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o TEMPO
Sínteêe do B&Ietim Gecmeteorolúgico A.' Seixas Netto

válida até às 2311181:1 do dia 19 de maio de 1970. .

FRENTE FruA: Negativo; PRESSAO ATMOSF'ERICA ME-
'

DIA: .1011,0 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 18,6°,
centigrados; UMIDADE RELN�IyA MEDIA: 83,3%; Cu-

rnulus - stratus - Tempo medlO: Instável.
Florianópolis, Têrça-Ieíra, 19 dCI maio de 197,0 _ Ano 56 - N°' 16.::92 - Edição de hoje '12 p�gojnas

DIrAC Limitada Revendedor FACrr
'IN:r'ORMA

Co Departamento de Pollcía Federal distribuiu na tar
de de ontem convite as autoridades, parentes, amigos e
o público ern geral para assistirem a missa de 7° dia que
manda celebrar às 18h15m do dia 21 na Catedral Metro
polítana. em intenção r':', alma do Agente de Polícia .Fe
deral Berthíer Bento, Alves, morto em São Paulo por ter-
roristas, '

'

DIFAC LIMITADA - Rua Jei·ôí;Eüó 'Co�ihT,325
tekf1mes"30-77 e 2788 ',�"'" ,"'''' ,�

� "'l fT

o-s 0,20
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BLUMENAtr'
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I
Produtores avícolas. do 1'1111-

'nicipio de Blümenau mobí-

, lízam esforços no sentido 1'�,

': ',:organizal'em um� socíedade
.

çooperati'va, nos \ moldes .rla
-

que existe em Florianópolis.'
A orgaÍ1Íljação da cooperativa
qbjetiva dimínuir os custos

de 'produção e racíonahzar a

comercializ.ação -de aves, e'
ovos, entregando ao consu

'.;;' 'rnídor um produto de mêlhür

(-"ciúalidade, o que trará sen-

, síve! incrgmento à' criação de'
ampresas "avicolas 'no rnunt

cipio 'de Biumenau.
Ir.

-

-

/

Prosseguem em ritmo, nor-
-

,'ma) os trabalh..os de constru

ção <b j.avilhão que abríga. ...

rá cm Joinville a VI - Feira

de Amostras de Santa Cata-,
, iina - Famosc, A feira será

'inaugurada .no dia _18 ele' ju. ,

Iho; p-rologa.udo.s\) até 2, de

agosto. I
O \naVilllão da Famo

se'tem 4.800 metros quadra
dos ce área coberta e serão
.montados 3'::1,1 stands,

SÃO. BENTO DO' �UL

Dirigentes inc1ustAais ::18
-

Sãp Bento elo Sul' vão p/h
mover nos proxírnos dias
U1TI curso de "DesGn�olvi�l"�J1�
to Execütivo�" que -segundo'
os dirigentes industriais ,�é
São Bento do Sul será o pri
meiro a 'se realizai I).O Brasil,
'e trará muitos benelicíos ':'\

Classe iindu�tl'ial cat-arintÍn-'
I'

I

/

S8:
.

cipal de' M�fra cónfirmou 'a
,- visit-a çlo Gov,ernad,.[JII.·: Ivo Sil-.
verra, 'para -ri 1)i'óxÍ1�10 Idià. ;W

. ao ,iriuiIiêí�JÍO. ,:o.ndc vai jiJ.aL.!.'�'
""'''gíti:f\i-<'�jJ'ixlr�'i<' de"'®ll g6;��i{1��;'�'

destacando-se a Maternidade
Catacína l{um�, que foi cans-

, "

truida 11e�o Govêrno do 'E,,·.
tado em convênio com aPre-
"reHura Municipal.

"

.
\

.'"
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CVNH1\ PORÃ "

--,-,-------__:�

Levantamento execujado
pelo médico Clóvis Lena Sou

to, 'no Interior do munioípió
ele Cunha p'orã indica a -inci
dência de verminose em f:3
-casos de cada 100 -analisados,
entre ,escolares da zona 'rú
'ral, Estes dados, além oe

outras " Qbservaçôes feitas

por técn'icos ela Acaresc, 1;')

setor de saúde c alimentaçãD
.' levarãm à criaçilo da Comls

,Eão-MunicipaJ' ele 'Saúde, qUi.)
Já iniciou suas utividaeles na

area.:q
\.
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, 'O Conselho de Segurança Na-
cional rem reunião marcada pata
amanhã 1lS 151130'1;1 - atendendo
a '�rimeira convocaç-ão CItY atual
Govêrno - a fim de examinar os

processos resultantes da decreta

ção dos reCCSSJS das Assembléias

Legislativas de São Paulo. 'Guana
bara; R'io de J aneiro, Pernambuco
e Goiás, cU,i'!s reaberturas parecem
depender {linda da cassação- de al-

,

guns mandatos. I
(

...,.' .

erao
.

VI

��. ,Ivo' Silveira está
�

.

no' iõ destleuotem

.;

.r
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A Comissão Geral de Investiga
cões tbve'í-á levar ac »lená 1 ia' do
Consel'hQ de .s�QuraÍ1c-a Nacional
c:s nr'ocessos conclnso� de enrique
cii1;;"ntos, ilícitos nara a assinatura
de çlec!'et�s de c�nfisco de bens,

CO�llQ de
- �Ú1X�, os' asscssôres do

Govêrno estão mantendo absoluto

sü;i',o, evitando qualquer comentá
rio sôbre â reunião que marcará a

retomada do processo cunitivo da,
, Rdvóluçã'o.

" "
-

/�

h
_

': O, ;Pre�rae'nte 'Médki concederá

;;:\atVlã audiência ao Sr. Chagas
F)'eitas,' candidate do MDB ao

;J'OVêÍ'110 do Estado 'da Guanabara,
'ç�)'lileni,�rili ,os circulas p�liticôs
do, -Rio HUI'.' com' a .-ênti'evista 'do
'c,an,ç!idatb 'COm ° Presidente esta

'rá:· ,defi::tIti\làn1cnte
'

encerrado o

p;:Qblé'úla' súcessóri; ctn Estado da

�.uànàb(Ha, o, qual durante muito
��j�? Pg�2ç::��il�1U a CB�Ou:'a elo par-
'�ldo .da. oposrçao: eÓr-

I

primeira Gl�h'o'ta: no. cinn·
'_ pcorÍato m\lndi81 de ,bela ao e:;-,

to, que s�
.

rc,!:li7.a Da, Iugoslávíc:i,
pma equipe qtb :bãà se. erítei1lj.�.l
dcnlro ela qu_adra e bas'tante in,

feriar ao selecionado (ia lugosh5,
via, possil;Ji.litou ao time da cas l

a vitória pelo escore de '30 a 5';,

1\pcsa,r ela derrota de ontem ;J

técn,ico Kanela consiàe,ra o se;['-

,cionad'o brasileiro como um do,;:

mais fodes conCOíTel1�es ao t.í�c1-

[0, junlamente com 'os represen
tantes ela Iugoslávia - patrocina,
(l,ora elo �ertame --, Russia e E';

taelos Unic1os, que são as ,maian'_;
'cxpressões do basquete munelÍl::],

,

'
� ;'

1\ 'Scleçao da ÊuÍgirià, rep:fé
sent'aela pelo time, do CSKA' veú-,
.=eu 'domingo ao Banoso, em !ta

jai, alcançando o', seu maior e:::
core ern partidas ctis'putadas no

Brasíl, onde ainda está invicto: '3

a. O, Explorando o seu f]Jtebol-fà!',
ça e mostrando muito 'conjÜ11!o
os búlgaros jàgarâm fáciL �\T \)

Campeon:üo Estatll.lal 0 'Figuéir811-
�e conseguiu sua rírimeúa vitóri,v
cleri'o.tando o Guarani qe Lago.:>
por 2 a 1, placar 'que i1ão' espelln

� tôda a suà superioridade:', O A'laí

,perdeu em Lages' mas ainda é E
der. (Págimts '3 elO).

, (

Lozaro vai
,

.

amanhã Rara
fi DE'ATUR
""

\-

� �� ��__� � �-4 �� � � � '-------�--__�--��__���__----__-
"

Joinville· .lem
,

"

� J' I

novas obras·
do -Govêrno

"

'

o Jornalista Lázaro Bartolo)11ét!
assumirá amanhif �lS 16 horas' ')

'direção do Departamento Aut.�
nQI'l,19, (�B Turismo. substituindo ()

Sr. Armando Gqnzaga qU8 solic',
tara demissão há ,dois moses t:'

qU,e Ninha ocup0,ndo, o cargo ati

c[ue sua SUCeSf,&O flcasse deflnil�2..

O ato terá lugar no Gabinete ('[a,

<�;asa
"

Cl�vil, sendo presidido peb
Sr,

,

Dib.' Cherem, I.ogo após 3.

l)o�.se ela l'-50-á a cerimônia ;::1'-'
,transmiss80 de ca1'60 na sédo r�')

Dcalur, qUanelo o Sr. Armando
GOl1Zllga deverá fazer um relato
da ,sua gcstão à frcnLe <;10 órg§,Q
elo ,turÜ:;�:10.

o Governador Ivo SilYoi1:a' voI
teu, a inaugurar importantes obrp,s
ele sua adhlÍnistraçfto, (esta, vez
em Joinville, onde no fim-de-[8n�H
na presidiu a cerimônIa ,d& entre,

ga de mais um l�orum à Justica.
O ,De�embá:rgador ,Murcílto Med�j,
ros, Presidente do Tribunal de

.1ustiça G o Presidente ctn' ASse"l'
bléia Legisl'ativa, Deputado Pedi;;
COlin" além do Almirante {Ieriei\:
Marques C,aminha, �Comandailt:;:l
elo 5° Distrito Navàl, ,prestigiaram
'a solenic1ad� (Página tU,
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,�,/\ pri:néiF�. re{l;;ião, do Conselho
de Segu}'ança Nácionat.. ,rio .atual
'Govêl'no será' aberta) Pélo ' P:l'e!'li·
• a�n(.e 'Médici', às lSh30in' de. ama'nh'ã
e ao seu fina]', poderão. ser anucía-.
dQS os 'pTim�jTO� Idebret'os d�, das-'
sácões de mandatos' 'eletivos I),S·

sínados pelo General Mé�ici.'
'

, ,
'

'Infornlaçôes cO�hidas > no :; Minis-,
tério .da J�st,iça ir;díqaillm� que es-
1'�}'Do,:'sentló exáihinados;' oS �léc�s
�os· f���ltà)bt'es ,d�': dt6r�tllijab,' dos
red�s�O'� da'si Aissj_l,fubléia� !iÍ:e�)dllr
tlw;s dt, s�J PauJlb,' G�iii.abira,
Rio de Janeiro, pernà'mbudo e

GOIás, cuj as reaberturas depen
dern ',da cassação de alguns mau

(ratos:' Ao mesmo tempo, a Oomis-'
�ão Gel'aI ele Investigações já C011-,

cluiu alguns processos de enriqueci
.mentos ilícitos que eleverão, sf?r
leyados ao plenário do: Copselho
de 'Seguranca Nacional 'para a as

sinatura de decretos' dê' confisco
'do'pens,

(,'nN1o e praxe nas' reuniões do

C":,I1F'elho, os "assessôres do Govêr
,

no'�antém sigilio absoluto evitanuo
, quaisquer , comênláriQ�. Ao térrni-

'

n'O 'ela re�lião;' a "peeretárÚl de ll'Í1�
prensa da Presidéncià da' Repúblí
câ :' divulgará '''n�ta clficla1" a ,"ref;,

peit�.
. ,� , ,

'

üD,\NABARA' :
Também amanhã,' o' Presidente

Médici concederá audiência 'ao' Sr,

Ch8g:1S F!'E'it':'\s, candidato J:'-1. 1

,l\jDB ao Govêrno do Estado da
Guanabara,
Os observadores políticos acre

ditam que, a audiência concedida
pelo Presrdente da República, es

. tará difinitivam1mte encerrado o

problema sucessório do Estado <ia
Guanabara.

NA BAH1A
1 Sexta' feira, pela manhã, o Pr J-:

�ideiíte Médici seguirá para Sal

,';'a;dor, mas o programa da viagem
�jnc1a não está pronto, já que a

previsão ela vísíta presidencial :t

Bahia em para julho.
A noticia da viagem do Presí

.dsnte da' República surpreendeu
a todos,' principalmente aos asses

sô res ,do Governador Luiz Viana
Filho, 'Foi marcada sexta-feira 1)8S
sada - portanto com apenas uma,

semana de antecedência ,- através
de \.ll1i ,teleJ'on.en;a do Ministr.i
Leitão de" Abreu ao Governádor
'Viana Filho"

, O" Pre�i::lente 'Médici ficará em

Salvador até sábado, à tarde, quan
do" 'retornarã a Brasília,

. POT outro" lado, o Chefe do Go-.
vêrno mandou incluir em sua

agenda .pa.ra o dia IOde julho :f
'solenidade dá Páscoa dos Mil��a,
rés que êste ano será, realizada na

nova, Catedral e oficia::1a pelo Car
deal Dom Jaime de Barros Câmara.

Promissórias. pago'm o·

trabalho de estudaute
Das qua renta universida(,�s' bra

sileiras, trinta são mantidas peja
,

Govêrne . Nessas a anuidade é
muito pequena, Na Universidade
Fede.ral do Rio' de .Janeíro," por

, e»emplo, 'a :ta}Ça ,é de '28_ ,éruzeiros. >

o , Mi�istro, Jarbaó; P?,ssarinho, c:a

Educação.,' tem, UlTl 'plano: os,

alunos assinam, promissórias Pal-D
paglH corp 'seu trabalho, no fini
do curso,

Para o, Reitor
c"
,Cato Benjamii1

Di'as, ela UnB;"'o ,sistema prop'osto
peÍo Ministro acentua 1,1m aspe,cto,,

N'. " _Y,
moral que mf2rece d�staqtte:,' ()

,

'comproinisso ao 'estudei :à, própria:
.

custá, �aiorizap<;ló',' o: .' eéÕ:;ço.
.

pess'oal, dá ao aluno, maior I cóns:'
- ciência ética de, súa .atitude,
A FORMAÇÃO

,...::. Eu U àlgum� coisa 'a, r"espei1o,
mas' 'o que acho;�, mesmo é .,que
d�veriam '

àu'l11e,otar' �Hm pouco
mais a anu�dade e,' p��. deix:"trem
seguir nosso propr,,10 cam�r'1hO,
depois do curso;' sem nos, ob1"iga�'
a -fazei' o que talvez,não tenhamos-

.
-

. \ '.

,vontade - afirmou o 'estudante' ele
Geel�gia AfrâniO' Teles, da Un:B"

-

/ '

- No con1texto",' ,geral, a icléh
merece todos os, elogios;' porque
dá ao jovem a oportunidade de 'Se

tornar' responsável ROr si mesmo,
promovendo a sua' fOllnlação mo

ral e psiéológica em bases nunca
tentadas" até hoje - disse o' Sr,
Antônio Carlos' O�órfo, 'presirlente
da

.

Ordem doS Advogados do.
Distrito Federal.

- Sou inteiramente íavoravél" à
idéia Está .havendo uma inversáo
de valores: num pais comb o nosso,
'onde a grande maioria .dos estu
darrtes prim.!irios ,e médÍ()s pag�
para ,estudar,' não se compreenrJ.e
o "paternalismo no 'ensino superio�
- 'cleclilrou ,_0 coordenador,' do
,Ensino 'Médio el� Secretaria et::

Educação do DF, Professor ,:r1enri
'que TeixeÍl'a, '

PAGAMENTO
·Pelo ,plano do Mini8'tl'o. Jarlx\s

Pasririnho, o càí1didato à' universi:
duele assinará tantas promissórias
quant.as sejam' necessárias à cobQ:'
tu ta. 'do susto de todo o seu curso

Quando receber ·0 diploma, resga
tará �ssas promissórias, ou aJf�bc
tizando ou 'prest.a�do estágios den-

.

t1'o. - ele ,sua 'profissão, no' interior
cm País, 'onde' é

-

mais'- prec�rül :1

má,o-de-obra do nível superior, .

No entender do Professor ALfredo
Assúpçãà, 'ela UNB, ed�lcaGão é
investimento: "Nada mais justO do
que se investir ,na educação

.

do

povo, na formação do 'pessoal, (1,e
nível superior,

-

Nada mais cer�o
também, do que se cob'rar o divi

<'!endo dêsse investimento, convi
da:�do o beneficiário a' participm
efE;�ivamente do elesenvolviment�)

, '

,

�lo País, mesmo que seja por um

'curto per�odo, Acho que agô'r'1,
estamos no' caminho certo d:l

política educacional, Estamos en

,carando ::> educação co,mo um

investimento, o que ela realmente
é".

Censura tem
projeto de

'<,

consolidação.
I '

o Sr. Wilson Aguiar, .chéte do
-Scrviço de' Censura (1:> Diversões
Públicas, devera entregar hoje 8,;)
diretor-geral do Departamento d'l
Polícia' Federal, General Valter
PÜ'ES, o projeto de decreto da

consolidação das leis ele censura,
Que engloba tôda a legislação C811'

seria existente no 'Brasil.
Ó decreto,' que deverá ser, cn

tregue para assinatura do Presi

dente 'da Reoública pelo Ministro,
Alfredo Buzaid, da

.

Justiça," foi

longamente debatido no fim dn
semana em reuniões 'realizad\]s-

, na' ::,éd� do DPF. entre o Sr, wnson

Aguiür c OS" censores do órgão,

INOVAÇÕES

"

O nóvo código de censura,

permitirá ao chefe elo SCDP
quec,�

ter

uma função mais' normativa que
executivo, contém 20 capitulo",
i-e]ll�jâo mais de 20 decretos e �de
zenas de portarias, baixadas desde

I 94(Í.,
.

quando foi criada ã- censura,'
Uma .das inovações será a mudan

<'a' do nome "Departamento' de

Censura de Div�rções Públicas"
para "Censura. Federal"; de 'a061'
(10 com a Consolidação, todos 08

'Cens.óFes
.

deverão possuir nível
uníversitario. ,

TaD1hé�11 o' problema etário ]1:1,
Iibcração., de espetáculos' será to

talrnente modifica elo' pela Consoli
c,ar:àó, ·Nos.'espetá2ulos proibidos
até H anos, os maiores de 10 anos

quando ' acompanhados elos país ":

te:'ão' s,uéi entrac:a permitida, No

cas(J' d;;' fi'mes: �lroibídos , até 1 fi

imos" as' 'c,ian'ça� entre J 5 ,e 1 g
g'T10S t�ú-'l!1JféB'l podo!rão .tn:trr�r aso�{;·

panhadas
,.

dos ,país,, ..

..

"C' RA'M'O"S' 'S A \}O·'CE�t:.f'v] ..

,. '.,�. \., '�-, �"', ff �', �' ,

" -�,' ,,'

,

O ESTA,no 'Florianó!1olís, tÊ'rç'1-feír:J 1 q de maio de 1070 -- p:íg. 2
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lederaçãnC 1tar�nel1Se ÚH futebol

Calarinão
I I
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COMPRA QUASE
'm'
x:,, '

, ,
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"
'
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I I' �\
I
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FinUE TRANQUILO NA CnLi�.ADA DE PFJÊr�IOS 'DO
CATARINÃO 70

UM� IMPULSO DE.'�[NIT!VO NO rSPORTi:
BA�lnGA

.:"

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

'-·---...--·- ...·�-�_·-"-'---·-r---:-..,;------·-�"õF'-

- ' ..

Converse �om os proprietários de volks

adqu'iridos em C. RAMO� S. A. Faça
perguntas. ,Não sôbre <) carro (clo

volkswagem não se precisa dizer

mais nada). Pergunte coiilO o

adquiriu. Aí vai s�er bruto fazer

outra perglunta. Pois o seu éntl'e

,

vistado só, vai faJar �m vantagens,
vantagens, vantagens. E se ()

adquiriu atravéz do FUNDO 60-
'MUM-SOMARC, você terá que formular a segllnda pergunta

,senão, bem, senão êle não para Ihais de faJar. Não o jttlgne um"

«chato», na situação dêle você faria o mesmo. Ah! A segunda pcrgun
'ta? É sôbre assistência técnica' e nós damos a' resposta: Além de

comprar quase bl'incando o 'seu, voJks'vagen, você í eonta com' a mais

, perfeita ASSISTÊNCIA' TÉCN)CA de Santa, Catal'.Ínn.
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figueirease ven

jogando par t ar
6 Figuei,rense, mash:ane!o seus naves valeres, h·'

4�s m�ilo, jov��s, venceu dO��ilgOe a� Gumr:ud �� :��a�3s,
alça�çando a sua primeira YH�ria tio Campeonato, _Esla�
4u(@I; Joga��ge s��pre.,��!��� que, � 'seu Blth;ersliri� _' �ue
em mo��nlc:» ªlg'um 'ameaçou a 'sua vH6rla - o ,f _�:le"r8n�
se PQde,r�Ii\" I�r v.�ncido po'� .uma coniage,m,maier se, Iives

se, aprov�Bado as inúmeras, (j,pBl'.:unidatles de �ol, �r1��h�
,

' n G
.' � '< I;; Il'r\ \l • __j

��r' se,il �j�qq�.. u !?,ªJ;I:Jn�' p,ercAsrr,o �il @:�e._l;, a i, a.ara

l. �,: r.. , �� ';1,

��iev? um nem r�3:üii!f�O: de as unas B��tdS, l.:�e· 'ii) '�"JJne·,
f?P.O· c'ntr;luiu ecníra á I�ave l�v1lssem. En1.rf���Oj a r:,r,:m�:�· _L1J4' �;..I.:;' �. . >, A'I jt.. \ r

'vitória do ça�peonaio, 'Iir"i� po,r !joleada. E�í�i�'e JIl3tlCl

rt.�;����m paf� � equ.i,p� �a cagitil1 e, A,�el�·r ��.Ol :de, penal
�y, �e:s�o.nhnt para o clube lageana. (llági,nl Hl) .

.

,
'

,
\

FC}.l.'0S (Ir· Çl"e':l,�r" "1 ··'"'-:tio c

'\\'1h; n I 1 'c �i:r';�ej��(Js3) '. i<'i:;-udlcnse ff,z, domingo sua melhor partida, 11 o Campennatn. venceu de 2 a I e poderia golear

,,'

"

c
,

I'o no'
�"

�
"

-, ,: �,�
NI

'do' f'cij'fi j a'< •

. iI -'

" . "

" /

'.
A ��ieii:õ: ��:.·,It��1�t�lfi31 rsp.i�s��l�d:a 'pi�l1) �t�e do

CS;K� maã�eve �m�!I�::�� �t ��m i,:tl ',;,el!t�h a�,éad}e e1tã c�mchas
1,J!.r�sf��?r-;:;ts �o" v����i� o CR�he N'á��icti- .I;bn. Qarra�ó 11�r,
3 a 0/ em J!ajaL, Pondo em· pr�Hca €) seu fu�ehol à hase da

'}fõ�ça fi1i:ica e do c��j,1.U'do á'purado, Os b�lga,r.os rt,io tive

r�m munas. dii'icuhladc's: Aias(aH�ov· fiz dois
.

gols· e '�eve- \

'I '1 $- - J1 "'Il'Il'. I n� ,

b ttl'i' r.tln�lbe!o,ll O: m�.rr.alUtbr. I(x-agma llií.
.

