidas e confrontações: ,.
1.250 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 todos os interessados. e

ninguém possa alegar ígnorânoía, mandou expedir d pre
sente edital, que será afixado no lugar de costume, na

sede dêste Juizo; e, por cópia publicado na rorma da lei..
Dado e passado nesta cidade de �ão João' Batista, aos

vinte e seis. dias do mês de setembro de mil novecentos
e sessenta e nove. Eu, Almir Zunino, Escrivão do Críme,
Cível e Anexos, o datilografei e subscrevi.,

.

MAURO IRINEU WERNER -,- JUIZ DE DIREITO

JUIZO DE DIREI'J{'O DA eOMAROlA DE S. <J: BATISTA:

�i?Ji;�AfED�l��g�o IN���El:AA;gs DEAJ�
SENTES, INCERTOS E· DESCONHECIDOS; <

O Doutor Mauro Írmeu Werp:et, Juiz. de . Dírerto: d::t:
Poinatca de são tó�o Batísta, Estáqo de. Santa. Catarina;
na forma dá l�i; etc., '

I
.

.
. ..

'.;... ,.

Faz saber ias que o. 'presente .edital de citação, .ví-,
./ rem, ou' dêle cónhécímento "tíveretn, que por parte de

'

JoSé' Rosa, brasileira, solteiro, lavrador, residente e, do
miclliado: na .localidade. de 'Grata ,Funda, distrito de Ti
gtpíó, neste muhicípio e. comarca; de São João Batista,
foi requertda uma ação de- usucaplào para' aqjlisiç·áci é
domínip do .imóvel seguin�e: "Um terreno rural, sitl) em

Grata' Funda, com as seguintes meçUdas e confrontaçdt's:'
372 metros de frente que faz ao Norte, I)Or 1.550 de fuD..
dos que faz ao Sul, éom terrás de 'Virgíl-io de Tal; extre';

m,:áFi<:lp a, Leste,. cqm terr,as de Bento José Formento, 'e'.
ao Leste com Çiita,s ,de Pedro ,Bonomenti, perfa2;endo '.mua·
áre,a: total de 574.6QOm2" E, para que chegue ao conheci
mento de togas os interes�ados e ninguém !Jossa ,alegar
igrior.ânCia, manaou, expedir o,<presehte edital que 'ser�
l:1,fixado no.. 'lugar de oostu_me na sede· dê'ste Juízo,' e 'por '

cõ.pia 'publicado na forma q,a lei. Dado e passado nésti'J,
éidage de São João Batista, aos vinte ,e Sl.líS dias €lo m·ês
de ·.setembro de mil noveceíltos e sessronta e 110ve: . Eu,
Almir ZUI'lino; Escrivão 'do Crime, Cível e Anexos, o, ça;,
tlIog.rafei e. subscrevi. /

'"

.

M:AU�,O <rRINEU WERNER _: JUIZ OE' DlREITQ
"

.

\

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

.
.

';. ��. ,-

Jtnzo, DE DIREITO DA COMARCA DF. S, J. BATISTA
EDITAL DE CITAÇAO' COM PRAZO DE 3:0
(TRINTA) DIAS, 'PE .INTERESSADOS, AU-'

,SENTES, INCERTO� E pESCONHEClDOS.'
O -Doutor Mauro Irineu Werner, Juiz' de Direit� da

Comarca de São João Batista, Éstado de Santa Catar.ina,
na forma da lei, etc...

.

Faz saber aos 'que o. presente edital de .citação "i
rem, 0\1 dêle êünheciment() tiverem, que por paltte. de
Olávio Cirilo da Silva, br!):silei:ro, casado, lavrador, resi·
dente e domiciliadõ na localidade de Aratacá, neste mu-,

niCípio e comarca de Sãõ :lóão Batista, foi Í'equerlqa uma

, açãG de, usucapião, para. aquisição e domínio do imóvel
seguinte; "Um terreno situado l1a localidade de-Ar·atª-"
ea, neste 'município e comarca, com as seguintes medi:..

.

das e' conftonta:ções! 167,2 metros 'de, tertas de. ftentes"
por 715 de fundos, confron.tando ao Norte' cariL Joaqufm
Laurentino; ao Sul com terras de João Silvério, fazendo
frente a Leste no Ribeirão Ara,taca, e,. ao Oeste com ter
ras 'de .herdeiros de João Estêvão da Silva, perfazendo
referido terreno, uma área total de H9.5481l12". E, para
que chegue ao conheCimento de ,todos OS interessados',
e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedi.r ,o

presente edital, que será afixado no lugar de cost.ume
ná sede dêste �Juízo, e por cópia publicado na: forma da.
lei. Dado e passado nesta \ cidade' âe Sij,o João Batista,

, áos vinte e seis de setembro de mil novecentos e sess€n�
,

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

'

','

MAURO IRINEU WERNER - JUIZ' DE DIREITO

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DÉ: S. J. BATISTA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAs, DE INTERESSADOS Au
SE�TES, . INCERTQS E DESCONHECIDOS.

O .:1outor Mauro Irineu W:erner, Juiz de DireÚ;b da

Coman�a de São João Batist,a, Estado de Santa Catari� c

na, na forl�a da lei, etc ... \
.