�"

Futebol 3uliu.!üo tê:z t: 0[; gol:; 110 Ha,::rQso,

\ ".
"

,
.Ó, '

, ,
.1'

o jôg.o fk'senvGlveu·�p- sempre na área do GWl rani e em duas vêzes a
-

trave salvou gols �ert{,§ I ,

o Earroso lutou como pôde, mas a Bulgã d a foi sempre um time organizado em campoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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conomll
Uma série de boas e salutares medidas

vem sendo equaclonada e posta. em práti
ca, nos últimos tempos, com vistas ao Ior

taleclmcnto da economia catarinense que,
na d5cada dos anos 60, conheceu, talvez,
!H�udc que pode ser chamado do período
{:;.uco lia sua história econômica. Essas medi ,

d3S parteQl não apenas do Poder Público.
1:01110 também da �sfera privada," denot�m
do a existência de uma integração que,

.

'embora ainda não seja o ideal, começa II

l1rodmdr os seus primeiros e alvissareiros
resultados, \

O setor industrial permaneceu duran

te longos anos atrelado às mais desanima
doras

-

Fer�11ectivas de desenvolvimento,
mergu'hado na impotência ante a falta ,de .

energia elétrica impulsionadora das engrc-

11Sg"i:S do nosso complexo fabril que fun

cionava em ritmo de baixa produtividade,
C()�ldído11l.ldo às condições então cxistenjes,

I'osteriormentc, quando foi atendido êssc

setor, o doente não teve meios para reagir
Imediatamente ao período dc. enfraqueci
mcnto ii que foi submetido, apesar de estar

pl--namente consciente de haver ingressado
r um período de franca convalescença. J5,o;

go nos p.rimeiros passos, porém, a polítiça
cco·!ômko-financeira do Govêrno Federal

apHcou.llte um nôvo medicamento I
que,.

d�stinado a fazer efeito a médio e longo
.

prazos, debilitou momentâneamente o COl1�

valescente recém-saído da primeira Ias;! do

tratamento: H luta contra a Inflação e o es

fôrço pelo fortalecimento real da economia

brasileira. Após um período de resguardo,
durante o qual se foram cicatrizando as fe

ridas da infração, ergueu-se novamente o

·
setor ildustl}al, em parte ajudado pelas 11'0-
vas injeções de capital .quc recebeu, em

·

parte graças ao vigor com que os crnpresá
rios se dispuseram a enfrentar. o dcs::Jfio

flUi! se lhes estava sendo propôsto,
Hoje,· felizmente, o setor industrial de

·

Santa Catarina <1:1 sinr.';s evidentes de recu

peração e desenvolvimento. Alguns vícios

remanescentes da velha estrutura econômica

patriarcal de vá-ias cmprêsas estão sendo

colocados de lado: para que as mesmas s:!

organizem em têrmos mais amplos de coa

cepção empresarial. Antigas indústrias acor

daram da 1011ga hibernação e se preocu

IJam em ampliar .suas instalações, adquirir
novos equipamentos e trabalhar ern ritmo

de maior nrudutividade, Novas indústrias

surg-rn, animadas pelo fortalecimento glo
bal da nossa economia e contando, fomo as

demais, .

com o Iornccfmento de recursos

das instituições financeiras t.;_uc para elas

scl voltam.
Os rccurso� que vêm s�ndo destinados

à Í'1(1ústda mcre_çeJ� uma _l:Üllsideraçao CLU

pedal, pois é inegàvel o empenho ... ,h '1'_

o Govêrno catarinellsc proClIr:

ceu
êsse setor através dos. meios próprios de'

qu\;. dispõe. O papel que nessa tarefa v?m
desempenhando o Banco do Estado de San-

,

ta Catarina S.A., o Bauco Regional d� De-
senvolvimento do Extremo-Sul, o .

FUNDESC, para s5 citar os d'i! maior rc-
--

. )

percussão no momento, é dos mais impor-
I·

.

tantos nesta hora, A êles, se aliam os' orga-
nismos financeiros sob o contrôle da União,
como o Banco do .Qrasil, além, naturalmen
te, da grande faixa de .lncentivos fiscais que

.

vem sendo aberta pelos Govêrnos Federal

e Estadual.

N�
I'

dúvid ·1lJ_0 temos a menor r uvnra (C que, a

seguir na disposição atual, a indústria ca

tarinense haverá de ocupar uma posição do

maio!' relêvo no contexto nacional. O fun

damentai é que existe, ,por parte do Poder

Público c das-cmnresários, u saudável cons
ciência de que estamos no bom caminho e,

continuando por êle, corrigindo o que ain-
.

da resta por corrioir, as metas do nOSS<l
- -

.-

fortalecimento econômico serão atingidas.
Já o· a:1O de 1969 nos apresenta um dado

ah issarciro c revclaclor: o crescimento da

economia catarincnsc durante o último

exercício foi da ordem de 12%, um dos

mais elevadtlS Índices do' Pais. E�tanios

apcua3 110 comêço (les�a nÚY3 ias:), mas há

1",1' Í"<.m, 02 todo!> uma,benélica e re ..Hsla

;. '/'é :,'1 :', .�,_ -1.1 . �"',Üv aluda podercnros

__ . __ �_�_.__L�_-_··__

o pôrlo pesq da l n
II

Ir
--------_.--------------------�------------------------� ---------------

do, nem o eL� Imb.itubá, QU)!1[O ao primei-
ro,. o engenheiro Colombo Salles maatc:ria
contatos com os demais ór\!ãos dei I\1inist�
rio, a fim 'de, que se :lroced-a, com urgência,
à di:a '!agem necessárhi. A res'1eito de 1mbi-·
tuba afi;-mou - que as obras' d-e engenharia
hidráulica que se realizam ali são das maio
rcs do Brasil.

Há menos de um mes, em Pçn'to· Ale
QTC o e;wenheiro Coiómbo Salles, candldfl
fo �o Gü;êrno de Santa Catari'la, dcclara�a
ao. "Co!rcio do Povo" que várias providên-,
eias ! i ti�lha tomado, na qualidade (15 Dir�
tar do Dc�1artaº1ento Nacional de Pôrtos e
Via:'\ Nave�áveis, com 'relação a obras dos

portes catarinens::s,' Sabido que tem, por
sua vez, o Governador Ivo Silvs-ira, reivitt
clicado no -Mi:listério cios T rans�)ortes essas

atei�ções cios federais �lara a situação por
l'.d;jJ cio Estado, ó- interêsse com que o sr.

CJlombo jyfachaelo Sa!les se volve, louvà
ve!ml:nte, �'ara tal !lroblema d:: Santa Ca
ta:i la denuncia, ]1:10 8�lenas o S'2U desejo ele
apresL,t" os nossos tortos, mas ainda l.lma

r(�ri'('jLa articu· ação das mediclas admll1is�'
Laii\'8s, visando à concretjzacão das a11ti-;
f"s e"s�,çranç? (�as nossas cicíades pbril1á�'

-

s'

rias.

Acêr;;a Cc -,ão FrancJsco (Jo 'Sql, por
exemplo, o Ú'L_'O �Licessor do'Goveniadot
Ivo Silveira e�clareceu que" em el1tendi

me;ltos que teve com o cli:retGlf d� :�çÍ<,1e;
B\-asilei'-o, ficou acertado que um �navi6
transportaria imediatamente para aqu�le
pôrto catarinense quatro. p·andes guiudas
t,'s rórticos. Outras nroviclências estão sen

d�) �ostas em -_:Jrática� iaclusiye a dragagem
do carla-L O 90rto de Itajai não foi esqueci-

o Govcrnadar d:: cue foi assi'nado, entre o

Depa:tamenlo Nacional de Portos e Vias

Naveúvcis e o B:1l1cO Nacional de Desen

vol vü71ento EconÔm ico, o contrato para cla

boracãQ dos estudos destinados- à i.mpla:lta
ção do pôrto �lesqueiro� de La�ul1a, O ato,o
acrescentou no telegrama, teve a presença

.

do Mi:'listro Andreazza. )

E' auspiciósa essa llotida, porque, re-

Eii1almel�te, o 9ôrto de La�una ocupa velando ickntidàde de diretrizes e de inten-
entre as nreocunacôes do candidato, lLl!lar co"es suneriores entre o vindouro sucessor

- - >} --

bem assinalado, tallto que d2sde o primeiro do ·Gov�-rilaclor Ivo Silveira e o atual go-
dia de sua administraçâCl no Departamento vernante de Sinta Catarina, confirma a jus-
Nacioúãl :�rocLlrou estudar soluções para o ta expectativa geral dos catari:1ens�s, quan-
casp daquele- :'ôrto, --;- que é �r!i:1S o de sua to à conti:1UiJàd2 dJ ''1olitica de elcsenvol-'
cidade natal. E então, disI'Qnc!o um de seus "iri;cnto il1té�!rado que- está acelerando., a

assessores ele gabinete - 'especialmente ao expansão ecônômica- e social 'do Estác1o�
trato dêsse assunto, lJrometeu que antes ele cm :rít.nlP qlle obeelece à ofensiva progresis�
deixar o Deoartâmento Nac:io,nal ele Portos ta ,ao" p-àís, Quan(,lo, riois; o sr�1 Cdlombô
e Vias Nav;Q<Íveis, assinaria' con� uma. fir- S;:rlles. �firn'la �à .jnnren�a Que ;"desejri urna
ma eSú-ani>eitá e-tolu \�uà cortsoi'ciad<1;;nak\ $�rit� kt�Ulirin� lln�' 'e u�ificadà;' prinCipal-
cional. o contrato no Banco Nacional' dJ fnente do ·flonto de ;vJsta políticCl:', talubéruDes�n�orvi'me'nto Etoúôrniêb":!l'<Jt� b)tlWÍ8Wi f.l�e}��a,\Q ��p ;�*bJ,aifi��to�iào ;eló :;go:v�r�an7
Lima�,duir1aa_,tQ dos· estuclos.;l.,;efel;en.,tp,'\., _)à5,:J.i,9...��

..',�k,: ��.�,. t�1 ÓU�� héd'f eI:::-" trad§;�itír-lhe o: mand,ato;
b <.

'. >:�, " "
.. , ,.' ',' I', '.1 ��<::�hcloL� :ser�Facscbro, cons __g'rado pelo

O cunl�lrilnento'-(kssa -ptorlle;ssfl :ayabil r�cü�becimento ele seus coestadua:1os e f�-
eI� �er cOJ11Lrnicaclo pelo e,ngenheiro Colom- lizmente cert� de que os destinos catarii1e�1-
bo Sall-es ao Govenlac[or Ivo SilveÍla, }hllTI ses continuarão confiaelos à �lrobjclaele er"à
telegrama qu.e o eminent�\ Chefe elo Executi. clarividência elum. _ grandô administJ;ador,
vo Catari lelís-� .1'ecebeu '!.' 14-' çlo" cô:pre)'1t"e.,< .o-:<;t,;i:;;)\}%A}_:d1,ª,.'i,�.f.J;k4.9\clo:s/i1J}W<t�1ivpS\·êkLmdrheii-
candidato aO Govêrno dó: Estado ciel1tifica to.

"
.

.... .,.< �,."-"'.':;'_.'-}: �" {. '

.

��: :S . ,��:!'��
'.�

Recebemos -a se?uinte carta:

S,�nhor' Diretor de Redação:
�iio ten ho o costume de. com <1rar os

jJrnais d3 c:idadé:, �10is sou há mais -dc Vi:l
te a�!os leitol- do "Diit-jo d2 Notícias", elo
p j,) cl� LlI1ciro, Mas êste Jato não impede
qu; tel'ha obs\,rvado, de uns t;:;m�os pena
d, qu'::, o:? .iqrnais ele Florial1ó�lolis, 110ta

c[ame:� t� "O -E2tat'fo", talvêz querclldQ se

engaja r na onda· ele clesres'lcito Cl.ue assola
certa ÜTI�lrenSa 110 Brasil, �em quebrando
ln�a série de tradições.

Outro dia, !l0r exem!llo, foi com sur

presa que d,,�arei com unja (;,erta palavra
iI111'1"(SS1 nêsse .iornal, com tôdas as letras,
raiana que hão �lode Ser re�1etiJa entre

prssóas di�nas e honestas, ,O qU,e está
acontecendo com' êsse ór�ão? Acho que
seus redatores às vêzes. se deixam levar pe-,

la falta de maturidade, �'ois de outra for
nn não !lermitirjam qu::! tais �)3lavras pu-
dessen1 ser I1lib'icaelas. �

E não é só, Há ahru:1s meses várias
r�<s·'1as cl,a ciclad,� estive-rám à beira do
rânko !10r ctiusa ele uma nota inverídica'
publi::;::cla nês�e ,.iornal, dancl.Q conta ele
um ôniblls çi� \iViação\ 1�al1er": tb-ia sidçl
rap8do !la ra -Cu ba, As �lessôas que usam

os coletivos COITO seu meio habitual. de
trans:)orte fi::�ra!1] natura\l11ent� aprf,.-;nsi
vas, �lnis 110_ieiJ,em.i. elia tudo é ll:ossfvel. No
fLial das C\Jlll�ft�;: sO�lbe-se que tudo não

·"LP

Guslavo Neves

Auto-
�.

passara de uma briQcadeirJ, fcita �)or um

dos scus redatores, , ,

Ora" é níuito bom fazer brincadeiras,
bancar o ,en,:,raçadinho, mas é nec.cssano

c�rta c[()se de rcsnonsab'iiidadc, Qucm c'lbc
êsse I11CSll10' reclãtor amanhã não

.

es·�ar:i·
úhendo ul:la "brincádeira" de reperc,uss3es,
mais graves, tcllvêz até irremediávcis?

Por coil1e-idêilcia; um �)aTente ,meu-
.

exibiJI-me a -edição· ele "O· Estado" de ...

17-5-70, domin?o, onde o mesmo redator
fazia outra ele' suas "brincadeiras". Desta
vê;;:, sénhor diretor ele r.edação, êsse múço
foi 10rJ!!e eI�l11'!.is! Que êie ':rinque com coi
sas vivas, ainda vá lá. Mas os rmortos me

recem re�:lejtó! Êsse cavalheiro não terá
mortos na sua família? Pois parece que não
tcm, trél(8nc1o os defuntos ele forma tão
estouvada e sem resoeito,

Talvê;:: o scnh;i não tenha lido o Cl

Uldo arti:,o, que se c11amava "O Jóquei ela
poz", Acredito mesmo que n50 o tenha
fci�n, �lorque nêste c�so, iIT'�lediria a sua

publicação, O senhor Pau 'o da Cost::l R:J
mos faz, num arti"o quas� hínteli!Úvel,
llma conhl'j':'ío entr� mortos e cavalos -�Oi11
j'itenções' hUi11orísticas, ao que suponho.
Jvfns ;1 únir::l C0i,a que cons('ruiu fni a ele
Secr lamentável. O amol1tQado --- sim, por-

,

(wc: o aitigo llã� !1,:'SS� �e �1!11 al11()lltoac{i)
dr !',davras -- ln referencias a um] 1111-

ci8tiv,� ele dotar Forianémolis el,> um ce111i
téiio construielo dentro das meÚlores t6c-

,
.

nicas modernas, e lá no meio, sem ninguém
entender a razão, cit� olit.la iniclativa�pio
neira, a ele er"ucr um JÓquêl Club em 110S

S:l cidaele, ·:laSSJlldo então a acumulár san

dices, _iuntanelo cavalos com defuntos, co

m.o s':: êSSêS fôsscm coisas que se pudesse;
comparar com _anin1a�s, Quem sabe o sellhor
Pado. não estará confu:1díndo as coisas,.

com l11êdo de, iGdo a; 110SS0 futuro' Jó
'qUel Club, ser tomado nor em'ano como

tim dos conco'rrentes flOS páreôs que lá se

disputarão?
S'?l1hor diretor: em meu nOme e· em

nome de vários ami'TOs, iema'mente afron-
'tados pelo infeliz -e denrii1�nte artigo ergo
o meü !lrotesto, adver-ti:ldo V.S: d';' q1?'e,
com tal. redator em seus qU<ldros, escreven
do com tanta. irno8nonsabilidade e desaDrê
ço ao meio social êm que \'ive, o jorna{ "O
Estado" perderá em n011CO temno o bom
nome 'que. serr:õre elesÚutou na

-

imprensa
de, Santa Catarín:l,

Cordiais -saudnções

NOTA no CRONiSTA:' Esnc;ro que
lliJOt'a t�l(I(ls fif'U-:-Hl sltisIcitos, -

os -([ue g05'
hrrl11 rIa nÔllkfl, c: os Ijlle n;lo rostar:un.
Eu. W'ssoll!menl:-:,', pilo •. gast(,i� 1,1111t1"Q pdu
cuaI m� did�1 fi mim mesmo dll forma âei.

.

nUl. ""I;,�:m:sS:l. Afinal' de _contas" ningulSm é
pcrfj�ito. t

PAULO DA COSTA 8Al408
-�,�-���-�-=�-��------: --���--------------------------------------------------------------------------._-------------------
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TRIVIAL VARIADO
Marcílio Medeiros, filho.

-

COMUNICAÇõES EM MASSA

.'

I

� I
AiO coisas estão acontecendo. Nunca se vendeu taij.to "pimple". A.3 ma- 1

nhãs 'de sábado continuam Ilndas na Felipe SChmidt, caija vez mais. A;
\'

.

·1 .�;
continuar assim, não sei ,onde Vamos .')a1iar. O Figue!rens�·, -até que enfim,
ganhou uma, e o Avaí "'entrou pelo cano" em Lages, O Ál1verno - ah, o

inverno! -r-- põe todo, mundo pra correr (;'1, praia, ciue cfhento-Sul e essa
chuvinha fina estão de lascar. A, menina que dirige ih "V�Iks" placa 34-nã.o
sei-mais-o-que precisa tornar mais cuidado e não Olhar tanto para os la.

'

dos, Outro dia - se Iernbra ?" -- quase bateu no pára-choque traseiro do i,

meu carro, Lenzi .0 costureiro, próximo da plena realização
.

profissional
com a consagração que recebeu em Pôrto Alegre, Primeira providência: I'
rever os preços, O outro Lenzi, Carlinhos, está dê presidente do "CounLry",
depois de Luiz Daux, que agora só quer saber de paz. "Destaque" vai sair:
em "off-set" todo iSátp'ado e sua, equipe quer botar pra quebrar. Nossos'
,(méus) antecipados parabéns, A mão de Paulo Bauer Filho - mordida por:
fero� abelha africana -- desinchou e o anel voltou a brilhar no anllllar es- i
querdo. Sérgio. Costa Ramos prepara a sua volta em grande estilo. D outro, i

'I�l o Paulo, já está nessa, em estilo idem, O pessoal da TV-Cultura conta na

i ponta dos dedos os dias que faltam para colocar no ar sua emissora, No

t' ar, também, Darci Lopes, que não. sài ele dentro de avião, para lá e p'.ara

1
cá; apressando a grande data, Zico Cardoso está como quer no bar �:
"Oscar", que tem sido frequentado por muita gente Importante. O nôvo Se
cretário de Obras da. Prefeitura tomará, como uma das primeírns provi.
dências, a decisão de mandar consertar a depressão do calçamento existen
te ao lado: do 'melo fio, à frente da casn n? 24, da Rua Lacerda Coutinho,
Lego. logo, Lázaro Bartolomeu assume a direção-geral do Deatur. Queria
elogiá-lo, 1'11as não posso: Maria, do Carmo Krieger, coleguinha de jornal e,

tun-Ionária do Deatur já disse tudo, E' inimaginável o número de pessoas

que têm cumprimentado o Sr, Colombo SalIes,.O aumento .será pago êste
mês, com os atrasados, e o pessoal já esta ga::,tanelo pUf G<Jnta. Há até uma

I

loja que· vai cumeçar, hoje ou amanhá, campanha publicitária sugerindo
aos ser�idores o que co.inIirar púa ·êste invernlJ G0111 o dinheiril'lho que
vem aí. Um nôvo pe�'sonagem circula nas r9das boêmias e intelectuais da
Cidade: Chama-se Rafael e frequenta os melhores lugares. COl11' és::;e: 'ven.

I
I to, a turma da esquina do '''Ponto-,Chic'' fiça atenta ao svoaçar das saias

I imprevidentes que, anas, não são poucas. Depois, a turma, "vão" tomar
I cafezinho para eSQuentar, Celebrado o casamento na "sing�la capela do

I Divino Espírito Santo" (já li isto em algum lu:gar), yfagem pelos Países \'lo
Prata e coisa e tal, Luiz Henril!ue ·'l'ancredo volt"" escdlJ1enclo para mC!í'ar I'

I o poético l"';canto de Haguf,çú, bem ao la de;> de onde \11101'\1 Loló Rosa, Na

II
mesma casa de Tanc,retio, mora Lia. Sensação! Sensação! Murilo;; firajá
vai passar ge avião por baixo da ponte, Vai começar a fazer o "brevê" pri-
meiro, Já somam a 86 os candidatos a Vice-Guvernador, Comove tanta I

I vJcação ?�!!tica: As menininh,às du Culégio 'ilndaralll fazendo uma pe.s,qui-,
. su de c:pmlaO sobre "O PasqUl111", o que vem demunstrar que elas 0- leEm,

I Ou. 'se não lêem, .')rimeiro querem saber o que os outrcs acllam para dSp:Jis

II
passarem a' ler, Uma qelas me disse qu� só le "O Pasquim" e r:roust. Fora

I com Madame Delly, np, qlie fazem muito bem. Vale à pena ler o que anda
1- escreVEndo Anamaria no' PLA!, de Mauro- .f,.morim, As eleg8.ntes estão fa-I

f�1 zendo rOllpa_n9Va para irem à procissão de "'Corpus-Christi". Já se foi um

/-1
maço de cigarros hoje. VQcês não têm idéia de com.o uma segund:t-feira
atrapalha. �_",d .- "'-JJ .1'�� :

lfI'

I.

.

-

J.

f PüUCA POLÍTICA' das mais·.., tranquilas. Impsdlda,.
até há ljólico, ele gozar do seu me·

1'ec1€1o -repouso matinal nas ma

nhás ,'dOl';inicais, cmi"vi{·tude do I
.

.

,

nü�!6 t;: JS "karts" !'lue tran.sforma- i
: Jal:ti, a 'Avcnid� J{�beiis de Arruda

.: 'n:1ni&s n�l11a -pista: de competiçõ;:s,
chegou. até· a ·escrever um artigo
nêste j;:m1al;', protestando contra
as corr�r;#:,:/seu apÔlo foi ouvido

� pêlo D�tihi:rl, 'o_que aCabou cOJ;n
presençi1 dos' "karts" na A;/ênida,
DçmÜhgo último, poí:é'h1: �o des·'

'<pertar, bem refeito,. : Do' professor
SfÓ;cúe'ck ch�gou'� "sá�'ada e vil;
�m �glomerado :�'e' 2_lkssoas na Bci:

ra-Mal'., ,'''São os "karts" que vê::n:
aí", pens6u;;<Nada dLsso: tratava:
se de uma. a(mel18, e silelúiiostt cor

rid� de I�icic��tas, que a Í1inguélll
incomodaVa na paz c;lominicaL E·
o professor iniciou, trànquilo, a

�ua leitura de Bergsçll1.
-

;'-. � f'

� �!..: l'

(í. 'MApRINHA

_/.