, '

Faz saber aos qúe o presente edital ce citação vi�
rem, ou dêle conhecimento tiverem, . que por parte q,e

..

Teodoro Manoel Wisbeck, brasileiro, casado, lavrador, re
sidente e domiciliado.na localidade de Fernandes, neste
município e comarca, foi requerida uma ação de usu�a�
,pião para aquisição e domínio do imóvel seguinte: "Um
terreno rural,' sito em Fernandes, neste município, com

as' seguintes .medic;las 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, com Walcy'W ... Gomes com 600 metros, e,
a:o Oeste, com passe de Roberto Generoso Mello com l.000
metros, perfazendÇl, uma área total de 943,050 metros
quadrados". E, para que chegue ao -:,onhecimento de to
dos os interessados e ninguém possa alegar ignorânçia,.

. mandou expedir o presente edital, .qUt será afixado na

sede dêste Juízo no lugar de costume,' e, por, cópia pu
blicado na f.orma da lei. Dado e passado nesta cidad" 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.

'

MAURO IRINEU WERNER - JUIZ DE DIREITO

" SINDICATOS FILIADOS

E DI ,T A L

GonfOrme .Edital' do Snr., Delegado do Trabalha, pu
blicado na, Imprensa do Estado de, Santa Catarin(l, de

p,o�taria D,N,P.S, n,o 25, de 01-04-69, convocamos os Di
retores dos Sindicatos e seus respectivos delegados repre
sentantes sediados no Estarto, (Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias de Energia Hidra e Termo Elétri
ca;, de Florianópolis, Sindicato dos Trabalhadores nas In.,
dústrias de Energia Hidra elétrica do Vale do Itajaí,
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Ener":
gla Hidra e Termo Elétricas' do Norte do Estado de San
ta Catarina, e Sindicato dos' Trabalhadores nas jndús-
"tria.s de Energia Termo Elétrka de Tllbaráo), para U ..

ma reunião, no dia 25-10-69, às 17,00 horas, em pri
meira convocação, e às "18,00. horas com qualquer núm'6'-

,

REde de.> �ind:lcat6 dos. TrabRll1adorn "" i·I:'"
"r.drto dE; Energla IIldro e Termo ElétrlCa dt. r.'h,a u!l("Vu; . .>;

à Rua Jerônimo ,Coelho n,o 32, par� �nd.icaçãQ de � de':
legados eleitores, (letra B do artigo 10.0 do portaria
25/69), às eleições a serem, realizadas em 27-10-69 pa
ra escolha de um membro efetivo e 3 suplentes, a'

J. R. P. S. do Estado de Santa Catarina.
Florianópolis, 20 de outubro de, 1:69.
Federação Nacional dos Trabalhadores n,as \Indús-

trias Urbanas.
.

P/Diretoria
Luiz Gonzagà de Miranda

�residente
I '

...

Teixeira da ltosa

"O Pl'U DA AVI:.�AO"

De volta de umas rerias, trouxe

c:: Petrópolis, lU, uma touceira
ue bambu. Plantei-a próxima ao

ranch.nho de praia que tenho em

C"L�q);;:, aqui r1:1 Ilha.
I

,

Ab "a.ze·io ,;,nk-sw possuído de

grande emoção. Ê que, assim pro- ,

cedendo, estava prestando meu

culto cívico, índividuaí, a uma

�J.1!,nde hoiue.in. nascido no ínte
riar de M, Gerais, na Fazenda Ca

bangu, próxima de Palmira (hoje
c.dade ti, Dumont),
lXod touceira de bambu veio de

casa construída per S. Dumont,
em Petrópolis, ono , residiu, e hó
.je transrormada em Museu,

u":' 1'"lCl'lda espécie de! bambu,
S\' UUli,uno se UI"Ü";OU para com

posição de seus aparelhos voado
res, .segundo nos, Informou. o en

c<trro:;s"úv lia Museu.
'Admirador do' grande' herói -da

dírrginilk; .de dos balões e primei-
1'0 nomeui a conquista),' o espaço,
de maneira pública e comprovada,
em aparemo mais pesado que r.o

ar, Veja com simpatia rodas as

homenagens que lne sáo , trtbutá-:
das.

.

'Ó. Com entusiasmo, saúdo a emis

são do selo de 50 centavos, em po-
'li(;l'omia, que a EBCT tez círou

li}l;' dia i7 do corrente' mês de ou

tubro, numa tiragem de ]:,000.000,.
e:;ll:). rolhas de .25 unidades. �.

'

.'
No rcn.ndo sêlo, de formato re

tangular �'
.

vertical desenhado
por .l!idson de Araujo .Jorge, .ím

prssso em of-set, na dimensão .de
lJ,0;,.,.ó.O,OJ::l, aparece, à" esquerda a

r.gura de
'
S, Dumont, com seu.

chiLP2U de abas largas, a Torre

B,td .e o baiâo que a contornou;
€m 10/10/9ul; à dLteita, se vê umá
partE da Lua, onde aparece pau.,
sd;do o medula lunar, ali· descido
�fll 20/7/969, 'Na parte inferior fi-

.

guram as datas "'�ijOl -' HJ06',' '(a
e�qliürda) e "1969", à direita. Lo

go', iYlais abaixo, da esquerCa,· pa·
ra a direita, estão os nemes "San

tos Dument .,-- Armstrong - Col
bll.S -- Aldrin",
Fdizmen\;e, nao é êsse O primei

-1''0 ado postal brasileiro em ho

rf\t:nagéIL ao insign.e brasileiro.
.