. Entre. os cÇJn�a,tos que 9: G;0,)er
nadar IVo SilvE!ira matiteln: no

Rio de ·Jan61i:';0 'desde \3 tarde de

ontern; ai)en�� u'n1: 'terá fHmtido

politico, n�esm6 àsslm nem tau tO:: ::'
é' 'á; visita de cmtesia qqe f_ará ;ao.
pre�idente I1ácional da -An,Il-aj De
pütad:o Rorldon Pacheco, i,·
As dema-is gestõ� do Chefe do

E�:eclltivo serão puramente admi-

nlstrãtivas. ,- ;
'eI

.

I i!

I
TELEFONES

III "�: Cotesc, já assinou; ��' c;,ntrato3
! � para a a��i/siÇão de, eCjuipall1e�tos
I I,e prestaçao' d,e -sérVlços destma-,

'.1 ..
dos à al11?�i�ç�0; da rêde telefói;ri.: '-:.

, : ca ela Capltal do Estado, O pl'azo
, ! máximo pàra a rdalização ci'êsses
'I I tl:abalhos está previsto, pa�a 180

I I dias, após o que cO"111eç�i'ão a ser

1 instalados eÍ11 Florianón'olis mais

11.100 aparêlhos.'·
;;-, - "'

I Outra coisa: a Càpital já 'bode·
j
�alar por .. telefone ,com Sant0·

'>

[
Amq.ro, o que até há poucas s�-'_,
manas '·àtrás não aconteda. ,.�

,I

ANIVERSÁRIO

O Coro'nel 1val1 Dêntice Llnh'a·
res conviqou ','Miss" _ FIO'rIan;ópolis,

, ,.�
\
'I :

_

.

, ,Fern�n?a ,Pai'Í1.\ Neycs, para, �madnnl1a· dos soldados recente'
li1ente incorporad3s ao c'ontind'en-

.... " o

te d,o 14° BC, sene) o convite
aceitb. '

Amanhã provàvelmcnte haverá,
. I�il um congestionamento dos canais

I I telegl:áficos de Santa éat�rina pa-

II ra _0 Rio C� Janeiro, E' que faz-

I
àniversário o futuro Gqverna dor
·Colombo SoJles e ninguérn vai se

esqlH;cer de. passar seu klegrami1
nh'1 de felicitações.

O "batismo" será no préxlmo
domingo - .pia da Infantaria -

quando será 81Jrescntando aOS
recrutas o Pavilhão Nqócnal e ao

seu lado, heróica e returnbai1te, a

nossa Fernanda, que receb8�á· d03
:ojoldados uma' "Corbeille" de nõ
res.

I

Le6'islativa.

ELEITORADO

I
...

_:"l"�/�·I"",.", -.;'
-

�-_'�"'-':�W.�l-'--'__"""'- I

O Chefe da Casa Civil, Secretá
rio Dib Cherem, vai deixar a sua

p�sta -até J5 de julho �lara se can-Idlclat�r a uma vaga na Câmara
}<'ederal.
Seu substituto no caDgo -'_ "ça

va sans dire" - será o Sr, Hamíl
ton Hildebrand,

O Presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral, Desemçargador NOh
berto Miranda Ramos; ani�·ca fa
ze_r U�Lla previsão otimista' sôbre o

número de eleitores inscl:it(JS para
as eleições de 15 ele novembr9:
1,050,001 eleitores,

Atingida esta cifra, Santa Cata
rina estará em condições de eleger
13 Deputadm; Federais e 39 esta
d11ais. Um milhão 'de eleitores, po
rém, já está g-arantido, eOIlI o que
elegeremos 12 representantes à

,I Câmara Federal e 36 à, Assembléia

NILSON EENDrm

(t Sr, :r-,7jJsCl1 R,nd,:,r está
• que

l'f.1.1do, a�cra, ser candid�.to a Se
nador. MBS' certa-1nrnte nã.o o s:cn\
11", va:�à elo Senador Konder HeiS

BEIRA-MAR ' / nf'l)1 da do Sr. A,tílio Fontana: �
,

sua .alternativa resi(;') na sUQ-Ie- .1

i O professor Henrique Stodieck genda, que dever,á ser pleiteada

I·
,

PaSsou uma manhã ce dorning() em convenção partidár1a.
., I

. .,

iL�_� �
-

--,_--------_._- - . - -....... - -,....
.
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,\,1 \ 'L)-�;�/\ a t"
,. produlor mundial de aufomóveis e,'era breve po�erá passar [

,--J ) U, 'o:,m,",,,'O''Ve.I�S\ .: para n9no ou oitavo l�gar - �é-de-chumbo gasla' pneu com

ê<:J� -r '�, rapidez � Ford-Willys pl'epilira maior pista de provas da

jt;;:��>�'\��� Amé�ica Latina ---: Carros nac_ionais íem novos preços -
'b)2.5\J] ,

�LE=:'> -, /-Ch,rysler lança' o Darl cupê antes do Salão do Auiomóvel.

,

..

A maior pista de provias da

América Latina vai ser construída,

pela Ford-Willys em Tatuí, uma

(las cidades servidas pela Rodo
via Castelo Branco. Atualmente

,

os testes da fábrica são realizados
em locais provisórios ou inadequa
dos, cm São Bernardo e em São

Paulo.

Para o traçado dessa' pista de

provas, a Ford-Willys utilizou os

computadores Ida Ford dos Esta
dos Unidos, com base em levanta

mentes
'

topográficos enviados a

.Detroit. O trabalho �dos computa-
_ dores foi estabelecer um traçado

.

racional com a· menor movimenta-
ção de terras possível.

PROGRA�1A - 70

Esse anúncio foi feito pelo
presidente da Ford-Willys, Eugene
Knutson, antes de, embarcar para
os Estados Unidos.' Um dos obje
tivos de Knutson junto à Ford da
Detroit é aprovar, a programação

Qualquer informação téçnica
sóbre os veículos' Volkswag_en ou

é1 respeito da indústria, ,que, os

,:pl'GdUz, pod.orá: ser' solieit�da ( P01�
nos�'os leitol'es, As respo;stas serão

, ':fornecidas diretamente pela cm-
l, , 'I. I "

J�Têsa, atravélj de nosso jornal.
Com isto, objetivamos'prestar mais
l.,m se�viço de utilidade pública 11

nossos leitores e a todos os usuá
rios de veículos.,
As cartas poderão ser dirigidas

a êste jornal'ou à volÍ�swagen {�o

Brasil, Departamento de Impren3u,
Caixa Postal 3405 - São Páulo:
lVlO'IOR 1500

,
,

A adaptação de motor 1 50'0 d;),

r:;:ombi a um' S,edan VW 1 \í300 ano

('8 pode ser feita sem maiores pro·
blemas? (Constantino 'Rienma .

São'P:lUlo - SP),

Res'posta da: VoE,swa'gen do
Drasii: A adaptação do motor 1 500

na Sedan 130p pode ser feita sem

maiores prdblemas, devendo-se,
rrorém, observar ,sempre a volta·

gen: do' 5istema elétrico (6 ou 12

''( ,volts),
PNEUS LAMEIROS

I \

Tenho uma Variant e 'go�tal:ia di]'
Eaber se posso eqüipá-Ia com pneu';'
'lameiros sem prejudicar a mecà
nica do veículo? (Seian HanashirD
:__ Ilariri - SP).
Resposta da Volkswagell do

Brasil: Não há problema nenhum
em se montar p11eus lameiros n'1

sua Variant, Todavia, convém
10mbrar que êstes tipos de pnéus
são construídos para roctar, pria·
'cipalmente, em pisos lamacentos
ou arenosos, não sendo, portanto,
Tecon�GIídaelos para rodagens em

pisos pavimentados, pois, além d'}
influirem no confôrto, são bastan�e
ruidosos nessas condições,
CINTOS DE SEGURANÇA
A partir de qual}do a Volkswagen

começou a equipar seus veículoS
-'

C0111 cintos de segurança. e extihtor
de incêndio? Isto por que adquiri
um SedEm 110 princípio do ano, que
não possuia êsses acessórios e tive

c:mhecimento de que ,pessoas que,
apesar ele terem comprado· ames-
1110 tipo de veículo em data ante·

rior 11 do pleu já receberam o carro

equipado, (Antenor Bertollozzi
Salvador - BA),

I Rcs'posta da Voll{swagen do
Brasil: A montage,m do extintor çle, '

incêndio e elos cintos de seguranç:t
j,niciou-se na Fábrica em 5-1-70,

CIRC1JITO DF. "- •.Fm� mrpTDS

I

d
,Á '

,

a empresa brasileira para o ano

�O.
No curso dês te ano a Ford

Willys desenvolverá um plano de

colocação de seus' produtos 'no

mercado latino-americano, As, ex
portações previstas, de autopeças
e componentes _ ferramentas, es

tampas e fundidos _ produzidos
na Ford-Willys, têm valor estima
do de 1 milhão de dólares.

OUTROS 'PÂISES

Não só a América Latina es

tá nos planos de exportação da
fábrica de São Bernardo. Outros
países, como os Estados Unidos e

a Alemanha, . encontram-se entre
os compradores' de autopeças c

componentes da linha de produção
, da Ford-Willys, f

... 'Más,. além da exoortacão. a
,

nova programação daT'ord-Willys
prevê o' -lançarnento de novos mo

delos: nas linha de, montagem 'de
automóveis de passaceiros, de ca

minhões e de, utilitários.
\"

'

Há póssibilidade 'de' adaptaçft:l
ele um: 'Circuito duplo de freios :�.')

Sedarr VW, a exemplo ,;do mõelêio
vendido"" riÔs� : El�ddcis;:' Unidos?
(peci�o vitor !�maránie - Rio elo

Jan,ei,to., --:: "G� ) ,

.

j ,ReQposta" da' v'Giks,�'agen' do

'�rasil: É passiveI· a adaptação de

'Um duplo circuito de freio fi:)

Seelan VW desde de que disponln
das peças necessárias, ou sej,,:
cilindro-mestre,' _reservatório d3

Óleo
'

de freio, tubulações, 'ele,_
Todavia, em se tratàndo de uma

alteração num ,sistema de vital imo

'po.rtância para" a segurança d:J·

veículo, recomendamos ql\e êSSi)

serviç�, se fór o caso, seja efetuad')

em lHa Revendedor Autorizad:J

VW.

yELAS DE, IGN1ÇÃO •

Devo proceder a troca de velas

de ignição após percorridos 15, UOO

kms meSh10 que no teste elas arpre·
sentem rendimento �ormal? (Carla,:;
Ribeiro -;-' Florianópolis - Sé),
Resposta da Voll{swagen rI)

Brasil: A durabil�dade média das

velas de ignição é de aproximada·
mente 15,000 kms, No entanto, s,�

num teste em equipamentos esp8'
ciais elas apresentarem rendim:::nto

norrpal" não há necessidade (1.0

substituí·las, Nunca é demais lemo

brar que o estac10 das velas inE�j

encia em muito no rendimento,
consumo e duràbilidade âo motor,

CABEÇOTE ESPANADO�

Durante, a revisão clps 60,000,
km em meu Sedan 1967, em uma

oficina autorizada, verificou-se qw�
uma rósea de vela no cab'eço':e
estava espanada, Foi então feito

um alargamento e rosqueada uma

bucÍm ,de metal amarelo com nova
rôsea interna para receber a vela,
Esta prática é recomendada e, em

caso positivo não 'haverá altsrd-
,

I
'

\ ções no', desempenho do motor ':1

curto ou a longo prazo? (Jacinto
Mdl'eira - Mogi das Cruzes

Ij3P) :
Res'posta da Volkswagen, d.:l

Brasil: Esta prática não só é reco
mendada como também adotadJ.'
pelos nossos Serviços Autorizados,
e consiste na substituição da rósea

para a vela, no cabeçote, por uma

bucha rosqueada: ou por um::>

rôsca postiça, Êsse 'procedimento,
gue não prejudica em nada o

desempenho do ri1otor, é também
adotado para' outios furos cujas
rQ.:cas esiejam drmifiefll'las.

Os .nOVOS
'pf'eços
dos· carrIs, . , .'

Está em vigor a nova tabela
de nrecos dos carros nacionais de

passageiros, depois que o Govêr
no autorizou o reajustamento pedi
do pelos fabricantes. Alguns mo

delos, como' o Puma GT-1600 e

a camioneta' Ford Corcel super-lu
xo, não sofreram qualquer majo
ração. O Puma continua ao preço
de NCr$ 24 625,,(\0, pôsto São

Paulo, As outras duas versões da
Camioneta Corcel --,- a Belina lu

xo e a standard -- tiveram um au

mento de 1 % e 2%, respectiva
mente.

'O índice de aumento dos veí
culos da linha Chrysler é de 5%
em relação aos preços da tabela

vigentes até o último dia de abril.
A Fábrica Nacional de Motores,
que nroduz o sedan 2 150, stan

d_ar!l,. e o sedau 2 150, especial
ainda não divulgou os novos pre-"
ços. No Rio e 'em São Paulo' vigo
ra a tabela antiga, isto é, NCr$ ...

20 500,00 e' NCr$ 22 mi], respcc
tivamente.
VOLKS I;)OBROU

" O Sedan Volkswagen-I 300
está agora por NCr$ 12671 :00,
mais-do dôbro do preço de 1963,.
há apenas sete anos, quando então
era vendido por NCr$ 5'600,00.
Outro mcdêlo que subiu, em mé
dia, 6%, foi o Oriala el;l suas di
ferentes versões.

-

O Opala St311-

,(Iard, quatro cilindros, que custava

até o último dia de abril NO'$ .. ":

17 699,00 ,passou a custar N,Cr ....

18760,00. I

. Da Ford-Willys,
.

os Ímlices
maiores de a·umento _ média de

,5)6.% 'ie 1&,5%/+:-" ct:ical�alll 'cbm
:às '; 've:rsô�s 'de ,jipe ;e pick-up, e

:cotit Q Ford L10; aléhl do Gala
xle: Se;ll altel:âção

\

de p�'eço, q.-Ca
laxic stan,�ard continua na tabela
a NCr$ 27742,00.

A TABELA

Oficialmente, são êstes os

novos preços divulgados pelas fá
bricas e vi�entes em São PaUlo.:

Volkswagen _ SedaI, 1 600,
NCr$, 16 5 l2,00; sc,dan � 1 300,
NCr$ 126 l7,00; KanÍlailn-Ghia,
NCr$ 17 971,00; KOlllbi, standard, \

NCr$']5000,q; Komb,i, 'luxo,
NCr$ 16844,00; Variant, NCr ....

16520,00.
General Motors _ Opala,

quatro cilindros, standard, NCr$ "

18760',00; Opala, quatro cilin
dros, luxo, NCr$' 21 830.00; Opa
la, Sé'IS cilindros, standard, NCrS "

21 225,00; Opala,' seis cilindros,
luxo, NCr$ 24295,00; Veraneio,
standard� NCr$ 28393,01; Ve
raneio, luxo, NCr$ '32149.24;
pick-up, Ç-1404, standard, NCRS
22 262,72, epick-up l�xo, NCR$
23 100,69.

Ford-Willys _ Esta fábrica
divulgou até agora' os índices de
aumento, po'r percentagens, assim:
Ford LTD, mecânico; Ford-LTD,
hidraIÍlático; Galaxie-500, hidra-,
li1ático 'e Galaxie-500, um aumen�

to de 5%, em relação aos preços
da tabela vl?ente até o último, dia
de abril. A 1}ural, a F-100, o Ae-
1"0 e o !tamarati, 5% de aumento.
Tôda a linha COl'cel, exceto a ca�
mioneta standard <-2%), e a ca-

111'ionénta luxo (1%), aumento de
3%, Pick-up, 4x2 e as \'I.ers'ões da
linha 'de iipes, aumeilto de 5,5% .

FNM _ Sedan, 2 150, espe
cial; NCr$ 22 000,00. Estes pre
ços são os da tabela antiga, por
que a fábric,í ainda não decidiu se

. aumenta ou não os seuS' preços.
Toyotá _ ,iipe, capota de lo

na. NCr$ J8 794,40; camioneta,
NCr$ 24 261,40; pick-up, NCr$ ..

23225,00.
Chrysler Dodge Dart,

'

standard, NCr$ 24069,75 .. C;Ol110
esta, as 'outras versões do Dodoe
luxo A e' luxo :8, e a p'ic:k-llp D-
100 tiveram um uumento de pre
ços correspondente a 5% (tm re

lilç�Q fi tãbelJ. anterior.

- -

\ ,

o artigo.
,Informou que a esmagadora

maioria dos 353 mil veículos ven

didos no Brasil no ano passado,
foram ali fabricados ejpredisse
que neste ano as vendas atingirão
a casa dos 400 mil. Ao mesmo tem

po disse que desde 1'967, a venda

,d� automóveis no Brasil tem au

mento 'anualmente em média de
25%.

"As vendas ela Volkswasen
, o

no orirneiro trimestre dêste imo
\ -,

'
, ./

. aumentaram, porém sua participa-
ção no mercado desceu de 68 a

64%. O que. mais sofreu foi o po

pular carrinho que dominava 61%
'

do mercado e passou a constituir a

apenas 44% .

tas' velocidades são 'a causa dos
.

,

maiores danos que os pneus po
dem sofrer.

DIREÇÃO PERIGOSA

- Os engenheiros de testes da

Gooelyear avisam que,' além de des- �

perdiçar quilometragem, os moto

ristas que abusam dos pnyus dcs-
sa maneira são, Irequentementc,

. causadores de sérios acidentes.
Um dos maiores perigos nas

estradas de todo o mundo são aqu8
lês motoristas cujo prazer constan�
te-êverÍflêãr-qual a inãxima velQ
cidade· ,que seus carros podem
atingir.' Indiferentes ao bem-estar
e à segurança dos outrOs motoris

tas, êles ultrapassam nas curv�s,
CO,stlfrim. perigosamente: e q,eso�e,-'
elecem quase 'tb:dós os SInais e �e'-

, gras de tJrânsito. ' I,

Tais mbtorist:.-.s, após ,uma

breve parada, muitas vêzcs acele-

l�utadorcs, que ássisfe c supervi-
_/ ,

5iona a produção, durante a 111011-

taQem do carro, Com base llOS re

latórios da úrea ele inspeção final,
os supervisores dos departamentos

.
(L: Drodução, ao longo da linha, re
cebem ele hora cm hora, do com-

I

putador� impressos que indicam as

mudancas neccssúrias.
'O· sistema de cOlllpu'tador 11::!

linhá de ,montagcm foi desenvolvi-
do para mcihorar ainda mais a.

qualidade, em qualqucr ponto cio
'cic:o de produção, Ainda hi uma

. pista de teste cm cOllstrução, dc
800 metros, parte eobclta por sa

liências e resto baseada no cam

po de _orovas da G(�neral Motors
Ctn Mill'ord, Michigan.
NADA DE DESPERDICIO d

"Aço
sultado de
senvolviclc

reconslituído" é o

um nô,vo processo
pelos cngl.'nhci�'�s

I
l \

• ...-:.......JI

Brasil 'é o 10· produtor 'mundial de
automoveis. e poderá passar 'para 8m

"O Brasil � o décimo produ
tor mundial de automóveis, e em

breve poderá passar ,{ nono, ou oi
tavo lugar", disse em sua última
edição a revista Busines Week.
A conhecida nublicação dedica
um arriao ao exame da dura con

corrência entre as três grandes
.corn pan h i as norte-americanas -que
operam no Brasil, a Ford a Gene-.
ral Motors e Chrysler e a fábrica
alemã Volkswazen.

'

CONCORRENCIA
OS fabricantes de Detroit po-

.
dern preocupar-se com o "progres
so da Volkswaven nos Estados

Unidos, mas no Brasil são êles que

estão deixando malucos os fabri
cantes do famoso carrinho", di,'

, A revista diz que a razão pa
ra tal reclueão nas vendas de', '�-sç
Ú forte con�orr§l1ci; dos Iabrican
ites norte-americanos, principal
rnentc a Ford.

Essa companhia levou 1118 is
elegante e mais possante, qu:; o IJÔ
vo Volsswagen 1 600.

"A discuta entre a Ford e a'
Volks destaca o constante amadu
recimento da economia brasileira.
Com certeza a única barreira exis
tente 110 Brasil para que ocupe um

pêsto de maior destaque entre as

nações crodutoras de" a�to'l1lóvej,
é a existência �!e alJe(las 28 mil

quilômetros de estradas pavimenta
das. "

Pé-de ..chumbo gasta mais pneu,
,

U
'/ .

ê-d I b
,

111 motorista pe- e-CJ1L1m o

pode acabar com tóda a vida dos

pneus de seu carro em apenas a>
'gumas horas, com arrancadas rá-

pielas, freadas bruscas e curvas a

altas velocidades, principalmente
se as rodas" estiverem excessiva

mente desalinhadas. Esta é, a opi
nião dos engerrhe iros de 'dcsenvol

vimento de pneus da Goodyear,
Tôda a duração das bandas

de rodagem dos pneus de um car

ro é muito lTI.ais lon�a do que a

quilometra:gem média alcançada
por êsse calTO durante seis meses,

. segundo. pesquisas realizadas em

todo o mundo.
� .•

-

�'.' I
..

o desgaste da banda de rocla

,gem, ele .'Jencle de ,n:ll1itos ,fatôres,
:entre o's, qLlclis o' tip;o de p:avil11�n
tacão, oêso e ;velocidade do vet4lt-
10: ali�l.h �1I'lrlro 1 e, ,balam�eaJii.Snto
tias, rocl as e ,.'1 ressão do ar' nos,
pneus. Ficou provado, porém',' que
arrancadas violentas e curvas a al-

'

ram ao máximo, produzindo uma

violenta arra.icada que deixa no

solo fortes marcas de pneus, Ou
tro de seu maus hábitos de volan
te _ extremamente perigoso _ é
ver qu� velocidade êles podem
atingir w�s curvas, Muitas vêzes
essas cu rvas são feitas com todo. o

pêso do carro incidi rdo sobrei ape
nas duas das rodas. Ainda outro

hábito, perigoso é deixar que o

carro ande até o último segundo,
ante� d� atingir um cruzamento, e

f"ear de repente, \ arrastandJ cs
, '.

pncus. ,

Tais práticas não sarDcal:;
são perigosas, mas, também, con

forme muitos anos ele testes reali
zados !)ela Goodyear, clanificam
seriamente os pneus.

,
: :rrt,e�ls;de -;automóveis são fei- ,

tos; !i�ra' rddiu' miihaJ;es d:; quilô
metro'S: Deixar üÍri rastro negro de
borracha na pavimentação 6,' ha'
realidade, deixar UId1 rastro dc qui
lometragcm perdida.