Em 28j10/9::l9, o' DCT (atual
EEG[) já o haVIa honrado; ,numa,
SéLt: �n:l",,"da em h,omenagem aos

pró8n:::s e a pnmazia aeronáut�-·
e::l b.rasileira, eom um sêlo de',',

1�O;JO (eôr o1;va) em que apátecia
i'\ua efigie, bén1 comQ' com sêlos
5'0, 200, e 500 �'éis, nOil quais fi

f{Lt.T
'

.. ".i 1: o n1lDI!llit.n�ü eri'u1.do errl

s�!à ..ri0l111a' p�}o 1\.EROCLU]3-E' ,de
FR.L"1. '>J{j.,;i) ,s1:-:1 St. dlór�de, e as:ima�
g, lb (:�.:; 'i&.i'Ld aparc:l.lL1s voa._do-.
f,,3 p:.r éh: construidos,

,

.

Os sdos de 20ú e ::'l.J réis, em.

2/9/931, recebsram, sobrecargas
d'c Jl\:VcS valares (2;;500 e 5$.000), e
a 1�','Lnéia "ZeD,din", Snviram

pár,t" por�l:ar a- eorrespo�d�r:cift
levú,da pE:lo maIS famoso. .drnglVel
ao ...... ,v O L'lLD(: / .i:;ónheeeu:

.

g:.,;t"'l:do o En"slL comemq.rando
a' (;·���".r_i.al},1 da 1\.33., van1cS ,abrir
p l' " ,'" " ",t;,,_,r rf:el''::,neia a@

.

seL., (;;hl;eiOD cril homenagem .a

Ba,i',,(�lcm.::'L, de Lhlsmão, dõ vaJor
d.: C,'::) 1.2D, por oCasião da 8'en1a
de Cr$ l�L.O, por 'Ocas!ã.o d-a Setna-

hLas, Ú"' "",Lê aHe8. de 192.9.

ja h",viam s do horm..nageados .0,

"Padre Vo�,dor"l (selos de côres
verd.,s com' val'ores de 50 reis' e. ,

2$00Ü) � o Eng,- il:heiro Aligqsto S.e
verO ,;'; AIlJ'uqubrque 'Maranhão,
tragi.Lamf:;nte rHorto na txplosã.o, ,.

a "LO lné'LrOS d,,' altura, do seu a

pardho PAX, em 7
I
de maio de

1902, (selos CÔi'SS azul __:_ valor

300 réis, e carmin' - valol" 5$000;
e o cülüanda.ntc, do "JAHU", Ri

beiro de Barros (Selo castanho,
valor 1$000),

'

Em 15/11/947, houve uma emis

são de desagravo à glÓria de S,

"Dumont, ültrajada pelos nazistas,
invasores da França, no valor de

Cr$ 1,20,
e: tcalálogo F, Sohiffer (1968)

d�z q L<e a cor desse selo aéreo" ca

talog,;,do sob h,o 04, diz que o côr
é olúa e castanho. No úhimo dos
catálogos citados .não há· alusão
ao ·j.:;.saí;Tiivo"; apenas se refere

a "Semana da Asa",
!\ia ano Santos Dumont,' o ex

DCT, em ,16/10/956" para come

morar' o cirtcoentenário do pri
muro vôo público, comprovado,
em aoardho "mais pesado que o

ar",
-

r�aLzado por S, Dumont,
urna

I

série de 5 selos aéreos,
Sáo êle;:; dos seguintes valores e

côrcs: Cr$ 3,30 _:_ verde; Cr$ 3;30
-'- Azul; Cr$ 4,00 - Sulferino; ,.

Cr$ 6,50 - castanho, e Cr$ 11,50 �

tijolo,
Tan:bém, dois dias antls

(14/10/956) para inaugurar a Ex-

posição Fila�éLica "Ano Santos.
VUlllOlit" havia sido emitido um

selo, em bloco de 4, igual ao de
Cr$ 3,00 já citado, porém, em CÔl'
vermelho.
Para ambas as emissões, de" 14

e 16/10, houve c.ari'mbús esp'eciais,
distinto,
Nas quatro margens do bloco de

quatro seios existe, em 'portu'guês,
espanhol, inglês e francês, a ins

cr:ção: "Cincoentenário do pri-
'.
meIro vôo, do mais pesado que o

ar." J

Embora não consideremos as

'!P'OLHINHAS" como peças filaté
Hcas de real valôr (ressalvo o do
sêlo que possa Gonter, apenso), va
mos citar duas folhinhas emitidas
pelo DeT: 1.0) para cqmemorar
a Exposição FilatéEca da Semana

da Asa (18/10/1963), que aPresen
; -

f:, '!T P,r:iél1l do 14· bis,_ usa,da nos
:.", ,'.1"'" ocre e

81'$ 21,00,
,�' > ,,', � 1. c..tdo a

h/'}j(3) " ObL't,Cf dD por carimbo

f�peei<ll: :} o) E'm S/lO/65, pára
comemorar a: III Exposição Fila
téliea da Semana da Asa e I En
contro Pan Americano de 'Fila te
.list.as das Fôrças Aéreas, que con-

, ; '" ";� sê]') de 35 eru�eiros ve·

FIOs 2.lt\.Divo à referi ..:'l- III Expo
SiG30 T!'UatéEca, obliterado por co,

rimbos especiaiS (vide S. Leitão"
folhinha n,o 41).

,

I
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.A Juíza Tereza Grisolía Tarig, ti'
tu lar da 1'1'. V-ara Crirriirlal 'dá Co

marca da Capital, publicou ',na tar- ,

çle de ontem o edítal ' de convoca
,ç,ão do Corpo de JUr!ldo(3 que, S0-

rão sorteados para cômporem o

Conselho de' sentença r�ferentê à

sexta sessão periódica do Triblmal

;g,?,. Jurí do corrente ano. A última

�essão do Tribunal .do .Juri do
corrente terá' início às 9h30m:' do
I'

.'

dia 24 de novembro vindouro, no
salão, nobre da Faculdade de, Pi
reíto dar' Universidade Federal. de

SaÍlta Catarina.
'

,
:E a seguinte, na- íntegra, a re-

,
laçãq dos cidadãos convocados pe
'la la. Vara Criminal de Florianó
poiís: Dalton 'Luiz -Gonçalves, Leda
Maria da Luz, Lêdo Bráulio Leite,
Lydio Martínhe Callado 'e SilV8,
Liane Pereira do Nascimento Hé
lIo Santos, José 'HamÍlton Marli
nellí, 'Childeríco Antônio Mene

guzzo, Rui Tiburcio Lapa, João D.

Cavallàzaí, Amaui'í Farias Ramos

I.f:1êlio Luz; Amaury db'ral Nev�s:
Não Koecke Varela,' "�omeu Bo

telho de' Abreu, Gustavo Neves Fi-:

lho, Luiz Armando WoUf, Adolfo,

Zígélli.: ',José' Warken :
e Roberto

Ferreira.
- �

'arcísio e Glória a 'pé
faz:BIft o trânsito' parar
i'

fcom .um grande, público lotan-: tarína, pois se identifica, muito

do; totá:lrhenté as) dedenctêncfas ' rto f' com ÔS, grandes " J:ialneÚios euro-

r},eatro Álvaro :d� C�r'v�llio'- reiÜ" "peus, f�lÚu1:do somente uma 'maior
�bu-se na 'noite 'rl�:, ol1te�' a �s'iréia divulgâçã,� de suas bele'zas natu-
!�a peça Linhas'Cruzadas de auto,

"

',rais '/0' que o brasileiro _ de um

f'a ,:de, ,�Ifl:n A�él,lljorunt A ,peça modo gerai --:- nãõ" sabe fazer tão

:t�;t1s1ri, .�o::;�?�i�ri�P�e���� ���dp��:�.to' os ;.n6rte-�mericanos o

fi:- Go*l;lje�1!dQSi artistas de telenóve- À
'

vísíta : que durou aproximada-
,

, "l"l t ti'ru(" '

' ,

:. slWdl,:�c4Jw�iH:ainda com a partici- mente: 't:dnta minutos, causou a

: a�>i
'

;Myriam 'Pires e André invasão nas dependências do JOI-
! ilW�:, i/Nanecendo 'em carta� nal de, aproximadamente 50 pes-

: bj� e:.a��ã, com' api\éséntaçõea saos ,qt,le pediam ínsístentementé
: ',n\l1r�i;:��n��'J;lQras. Às .19 horas autógrafos dos artistas. Ao sair de

: e �m��M�l:'á r,epJizada uma ses- .ó ESTADO, Tarcísio Meira e Gló-

iAl,
o ll�ff}?t �ra ,os estüdantes, da ,ria, Mehezes. foram ass�diados pOl"

i'tftP�A-'il ndo o ingresso três \' populares; o que provocou a para-

'�',uzêirós novos. lizàção do trânsito' na Rua Cons8�
I"\

'

,
' iheiro Mafra, durante o temrlo en,l

ai��t�ei�!, �����: ,;;eátôres,
Ti!'- que percorrêrárh' a pé, par"te dr..-

Ilftt
,',' ,', '.