)Dart Cupê sai antes do Salão
A Chrys:er estú ' prepat'anclo c'�s, daqueles compo�lentes opcio- Chrs'síer examiJa cuielados:mlente

esta surprêsa:\' nos próximos lH.eses, nais cue a fábl'Íea experimenta. a aprescntaç�o da Dart curê, para

atÚes do Salão cio Automóvel, o ·U111 dêles, o câmbio de: quatro não esvaziar o iIl]�)actJ de s::u la::-

lançamento do Dart cupê, apenas marchas. Esses veículos em",testes Ç'lmento,
um desenvolvimento esportivo do finais têm côres �\l1larela e vel'dc:- O Dart eLlc'ê está IHJi', atra ..

Dodge Dart Il1;:tS também um e�r- garrafa e são nas versões standard s:1c1o. Se�ls test�s também oodem
ro l1lecâni�amente, ativo e,' sobre- .

, e luxo.· s�r eonsil:�caelos fiJaiS, mas tal-

tudo, com alguns detalhes que o O PRIMEIRO vez (l nôvo l�l1lçalll:::llt, da ('h!'\'�-

modêle convencional não tem. Se- O Opala eupê e o Dart çup� ler venha a se.r precedido oelo do
rão detalhes de estilo, desde a cô- vão concorrer numa bixa muito Opa_'a, A rigor, ,�s alternalj�'as que
rcs a certos co.mpone:iltes, como próxima, embora o n;'uduto ela GM S� oferecem neste móme,lto à GM

trava, no qL1ebra�vento, estofamen- esteja .cIassifieách C01110 veículo e ú Chrysler estão limitadas a pra-
to e consolo'.' A outro novidade é o médio e (í eln ('liry'sler como veícu- blcrnas de marketing e não (1:2 mon-

C
A 'I d' 1 ·"f

'- I"
�

Opala u�)e, com � mesma meca- o �rran ':, .IS, pOl;gue a ol.eren- tagem. Aqu�'e que sair em pri-
nica 'do ODala convencional, mas ç'a cl'? :-:I)ÇOS entre um ,e outro só meiro lug:ar :loder:l levar un1:1

acentuadal��entc csportivo. te.nclcrá no comportamento do mer- ,grande vantagem.
O Opala eupê ainda está em

>

cada a beneficiar o Opala _ que Out!·a vantaQelTI. esta c!� cu')-

testes de desempenho. Uma deze- virá capitalizar, sem alterar a li-I to, é que êss:::s d;is carros ,escodi-

na de carros ji' em circulação re,- 11ha de 1ll0ntage!l1, o grande êxito vos disputarão as faixas ciD '111er-
colhem dados; sobretudo mecâni- do moelêlo convencional _ a

\

cado com �)l-eÇOS ,rtualizados,

Simulador de estradas para o Corvete
(

.

Centro Técnico clJ General Mo-
• tors, em Detroit, processo êste que
permite o reaproveitamento da /)
cata das cha�las de aço, ulilizadas'
na estampari::!,

Até hi DOUCO tempo, tôdas as

, fundição, _nara seren, rerLll1did3�.

Agora, porém, graças, à inovaç;io
criada pelo pessoal técnico ela GM,
é :lossível a j'econstituição quase: ia

t�gral c1êssc T1nterial: cortaclas em

pequenos ped��ços" as' ap:1ras' silo
colocadas num cadiiíllo é, dc:pois
de atincíre!1l a 1emne;'JlUr:1 de coa-

1':scêncILl. !lélSSam �;�tre dois rolos,
origi:1a!ldo novas chao'as, prontss
para retomarem imeciial:lIm:r::l:; ao

processe' (1:.: estampagem,
Simples c cf!ci,'llte :\ Ilovid8-

(k :IS�\:f,\II'a ii1cgávei'l vanlêl�ens à
l1Wlluratura ele veículos c não eXl
se ellui�lamentos muito COl1'Fl::;xos

.

r�lra a su� adosôo.

Além de todos os testes de

qualidade, os Chevrolct-Corvette

quándo chegam ao final ele produ
ção _ em St. Louis _ passam

lJor um simulador d� estradas,'que'
, ,

I as reproduz em todos os tIpOS pos-
sí�ejs. As quatro rodas do carro

em teste se anoiam sôbre quatro
bandejas irJ'clep-endentes, ehquanto
vibrações eletrôni�amel1te contro-

!adas submetem o veículo �IS mais
variadas çondições, ao mesmo tem

po que especialistas em carroça�
ria o examinàm, postando-se ,den
tro, fora e embaixo do automóvel.

A máquina siul ulàdora elas

condições de estradas testa, tam

bém, certas parte,s mecân icas e elé

tricas, álém de aiudar a detectar

qua(quei' correção '_ se necessár'ia
;;- antes da il1sgeC)i10 final.

Já o programa ,de cOlltrôic-de
qualid:\dc LlS3. um sistema ele C\�;:l�

re

de-

1ord ..Willys prepara
maior pista de provas

.
olkswageq responde

" perguntas de ·leitDres

do
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10 seu
;program'a
'"---

SÃO rJ(!)SE

15 - 19,4�
Alain Delon

21h45m

Rorny Schneider

A PISCINA

Censura ] 4 anos

RI!fZ

] 7 - )9,45 - 21 h45m

TOSTÃO, A FERA DE OU,RO

Censu. a 5 .anos '

C()RAL'

15-- 20 - 22h
Paul' Newman ,- Joarme Wood
.ward - Robert Wagner
500. MILHA$

ROXY

14 2Gh
Programa Duplo

UM HOMEM'A MAIS
OS DIAMANTÉS DO DIABO

Censura 18 anos

GL«:)RIA

17 - 20h
Dustin Hoffman - Katherine Ross

A PRJM,EIRA NOITE DE UM
HOMEM

Cens'ura 18 anos

RAIA

20h
Marc'elo Mastroianni

o ESTRANGEIRO
Censura 18 anos

S.ÃO LUIZ

20h
Michael York - ,Susan George

VITIMAS DA ÇORRUPÇÃO
Censura ] 8 .. anos

TV COLIGADAS CANAL 3

16hOO � Cll1be da Criança
16!l1 ';11) - Cine Desenhos
]6h45m - As Aventúras de Rin
Till Ti'n - Filme
17h 15m - Os 3 Patetas --'Filme
17h50m -- Mulheres em Vanguar
eI a'
18h30m Santa ,Catarina 2 Mi-
"lltos

18h35m - A Noviça Voaelora
Filme
19h05m
] 9h35ní
vela
20h05m

Tele Jornal Hering
Pigmalião 70 - No-

Santa Catarina 2 Mi-
nutos

20h 1 Om 'Discoteca elo Chacri-
nha - Musical
21 h 1 Om - Santa Catarin a 2 Mi-
nutos /

21h15111 - Véu 'ele Noiva - Nq
vela
21 h45m - Repol�ter Garcia
22h00, - Verão Vermelho - No
vela
22h3'Om Santa Catarina 2 Mi-
nutos

22h35m Gunsmoke - Filme

TV PIRATINI CANAI_ 5

17h45m -,-- O Meni'no elo Circo -

Filme
18h20111 -jO Zorra - Filme
18h50111 - Joã0 Juca Junior
Novela
19h25m - Diário de Notícias

20hJ5m - E Nós, Aond,e Vamos?
20h35m - Shaw Sem Limites -

Com J. Silvestre
22h10111 � Os lntoc�veis - Filrl1e_

TV GAUCHA CÁNAL U

18h00l11
,

Pigmjlião 70 -'- NQ-
vela
191140m .TornaI Nacional
20hOO - -véu de Noiva - Nove
la
21 h30m - Verão Vermelho -

Novela
22hOO - Sessão elas Dez - Filme
22h30m - Teleobjetiva Crefisul
24hOO � Sessão da Meia Noite
Filme

Zury ,Machado
lwc."

"

ele corretores durante o jantar foram homenageados I

com brindes, oferecido nela Diretor Executivo da'
Imobiliária Sr. Armando- Gonzaga.

,

Santacatarina Country Club tem' nova Dirctoria.
Ontem nos salões elo Santacatarina Country

Club, ,tleu-se a 'posse ela nova Diretoria que coman
dará (JS destinos daquele Clube durante dois anos

"

- A diretoria ficou 'assim constituída: Presidente

J Carlos Albei to Lenzi, 1,0 Vice-Presidente, Antônio
�:I Grillo, 2.0 Vice -- Presidente Claudio V. Ferreira,

Secretário Jacy Oliveira e Tesoureiro José Lemos

J Sob: inho,

l

Paineiras Arte 70, nromocão do paulista Gil
Bráulio e Paineiras que -terá i�ício diã 28 proxl-:
1110. A informação nos foi dada pelo Diretor Social
elo Clube da .lovern-Guarda, Gilberto Bctencourt.

As 17 horas cl;. próximo sábado na capela elo

"' Colésio Cata: i icnse realizar-se-á a cerimônia do
.casamenro de Maria Ar:_renti.1a Bastos e o médico,
Paulo Francisco Schlempcr - A elegante recepção
anele vai reunir os convidados -das famílias Bastos é

Schlernper, será nos salões elo "Lira Ténis pube.

Em Criciúma os, casais: Anita Fraacisco Gril

lo, Augusta Arlindo Hulse e Gracia Rezina, João
Edvardo Amaral Moritz. participaram da comissão'
julgadora para a eleição ela mais moça (11 cidade

Capital do Carvão.
.

,I'

,
"

Da cidade de Mafra estamos recebendo convi-
te para participarmos ela festa sábado proximo,
quando será eleita Miss Mafra 1970. A promoção
é da Prefeitura Municiou! e Rádio São José.

\
-

j Com desfile ele modas da boutique Arte-Nou-
veau, sexta-feira a SERTE promove jantar dançan

!� te no Lira Tenis Clube destinado a renda em favor
I daquela entidade.

'

"Diário de um Louco", estréia dia 29, às 21
horas 110 'Teatro Alvaro de Carvalho com o cómico .'

catarinense, Adélcio Costa.

II: ;1Giorama boutique. inaugurou dia 13, às ]6 ho-
ras com coquetel, no 29 andar do Edifício Giorarna, I-I
a rua Hercílio Luz, 29, na cidade Itajaí.

'

O Senhor Hamilton Ary ele Araujo à Aveniela'·
Hcrcílio Luz inau=urbu novas instalacões da conhe-

, cida PAE>ARFA FOGUINHO.
.

Viajou ontem para São Paulo, o Diretor' Ge
',' ral da Firma HOEPCKE t». .Tosé Matusalém Co
i< ij , melli.

1 '

': 1

I' Ainda sôbre, Pôrto Alegre - A Secretaria do
\ costureiro Estor em Paris, que nó 'Teatro Leopol-
1 diria apreciou o desfile dos grandes ela 'Alta Costu
I ra do Brasil, fài ao camarim elo costureiro Lenzi

t' examinou sua coleção e disse, estas rounas sãó diz-
,I nas ele qualquer passarela elo munelo.

- ='

,

O Governador da cidade e senhora Ari Oli- I
v.eira, sábado foram vistos' jantando �o Santacata- I
nna Country Club, num grupo de amigos.

estava bastante C011- ,

boate do Santacatari- I
I

I
. I

-Pôrto Alezre: o casal Carol Waldir Kersting, IIem sua bela residência, sexta-feira receberam con

vidados nara um jantar em homenagem aos costu- ,

reiros: Lenzi, Clodovil, Nazareth e Hugo Rocha.
'

Fomos informados que
corrida a noite de sábado lia

na Country Club.
I

<,
\

O Governador Ivo Silveira 13 assinou' a no-

meação elo Jornalista Lazaro Bartolomeu, para Di
reção Geral do De�artalllento Autônomo ele Turis-
1110 em Santa Catarina.

PENSAMENTO DO DIA: A sabedoria da- vi
ela cónsiste em eliminar o quc não é essencial.
\ \

Atenção: Apresente Sua Declaração de Imp6sto
de Renela. ) I�

/
I

1,[
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Os Diretores "eI;, Imobiliária A Gonz3rra com
'.

c

u!n ,Iantar: na Llndacal) comemoraram o record em

: '1
vendas elurante o mês- de abril. A eficiente equipe

,
.

"

I
'

..
'
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, \,

"

\
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SUGESTõES PARA MARIA

'TEREZA - ITA.JAf

", , ,Pedir-Ihe-ia a gentileza dG

enviar-me por meio deste jornal
duas sugestões: uma para um

terninho e outra para um vestido,
para um casamento na serra".·'
Minha cara Maria Tereza�
Primeiro há que pedir-lhe descul

pas pela demora com que esto'J

respondendo sua carta: Mas eu

lára Pedrasa

't enho uma justificativa: quan
do ela (a carta) chegou, eu esta'H

de saiem para Pôrto Alegre, e tão

logo voltei, depois de ordenadas

tôdas as coisas, aqui �stou eu a

atender seus p,edidos. E Só desejO
que cheguem os modelos a tempo,
Para o casamento você' poder:i

usar êsse redingote, e fazê-lo em

gabardine
\
da lã ,que é um pano

mais fino e ,se presta bem , para

êsse gênero de roupas. Já que vo

cê só gosta de vestidos esportes,
encha os olhos cpm essa roupin�8:
Casaco em cinza claro com paI:-t

cortada e recortes verticais qve
alongam a silhueta. Du�s fileiras I

de botões de masa pintada e num

cinza mais, escuro.

Lapeias nas mangas e na cintlfra,
segurando �o dnto" que é no mes

mo tecido do casaco e com um�

fivela forraja. A gola ueveria s�r

em lã "carapinha", Se você puder
encontrá-�a, ótimo, se não, U::;G

aquele crochet de grampo num

tom de cinza mais escuro, q1.1e
obterá o mes_mo efeito.

No pescoço uma echarpe e;T\

tons de cinza, rosa, e talvez um

pouco de prcto, Use uma Cardin,
que é nossas nqais bonitas. PClr

baixo do- redingote, um vestidinho

simples da mesma gabardine cori1

manguinha curta, sem gola e COlll

dois cortes verticais marcrmdq

levemente a silhueta.

Sapato'3 e boisa: pretos.
Para' o terninho de viagem use

a lã ,que' voc'ê -gostar mais. D,3

'preferência escolha uma lã de côr

única -que possibilitar-lhe á usá-b
com tôdas (\s suas malhas_

A calça li reta, e o comprimento
é o ?-e sempre: cobrindo o torno
zêlo, Casaco um poucc mais, coi'!)-,

prido que @ normal com abotoa
mento central. e simples, feito
com' botões forrados do mesmc

tecido, GoIana esportiva e be:n

pontuada e inteiramente pespon
tada. Us"� com uma maxi-blusa
com um continha mal'cac1o a cin

tura

úsica Popular
&urusto BoecbJfJJ'

- .----�

. \
LEI' JT BE .I ARETHA

C3 Beatles fazem sucesso atualmente com a composição Let It Be
lançada em compacto e, agora na Inglaterra, em long play, também. Un�
long- play com muitas coisas bonitas, dentre as quais se destacam't.Acrnss'
ihl(. Universe, na voz de John Lennon e I Got a Feelmg, .cantada .por Paul.
c onde hã um córo tipo Hollywood e uma orquestra que fizeram-no ficaI:
ln1C[O, porque orígtnalmente não havia sido combinado assim.

Let Jt Be é' lançada" agora, na voz de uma senhora cantora: Aretha
Franklin, E ela interpreta a música num soul espetacular, Faz variações
em tõrno da melodia original e o resultado foi prá lá de satisfatório, como
se já não bastasse a posição invejável que ela desfruta no seio da música
popular mundial,

•
. ,

ELIZETE NOS STATES
-------/

Há, algumas semanas atrás o disco ainda não havia sido lançado no

mercado norte-americano. porque bs Beatles não permitiram, já que a

gravação original ocupava o 1.ú• lugar do "hít-parade" daquele país,
E uma gravação ATCO, distribuição da Companhia Brasileira de Discos,

Com o patrocínio do Itamarati e da Smlthsunia Instítucion está nos
EUA a cantora Elizete Cardoso, -acompanhada do Zimbo Trio, Já realízoi,
cerca de 24 espetáculos em universidades e boates. Está fazendo um
sucesso estrondoso' para o qual a imprensa brasileira ainda não deu o

devido destaque, Aos 52 anos 'de idade, Elizete continua cantando como
ninguém,

'

.r

:FJ\LOU E 'DISSE

-----_-_

,

Antes de viajar, ela fêz o lançamento do seu LP Falou e Disse, que foi
muito bem recebido pela crítica especializada Elizete deposita muitas

I esperanças neste seu disco que, dizem, ser de grande qualidade,
Uma das faixas, intitulada É de Lei (Baden e Paulo César Pinheiro) 0,

<inclusive,' o tema do show de Baden que estreou na 5a. feira passada no

Teatro Gazeta, em São Paulo,

I'LL NEVER FALL., POR ELLA

A dupla Bacharach-David é, atualmente,' a única que consegue ser

grande em dois aspectos: qualidade e quantidade, É uma dupla que vem

razendo misérias na música popular norte-americana, Tem discos e mais

rííscos e quase tôdas as suas composições estouram nas paradas, '

Além da composição Raindrops Keep Falling on My Head - do bang
bang moderno" Butch Cassidy'- faz sucesso 1'11" Never Fall In Lave Again,
na voz da Dionne Warwick .

'

Há dias atrás, eu ouvi esta música sendo interpretada por outra
senhora voz: a de Ella Fritzgerald. Não' é preciso dizer que ela deu uma

ínterpretacão personalíssima, como Iady soul que é,

_____

1
__ -

EASY RIDER

Outra música - esta agora do filme Easy Rider � está me agradando
bastante, Chama-se Don't Bogart Me, com o conjunto The Fraternity t'lf
Mu'n, A' interpretação tem detalhes interes9antes, como o da p:r;on(:ncia,
A voz que sob:8ssai, prolonga certas palavras, ,como "friend", que é

ptonunciada com uma entonacão propositalmente displicente,
Outras músicas fazem pa'rte da trilha e são interpretadas por gente

conhecida: The' Pusher (Steppenwolf); Bom To Be Wild (St�ppenwolf);
The Weigl1t (T.he Band); Wasn't Bom to Follow (The Byrds); I� You Want

To Be a Bird (The Holv Modal Rounders); If ,Six Was .,Nine (The Jimmy
Hendrix Experience); Kyrie Eleison Mardi Gràs (The Electric Prunes);
It's Alright Ma (Roger MacGuinn); Balll:!d of Easy Rider (Roger MacGuinn),

É um LP que vale a pena conhecer.
'

BEATLES

Como vocês já devem saber, eu tenho registradas em fita magnética,
uma série de faixas do primeiro Lp de -Paul McCartney (McCARTNE;Y'S)
e também do mais recente Lp dos Beatles (LET IT BE), Diàriamente ';ll

a� tenho o�lvido e posso garantir a vocês que êles estãó cada vez melhores,

O P::1111, principalmente, saiu-se .muito bem no seu
_

disco individlfal,
Aliás não era surpresa para mim que isto acontecesse, Ele tem um gosto
excel�nte para as melodias, para as harmonias, para a escolha dos temas,
enfim, Paul é um músico de bom gôsto, repito.

O Lp Let It Be, que os quatro grava�-al1l, antes da ,briga, também

merece ser ouvido, prinCipalmente as faixas, Acr()ss the Universe e I Got

'a Feeling, Sabe, eu gostaria muito que vocês otlvi�seJTI as :?úsicas. M�?
atrwés do jornal não dá, J;ião é? Mas, olhem, o dISCO daqUl a pouco Ia

está aí. I, � t .j'1Wm�.1Il1••

, .

O r o sc-o p o
Omu Cardoso

Terça-feira - 19 de maio de 1970

As transações comerciais e iniciativás que tomar neste dia

trar-Ú1e-ão compensadoras vantagens. Bastará não perder de
� vistaa suas oportunidades.
Pessoa,s nascidas em Gêmeos

ajuda que puderem, Aja com

mais difíceis, Êxito no amor.

'Aires

•
Touro procurarão estender-lhe tôda

otimismo diante das situaçõe.;

Gêmeos Deixe de lado os negócios, arriscados, impensados ou precipi·
tados e terá um dia razoàvelmente bom, Se 'dirigir, evite altas

velocidades.

Com energia e otimismo você realizará muito nesta terça-feira,
especialmente no' que pqs�a contar com a coiabora_9ão ,ele

pessoas amigas.
,
O sucesso que obtiver hoje será repetido com frequênefa nos

próximos 30 dias; poIs terá colaboração efetiva de amigos.
As viagens lhe trarão lucros.

,

Alguém. poderá falar com você visando tirar vantagens de

um negócio qualquer. Esteja psicolàgicamente preparado
para exigir mais de pessoas individualistas.

A atração demasiada pelo sexo oposto poderá levá,lo a

cometer um engano hoje. Evite, portanto. ,Favorável para
os assuntos relacionados com' a Justiça. I

Melhores oportunidades de soluçôes jurídicas, se está à volta

com questõE�S de inventários ou demandas judiciais. Dê maia

atenção ao seu estado de saúde.

Seu signo estará plenamente favorecido em questões de

ordem sentimental, principalmenter'se se tratar de pessoas
nascidas em Aries ou Leão,

Bom lucro por intermédio de compra ou' venda de animais

de pequeno porte, está 'previsto para você. A vida sentimental
�e a saúde estão favorecidas.

Prenúncios de melhoria geral' em todos os setores de sua

vida, Contudo, evite abor:,recer-se .
com coisas de somenoS

importância, Viagens. .,

Um pequeno obstáculo, atrito ou desgosto poderá surpriendê
lo nas primeiras horas do dia, Por isso, esteja prevenido, a

fim de evitar complicações.

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

,sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

BANQUETES, COQUETÉIS
ANIVERSÁRIOS, CASAMENTOS,

SERViÇOS, '�O I

LIRA TENIS CLUBE
\ -

II
-IJ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESENHA DOS JULGAMENTOS
o Tribunal de, Justiça do, Estado

julgou, em sessão plena de 13 de

maio do corrente, cs seguintes
/

, que fixa em NCr$ 2,00. Custas .na

forma da lei,

n' Revisão criminal 11. 868, d8

Lages, requerente Murate dos

Santas.
Helator: Des. MIRANDA RNMO,3.

Decísão: unanimemente, não

conhecer do pedido relatívamento
ao processo n. 1. '7!'I2 e, no tocame

ao processo n. 1. 'l31·, reíerf-lo, .(',-;'1

p�rte, para reduzir a' pena a 5

anos e 4 meses ·de reclusão J.:

pi ccessos:

1) Habc�l�}CO"r)�JS ln 4 G25, de

Flor ian.ipchs,' i:-1Dc;t, ante o dr.

J(i� (: uc Brí!o Andrade e paciente
Cc: inc da ,silva'

,

Rc",V):': Das.' MIR!i.NDA RAMüo.

I;ccisã�: unanimemente, conco

(f� :1 ordem ímpetrada.: sem 1',0·

juízo do prosseguimento do pro
C�:� o Cu�tflS ex lege.

" 1-!a1"'ic:.rr�- ro��·)ns� 11' <1 !i31, t��

C 1:.11,'(;,), ímpetrant e o dr Jo.io

C;:nôicJo r ll?-��al-e:1 e p9_ci�lntcI'Ça:10s
Pereira Putzel

Relator: Des . ALVES PEDR,oS'\

Decisâo: unanimemente, conce-

der a ordem, sem ];'reiuízo (\0 pros

seguimento do processo CUS�_\s .,,1

forma da lei

:3) Habeas COr1)1)5 n 4 527, do

CuI'itibanc!s, impetrante e paciente'
-

Vidal Barbosa.

Relator: Dos:' TROMPOW'3�<7

TAULOIS.
Decisão: unanimemente, julgar

prejudicado o pedido Custas na •

'forma da lei

4) Habeas-corplls n. 4 524, de

Florianópolis,
'

impetrante o Ó,'

João José Caldeira Bastos p

paciente Edi Pendica da Silveira.

Relator: Des. 'EDUARDQ LUZ

Decisão: unanimemente, conce-

der -a ordem para anular o pro
cesso desde o ínterrcgatór!o,
exclustve Custas na forma da lei

,

fi) Recurso de mandado de� segn-

rança n. 698, de Mafra, recorren

tu; :) d{ . .Jui? de Direito, "ex-offida"
e F;::])rica de Cigarros Sudan S/A.
e recorridCls Fábripa de Cigarros
'Sud,an S/A, e Agentes FiscaiS

Custas :E3

,

..

Rodoviárics

NCr$ 4,00 de multa.
I

'

rorma da rei.
3) Revisão crimínaf n. 856, c'é

Jo[\çaba,rrequerente Ivalino Perei.;·ft.
Relator: Dos.' ARISTEU SCHIÉ

FLER.

, Decisão: unanimemente, deferir,
em parte, o, pedido, para reduzir.
a 1,1 anos de reclusão a pena ím-

posta ao requerente.' -,

. 9) Pedido de conta-gem de tempo
n. :158,- de Florianópolis, reque-

- rente o exmo . sr. -des . RubeJ11
Costa.
Relator: Des. MIRAN,DA RAMG2.
Decisão: unanimemente, deferir

o pe�ido., para determinar a aver

baoão de 27 anos, .10 meses e· 1'6

dias, de serviço público, ficando

constàndo de seus assentamentos
não ter o requerente, durante

aquêle período, gozado' licença
pl'{;mio. Sem custas.

10) Pedido };;e�. contagem 'de

tempo n 159, de, Joinville, reque
rente o dr. .Francisco José Rod:ri-,

gucs de Oliveira, J'..\ÍZ de Direito dá \

la. Vara da Comarca

Relator: Des. TROMPOWSK'l
TAULOIS.
Decisão: unanimemente, deferir

o pedido. Sem custas.

11) i"edido . de contagem, de
tempo n. � 153, de Florianópolis,
rfquerente' o dr. Reynaldo Rodd·

gues Alves, Juiz de Direito Priva

tivo da Vara de MenOres.

Relator: Des. JOÃO DE BORBA.

D'€cisão: unanimemente, -defenr
o pedido. Sem custas.

Acórdão assinado' na sessão.
'

12) Pecido de contagem de

tenlpo n. 160, de Curitibanos,
requerenté o' dr. Glaueio Sanches

Scheffler, Juiz S_ubstituto 'da 14a.

Circunscri9ão Judiciária, com sed'3

em Curitibanos.
\

Relator: Des. JOÃO DE BOR;BA.
! Decisão: unanimemente, d,�feri:
o pedido. Sem cus,tas.

Relator:

MOS

Des. BELISÁRIO
\

Il.A-

)

Decisãq: unanimenTcnte, dar pr"-
vimcnt.o ao J�curso de ofício pam
anular o pl'ocess0 ab-mitio e juJgc1r
p�eiuc1íc(ldo o recurSél voluntário.

Custas na forma da lei.

6) Re visão criminal n. 864, (:0

Capinzal, requerente Balduino Dall'

Oglio, Alves Dall'Oglio ,e Osvaldo

D'Agostmi.
, Relator: Des. ALVES PEDROS_\

Deci�ão: ,unanimemente, deferi�,
em parte, ,o pedido, para substitui'.'

a pella de detenção pela ele multa,

Acórdêo assinado na sessão.

13) Pedido áe contagem 'de
.

teiTIPb '

.TI.
i i55,' dé 'l[i'ubicí," reque

rente o dr. _ Genésio Nolli, Juiz de

Direito ,dú .Comarcn.
,

Helator: 1:)'053.' A'filISTEU SCHI!i,;

FLER.

Decisão: unanimemente, defe�ir
. o pedido. -Sem custas.

X X X X.

A Primeira Cümara Civil, d,)

Tribunal de Justíca do Esta:to

julgou, �ri sessão de- 14' de maio do

corrente, os seguintes processos:
-B Apela:;:üo de desquite n 3,14,3,

- , ' \
de 'Lages, apelante o elr. Juiz Cl�

2a.· Vara Cível, "ex-officio" e

apelados Othelo Gomes da Silva e

Noerni Monteiro Ramos ela Silva.

Relator: Des. EDUARDO LUZ.

Decisão: por votacão maior,

negar provímento
' à, apelação

Custas pelos apelados. Vencido I)

exmo . sr. des. Belisário Ramos

2),. Apelação cíyel, n. 7,315, de

Anita Garibaldi, apelante Diniz

Manfredi e' apelado José Gergano
Relator: Des BELISÁRIO RA

MOS.
'De.cisão:. por votação unânime,

dar provimento à �pe1ação; para,
,

anular, a, sentença
- apelada, a fim

de que o" processo prossiga como

de direito. Custas pelo apelado.
3) 'Apelaç[.o /cível' n.' 6.769, de

Lages, apelante lrrdústría e Comer
cio Metalúrgica Atlas e apelado
Osvaldo de Oliveira Figueredo.
Relator: Des. EDUARDO LUZ.'

Decisão: por votação unânime,
dar provimento à apelação, para,

julgar' procedente a ação. 'Custas

pelo apelado.
.Acó'dão assinado na sessão.

4) Apelação c_lvel n. 7.244, (le

Turvo, apelante Zilda Z&natt.�t

Giusti, pai' si e seu 'fill),o,men, lr
,Silvia Luiz Giusti e apelados Flávio

e Adolfo- Giusti.
.

Relator: Des·. EDUARDO LUZ:

Decisão: por võtação unânim,�,
dar provimento à apelação, pai'p',

I'
ahular'a sentença apelada. CusLas

a final. I

5.) ,Apelaçãol cíyel'
\ Joinville, apelante
Sarkis e apelado

n. 7:287, d·e

Gebrgis Elias

Oscar Antônil)

Geraldo Pereira,

Relator: Des. EDUARDO LUZ.

Decisão: por votaçãó unânime,
negar. provimento à apelaçã·)'.
Custas pelo apelante.

/

"

NAS ELEGANTES"RECEPÇÕES,

() sell vestido em

sec�L 110tad0
Renda é jl11oda'
Renda é

cke

I

RUQ Fc!ipe Schmldt. 139 - CalXil Postal, E13
FO,lE' 3-5!j1 - Enrl. Telegr. "Borclados"

FI'YlanOpoils - Santa Catarina

Representante em São Paulo

MARIO G. FRANCO
R�H1 Cav, BasíliO ,.lafet, 66 - 7,° - sí 71 e 72
Fone: 33-2500

,,",

(

impermeabilizantes
pªra proteção de
concr.eto e�metais, . � ,

Os produtos IGOl possuem a

mais ampla e variada
aplicação nas· construções

protege fundações,
I", tubulações de
k i:',� _. concreto, revesti-

. r� ,
" �-

•

OI
"

, 1, mentes de caixas-

"
á d'água, .álvenaria

��_:, ou rebõco ..

5gol'
protege ° ferro e'. ,--;-,��.l:

- concre!o' contra �I1G::corrosao. Alta " ,
,

resistência às -=;,�-"=::.-��:_:::" ':
águas agressivas. --����,ç :.:
[\ill�[lar-ª
reservatórios de -ªgua [lotável.

ilgol A,

superftcies úrrlidas
e taludes.

'i�

um produto de

'�epresenttmte em FLORIANÔPOllS, c

. -Iom T. Wildi g Cio. Cf!
Av. Riô Bro'nco, 85 -Tel, 2850

À venda nos boo s Casas de mo íer inls de construção

1�7r\ ..

B![ EN,NU) LUZ
I\DVOGl\DO

Causas:

Civeis; comerciais" trabalhistas, Fiscais e criminais _

Atende: das '9 às 11 horas, diàriantente, com ho a

marcada.

Escritório: Felipe SChmidt, 21, sala 2 �- Fone ?/l 'lll

R.psidência: Presidente' Coutinho. 85 - Fone 27-79

A:LUGA-SE
Uma casa à r:ua_Duarte Schutel, 39. Tratar na' mesma.

,

í

aparelhos para
�-_-........

E DE:_�� . ., r:"� 'AivIANHÃ, PRO'
NOSSO .l __ ��'.::�.i:'::'BNTANTE EM.

HLORIANÓPCLIS, NO LUZ, 'HOTEL
I

'\ '

Rtut Felipe -Schrnitlt; 9 � Fame: 2021J2/.�

!-�7' -� .<JC'3 D[A�ln,S DE t:,D,i::::..NÓPOLIS

PiiRl1;�\
CURITIBA -- 5,00 -- 7,00 _ 11,00 - '13,00 -" 17,00.
JOINVILI.;E; - 5,30 - 3,00 -- 13,30 - 14.30 - 16í30 I

\'j,�)0 (drreto ). �....,

.

I
.3J,UMF'NAD - 6,()0 -- H.:'lO -- 12,00 15.30 i7.00'-\18,00 (direto) - 18,30.
JAR.AGUÁ DO SUL - Ir, ,,0 -- 21,30. ,-

I
PARA TIJlJCAS, BAI":-JP,�r,'T CAMBORIÚ e ITAJAI. - I

TODO':: OS HORAiU("C t, r-, '

EXCURSÕES - DE_ I :;E 'ENCOMEND'AS
V IAF.... , .' .. " n�:'::JAIS

B�STACÃO R(lDO��:_HIA. FON� 22·60
1

SER'VILAR DFf('). TÉCNICO DE TEiLEVISORE� I
Está em �ondições ele C8TISertar seu Televisor em I

24 hQras.. Atendimento domiciliar.' I

Nunes ]I/[achado, 17 Conj. 5 e 6 Fone 20·59 I

Em�reeR�edoraII'
I I Galeria .Jacq'ueliri� - Loja 9 - CRCI 1.(166

r AP'ARTAMENTOS'-
CENTRO

'I
-Eu. Comasa .::._' R'\la Felipe Schmidt
- 'NCr$ 28.000,00 - Ptonto.

I Ed: Comasa -,-' Ruã Felipe Sr.hmidt
- NCr$ _22.000,00 ._:_ Pronto.
Ed." Brigadeir'O: 'Pag'undes - 'feno Silveira 3 dormitó
dos - NCr$ 50.000,00.
Ed. Ptaça XV - 1 dormitóno - l° andar - 45 m2
_:_ NCr$ 28,000,00.
Ed; Cidade lí\l"lIsque
NCr$ lO.OnO,no.
jl:e:l. CidadE Brusq,ue
NCr$ 4.000,00.
Ed. Presidenté - 2 d{l'rmiíórios - de ftente - ,cn·

trada de NCr$ 2.000,00.
Ed. Da. Margarida - 1 tlormitório - de frente -

NCr$ 280,00 mensais:
'

Ed. ,Da. Ma,rg-arida - 2 ·e 3 dor'mitórios .:_ de frente
- -

entra,da NCr$ 10%.

1 dOl'll}itório ,

-

dormitório

a dormitórios entrada dé

2 riormitórios el�trada de

. ,

CASAS
CENTRO

Gl n. Nestor Passos
NCr$ 45.000,00.
Geú. - Nestor Pafo;;()S' - 2 de madeira - 80 m2 cad.1
- NCr$ 25.000,no,
Trav. Harmonia - 3 dormJtórios - NCr$ 75.000,00
- Sem habite-se.

'

Av. Rio Branco - 4 dormitórios - 2 pav•.........
NCr$ 120.000,00 com financiamento.

"

J'
Av. Rio Branco - 3 dormitórios - térrêa -

.. ," ..

NCr$ 15\..I)OO,�q _..! ótim') terreno.
Av . .,I'tio, Branco -4 dormitórios' - NCr$ 120;000.I)U
- tén;ea. �

,

Dom Jaime Câmara - 2 dormitórios \' NCr$ 75.000,00.
Almirante Alvim .,..... Pala�,te - 360 in2: _;:/ .

NCr$ 230.000,00 - ótimo terreno.
" ,

Gal. Bittencoc-� - 6 dontlit.órios - NCr$ 65.000.00
- terreno 640 ,m:.
Anita Garibaldi - 2 pavimentos - 3 dormiióri_os -

NCí'$ 80.000,00 - hova.
'

Francisco �olentino - 2 pavj.mentos - NCr$ 60.000;10, �

Cons. Mafra - 2 casas antig'",,; - ·NCr.$ 28.00n,Oo -

(valor do terreno). "

Crispim Mira - 2 dormitórios - alvenaria -

.... ,

NCr$ 30.0(:)0,00 - fjnan<:�. 24 meses,

Cid Gohzaga -,2 dormitórios - NCr$ 30.00U,OO -

finane. BNU
SACO DOS LIrfITõES

, 'Prainha - casa térrea - 2 dormitórios
NCr$ 15.000,00 curto prazo.
J,erônimo José Dias - maucil'a - 2 dormitórios -

,A NCr$ 15.tOO,00 curto prazo.
Costeira ._ madeira pintada óleo _ NCr$ 3.000.00
_j_ Sem Habite-se.

,

TRINDADE
Lauro Linhares - alvenaria - 2 dormitórios -

..

NCr$ 20.000,00.
Edú Vieira - madeira - terreno 960 m2 -

.

NCr$ 10,000,00.
'

Madre Benvenuta _: 2 dormitórios ---; NCr$ 13.000.00
'- casa mista.

COQUEiROS
Praia do [\leio -, alvenaria 2 pav. - ,Luxuosísima -

Sem Habite-se.
José Luiz - madeira - ? Gormitórios -

,

NCr$' 20.000,00.
ESTREITO

Junto a Ponte - 4 dorm, -- mista � 2 puv. -

....

NCr$ 14,000,00.
Trav. Tupinambá - NCr$ 7.000.00 - terreno 280 m2.
Man('el Oliveira Ramos - alvenaria - 3 dormitórios
- NCrL,17.000,00.

I

CeI. Pedro Demoro - Pliédio 2 pav. - SOO m2 - e's
quina - NCr$ 400.000,00.
José Cândido Si)va - 2 casas madeira - tot�l 5 dor
mitórios - NCr$ 30.000,00.
José Cândido SiIva - casa mista - 3 dor,l1itórlos -

NCr$ 27.000,00 - Sem Habite-se.
José Cândido Silva -- alvenaria térrea _ 3 dormitó
rios - NCr$ 30.000,00.
Osvaldu Cruz - 3 dormitórios - alv;en::uia -

N'Cr$ 37,OOO,no. .

Aracy Vaz Callado - mista - 3 dormitórios;-
NCr$ 25.000,00 - frente comercial.
Ara.cy Vaz CalJado - alvenaria - 3 dormitódos
NCr$ 80.000,00 - g-rande terreno.
CeI. Caetano Costa - madeira - NCr$ 17,000,00
terreno 525 m2.

.

CAPOEIRAS
:.losé Belmiro - alvenaria

2 pa,v. - 160 m2 -

.... , ...

2 dorrpitórios

I
, I

14.000.00 - Sem Habite-se
Tte. Joaquim Machado -- :lIv'�naria - :1 dormitórios
- NCr$ 55.000,00 - g'arage.
Campolino Alves - 2 de madeira - NCr$ 17.000,00
.....::. terr0no 48'n m2
Joaquim Carneiro - ma�eÍl a '2 dormitórios - ter·
reno 5UU 1112 - NCr:r lL!,,:l".,.C:,. /

JoaqUim Carneiro - 3 .

'

J ('!'l()S - NCr$ lO.OOO.OO
- rnaaelr3 - terren::> ,�. .

Patrício' C. Andraf'lt' � í' ',,, ;'t - 2 dormitt'irios
terr'cllo 17x35 - NCr$ L{J.(IG,(j.L , ,

ThIago .Fonseca - :� dOrI111LOlios - madeira -

NCf$ 15.000,00.
Ivo Silveir" - alvena.ria :5 dormitórios -

..... , ..

NCr$ 15.000,00 - aceita Fuslm.
1V0 Si]veira - 4 dormitórios - madeira -

NCr.$ 11.000,00 - terrenO' 10x30.
Olegário Silva Ramos - alv�naria 2 pav. 120 m2 -
NCr$ 27.090,00 -: nova.

.

'

OlegállÍo Silva Ramos - 2 dormitórios -

.

NCr$ 5.000;00 - Ser,n Habit,�-se.
,Jo�u Sampaio - ma{lé a 2 ·im'TOitórios - terreno
12x13, - NCr$ S.OOl),!)!:.

BARREHtOS
Joào Sandim - mista 2 derm. NCr$- �6.000,OO -

lm::.nt: IPE:SC

: :"'�5I'}gás ,- madeira - NCI'$ 3.500:00 - S�m �a-
llte·!\e.' •

Av. Heriberto Hülse - váriàs casas - Serr Habite-se.
� NCr$ 8.000,00. .

A, Leoberto },ea1 - 3 darmo Sem Habite-s·e -
..

r ( ,1'$' i'8�oUO ,OG.
SaO IJosé - alvenaria - WNa - iundós mar

ç!ormitórios - NC!J/30 0'}1.:, :

'l"E w·n E N ('1 S
'Ci!:NTftO

Rua Hoe�ej{e _: 240 m2 - h.TIpo desocupado -

..

NCr$ 16.000,00. .

Praça Getúlio. Vl'rgas ._ ÍJ,!,"-,';,l � NCr$ 45;000,00.
Arminio Tavlires - ph"h) -- ,,(lx;;2 - NÇr$ 48,000',01:).
Av. Mam't> R'aIÍlüs - W17l30 dt\l?ocupado - 6",38 -

NCI'$ :�2.0tlO,00.
Esteves Júnior - 540 -m2
permut.a.
Baía Norte - 20x33 - p�'onto p/construçã?
NC"$ 60.000,00.

SACO nos LIMõES
.

\
LoteS próximo campo do Iplra:1ga - NCr$ 5,000,00.

AGftONOlVJi,ICA

2

esquina aceita

Stodleck - lotes vários 1.amanllQs
NCr$ 13.000:00.
Alm. Carneiro - l1x'2:i - p'�nQ mura;dG -

NCr$ 22.000,00. ,

António C. Fernüra � 1:;<'0 -- l',Cr$ 6.000,00.
TRINDADE

Lotes pr6xlluo GJ)upo Pcnitenciária' - a partir de I.

NCl'$ 6.000,00.'
Pantanal � 12,30x7<1 - NCr$ ] 4.0!1tI,OO,
Universidade - 12x'18 -- NCr$ 7.000,00 - estuda fi·
nánciamento,

'

CANASVIEIRAS
Balneário - 2 lote;) 1- l:n;:;,y, e 23x35 -,total -

...•

NCr$ 14.000,00.
Hotel - 20x33 _- Nr.r$ 2ü,ilJJ,Oll - prox. Rondin.

COQUEIROS
MarqUES Carvalho - 12:,01 - NCl'$ 15.000,00.
Abel Capela - '23x30 _. .,',,�; L.;:;OU,OO.
Bom Abrigo -- alguns lriles - a -partir dê' .

NCr$ 7.000,00.
ltaguaçú - 17x27 - 3a quad"a - NCr$ 9.000,00,

ESTREITO '- \

Av. Santa Catarina - esquiná -- lOx35 -

.

NCr$ 11.000,00. I
Junto Colégio Á'derba1 Ralpns - Yários 'lotes,

CAPOEIRAS
Irmã Vieira - área de 5.040 m2 - NCr$ 65.000,00
estuda-sjiJ financiamento.

,

.

Campinas - próx. 3ras'Íl"'nhr, - 5.000 m2 -

NCr$ 65,000,00.
Praia Comprida - �O:c�') -' �'r�) 4.500,00 - 400 me·

tros da praia.
,

Campinas' -- Av. prif'"' J - :� lotes planos deso

cupa(to'S - NCr$ 3.0ilO,UO.
BARREIROS

Av. Leoberto Leal _ 2.000 aprox. - frente -

NCr$ G5.000,OO.
Rua d'a Farmácia - 12x:lO _:_ NCr$ 5.000,00' _: ótimo
para construção.
Serraria - 67x300 - NCr$ 6.GOO.OO com financiamento.
Serra,ria - após DNER -- 4 lotes - cada ...•....

NCr$ 1.5(1),00, ou total NCrS 5.0.00,00.
Bigl.J,�çú - lotes na BH 11;1

.

- a partir de .......•

NCr$ 2.500,00 com fin8ll{'J:tmnnto,

a· partir de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESCLARECIMENTO À PR�ÇA

o Senhor Aldc...Rocha, tendo em vista a nova inseri,
- da no jornal "A Gazeta", edições dos dias 10 e 12 do
,

corrente, publicada por. "João Claudino Peres", esclarece
a quem interessar possa, que tão logo chegou ao seu

conhecimento a designação de data da Praca dos bens,

penhorados ao senhor João Claudino Pere;' pelo jui�O
de Direito da laVara desta comarca, efetuou o pronto
pagamento que até então era de responsabilidade do

referido senhor.

Esclarece outrossim, que o Ajuizamento com a

penhora dos bens de propriedade do mesmo, era medida
efetiva tomada pelo exeqüente senhor João Coan, me

dida esta efetiva algum tempo antes �a compra pelo
I' Sr. Aldo Rocha, da Empresa Transportes Coletivos

.

Biguaçú LTDA.
, ASS. ALDO,ROCHA

USINA DE AÇUCAR TIJUCAS S/A
EDITAL 'DE CONVOCAÇÃO
CGC MF N. 36.151.586/1

'A Usina de Açúcar Tijucas S.A. convoca os senho

res acionistas para se reunirem em Assembléia Geral

Extraordinária, no dia 30 de Meio do corrente, às 17

horas, em sua séde social, sita à Rua Valéria Gomes,
2'13, em São João Batista, para decidirem sóbre a se-

guinte ordem elo dia:
.

"

(a) -- aumento do capital social com utilização de

reservas \'l ou lucros suspensos (art. 12 e seus parágra
fos do, DL N° 401/68, com' a redação que 111es deram

o DL N° 519/69, DL .N° 614/69 e DL N° '1.071/69);
'o» - assuntos de ínterêsse social.

Florianópolis, 15 de maio de 1970

JOUGELINA BASTOS GQMES
PAULO BASTOS GOMES

DOENÇAS DA PELE
- Das Unllas r+: Do Couro Cabeludo - Micose'..

.

_ Alergia _..:.- Tratamento da Acne Pele Neve Carbôní
ea e "Pcelirrg".

DEPILA'ÇÃO
Dr. ROUC110 Moreira Amorim

Ex-Estagiário do Hospital das Clínica" da Univer
, sidade de S. Paulo.
,

CONSULTAS: Diàriamente, à partir das 15
horas,

CONSULTÓRIO: - R. Jerônimo Coelho, 325 -
Ed. Julieta -- 2.0 andar - sala 205.

SAíDAS DE LAGES

5,00 horas

l.ª,OQ horas .