\�r""
,,,

'

;�#!Jf�{�,�-
,;,"

' ••,.'
' /:� •• " < , "'�â�";lç "�oiq��:àe

,"que fói totalmente I to. o 'êlh"''''àtiatênda''�esp'''ecial o, ,

maõa pelo pl:blico _ que desejava ,elenco da peça Linhas Cruzàda.s.
ver os' ptotagoni�tas d�' novela "A· Na ocasJao ,0 Chefe dO Executivo

Eos� Rebelde", Em palestra mail- ,acompanh&dQI da primeira' dam�
tida' com os redato�es ele O ESTA- do Estado, Dona Zilela Silveira, pei-
qo, Tarcísio Mei.ra "d�ciarou que l�stróu "animaelamente' com os

é a. priineira vez que' verh à CaPi- 'consãhacto& �tôres, Durante a pa-
tàt acre,sceritando quê acredita no 113st�ã, Q Governador Ivo Silveirct
sucesso da pe�a em Fldtianópolis, ressâltou a importância' que o Es'
como vem ,ocorrendo em, outras tado;:' através do Departamento d'�
capitàis oIlde tem encenado L1hhas CUJtu�a 'da SEC, tem dao.o às
Cruzadas: Por sua vez,;'a àtfi_z' Cl'lp- p�brrioções culturàis, as qua�s tem
ria Menezes aHrmot,l qüe está tios-

'

sido _: be}u re�eoidas pelo I,ltíblicC!
t4:hdo mMto' da Ilha .ele', Santa' ta- '.i :,floti��'br;Olitàno.,

Interior: ganhar,' obras
,,;

que Plameg já autoriza
, Vidando; a ampliação do HQsp;
lal de :,Ar�q'uári e a' éOIlstFuçfw ,�d'a

,

l,nater:nid�ae", local, ó, Secretário do
Plameg" auto'rizou uma suplem,enta
ção ele verba da ordem ele trinta

mil � cruzeiros novos. A tercéir3
':' obra, det<:)rminada pelo Palmeg foi
'c
8", construção de mais sete salató

" de aulas rurais que' estão assir�1
distribuídas: Indaial � 4 salas;

'9 Secretário E:lÇecutivo elo Pla

no de M�tas "d6 .Go'vêrnol E;ngen.í-:Ju
ro Colombo' s�úiês, autorizou ii ','

ébnstrução de cÚv'rrsas' �bra-s no

","alor de N'Or$ 142,754,00, benefi

ciando divel:sos' rnU;niefpios do "Es

tado, entre· os qUàis; 'Mafra, Am

Ç{uári, Biineário' 2a1ub<friú; Inclaf.àl
. e:,Tilbal'ão. A prime�ra obra será

ré'alizada na' Cidade de IVÚlfrfl, éom
a 'con�trução elo Grupo EscOlar Vi

la Buenos Ai,res que contará corá

�salas àe aula.' Essa será e�ecut(�-:"
�\a por administração _ direta 'do

e',Dgenheiro re'sidente da 'DiretoriJ.
d:e 'Obras Públicas da Màfra, ,es
lando orçada em NCr$ 84.284,00.

Ba�fleário Camboriú 2 salas e Ti!
barão _::_ 1 sala. As obras deverã,o
estar concluídas ,eí1l fevereiro do

p.róxiluo .ano e custarão aos� cofres
estaduais a importância ,ele
NCr$ 28.4'10,00.

'

"

( ""AVIS'O EDITAL-' "\

A Secretaria dé Finanças da Prefeitura l\'Iúrii,cipal' de Florianó

polis avisa aos senhores proprIetários 'de imóveis que está afixandQ
na enÚ:ada do Paço 'Municipal, sito, à Piaçà XV de Novembl'o; o róI

I' de cG�;,iúbuintes sujéitos à in,cldência dos tributos sôbre a' proWie-

I t ,dad� ��.".biliá�ia:...a fim de
_ q�é compareçam,�,DiviSãO . d� Cadastro '

ft imoLiw"-,l.'lO; s'lto a rua AntOnIO Luz - ,ex-InstItuto Brasileiro do Col- �

L� � p;;;,ú tratarem de assuntos de seüs mteiêsses. �

f I _ ,k�i�.i:�, outr,�,�siI,t_I� se�.:,f��.dO,?; p�a�� de 15 dias, a contâr

II j'
c:d tU ,'" para o �:�e��oO�h::�:��� cíl196.

ALFREDO RUSSI - Secretário de FmançaSl

-l-�r-��,�__.._�:."?"'!'._,--- -' _,�,n�%_�s;=��4

"'.'

. \

Petrobrás dá
prêmiOS de
seu concurso
O Govtrnado,r Ivo Silveira en

trega' às 15 horas de hoje, no Pa
lácio ,da Agronômica os prêmios

.
aos vencedores do concurso de re

dação instituída .pela Petrobrás,
com a colaboração do Departamen
to de Cultura da S�C e Jornal

,O ,ESTADO, do qual participaram
estudantes dos estabelecírnéntos de
ensino �ecúndário da Capital.
,- Os estudantes vencedores' são

,

os, seguintes: Lauro Stefani, aluno

ao' Colégio Catarinense; Aiyrio da
Silva Damázío, da Escôla Técnica

de. Comércio São Marcos; Samuel
ela Silva l'.Jattos,:, d�' Escola Técni
ca do' Comércio 'Senna Pereira:
Thelrria Alves de Abreu, do Giná