21,00 horas

SAÍDAS DE FPOLI3.

5,00 horas

CHEGADA ,EM, FPOLIS.
14,30 horas

21,30 horas

5,30 horas

CHEGAf'".:,\ EM LAGES

14,30, horas

13,00 horas 21,30 horas

21,00 horas 5,30 horas
Saídas de Florianópolis - São Miguel do Oeste

, 19,1l0 horas diàriamente

Saídas de São Miguel do Oeste - Florianópolis
7,30 horas diaríamente .

'

UH. EVILASIO \ CAON
ADVOGADO

Rua TRAJANÓ, 12 - SALA 9

'lHA. CLEONICE M. ZIMMERMANN
, ,

LARGURA
PSIQUIATRIA INFANTIL

Distúrbios de conduta - Distúrbios da psíoornotricí..
dade - neuroses e' "psicoses, infantis·. ...... ol1ientação

psicológica de pa:s
Consultório: Rua Nunes Machado, n. 12 - 2° andar

_ s�la 4. Marcar hora de 2a. a 6a. feira das 14 às 18

!loras

ENDOCRINOLOGISTA

DR. LUIZ CARLOS ,ESPíNDOLA
Dois anos de residencia no, Instituto de Endocrino-

logia da GB. (pr�f. José SchérmannL �
,

Pós graduado pela PUC (prof. Jayme Rodrigues).
Diabeles - Obesidade - 'Tireoide - Distllrbios,
Glandulares - Dosagens Hormonais - PBI.
CONSULTÓRIO ' RESIDENCIA

H9spital Celso Ramo! Fone 3147
Fone 3699 - ,3899
.Das 17 às 18115. diàriamente.

'Florianópolis i\

Santo Amaro às 4,30 e 16,30 horas
Bom Retiro às 4,30 horas ,

Alfredo Wagner às 4,30 e 16,30 horas

Urubici às 4,30 horas

rlio do Sul às 4,30 e 16,30 horas

,São Joaquim às 4.30 horas
lObS. 05 horários em rrêto 'não funcionam aos domingos

Linha: Rio' do Sul - Florianópolis
HORARIO

Partida de
Rio do Sul Ã

Plorianópol�s às 5,00 e 14,00 horas

Alfredo Wagner às 5,00, 14,00 e 17,00 110ras

Urubici e São Joaquim às 5.00 hora�

Ituporanga às 5,00, 1�,00 e' 17,00 hOf&J
'

ESCRITaíRiO DE ADVOCACIA
"JJR. BULCAO VIANiU\/"

, "

Rua

Cíveis '- Criminais - Trabalhistas

JOCY JOSÉ DE BORBA

Advogado
:!:"ellpe Schmidt, 52 - Sala 5 - 10

Telefone 22-46 -: Flonanópolis
. ,

andar
/'

. CASA VENDE�SE'"
Vende-se um� casa de alvenaria, 2 pavimentos. A

Rda Gel. Bittencowt, 131. Tratar rua Brigadeiro �il
'\Ia e Paes, 17 (ch,lc(1ra dQ Espanha).

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

VENDE-SE URGENTE
VGnc1e-sc lIrgentc FALRICA RECUPERADORA'

DE OLEO LUBRIFICANTE, cm perfeito funciona
mento. LUl:ulizada à Rua GrulTIeeher, 548 - Roçadn,
� c,.ln do ,l,,r,,il" - P,;jlT("irc)S, T[�f[Jr no 111Cs!l'.'J.local.

COOPERATIVA AVíCOLA DO LITORAL DE
FLORIANÓPOLIS LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINARIA

De 'acôrdo com os artigos nOs. 19 dos estatutos'

'sociais, ficam convocados os senhores associados da �

Cooperativa Avícola do Litoral de Florianópolis Ltda.,
em pleno gôzo de seus direltos, para assembléia geral
ordinária a ser realizada em sua sede social, sita a rua

Dib Cherem, sino, nesta cidade de Florianóoolis do
Estado de Santa Catarina às 19 horas do dia Ô3 de ju
nho ele 1970, em primeira convocação, com o mínimo
de 2/3 dê seus associados; às,zQ horas, em'segunda cou

vocação, com o mínimo de metade mais um de. seus

associados; às 21 baras, em terceira e última convo
cação coma presença de no mínimo .10 (dez) associa-

I dos, na qual, havendo número legal, será disclltidt' a

seguinte:
-,

ORDEM DO DIA
1. - Eleição novo Presidente

Conselho de Administração.
2. - Assuntos Gerais.
F19riànópolis, Maio de 1970.

,e membros
"

do

JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CíVEL
DA CAPITAL. .

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRIN
TA (30) DIAS.

O Doutor PAULO PEREGRINO FERREIRA,
I Juiz ele Direito da 2.a Vara Cível da Comarca de

F'crlanópolis, Estado de Santa Catarina, na for-
ma da lei, etc.

\

'

FAZ SABER - aos que o presente edital de citação
com o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conheci
mente tiverem que, por êste meio cita os interessados
incertos e não sabidos, por todo o conteúdo da. petição
e sentença proferidas nos autos de Usucapião processo
11. 4.354, er� que é requerente ADERBAL RAMOS DA
STLVA, a sezuir transcritas;' PETICÃO INICIAL:
"Exmo. Sr. D�·. Juíz de, Direito da Comarca de Floria- .

nópolis. Aderbal Ramos da Silva, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado em Florianópolis,
com o devido respeito expõe e afinal requer a V. Exa,

, o que segue: a) que pqí' tempo superior a vinte anos,

por aí e seus antece�}sores, ocupa com "animus domi

ni", sem interruocão uma zleba de terras sita em Co

queiros, no municipio de Florianópolis; b) que Q terre

no usucapiendo tem as seguintes medidas e confron

tações: Area: 20.206 metros -quadrados; Frente, Leste,
.ondc mede 30,70 metros, a rua Desembargador Pedro
Silva; Fund'os, Oeste, medindo 29, 20 metros, com um

banhado; Norte, 696 metros, com Gastão de Assis e

herdeiros de João 'Aureliano de Assis; Sul, Medindo
688 metros com herdeiros de Augusto Tavares do A
maral ou quem de direito; c) que o terreno-em, apreço
não pertenceu ou pertence a menores, ausentes ou in

tcrditos, ou ao poder público; de quc a posse tem si
do excrcida.mansa e oacííicamente e o terreno tem sua

c1ivis�s abertas, conhecidas e é cercado; Ante o acima
se requer a presente ação de usucapião com fundamen
to nos artigos 451, e 456,do C.P.C., combinados com a

lei 2.473 de 7,3.1955, justificado, previamente o alega
do com as testemunhas abaixo arroladas que compare
'rão independentemente I ele. intimação; com a citação
dos interessados, I)Or edital c dos confrontantes ou seus

representantes .pa�a contarem o pedido, querendo, den
tro do prazo legal e de tudo ciente o Dr. Promotor PÚ
blico. Protesta-se por todos os gêneros de provas adrnis
.síveis cm direito, cm especial velo depoimento de quem
a contestar, o que já se requer. Valor: Nrr$ 500,00. Nos
têrmos C111 que, E. e A. Deferimento. Florianópolis" 2
de abril de 1970. (a) João IPaulo Ferreira - Advoga
do -,- ". SENTENÇA DE FLS. 14v: "Vistos, etc ... -

Homologo, por sentença, a justificação deo fls., procedi
da a requerimento deAed, digo, Aderbal Ramos da Sil
va, para que os .devidos e legais efeitos se produzam.
Citem-se e avalie-se. Custas na forma da lei. P.RJ.

Fpolis., '24.4�7b. (a) - Paulo Peregrino Ferreira -

Juiz de Direito -". E, para que chegue ao conheci
mente de todos, foi expedido o presente edital que se

rá publicado na forma da lei e afixado no lugar de cos

tumc. Dado c passado nesta cidade de Florianópolis,
aos onze dias do mês de maio do ano de mil novecen
tos e setenta. Eu, Jair Borba Escrivão o subscrevo.

'Paulo Peregrino Ferreira
.

-,

Juiz de Direito
.

TERRENOS NA TRIND'A.DE É COM HÉLIO COST.1

Dispõe de 200 lotes. Pertinho da Universidade.

Negócio direto sem intermediário.

Preços especiais. Prestações NCr$ 100,00.

�uncs Machado, 17' - Conj; 4 - Fone Ext. 20-59.

, EMPREGADA DOlV1ÉSTlCA
Cas-al com filha, nrecisa de uma com prática, ,pa

ra ·limp'cza e cozinha. Paga-se bem!
/

Exige-se referências.
Maiores informações à'Av. Trornpowssy, 24.

APARTAMENTO - ALUGA-SE

Para casal ou dois estudantes, sito à Av. Mauro 'Ra
mos, 80. Tratar Rua .Júlío Moura, 21!.

PERDEU-SE - MOLHO DE CHAVES
Perdeu-se um molho contendo oito chaves. num

.

chaveiro
_

de propaganda da "Síemens".
Gratifica-se quem o encontrar. Telefonar para esta

redação, fone 30'22. \
.

16° DISTRITO HODOVIÁRIO

SERVI'ÇO ADMINISTRATIVO

A V I S O
A Chefia do 16° Distrito Rodoviário Federal, DNER,

através do, presente, torna público que estão abertas'
as INSCRIÇÓES ATÉ O DIA 20 DO CORRÉNTE MÊS;
para o Concurso de Engenheiros a ser realizado pela
DNER, nas seguintes especialidades:

1) ENGENHEIRO CIVIL
-

! 75 vagas
2) ENGENHARIA MECÃNICA . . . . . . .. 10 vagas
3) ENGENHARIA ELETRÓNICA

4) ENGENHARIA CARTOGRÁFICA
I.

5) ENGENHARIA OP_;ERACIONAL:
DE ESTRADAS

,DE CONSTo CIVIL

5 vagas
.

5 vagas

20 vagas
20 vagas

.:

A linda Florianõpolis neces

sitava de uma firma �10VH,

com idéias novas e moder

nas.
Para issóARQUITEC' chegou.
Já Imaginou realizar o seu

sonho; c�nfian90 o projeto
dó sua residência à ARQUITEC?'
ARQUITEC orientará na escolha de sua futura resí
dência. Ela possui uma equipe de técnicos altamente

capacitados.
'

Para isso ARQUITEC chegou.
,Para impulsionar o progresso na nova' era da linda
e nova Florianópolis.
ARQUITEC está às suas ordens com:

PROJETOS HIDRÁULICOS - ARQUITETÕNICOS
ELÉTRICOS E MAQUETES .

Rua Felip� Schmidt - Galeria Jacqueline - Loja 9

, Florianópolis - SC.

DE ELETROTÉCNICA- 5 vagas
-DE ELETRôNICA 5, vagas

� MECA�IGA . . . . . . . . 5 vagas
Outros pormenores, serão obtidos de 9,30 a 1;2 ho

ras, de 14,30 às 18,00 horas, de 2a. à 6a. feira, na Séde
do 16° DRF-SERVrçO ADMINISTRATIVO - Praça 00

Congresso - Prainha - Florlanõpolis - SC.

Hildebrando Marques de 'Souza -' E'ng? Chefe do
16° DRF.

/

j "I' '! •

CASA - VENDE·SE ,

··/t;nJe-s'C urna casa (;C 'ualk!ra gcan:'le,c:An'.11 'p:�.
ças nos-fundo qa Vila .Operária. Sac», dos Limões.

Tratar na 'tua.Custodio. F'prmi11ioVV-.1eira, 76 ou pe-�� \
.. ", _

_ '\' \(�; ,,�til·,",;.·'tJ�" •

lo telefone 2687 'ali 302] com Sr.' Arhilton Schmidt.

VENDE-SE
1 CAMINHÃO, super ford 1964 a gasolina, pren',

ço de ocasião.
'

<'

Tratar na 'organtec-coml e contábil ltda.' rua ceI
Pedro Demoro 1794 - Estreito.

Adil Rebelo
Clovis W. Silva
Advogados

-) Somente C0111 hora marcada
Centro Comercial dé Florianópolis. - salá, 116
R. Tenente Silveira, 21 - Florian6p01is - se.

Ràdoviária Expresso Bl1!squense
Horário: Carnboriú, Itafaí e Blumenau � 7,30,-.

9,30 - 10 - 13 - 15 .- 17,30 - e 18 hs.

Canelirrha, São João Batis'ta" Nova Trent'o e

Brusque - 6 - 13 e 18 hs.

Tigii)Íô, Major GercÍllO e. Nova: Trento - 13 e 17 hs.
PASSAGENS E, ENCOMENDAS PARA

-

_._Tijucas, Çal11boriu, �tajaí, Blumenau, Canelinha,' sao
,

João Batista, Tigipió; Major Gercino, :r�ova' Trento e

Brusque

ADVOCACIA
JOSÉ DO PATROCíNIO GALLOTTI

PAULO BENJAMIM FRAGOSO GALLOTTI
( Rua Felipe Schmldt - Ed. Florêncio' Costa

EM BRASíLIA

PÚBLUl �IATTOS
ADVOGADO

Causas Cíveis, Comerciais e, Trabalhistas
Tribunais Superiores
Ed. GoiJ.s, conj. 110 -- S.C.S.
TelefOJ1e: 42-9461 - Caixa Postal, 14-2319
BRASíLIA DISTRITO FEDERAL

--------�------------------------------------,

PROFESSOR HENRIQUE STODlECK
,

ADVÓGADO'
EdifíGio FIOl"êncio Costa (COlmlSa)
Rua Felipe SchmiCIt, 58,,, sala 107

Diàriumente Ida;] 10 às fI e das 16 às 17 horas, ou, com
hora marcada, pelo _

Telefone 2062

ABELARDO GOl\'IES FILHO

ADVOGADO

Advoga e Acor.1pannJ'l. Processos nos

I
Tribunais Superior0s -

Ení'lerêço: SCS - Edifício Goiús - Conjunto 312

Telefone 42-9854 - Brasília

DR.· ANTONIO SAN!AÊlLA
J
_. Problemática' PSiqUlsa,\ Neuroses

-

l'r::Jfp'Ssor de' Psiquiatria da l"aculdade de Medicim�
,

DOENÇAS/MENTAIS
Consultôritl: Edifício Associação Catarlnense (le

Medicina, Sala 13 Fone 22-0R Rua Jerér.imo .

CLÍNICA, GERAL - PROTES FIXA E l\'IqVEL
'

COROA DE JAQUE'l'A - CIRURGIA
DR. EDl\'lO BARBOSA SANTOS

Cirurgião Dentista

Horário: de 20., a 6a. Feira, das 14 às 19 horas
Rua, Deodoro, 18 - Edifício Soraia - Sala 13

ATENDE PATRONA,L no INPS

DR. C'ALIXTO GOLUi,

Cirurgião ._:, Dentista
I Clínica -- Prótese - Cirurgia

Raio X
Centro Comercial de, Florianópolis sala 106

DO YOU SPEAK ENGLISH?

Aprenda, Inglês através de métodos modernos com

professores espsõialízados. Cursos para: Crianças -- Ado;
lescentes e Adultos. j

Matrículas abertas (das 15 às 13 horas).
R. Dom Jaime Câmara, 2 (defronte a Assembléia

Legislativa).
-

MAQUINAS CATERPILLAR

Vende-se máquinas para terraplenagem:
D-9 80111 lâmina e escarificador.
D-8H com Lâmina
D-7 com lâmina
Motor niveladora (Patról)

. Compressores de ar etc. '

. Ver e tratar a Rua Piquiri, n° 1.000 - Curitiba
PR. c/Sr. :oARIN

,.
SALAS

Alugam-se três saras para. escritório: duas no. cdi

ficio TIRADENTES, à rua 'I'iradentes, S/�1. 3° andar,. 8
uma no edifício União de Bancos Brasileiros S/A" à

rua Trajano n. 16, 3° andar com área aproximada Lie

l�O m2. Os interessados deverão procurar o Presidente

da Associação Beneficente dos Economiários Federais
de Santa Catarina, à praça XV de Novembro. n. 3U.

,

\'JO andar.

rr=='"I �_
Wb M.

_lIromolorá �e neo�cios IMa,',
r
_,

.
- �[O�@'\1�lJ��]

Edifício Aldebaran
Avenida 'Beira·Mar norte
Um Senhor apartamento, composto de living, 4
quartos, 2 banheiros sociais, magnífica copa e

cozinha, área çie serviço, depenêJ.ências completas de
empregada, garagem para 2 carros. Prédio de alto
luxo com ha11 de entrada em mármore. Acabamento
esmerado e tôda a vista da Baía norte.
Edifício'Alcion:- - Com financiamento em 10 anos

pela GEISA ,e CREDIMPAR,. Em pleno Centro da
cidade, ao lado do Teatro Álvaro de Carvalho.
,Próprio para casalou pessoa só, a, melhor oferta

I
imobiliáriá' do momento para emprêgo- de capit;:tl.
Loja: - Em IJrédio recém' construído uo Centro da
cidade -- Passagem obrigatória de grande nümero
de pessoas. Rua,' Anita Garibaldi -no 35. Servindo
para qualquer negócio. Parte financiada.
Edifício Brusquepse: - Obra em fase de acal;>amentn
- somente 4 apartamentos de 2 quartos, livin;l,

,.11
copa e cozinha, com' financiamento em 10 anos. A

1 rua, Ferreira Lima" em frente a Faculdade de

I :Medicir;ia.
CanaS1l1elTas:
Apartamento para pronta entrega, parte financiada
sem correção sem equivalência salarial e çom esme'

rado acabamento.
E TEM MAIS
CENTRO

, Casa' com' 3 quartos, sala, garagem e dependências
n:1 Hua; José Boiteux (alto gabarito).
Terreno com frente para Rua, Arcipreste' Paiva e

fundos para Rua, Tmjano.
Apartamento' a Rua, Henrique Brugmann, 3 quartos,
sala e dependências. I

Casa rua, Dom Jayme Câmara, em terreno de 15x31"
com 4 quartos, sala, copa, cozinha e banheiro,
dependências de empregados e nos fundos junto a

,casa um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha
e ' banheiro.
Pinissima residência na tua, Durval Melquíades,
c/3 quartos, banheiro( área livre <;l .garagem.
Casa com 3 ,quarto.s ,e dependências, área de 250 m2,
preçO '75.000,00 A Avenida'HercíJ.io Luz'c-
Casa com 4 qua�·tos, sala, copa, cozinha, banheiro G

dependências- com garagem - Pteço NCr$ 70.000,00
financiado, rua, Bocaiuva. I

Casa -:- com 3 quartos, sala copa, sála de jantar,
cozinha, bariheiro e dependências e jardim de
inverno. Situada, a n.l�, A1ves de Brito. Grande
gabarito, úreço NCr$ 130.000,00.
Agronômica
Casa dé material, em ,terreno de 7,5 x 14 metros.
Servidão EranzOl)i .

�q�koo: ,.

Apartamento, com living, jardim de inverno,' com 2

quart8s, sala, .cozinha, e copa, 2 banheiros, anuários
embutidos, acabamento de luxo, cortinas e lustres"

"
,

2 garagens. Negócio imediato. NCr$ 35,000,00, com
ar condicionado. ,

Casa 'situada 'em terreno de 10 x 7'J r::16tros, Ru:t
Engenheiro Max de Souza.

,

Terreno - 7 lotes para Indústria na rua, 14 de

IJulho 220.
.

.

Itaguassú
Terreno de esquina no asfalto à 20 metros ela praia
de 25 x 19,75, metros. Preço NCr$ lU. 500,00.

I
F.streito

'

,asa a rua, João Cruz SIlva, c/3 quartos, sala,
varanda, cozinha, banheiro, nos fundos outra cf 12
quartos, com camas. Preço NCt.$ 35.000,00. i
Bairro de Fátim.a

�ICasa ele fino acabamento, 3 quartos com ;:;rmarioB �
embutidos, amplo living, copa, cozinha, banheiro em �côres, abrigo para automovel; dopendência de em- �I
pregada e lavandeira.

' ,

ITerreno, de 4'10 m2, área construLla 160 m2. Rua,
'

Humaitá.. I
Barreiros: Bairro Ypirang;;l, ICasa de material - 1 D locação, 3 quartos, sala,
banheiro em côres, cozinha, teneno de 12 x 30 m.

Casa mista com 3 quartos, sala 'e banheiro 1° locação.
Capoei:ra.s:

.

Lotes: 0_. Entre Avenida Ivo Silveira c Morro do
Geraldo com calçamento, água e luz. Preço
NCr$ 7. OQO,OO facilitad.os.
Lote A rua, Joaquim CárnGiro Preço
NCr$ 6.000,00. �
Lote - Na Avel1ida Ivo Silveira com 58 x 3G metros.

I·Preço NCr$ 35. OOQ,o.O. _

.

Casa a rua, Joaquim Antônio, Vaz n. 39, área 360 m2,
c/3 qU2.rtos, copa, sala, cozinha, balílheiro e mais

,

uma peça anexo. Casa nQva não tem haQite-se,
Campinas.
Trindade:
Terreno ·no 'Bairro Passewang - com 12 x 25 m2.

Rua, do Cinema ao lacio de boas residências.
Granja Norma ·no Saco Grande com 696.674,72 m2
(muita benfeitori'as). Preço ,convidativo para negóc.io
'imediato.
'Apartamentns -,2 no Edifício Beira-Mar entrega
em' novembro. "

ALUGUEL
'

Alugo o 2° andar qom 180 1112 do Edifício União de
Bancos a rua, 'I'rajano.
COMPRA-SE
NEGÓCIO IMEDIATO
Casa ou terrenos, naS -imediações dos Bairros Agro
nômica; Coqueiros, Mauro Ramos, Centro e adja
cência.
Oportunidades em casas e terrenos. Não perca seu

tempo. Venha conversar conosco a rua, Tenente
Silveira, 21 - sala 02·- Pane 35-90 (Centro,Cómorcial)
- PRONEL - tem, a 'jolucão do seu problema.