.' sío :'Normal' RomuáÍdo ,de:, Barros
'Çarvaiho, e Cárlos Andté'':Moteira

,

d,a:Éscóla Técnica de C���rcio' NC:
reu Ramos:
O 'ato de entrega dos' prêmios

.contará com a presença do BrIgu
deiro Brazilino Ferreira de Abreu,
do Servidor de Relações Públicas
da Petrobrás que; na noite ele on-

'

tem encerrou a mostra das atíví-.
uades da emprêsa, montada

'

no

starid construído 'defronte � Cate
dral Metropolitana, tendo-se ,ré
gistrado a visita de l(l:3:is ele 62 mil

"pêssoas. '

Qetran· quer
mais táxis
na cidade
9' presidente dá, União Ben�fi

cente de FlorinópoÚs, Sr. Eucli
des ,Teixeita,' infqrmou que o

Qetr*l1;l\ está estudant!o a retirada'
de" 2? : automóveis que fazem pon
to de táxi na praça xV de Novem,
bt�, "t��nsferini:1o-õ

'

pá�a" 'oiltrdr
�

. , .... . Ii"'
�

•

pontos de FIQrianç>polis', possivel-
mente ria rua Sete de Setembro e

'na. Ro�oviária, Mais, 20 táxi� serG.?
emplacados para, 'operarem em

ROmÕS ,situados no Estreito, Tri�
dáde; Saco dos, Limões, Hospitals
e:;. M-ate�dades,',�i�ande atender
I'n,elhor a ,:popuiaçãÓ.' ;,

,

. Segundo informou '

o Departa
thePto Estádu�l dé Trânsito exÍs
t�ri1;' �'2:' tá.*fs lotadós ':.lié Í'hLça XV� ,

servinüÓ aos tisuários dó centro

,da Qidade, enqua'nto que vanos

Qiitros' pentos :rião cdntà:Jíl �om o

s��:'v{çb:<o D�tJ;il.n Jaí f'túG' 'novos
, ' ,

" ,

pontos de .. táxis para atender a

procura.
Por outro laelo, a sub·delegacia

dp 'In�tituto dé Pesos e Medidas
\, :. -'1

clEr FJorianópolis já está 'instalando
novos equipamentos nos taxíme

tros dos veículos de; aluguel, em

face' da maj'oração' do preÇo da

bandeirada ,n'ecessitando 'os' aparü
lhos de uma adaptação as novas

�arifas, 0' que está sendo provi
e1etlciado pelo,' Instituto Nacional

cl� Pesos' e' Medidas.

-.

Marinha . abre
, ., DI_

IDscnçao
para curso
,O Capitão dos Portos ,de Floria

nópolis, Sr. Lúcio Berg Maia dil'::-
,

' ;
'tribuiu nota à Imprensa COlpu::li-
cando que se' encontram abertas

a,té O dia 5 de dezembro vindouro,
naquela repartiç�o, as inscrições
para OS Cursos. Fundarilentais

'

da

Escola de ,Marinha Mercanto, Es

Clarece a ilota que os c�ndidato�
devem ter 16 a 23 anOs de jd,ade e

possuir completo o' p'rimeiro C;,,

do
. d� curso secundário. ,Finalizrt

�. nota do Cap�tão-de-Mar.e-Guerrà
Lúc.io Berg Maia informando que
os Cursos FundamentaIs da Esco

la de Marinl'ikl Merc�hte será reu-
•

lizac10 na Capibírua dos, :t>ottos cio
Estado ,de Santa Catarina, em Flo

riahõpolis.

:'��------------------��--���----��------�--'-�'I'��----------��--------------�--�------------�--�-.- --�--�--------------�------------�------------

Juiza convoca corpo. de
, "

lurados para 6a- sessã,o

bü{:<'tnte �/a "reuii.iiiõ,
'

efetu�da
onteúi.' füi'à111 \tratados 'detalhes
coín vIstas às \fé$tividades alusi:

, ",' �. \0,

vas ao r':;a- conságrado ao funcio-'
núrib' público, 'de,vendo o GRAL
realizar uma Programação esp,c-,
cial.'<

�,
�.

, . I'�
J

'

I'

Corlesia orienlàl

,.0 Cônsul,Geral .de Jap,ii,o,' S/ N�gahaiiJ:l; Ód�;· f'Jz ,ri nt�nl pela manhã U111a vis�ta �e cortesia ao' Gover:':
.

',', nador Ivo Silveirà, que. � .rci::cbçlt:'�o' i>alã��o de D� ',spa��os.'
' ,

, �. ,i
'

"
,

':"

Líder dO úovêrno diz que Garraslazu
nanhou a� cê_fiança. dos brasileiros

,., "0 "I ';{��_.!�, .
; ".,

-

O líder do Govêrpo 'lU ,As,::, i _: ·�S. _Exa., ao assumi I' tão impor- gíslatíva. eleíta '
1;1a última sexta-

sembléia Legislativa, deputaqo" :� "t�hte, pôsto, o faz com OS mesmos feira, e que deverá' pro�eder' a

Fernando Bastos, que cstêve 'e'ml)'�":,:'Xdeais (':3. lealdade para com os uma refo,rm�laç\o total' das ati-