CRECI N. 1.903

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Em nota divulgada na manhã;

e'e ontem o Serviço' de Relaçõ�s:
pÚblicas ela Prefeitura Municipal'
informou que a Secretaria de

<

Obras viu-se obrigada a suspen

der os serviços de lajotamento no

cruzamento das A'Venldas Rio

B ranco e Osmar Cunha, tendo em

vista o mau tempo reinante,
:� �\;.:

, E�;!clé\rec�] a nota qU� ': tão logo
'o tempo perrnita as obras serão

roinlcíadas em ritmo acelerado,

,permanecendo o trftnsi!9 interrõm-
,

',1f1n no local, até a conclusão .dos
-

trabalhos,

,D-J outra parto, informou a mes

ir-a fonte que o vereador Baldicero

Filomeno aceitou o convite que
lhe foi formulado pelo Prefeito fui

OlÍveira para permanecer desem

penhando o pôsto de Iíder do 00-
vêrno na, Câmara

'

Municipal.

enor dispara·\

ar a e atinge
bro de' ,ari

�

J
. r-

Uma vitima de disparo de es-

pingaI-da callbl'c_ 22 - ácionado' p�r
um menor de 4 a;nos,- uma capota
gem de veículo, e três prisões cle

ladrões, foi o 'saldo de ocorrên
cias registradas pelas diversas

d�ele'�aC'��,s' especializ�dus
�!�nOpoHs. \

de Fio-

o scicl.ente do tiro ',19�f€riçlp Jii;:1�'\,
18, menbr ,foi ca�l:;;adéi

-

p'$�a negJ_.i;;
gÔi1da "p,:; Ari EU :;_:,ernardino, PfO
prietario r;' ela arma, que mostrava
ao c0rDerciante Paulo Queiroz' e
que, abaEdonara a espingarda por
8.lgUn'S instantes sôbre uma me-

sa para a fixação de um aJvo 01::-

de seria t�3tllda. O di,;Paró dpu-se
na resic1[.nél� de Ari ;�)B�t;).ardino '"

-- Fiua Jairo CaIlado, 30 - e a,;i"!J,

gru o olI:]Jro esquerdo (ia vítimi,
'obrigando 0- in,Lelp5mento de Pati
lo QueirClz no Hospital Celso_ Ra
m03, onde foi medicado_ Essa
ocorrência 'foi! registrada na De

legacia: (1e �

Segilrança Pessoa1',
r
ten- ,

'do a pe�'ícia técnica cOnstatado
que u arn1a fora deb�ada enga-ti
lhada sôbre a mesa e aciona�a
acidentalmer:te _pelo; menor. :;::

CA?OTAGEM

,

,Encontra-se internado nó Hos-

)�jtal Sagrada Família,- no Estrei

to, o motorista J08.quim 'Ro.dd
guos, easado, 39 anos, residente
no 'n"',micfpio GO'.'GTnador Cels:)

por volta das 19h30é11
de çl.omü:.,;o é'lpotou a KOlTlbi ,Fle

pcpriedàcle .do Sr. Irineü �od,-,j
gn;:;", A ocorrência foi registrac1::1
peia DSP, que instaurou o inqué
rito compet2nte.

,

DOIS NOVOS 'NA DFRQ,

Agente::; da· DelegacIa q.e Furtos;,
Roubos e Defraud-açôes prsÍ1a'eró:ín
os jndi'�íc1úçs Alfredo JlÚiÓ 'Galdi-

, - ,

," " : '\",-;,-
no \soltoiro, 28 anos) e ��11�f)1
lf1-ocha (solteiro, 2� anos,), que I;O
fim-de-semana roubaram dó;is -['P
lagias da Relojoaria Alex, 10caE-'
2Hd'), à Rua Felipe Schmidt. Os l'l"

lógios foram recupera:ic:s em PIJ
c�cr� c�os gatunos e o inquérito foi
insta\l�'ac1o naquela es.peciali�ada_
'fHmbém foi prêso em Tijucas

o' inrlivldür> Evandir Luiz Vieira',
c2,sado, _residente em Sáco dos Li-

,

mões, que havia sido pôsto em li-,
'c81;dade na n_oite de sábado, pela
DF'l?D, por' ter pai.'ticipado do rou

bo de bebidas do Clube Recrea�j
vo. Limcense e, te_ntava ,efetuar
outro roubo, I Evundir deverá
recambiado hOje à CapitaJ,

ser

Cidade
,
,

o .custo de vida em Floríanôpo
-

lis subiu 1,13% 110 mês ' de abril,
totalizando U111 aumento. de

.

- -

6.57%, desde, o
-

inicio do ano. O

-,,,indice registrado em abríl foi' o

menor oeorrido. nêste ano, infe

rior também às taxas verificadas

em março de 197Cl (l,68%() e em

abril de 1969 0,79%)_ A redução
constatada no índice de abril, em

confronto com o apresentado, 1'\0

mês anterior, foi'motivado. pe
las diminuições das taxas de

aumento nos itens ,- Alinwntação,
Vestuánin, 7 Higiene- e Educação
c Cultura, Influíram também as

.

estabilidade ocorridas nos;, ítens
.

I-Íabitação; Luz :

e C011l1mstj�pis e

A�'tigos DUmésticos,
U

sendo '{1't'le os

dois primeiros continuaram ínal

torados como no mês anterior, P)l
quanto que Q último sofrera alta

d,e 6%_. As despesas com 'I'rans

portes que estavam sem altera

ção desde setembro de 1969� ::;;_:-'
bisam 16,66%, Os gastos corri a

e no,

Chuva impede, CUS lO d e vida sobe113·/. Tecnibéria� "

que Avenid,d '

'
, faz pesqulzas

seja tajotada, e índic� é menor dó ano na CapUal

item Diversão, Bebida c _ Fumo,> li

alt1- atingiu a 1,05%_ No ítem AU

mentação ocorreram aumentos de

'taxas nas despesas com os, sub

ítens Cereais, farinhas e ma5:S�S

(1,72% cont.ra 0,17% no mês ante

r�6r) e Conserva,:) e Doces que,su
biram 2,53% contra a estabilida
de verifi'cada em março, Nos ue

mais subitens: os índices apresen
tados foram menos elevados: os

gast9s com Carnes 'e' derivados
sub-iram 1,63. cOlUra 8,93%; IFru.
tas, Legum.eS'

-

e Hortaliças din\i
Duiram 3,6(W� contra a queda an-'
terior 'de 0,61%; Gorduraé, Ôleoç,;
e Condimentos baixárarri, 0,32.%
contra a alta de 0,93%" ao pas.o;o
Que o subítem Leite e derivados

l�epetiu a: �stabmdàde verificada
em março_ As despesas com Pei·
xc" não' sofl-eram modificação, elll_-'

bora anteriolrm�nte houvessem �i)--

'frido aI�a �de 11 ,11% _
.

Os gastos Gom o 'ítem Vestuário
sof�'eram ;variações sensíveis, Um')"

vez .que os subítens Artigos rnas·
�

culin,);5 e Artigos femininos. não

sofreram, alt_!lração" enql!anto que
nos·Artigos

-

infantis e IAl'tigos de

cama e. mesa regi:;;trarani-se índ'i
ces mais elevadc:s, subindo, res
pectivamente' 0,71 -,contra 0,5!l% e

1,82 contra 0,91%,;
No ítem Higiene, os gastos com

a higiene'Domiciliar foram Cleva
dos em 0,49% contra 4,l2°!�,� ,en

quanto que' no subitêm Coxporàl,
não ocorr�u ,a estabilidade. ank-,
rior, alterando-se' em-"p,�9%_ :"
No ítem Educação ê Cultura ;i8

,despesas' com Material Esco-làr
It- , -

lt d
'

con,lnUal'am lna era as" ao pas-
so que no subítem Livros, jornais

'-'C revistas ,registrou-se' o acréscr
mo ele 1,02 contra' 2,79%_
No ítem Saúde os gastos c(Jm o

subítem Serviços 'que há rnuit:'J

ten?-po permaneciam se� alteraç;o

foram

quanto
mentes

"elevados em 34,19%, en

que no subítem Medica·

registrou-se alta de 3,01°,;}
contra 2,l'7°;� _ Os gastos �

com 'Ull, I'

Bebidas' aumentaram 5,03% ao

passo que! os subítens Fumo e Dl

versões permaneceram _ inal-tera
dos.

CO:vIÉr-wIO VAREJISTA

\)s p,reços do I comércio varejís
tll)registraram em abril um aumeu

dr de 0,08%, atingindo, êste ano, o

.Indice de aumento de 8,34°/0 .. ,A
taxa apresentada' foi bem menos

elevada do que' a ocorrida no mês
anterior (4,41%) e em abril do
1969'- (3,29%\ Contribuíram para a

redução do Indíce, a- estabilidade
verificada no ítem Artigos'-- domés
ticos que em março 'havia sofrido
alta de "-5,34%_ Contribuíram tam
bétn a diminuição das taxas dos
ítens AUmentação (0,76 contra

2,09%), Vestuário (0,34 contra

0,36%), Higiene (0,47%, contfa
1,15%), Educação e Cultura (0,20
contra 0,40%), bem 'como a repe-,
tição da estabilidade do ítem Luz
e Combustíveis, apesar dcs .aümen
tos de taxas registrados nos itens
Saúde (1,07% contra 0,28%) e Di·

'versão, bebida e fumo (2,17% con

tra a estabilidade ante�ior).
NO ítem Alimentação -os gêne

ros agrupados nos, subítens Caro
nes e iderivª,dos suhiram _O:' 1,3::19,'"0

• :'< �
•

•

-:.. J (

contra' 5;23% e Cereais, farin1í.aS_'�
,

.

'" .

massas, 1.99%. contra a que(ja d;)

0,37%, Os slibítêns "Conservas; e
Doces,' Leite e derivados e Outros
que rião haviam sofridO-, alteraçiÍ.Cl
no mês anterior, sUbiram,· réspe�
tivamente, 2,52%, 0,3i_iVo e _, __ , .

0,74%, O subítem Peixes. perma:n�
",

.

'I· ,
",
/'

ceu· inalterado e Frutas, LegUliles
e Hortaliças clÍl;ninuíram 3,11(10
contra alta anterior de 2,11%, No
'ítem Vestuário, os Artigos d� ca·

ma e mesa suhiram 0,34% contl'�

0.;15%, os Artigos infantis 1,16%
contra 0,46%_ Entretanto os Ar·ti.
ges Í'emininos e Ártigos _ masculi·
nos -peril1anecera� inalterados,
Eendo'- que o último repetiu a es
tabilidade oçorrida em março, en·

I quanto qu_e o. primeiró havia S?
I ,Jrido urn aumento de 0,93%, N03

,artigos de HigiClie o subít�m Cor·
'por'al, (lUe no mês anterior não
sofrer� mOdificacão, subiu 0,17 "'\J

, -,
-

•

e o subítem 'Domiciliar aumentou

O,Bl% .
eontra 2,50%_ No ítem Edu

cação e CUltura os ar'tigos COl1!

POl)éntes do subitem LivraiS, ,jor·
',nais e revi&tas subiram 0,29% C011-

tra 0.;17% e os agr'upaàos no

subítem Material Escolar. perma
" néceram) estáveis_

No ÜeÍn Div'el�são, bcbi4a e 'fu

mo, "�as, bebidas' sub,irarrí 1,59%"
enquanto que o subíte,m 'Fumo
também sofreu alta de 4,76%, sel1-

e_o que ambos não sofreram alte

ração no mês anterior.

n:.(U�'iTE �A�c�' [�âo/;SSi: DE SÉTiMO ·DIA
,:.-< \ ,�.' J

. A família clç J9ão CànçiG d;:t Silva Filho, r,<pente)lwpt� fa\�_ç!do
. -tiesta Cs,rlliàl, 'vem a�radecer nublicame]lte t&da ri: dedicaçào é cai-i-
:,- _, c

\
_

, ',. ,_

ilho, com que trataram seu 'ente queridô, _durante sua enfermidade,
no Hos'�ital Celso ,Ramos_

'

\\ ,A -êles Drs_ Mádo Mussi('l"aac Lobato Filho; Celso Nicodemus
Lopes" Re�,iniüdo Pereira Oliveira e seus assistentes, eternos agrade-
cimentos-

\ . .

.

A turma Ce Enferm'agem e Serviçais do 3 o andar do refeiid'o
hosí_-jital, um m�ito obrigada Dor todas as atenções' dispensadas ao

saudoso ,espôsG, pai e irtnão_
-

.-
Agradecimei'ltos sinceros a todos oue confortaram a família nes-

te dolo�-oso trans�,' .

- _.

-: .

Na oportmúdade, convida para assistirem a missa de Sétimo
Dia, que será celtll)rada quarta-feira dia 20 às 18h30m na Capela' do
Divino Espírito Sànto (Asilo de Órfãs). "

I '
A tod�s que \�ompa?ecercm a nossa, gratidão_

_� _:JA:�iW!"�_!D_ !IR

)
lIH__ - _;_-II�,-

\

<�
Fonte do Departamento Autôno-

mo de Turismo informou q\l� f1

zona urbana de Florianópolis será

percorrida por pesquisadores da
Tecnibéria que, através de visitas
as classes liberais médicos,
advogados, dentistas, etc. -:- farão
levantamento turístico para esta
belecer bases para o Plano Regio
nal de Turismo, que vem: sendo é{a
borado em conjunto pelo Paraná,
Santa Cataríng e Rio Grande do
SúL

\\
1

Em Santa Catarina- o.Deatur es-

tá encarre-gado de dar o apoio ne

cessário à Tecniberia" auxiliando
./

nas pesquisas e encaminhando· os

responsáveis, técnicos aos.' órgãos
competentes, para as devidas pfo
vidências.

Reitor abre
sessãoqQe
inicia curso

"

i.;

O Reitcir\ Ferreira Li�a ,prç�icli
rá às -15 noras de hoje- a sessã9'
solene, de instalação dCl curso de

. treinameI;lto . em régistró e cPP-�'
trêle' acadên,üco;': �prorÍlo'Viclo e6n
juntamente pela: Unive,rsidade' Je
deral de'· Sai'lta 'CiüariQa e Supe-,
l'intendência·· de' Deserl:volvimento
ti.O Extremo Sul.,

Às 16 horas os pârtieipt"ntes do

curso farão vi&itas à Reitoria ,e
Sub-Reitorias.
O programa do cm'so márca

para a' tarde de amanhã, palestm
sôbre re'gistro e contrôl€, /a SGr

profe:r;Ílla p�lo secretário' 3;djún-.
to' do Conselho de Reitores, si,.
'Emanoel Campos, 'Posteriormente
o padre Amaral Rosa, .da, direto,
ria de Admissão ó Registro '. da

Pontifíc:ia . ·l]niversiâade - C�tól�ca
c;ló Rio de Janeiro, falará sôbÍ'tl
"registro . e contr6lc ·acadêmico
centralizado".

Àlém de pessoas desta Cap�tal e·
.

qo interior -do �staclo participa
rão do curso profcss.pres_.de Mi

,nai> Gerais e _Sergip.e.' , 1; .; ,

!

INPS}' permite,
pagámento··
parcelado

>;. ,

A -Superintendência Regional elo

Instituto Nacional da Previdência
Social' de Santa .Catarina está in

formando que os seguraelos autó
nomos JU in_seritos poderão reque
rer o pagamento parcelado . de

contribuições ,cm . atra'so até· à

competência çlo Decret3' nO 69,
.

peg�l1,do foittq do IN,PS O. 1'0-
'

<il;';;;rimel�to," a- ser e.ntregÚe ,até q
.

",,:
"

_.
,t. 'I;_�'. �

.r
� '.f

'"
'.� .' ;.

dia Q.7 do cor:r:cJ:)_te 1"21,6S, devel"1

'��t;3Jl;- acompu��hado cie" prova' 'à�
f{.��v}a 'atu�H�a9ãô- da_s �?ilt,rj;bili
�q�� �:e�a�ti:Y,as a?,� I?ese,s de ja,pei-
:t;ó � a9r:il q�, 1,�7.0.

-

o pagamento das contribu1çõe5
em atraso poderá ser efetuado em

tantas· prestações mensais e su

cessivas quantos sejam os mes(�s
em debito, até o máxin'to de 36

parcél-as, com os acréscimos' de

que tràta o artigo 165 do ReguÚI.
menta Geral da Previdêl!cia Só-

r cia!.·
t De' outra pa,rte, s'e tô.da a ,divida
fêr saldada de uma só vez, até o

elia 31 de maio próximo, o segu.1
rado estará isento de

-

q1:lulqúer
multa,

,
,

Õ di 2· f ii.T*�:·

JENDIROBA AUTOMÓVEIS
Volkswagen (2 portas) .... ,

,.'1. ,', " , •• , , •••• , , " .,.. 70 OK
Volkswagen (v.Zcôres) " .. " " � .. " .. " " ... " . ". 69

Volkswagen ., .. " .. , ;' ,.:.: " ,.""" .. ,., 66

Volkswagen (1.600) .. " " ,...... 69
VOij{swagen (l.600, luxo) , ...•.. ,.", , ,.""... 69
Corcel (2 p!��xo) .•..•.,.",.", " .. , , ,.,... 69
Corcel (4 p/luxo) .•••..•. , .. � ;:......•.• , •..• : .. : ., ... ' 70

\.
.

9 \
lCorcel'-(4 portas} ..

'..•..........•. ,._ ...",.-.-••.....•.. -., ... _

6
Regente , •. , ...•.. , .........•••• ,._••• _

•• :o=.�._, •• ,'., ••••• , •.•
' 69

ESljlanada (2a. série) ., , .�-.... ,� .• ó••••••• , •• ",. 68

Opala (4 cíl, luxo) .. ". ::, " •.....-., " '. 69'
Aéro ..•.... , , , � , , , .. , , . , , , , .• , , . , , . . 65
Aéro (v/côres) , ••.. , , .. , , , , . , , , . , '-', , , , . (J,7

D� (Belcar) ", � " :
,

, ••. 66
DKVI (Belcar v/côres) " .. , .. " ,......... 67

Impala (perfeito estado) , " . . . . 63
Oldsmobílle

'

.. , .... j .• , , , , , _ , . _ .. , , ,
-

.. , . , , , , , , . , . • 62
Emisul '(v/cores) .. �., ,.".'.' ,'.;, "' ,,, 66

Volkswagen (v/côres) � "" " . , , , tia
Chevrolet .. , ... , . , , , . , _ , . , , .. l , " , .. , . _ .. , .• _ . . . . . 56
Lanchas a TURBINA motor Ford ..... " _ .: .. _ ...... .. _, 70

RáUios,.\QRUXEN e MARCONI (4 faixas) com os melhores

prêbos'(ia cidade.
.

,

'

-, JENDIROBA AUTOMÓVEIS --LTDA.
Rua Almirante 'Lamego, 170 '.:_' Fone 29-52

,.:\:;,1' ii \ .�

Itamarati Azul '
.....• ' .'� !. . . . .. . . . ano 68

-

Itamarati Branco . , .. '_0'" ••• ,., •• , •• , ••••• , •••. , •• , ano 63
Rmal luxo Verde :' , ..

'

.. .' ,,,
- ano 68
ano 6'4
ano 65
ano 67

ano 63

ano 65
ano 65

-Aéro' Willys
,

" : ,'� :

Gordine Verde _ , .. , .. ,
-

.....•
'

, ..

D: K. W. motor S. Vermelho _'-
, .. , .

I _. Isx:teJllagAosulyermveerlhluOelhCo0l11 n10t�1' nôvo ., ', - ..

:
..

'I lmca z e .. ",..
'

,
'

.

',1
__-;1_'_S"l-_m.ca' B_raIlca__ '_ ..� --.. -_

-- �
- . , . - - . , . : . ,--:' , .. , , . , . , .. - .. - - ...-, ,

�·������������_-�����CNMM���_�----�,. =- T

\-

--

�USlli

,',

��IfMIiI(���_�������.

I'

"

ft
\

.

allU�

;_;
i r

,

��.: ... ,

.".j-/fi-.:�".,Il:::-;.6�·,�;\).('-�J:-.·",.:-"':,;.�.��.".��:'l �
I

-":':'�-,,""':��-..,�'"'�"��---,�-�.�"'""�-���-���-�-�'!II

tAVEIIN� POmroÜEZ;::-- 'I I
RESTAURANTE !

- I
Rua Francisco To}entino Ii.· 14

(Ao lado do E:r;pr.esso Flot'ianópolis)
, Aos. Domingos - Pi-'àtos Diversos
As 28_ feiras. - pobradinhã à 'fortugueza
As 3s_ feitas - Bácalhau à Gomes. de Sá
As 4s_ feiras· ___:_ Peijoada 11 Brasileira,
As 5s_ fei�ás.� Bacalhau à Portugueza
As 6s_ feiras - ,]Mocotó com 'Feij80 Branco
Aos sábados - Feijoada à Brasileira

- Serviço a LA CARTE

I i...
To.dos

,�:��i��Q� �a:rt��i���allo����� a�����4
L-=--�.----,--�'-_-------,_-;;;;;-�!I!!m!lI

horas ;

I
-

..lI_

:-�'
!

,

Eceplan· EMPMSA CATAlli"NENSE DF, ESTUDf»S

PESQUISAS E PLANEJAMENTO l,TDA.

Rua Jerônimo Coelh�, 325 _; couj. 206 - C. Postal, 7�2·
Florianópolis Santa Catarina

Projetos Industriais :Hmplatítação e Ampliação),
- Projetos de Interêsse. Turístico (EMBRATUR); de Pescá ,.. I

(SUDEPE); 'de Florestamento e Reflorestamento (IBDF), todos i
com aproveitamento dos Incentivos Fiscais. \

c--'-�,,-_"",jj�� ijCapt'ação de ReCJlfSos (Incep:tivos Fiscais). !

Pesquisa d� Opinião pública e Mercados."
Projetos--Arquitetônicos e de Engenharia em: Geral.
Assessoria Técnica e Administrativa às Prefeituras.

IConsultoria e Auditoria.
- Planejamento Local Integrado. �
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As duas equipes formaram as·

sim _:_
.. Barrosó com Amaral, NA

son. (Jorge) Adael, Mário, José, e

Soares; Atací, Expedite e Wilson;
Hélio 'Ramos, Juquinha e Paulo
Fabiní (Sérgio Mafra), , '

Bulgária .atuou
.

com Karnenskí
depois Radeainskí, Zafirov, IVlkov,
_Coley e Apostolov (Ionov), Stan

kov (Pechev) e Paunov: Atasanov,
Zevetikov, (Denev) . e Panev e, Beal
chev.. .:

Dirigiu o encontro Jose Carlos
Bezerra da capital, com bom. tra
balho . e sem maiores complicações,
uma vez que ::a partida foi fácil Ide
ser dirigida. Laudíno pédro' dã Silo

va e -Io�é Zacarias de Itajaí foram
os 'auxiliareR.

"

O CSKA, da Bulgária, de Itajai
viã,jou para Goiana onde farsí du�s
apresentações, recebendo 30 mil

livres em, Cada uma. "

Dia 25, acontecerá o regresso �a,
Sofia.

,

.