Pôrto 'Alegre participando do: ,

' "'''êU'preif1os ínterêsses nacionais. vídade sdo órgão:�, Segundo de-

áto de transmissão do Comando> �, '·De outra parte, na sessão' de clarações do pre'sid.�nte do GRAL,
Irro Exército, disse ontem. ,aos' ,óI(terri'foi a�lrovado requerimento a nova ,orientação,'il)em fase

, d,e
se'us !lares que as palavras do Gé- 'fOl'lrulado' !leio deputado Nelson estudos, 'visará sobretudo at'ribuir
,nerai Emílio'Garrastazú Médici, 'Pedflút: e subscrito por' outros um .ca:r�t�t' mais Soei\i' 'às ativi-

f�turo Presidente da, Reptiblica, .' �';:'arHúhentares, p'ara o' en'via d'e d d d'
" 't' _ ...

'

""
,

a �s a, gren:lO; a rav\�s "'� di-

"i·b.til'icaram o otimi'smo 'com' q��, _', filxpediénte ao Geneta:r- Jose Cam- versas pr_?mcçoes, a começar .p8-
é'l'ani 'esperadas,' IjeI� fihrteza dos' • pos 'de Ara'2'ão, ,congratulancl�-se las que possam conduzir\a\ classe
conceitos emitidos, tedos 'calca.,.' ,1J01' ',sua assunção ao alto 'pôs to dos servidores 'elo Po'': ,r i�gislati�
cios nos' ideais revoluc10náfios'i. Ó "I de' Comandapte do lHO Exército. vo a' um 'maior COngl�aÇ�;\11entO.
�,�,ar�àT;�nt�i�:;�U,�:v}ajpu��:é��;�!,>��_,;,. " - '!';'

... ;" " Segundo a tendência verÚicada
panhlá. do' !)nesldente do 't:eglsl�-' ! ;: �, }\9 justifi�ar; o �êquerrmento entre os �1�OS ,diretoí"es, in'elusi-
tivo,� depul�1Q".. JB�ys,�� _L\lf,i'aidjj < áC'�,ntl;1ou o Sr � Nelson, _Pedrini: ve a çleriominação da entielade po-

dis&e a1nda-,qye :"S. ,'EXf1:: assurjiirá'
,,' "O, Sr. General José Cam�)os Cie derá sofrer alteraçãq fútura,,' pa-

a �residência da, �epúbUca
' 'já ',Aragãb; a,o ser conduzid; ao ele- ra atender à nova orga,nizaçãó.;

desfrutando, da confiimça dc,'ü)'': "'vado" pôsto de Comandante 'do

dos os brasilc:iros, 'que C0111;
,

êl{,' :' nIo Exército, revelou ser um, dos

,estão a desejar, a, consolidação de�' �oficiai's, dB 'll1aior prestígio, eis

Jlnitiva elo;, regime del'i1Ôcrático, ' qq.e cguindado ao Comandanté' dé
�n:i 'no'sso País",. ..

unia maiores unidadeS do Exérci-

, ',';; ,-' "

"

tb '�Na�ional. '. Sua Excelência já
Com respeito aO novo Comll.i1':',

, 'cci'mp,areceu ao plenârio desta As

dal'lte do lUa E.xército,
'

à'elj,�tai" ' "'SehfbléJa,' cnde !1rÇlferiu conferen

José Câm!los c' .... Àragãó,' diss'e' ,O",
'

,

Già', "denot2ndo !1rofundbs e_ abali'

oi'�dor:
'

.
,,', ':," '; '''zados'conhecil-ncn tos da, realida-

, "

".' , ','7 �� ':: ':d�<2at<liin:€ns�"a.lém :(.:� de:mons'�
c:-,Hoje está à frente "dê ,J'u'i'aLi' '.tráil,ahaigádo� allio.t"l1at:a' �co� à

cra�, ináJs im!l,ol;.tantes . Ú�Id.á��� ':<"Pá�l-ia:é a sU(', e�áitáção; do' mo
do ,Exército Nacional, um" oficial "

" : viiner:itó" red"ento'l" de 'Março' de
s�mpiés, um grande ainig� 'd�" � 'i 1964".',

s'�ntai c�tarina e em espeCiaY da;;!:
AssembléIa Legislativa., Assim,t"

'.' 'SERVIDORES
êst,e evento tem 'um significado'

'

0.' adv;gado Han:y. Egon Krj'e�:
pa�ti�ular pa�a pós' e, nesta' opor� ':.. gâ, presidiu o�tem 'a primeil:a
tunidade, queremos 'envia'r-Ihe' o réuniãor 'da nova diretOria" do

nosso abraço, na certeza de, que" ,,', Grê):nio Recreativ'o Assembléia, Le-

�
"

,

,A Diretoria do ói'gão, de clas

,,' se dos s,ervidores 'da
�
Asscn1bléia

Legislativa' ,cata,.rirrense 'está' as,
sÍlu. ·:'col1stit\ií:�ià�·'

.
.

�/,.'
1"" .,. • � ,

'.

•• ,.

•••
•

.'

" . Presiel,ente _' Dr, Ha,�TY Egon
Ktieger; Vice-'Ptesidente:\ _' Bél.
Oscar Peixote> Is6brinho; ;10 Se

cr�tário �,' Luiz A-l,1?;ul'ito S�bnei
der;: 20 'SE!cretá-rJo -:-:- Ern::." Piçl
l1el:;�' Tesou\'eiro '..-- \-Vilson Le1nos;
Dire�or de

'

EsrlOrtes
' _' Ama(j�u

Terres, 'e Diretor d,e -Patrimônio
CaÚos' Ahtôiüo' búi'éio. :'.

I
'

ES\AG, identifica hoje as· proVas'
do concurso 'da Caixa Econômica-"

'* �

.<.

�. t';..

."\'" .:' , '�\.. ",

, f,:s' provas' dos cobcursandos intct�ivo ;,que 0S familiarizaráo nanciamm'ltos de ,�ttliclaele� �'; 15en�'
,

vagas. di3, ,ecm:Í'oD,lista; contador; ',0" 'cGih,o ,C'iJfi11;lexo, funci'onal ela Cai� de �.OnSHmb' durçiveis, , � 1 );,

t�cni'Co Cl�1', cçllJ\abilfdade .da cai-',: :. ,x'� c:J� �iitrarâ em' fU!1cionamentJ 0" ,Diretor' 'ela c<:art��;ra '�ê!.� opii:
,"" ,Econômica, Estadual

" � sedo', :.:- ti ,'pa:r:tir ,ele novémbro em edifício "rações Hipotecárias'
.

e Esp�ci�t�,
identificadas hoJe às 17 horas. f?'\.) ,�p.l'Ópri0 adql�irído pa�a a sua'insla-' Sr.. João Atno Bauer, ,revelaI!! que

Escola Supsrior de Adminis!raçãCJ, ". lação.. "

"

as pessoas" interessada� en:Í,: açlqui-
8- GerêDcia '_ ESAG _ pela cp_.. De outra part�, o pi"Gsidente C.l rir qúalqu�r: utiÜdade -<te' tÚ;O �pes
missão organiz�dorà: ,do conc�rso,' "'�:. caixa Eé�nômica 'Federal de San-, i';�al, :familiàr :'oti. 'cOleü,v��, él\ve'
:':eg1,i:ndo informou o professor, An, ,ta Catarina, Sr. Heriberto 'Huls:�, mo prÇ)curar'.u CaIxa a fl11:�:"d3''l):i�'
tenor Naspolini, Direto'r da' Esci): ',', üifornl0u, qUG Is'erá inaugurado' em colher ;maiôres esclarecimentos Q;ll
la' e pi'e�idCL).te' da Comissão.',

'

"," prinbpfos d�' novémbro a �ua no- tôrrao ao assunto.
' , , '1\

Tôdas 'as vagas deverã0: ,ser,
' '. ", va 'sede. cm ato de caráter simples, I,'�, ,I�

preênchidas,' segundo deb'r�iria. ,: ",' �o "",QU,�,{_,COl�l��re.cc:rão dos dl'retl.- CONCUfl,SO DE F{SCAL :, .'1 '

ção, cio Presideúte dà Caixa, EqO-' :1'1=;5 '6,�, süperintentlentes do Conse- A L�:'l:tific�ção - �as ,provas," 69\
nôinica Estaduai, Sr. 'Jauro .Li-, ' , lh9::)Ú{s ,:éáixas' J:;cci�ômicas FedI:' I contabiltdade do Cõncurso de, F�s,'

nhare:s, As vagas' s�ó ,5 par� ,cóntí-
'

'l'a,i�; Q. n'ovo prédio aprigará t '), Gal da Fflzenda será�'prbGedidà 'hO-'

nuo, 2,9 para e�criturárió, J"3 'pa�'a' ,
'.d4s �� "se'cções dà ,Caixa e 'néle já je às 20 b,oras no ,auçlitório cio, edi"

técnico em: contabilidadt e 1 part1� ,,'s.era :instai�da a Loter,ia F:ederal.
_

'ficio: das I, Diretorias:" q,uarido, '·após
economista, tôdas disputadas por' ,,,�',,,,;� Por putro ladá _ informou - u' p.f€lriCaç�q. c'oris,tatat.-se-á:, q��nto�
mais, dEJ" 350 candidatos. ' "

:;., ii Cà;Íxa Econômica' Feeleral, vis8.Jl- dos '80 caxl,did�üos lipro'va,dos' ., nas,

(> Presidente da Caixa Eoo'nôníi-, 'd.t: ,árd�Üar as suas, ope,rações d,} duas provai já identificaç:las '�-,

ca asseverou qtie os, aprovados te:' ,f'JhciÕ:: ��si;tE'riéial , ,ao' p\Íblico • 'c
- 'Miitematieatê, Geografia �donôrrii-�

ceberão instruções,' dos ljrofe?sór�s : ,:.-,?!����;;�::, :;"a:0� , )",s\'),us, depositantes \ c� de ,s'ahta\datal;ina :�, 'éontlnuh-
da. ESAG,' frequentando' um c\Írfió ','íiti:afores,'atrllttvQ's, já opera COm ii- rão l1abi1itcdCils à apro:yação.

'
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