I
!
,

Após 20 jogos nos quais tão só
mente empates e derrotas conseguiu
o Figueirense teve, finalmente, a

vitória reabilitadora. Aconteceu
na tarde sem sol de anteontem, no
estád ia "Orlando Scarpelli" c foi

.festejada peja torcida alvinegra
que, pela primeira vez em 70 ex

perimentou as emoções' de um tri-
-unfo, ainda mais pela maneira

.

como foi conquistado, após 90 mi
nutos de ações dos quais noventa'

por cento pertenceram ao conjun
to' orientado técnicamente por
Paulo Silva: Na falta do zagueiros
de nomeada, pois além de Bi o

Figueirense veio a perder Juéa
que, como o primeiro, transferiu-se
para o Avaí, o técnico realizou al
gumas experiências que resultaram
'em êxito: fêz recuar para a quar
tá zaga o meio-de-campo Beta e

para o lugar dêste 6 dianteiro Fé
lix que se entendeu bem com Pin-
"ga, e promovendo Egídio a titu-

c, lar, fazendo-o ocupar o lugar do

primeira, ao lado ele Edson. Egídio
veio a constituir-se no melhor va

lor 'do conjlJnto e também da
cancha, secundado por Beta que,
assim, veio a conquistar as honras
de melhor homem da retaguan;la.
Dois tentos a um acusou o mar

cador, numa injustiça ao time ven

cedor, como poucas vêzes se ob
servou, dado õ' desnível de ações,
consoante acima nos reportamos.
Pelo que rendeu em campo, o al
vinegro bem que estava a merecer

uma vitóda por goleada, Chegou
.

a marcar, através ,de Egídio, belo
tento entre um e outro, mas que
não teve à homologação do árbi-

�

troo Tres bolas na trave adversá
ria e alguinas oportunidadEfs perdi:
da� por evidpnte falta de sorte, elS,
além dos gols marcados, o balan
ço da sup�rioridade alvinegra con

tra uf conjunto que lutou bastan
te mas que Bada pôde fazer para
conter O jôgo veloz' e técnico da
Icntnsiástica' rapa'ZJiada do Figílei-:
rense. '

OS TENTOS
,

Já nos primeiros lan._ces da re�

frega o inelhor volume de jôgo dos'
locais, fazia-se 'sentil:, com' '�gidio
impondo-se aos seus perseguido
res. Atirou forte longo na r 'imei-

ra oportunidade surgida, mas Os
valdo defendeu com

.

segurança. A
seguir, o mesmo Egídio, frente a'
'frente com Osvaldo que veio 'no
seu encalço, atirou rasteiro,' sain
do a bola-nela linha ele fundo, Pin
ga, de fora de área rematou' forte
e a bol� foi bater. nostravessão.
Vem o primeiro ,}ance:de perigo
para Jacaré que ·dêfende' bom chu
te 'de Rubens. Mas adiante e Pin
ga sofre foul de�Bjguá. fBate Fer
reira e Edson decabeca manda a

boja no travessão. ';Egídío perde a

bola para Cadungaj mas reage e a

recupera para investir firme em

direção ao arco, Divisa Ramos
bem colocado 'no miôlo e lhe es
tende o balão de couro', O ponta
canhoto não hesita e manda forte
e rasteiro no canto direito. Era o

gol inaugural- que a torcida fest�
jou com entusiasmo. O jogo pros
segue à feição do .rquadro local e

Egídio recebe, de Dacica,
-

matando
a bola no peito para num sem

pujo" espetacular
.

fulminar nas

redes de Osvaldo. O gol, todavia foi
anulado pelo apüadôr que alegou
ligeiro toque do atacante. Reage
o GiJaraní, mas Abelatdo e Ru
bens !?erdem boas �:ocasjõt<s para
igualar ci escore. 0 Figueirense,
áipdá no domínio das ações va( ao
ataque através de 'óSérgip que re

mata na trave. A'os 43 minutos,
Beta deixa o camuQ a06s J"é(ceber
forte entrada de B�gri�B:p. 1;'ermi
na o l?rimeiro perío:90 da, luta com
o alvinegro vencenqo por 1 x O.
Vem o segundo per'í6do, ''E0m,

Beta recuperado da, contusão. Con
tinua melhor o Pjg1reirense, me

l1]'orando um pouco também os vi-

'-sitant�s. Ram-os páde' boa opor
tunidade, atirando fora; 'o mesmo

aconteceu com Edson qu� ca

beceia por cima do arco, Pouco
depois o Figueirense eleva o es

core para 2 x 0, através de Dacica,
api'oveitàndo um cochilo. da reta

guarda bugrina. O jôgo chega por
-

vêzes a equilibrar-se, mas a maio�'
ria das açõeS ainda pertencem aos

locais. '.'��
,

Os visitantes conseguem dími;-
'Ruir a diferença para 2 x 1,' atra
vés de um penal convertido por
Abelardo e resultando de uma fal-

ta cometida dentro da área por
Beta no dianteiro quando êste
procurava passar pelo zagueiro.

Como último lance sensacional
da' refrega Egídio· atirou forte

proporcionando a Osvaldo bela
defesa, espalmando para escanteio. .'
O nrélio t�rmina com o Figueiren- ,

.

se levando a melhor pelo escore de
.

2xl.
ALTOS. E BAIXOS

No vencedor, como acima dis
semos, Egidio constituiu-se no
portento do conjunto e da pugna,
secundado por Beta, que pontifi- -

cou na defesa. Dacica, Pinga, Fé-
.lix e Ferreira foram outros 'que,
convenceram. Ramos, apesar) de

I bem policiado, foi valor positivo.
Jacaré 0011CO empenhado, II]as segu
roo Edson, Yedo e Cláudio apenas
regulares. Beta. nos últimos minu
tos. voltou a contundir-se, deixan
do o campo, serido substituído por
Gerson que quase não apareceu,
No vencido,

.

destaques para o

arqueiro Osvaldo, o zagueiro Ade-
-

mar, o meio-camno Abelardo 'e os

dianteiros Ramos- e Rubens. Bi
guá, Carlinhos e Bugrinho esforça-' ,

dos e os de1i1ais regulares.
ARBITRAGEM

Funcion6u no apito o sr. Gilber-
�
to Nahas que apresentou erros de
pequena monta, a não ser o tento
de Egídfo que nos pareceu legíti
mo. Marcou bem o penal qN<A
belardo converteu em gol.

OS QUADROS
O Figueirense jogou' e venceu

com Jacaré; Yedo, Claudio,1 Beto
(Pinga) e Ferreira; Félix e Pinga
(Gerson); Dacica, Egídio, Edson e

Ramos.

.

GuatanÍ jogou e perdeu com
Osvaldo; Biguá, Souza e Ademar;
,Carli,ihos, Cadunga e Abelardo;

. Rubens, Chinês, Bugrinho f'e Ra
mos.

POR BIGODE
Antes da partida foi observado

um minuto de silêncio como ho
menagem póstuma ao lateral Bi
gode, do alv,ioegro, rec,ente)tnente.
falecido quando treinava no mes

mo local. ,.4
'1

RENDA
NCRt 2 400,00 a renda de domin
go no estádio do Estreito.

val pefdeu1'para O Internacional �

de 1<
.

O �;,�s�ainda�é lider do Estàdual
t'".:J..., .. _.,..,..�.

o Avai não conseguiu, domfngo,
em 'Lages, -

.

passar pelo Interna

cional que levou·a melhor pe!o
escore minimo, perdendo, assim, o

"Azulão 70" a sua invencibili.dgdA,
mas 'continnando como líde'-, f'l·'''�

ao resultado adverso do Pa' 'o' 1'a'3

que foi vencido em Joinvillf pelo

.•.�
..

"t':

América que estabeleceu 2 x 1,
colhendo desta forma a sua pri,
meira vitória.

o melhor resultado da rodada foi
colhido' pelo Ferroviário que em

Rio do Sul conseguiu derrotar ü

,Juventus pelo marcador de 1 x O;

pa�sando, juntamente cdm o Bar·

rosa, cujo jôgo' com o CarIe,s
Renaux foí transfer�o para

amanhã, a 'condição de líder ao

lado do AvaL Os demais resulta,
. dos ,la· rodada: Próspera Ó x

Caxias 0, em Criciuma e Olímpico
2 x Paysandu 1, em Blumenau.

RESULTADOS, DA <ta. R. '-;l'I."',"" ,

'I

Figueirense 2 x Guaral(i _
:

Internacional 1 x Avai O.

Próspera o x Caxias O.
América 2 x Palmeiras L

Olímpico 2 x Paissandú 1.

Ferroviário '1 x Juventt'.s r

PONTOS PEPDIDüe
Avai _ Ferroviário - ,)

(2) - Palmeiras � próspt C-a

Figueiren'se - América' - Olí:Tl'

pico - Internacional (3) _ Car·
los, Renaux - Caxias (4) -- J�l'

ventus _ Hercílio (5} _ P"iss('.ri·
dú - Guarany (6),
PONTOS GANHOS
Avai - Ferroviário (6) _ Prós·

péra -. América Ol�mpico
Internacional (5)

, B�rroso (4)
_ Figueirense - Palme�r�s :::_ Ju·

venttlS (3) _ Caxiás _ Carlos R3'

naux _ P�issandú :-7 Guarany (2) \,

- Hercílio Luz (1).

'��"'. ,..{";�,.... " óf· ',", .. ',Ji.'(
-

MELHORES ATAQUES
América, (8) '_ Avai _ -Paissan·

,

'dú (7)) - Palmeiras (6) -- Prós

pera - Olímpico (5) - Ferroviá
rio _ Internacional - Juventns

(4) - Figueirense _ I-'lÚdlio Luz

(3) _' Guarany _ Carlos Renaux

(2) _ Ban:bso (1).
MELHORES'DEFESAS

Ban:pso (.! � _ Ferroviário
. Próspera _. Caxias _ Internado-

nal (2) -- Avai _ Guarany (3)
Palmeiras ..:.., Olímpico (4) _ Car-,
los Renaux (5) _ Figueirense
Juventus '-/Hercílio Luz (6)

r

Amé,'i�a (7) - Paissandú (9).

p�,óxmms JqGOS
'

QI�prt� jl'f'iJ:a.: Em Itajaí: Barro,
co �, "lOS Renaux.

Jij', ., "1: Em Criciuma: Próspe·
ra x' Figueirense - Em Blumenau:
Palmeira, x Avai -, Em Brusque:
Paü:;sandú x Juventus - Em Join·
ville: América x, InternaciOnal ,
Em Blumenau: Guar;:ll1Y x Caxias
-�

. Em Tubarão: Ferroviário x

Olímpico - Em Itajaí: _ Barroso

x Hercílio Luz.'-'
.. ,

No�setur
.,

, . i.!P .

amadorista. '! to

A diretoria da Federação Catarí
, nense de Futebol de Salão,' vem de

"enviar expediente à Oontedaração
Brasileira de Desportos, contírman
do sua participação no certame na

cional, programado para a capítàl
de �ina's Gerais, em julho próximo.

Santa Catarina," nesta oportu
nidade, deverá. se fazer represen-

,

tar pela equipe do Clube do Cam

po .de Tubarão e <ripso da cidade
de Itajaí, que realizarão uma série

de melhor de três; para a d�s,igna
ção da equipe que estará repre
sentando o nõsso ,Estado.

Tudo foi acertado entre os diri

gentes das duas equipes, ficando
também aCertaqo lia:' presença da

di:retoria, da enÚdade salonista cie

ql\e o clube �ence?or desta, série
de melhor de três, servirá de base,
� 1. .

.
.

.

.

podendo requisitar qualquer " atle-

ta da outra equipe, 'a perdeçlora.

Q campeonató regional de' fute·
'

boI de salão,' titulares e juvenis,
somente será lIüciado nl,t tÚ,Üma
sema;1a do mês em 'curso� confor·
me ficou acertado' na recente reu-

"nião da diretoria da emtidade.,

'A nova tabela e suas datas, está
se�do confe.cciónada pela secretá,
ria da federação que <;lará' conhe·
cimento, ao público nos próximos
dias.

U�a coisa porém é certo, Os ti·

tulares jog�rão, tôdas as têrças
feiras, no, �st�dio Santa Cat�rina

_,é .os' juvenis, �os sábajos a tarde,
ainda no estádio da Avenida Her·

cílio Luz.

Serão rodada dup: .,\c" podendo
ainçi� ser progtama'cÍ�' outra roda

da para s�bado a n��i�e quando
houver disponibili,dade do estádio.

A diretoria do Clube do Cupido
vem' dê receber vário� convites do
interior do Es,tado,·' para realizar
uma séria de' amistosos intermuni·

cipais.

Jomville, Blumenau, Itajaí e Tu·

barã.o, foram as, ,cidades que se

mostraram intere'ssadas em exibi·

ções do clube tricolor, campeã.o do

Tom�io de. Verão.

O apita,dor EvaIqo Teixeira do

quadro de apitadores da Federação
Catalinense á'!3' Futebol de Salão,
vem de enviar ofício aos dirfgentes
da entidade solicitando sua demis·

são daquele departamento,

, Acredita-se que o pedida do api·
tador tenha se baseado no fato de

, que estandà vinculado a Federaçõ/)
Catarinense de !'utebol, não pode·
ria também, estar vincufado ao da
entidade salonista.

Com a impOSSibilidade de con·

tar cOfll o estádio Santa Catarina

par.a a realização de jog.os' do s�m
campeonato às sextas, feiras, comI)

'.'in.'I1a acontecendo, a diretoria da

fede!ação salonista, v::oi tentar con·

seguir o ginásio do S;J:;SC.

No próximp mês, tf r .mos lile:;ta

Capital b desenvoI' ;me)",o ca

px:oya ci.clística. VoltE <1.:;' Morro,
llI-omoção já tradicionl1 do Depar-,
tallle�t<? Esportivo da Rádio, G;ua·
rujá,

Corredores de �anta Catari!lIJ. �
do Paraná, deverão se az s :r;eptE:�
sentar em' grande número nesta

competição interestadual.

Bulgária vence arrOS0ri
jôgo que deu prejuizoiam

(De Roberto Alves espe
cial para O ESTADO)

',Cump;:-indo sua setifua partida
: por gramados brasileiros; 0.: CSKA,
,cQnsi.derado o selecionado B da

Bulgária, . derrotou Cipm tranquí
"lidade a representação do Clube

Náutico Almirante Barroso, domin-
·

go último na cidade praiana,
�,.Exibiç5,o, mais. uma vez, convin
c�nte 'dos Búlgaros, que não en·

'contraram' um ad;ersário a altura

"8 por isso rr{esmo tiveram facilita'
dá a sua missão.'

.

. Atasanov, a maior expressão téc-:
nica da partida, ponteiro direito,
'foI autor de dois bonitos goals.
Zevetikàv, meia médio, completou

·

o ma,rcador .âe 3 a O para os -euro'·
peus.
O públjeo não chegou a ser o

esperado, e o Barroso,' acabou ten·
.

,do um prejuízo da ordem de 5:800
cruzeiros.

<Arrecadação oficial da :particl::l,
S011'lente será fQrnecida hoje à hn"

prensa urriâ vez que foram., Vendi·
dos muitos i.ngr!,ssos em fábrica",·
,no comércio, ,e em repartições,'Mas
'podemos informar éom seg1;lrança

.

'que a randa não chegará' a casa

de 26 mil cruzeiros.

.. 'Falando ri O, ESTADO, apos �.
partida, o' treinador Jris,to Cher,,_'
niév, disse que até ,agora, conti·
nuam achando ,:0_ Internacional qe
Pôrto AlebrEi e·Avai da capital de

Santa Catarina, os melhores adver·
sários que en,�ontrou neste giro
pelo Bra.siL

,
'

Presidente da liga de
� •• :'�:. .)..�,

I

�

Orusque. foi�suspenso
o Presidente da Liga de Brusque

Sr. Ivo Grob foi suspenso por' 15
· dias pelo STJD da CBD por fatos li,

gaçl.os ainqa ao ,.certame de 1969.

Responde pela. Liga o Vice·Pres�·
dente Waldemar( Duarte.

O Departamento de Árbitros Q'l.
LDB estêve reunido, com todos

-

03

seus integrantes, inclusive· abrin·
do novas inscrições para àqueles
'que desejarem se inscrever.

o ex-jogador do Rénaux, Maig da
,

' I

Silva, foi indicado para gerente
do jornal' "A Nação": édição ne

Brusque, A ind�cação foi muito

'\ bem recebi:;ia por todos os brus·

qJr\enses,. notadamente os. despor,
tistas, pela exeeleh"te folha de' ser·

viços do desportista amigo de to·
dos que é Maig. Dc· capacidade pro·
fissional excele,nte, correto' e trn·

balhador, com um largo círculo
. de amizade na cidade, Maig far�
; por certo de "A Nação" um legiti·

,
mo represent;mte do 'povo' c:e

·

Brusque.

(, treinador Hélio Pimentel já
está ,trabalh'ando no Paissandú,
contratado qlie foi pelos mentbr,es
do 'i'llvi·verde de Brusque, esperan·
dQ os torcedores e diretores, nÓ'
tadamente o Presidente Urbano
Kisiemacker que o Paissandt:, de·

verá melhórar' muito \nas mãos cIo

competente, profi.<;sionpJ. Por ou
tro lado o. Renaux est,á satisfeito
com

.

a atual direcão técnica, e a 1.
\. I

grata revelação é Estevão, exce·

lente guarda valaE tricolor que dia
!'. dia vem se constituindo numa

'garantia para a retarguarda do
Rens.ux.'

!Ir' ACESC,',é'Qnta agora em suas.

,;fileiras cOm ,\Ürúmeros profissiona is
. ,t

-
.

de Brusque,' das emissoras de nj.·
dia e jornais, aumentarido assi.m
c seu quadro de associados. [\lvir
Renzí comandà, os cronistas de

Brm,que e teni "sido. um autênt\ço
representante dá ACESC naquel:l
cidH!e,

\

..........__.... L- ...............� ,___
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�>J� SUMAB INrOB-MA ÀS DONAS, DE CASA

"P
-,"

cad
/

"

-, reços .' ep'
Ivo rece grandes bo.meu

t 'sua visita à Cidade;;:deJo\'
I : f' ", 1 -_ > � -,

Op'erário
nadrão recebe
inedalha no DF

s em
le ·

-

A VIGORAR' D�Bli�NTE . I) MÊS DE MAI�
, _I ", ':�

- ' , 0- operário Padrão de Santa

Catarina, Sr. Erwin Knaesel, rece

berá amanhã em Brasília do Mims

'tro Júlio Barata a Medalha r3(\

lv!ento do Trabalho. O ato ests,

inllircado para às i 16 horas no

;.-abin�te do Minístro do TrabalM

Uma das maiores homenagens
já tributadas ao Chefe do Executi
vo Estadual foi rezistrada no fim-I::>

•

de-semana em JoinvilIe, quando o

Governador Ivo Silveira realizou
uma visita às obras de sua -admi
nistração, Recebido com lMiras
militares, o Governador Ivõ SU
veira: passou em revista as tropas
do 13 o Batalhão de Caçadores
formadas em sua homenagem. ne
pois de receber os cumprimentos
das autoridades, a comitiva gover
namental dirigiu-se' ao Distrito de
Pirabeiraba para uma v isrta ao

Hospital Bethesda, pertencente a

determinada Ordem Religiosa Pro
testante. Esse estabelecimento,
que está sob a direção do Pastor
Burger recebeu do -Govêruo Esta-
dual substancial auxílio para am

pliar suas instalações e- adquirir
novos e modernos equipamentos.
No Grupo' Escolar Olavo Bilac

o Chefe do Executivo inspecionou
as obras de ampliação do estabele

cimento, oportunidade em que
prometeu um nôvo acréscimo das
salas de aula iá existentes, moti
vado pelo grande número de matrí
culas realizadas naquela escola.

sociaç ío Comercial e Industrial-de
Joir \' :" SI_ Dieter Schmidt, sau

dando a comitiva governamental.
O Covernr.dor Ivo Silveira recebéu
t�lIT,:)::,1 o título de Presidente H�
norário do Corpo de :B�beris
Voluntários. de Joinville,

A visita governamental na ddà�
de de Rodeio teve início com a

inauguração do entrocamento do
acesso (la SC-23 à sede da munici

palidrtde. Após ter sido recebido
pelas autoridades locais o Gover
nador Ivo Silveira assistiu a Missa
'Dominical na Igreja Matriz e (fa
lou ao povo prestando contas de
sua ad-nlnlstração para com àquê-.
la cornu iidade, cumprindo as pro
messa" que fêz quando candidato
ao mar-dato que ora se expira.
Também. a Câmara Municipal

de Rodeio prestou homenagem ao

Governador Ivo Silveira, conee

dendo-lhe o título de Cidadão Ro
deensc. em reconhecimento aos

valiosos auxílios que prestou' àque
k município.

<'

"PROI?UTÚS <i- ,--t)
Arroz japonês g�n�l
Arroz agulhá, 404 espécíal gftã

-,

. �rrbz bP!iln:cd�'�xtr,�., I
Árr�z limatéiáic e:lCtita.
Art�z b��O ;;��
Arroz 'a:ili'liiret!ilQ

.

tírtra
A '-;cll� �e"fÚl.

I' Aç' éar refinado
Banha de -porco

I . Batata inglêsa

l Batata inglêsa
I Café torrado moído

I Extrato de tomate

•

c Farinha 9-e mandioca

Farinha de trigo

;Farinha de trigo
Feijão prêto

•

Futrá de milho

PREÇOS �.
0,7'S-
o,is
@'M
ô:il"Iki.;,ihv
�:�b
Q 'tê
�:90
2,30
0,40
O,4�
0,90
0,60
0,35
1,05
4,80
1,10
0,50
0,42
0,48
3,20
3,10
0,30
0,80
1,05
0,90
0,55
0,57
0,95
1,70
1,40
0,35
3,80

.

2,50
0,20
0,40
0,30
0,20

UNIDADE
f kg
1 l{"
i' �I
iQ'
5tt
5Q
l.ki:
s'll:t
1 kg
1 kg
1 kg ,

1/2 kg
200 gr

lkg
1 kg
5 kg
1 kg
1 k

10 qx
1 L

454. gr
400 gr
6

400 gr
400 gl
400 gr
200 gr
200 gr
400 gr
800 gr _

200 gr
100 g
1 kg

_

900 ml

1

.r,
i "

,

,q Sr. Erwin Knaesel, operárlo
da Fábrica de Gaitas Hering e

que- representou \ Sanita Catarina
no concurso Operário Padrão do

Brasil obtendo �a segunda classí

ficação, viajou ontem' para o Dis-

trito Federal, a fim de receber a

comenda do Ministro Júlio Bara-

ta. _'

granel
pacote
pacote

'Posteriormente O Governador
Ivo Silveira presidiu a solenidade
de inauguração do Fórum da Co
marca de Joinville, construído pe
lo Govêrno do Estado. Na ocasião
falaram o Juiz de Direito Francis
co José Rodrigues de Oliveira e o

Desembargador Marcílio Medeiros

que enalteceu a atenção dispensa
da pelo Executivo ao Judiciário
catarinense.

granel.
pacote
pacote
granel ,

pacote
pacote

�

laéliu"[Ul
•

reassumiu
Inps�ontem

I .'Fósforos

i� Leite natural
. lata
lata

Leite em pó integral
.

Leite em pó instantâneo·

Lã de aço pacote
pacote
pacote,
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
tabletes

.

Após uma visita de cortesia às

instalações da agência local, do
Banco do Estado de Santa Catari

na, onde foram concedidos finan
ciamentos, à indústrias de Joinvil
le e. Jarazuá do Sul no montante

. de aproximadamente três milhões
.

de cruzeiros, o Governador Ivo
Silveira dirigiu-se à Câmara Mu

nicipal, onde recebeu significativa
homenagem dos vereadores joinvil
lenses. Entre essas homenagens o

Chefe do Executivo recebeu o Tí
tulo de Cidadão Honorário de
Joinville, que lhe foi entregue pe
lo Presidente da Casa que afirmou:
"perenizo aqui, na oportunidade
em .que vos concedemos o título
de Cidadão Joinvillense, não só

'".
os sentimentos dos membros desta
Casa, mas a gratidão e o reco-'
nhecimento de todo o povo desta

I -

terra ao seu Governador que tan-
to fêz por ela".
,

As solenidades culminaram com

.um jantar na Sociedade Harmo
nia Lira com o Presidente da As-

Macarrão sem ovos
., Mácarrão com ovos

Macarrão vitaminado
Massas para sopa

Maizena
Maizena

, Maizena

Manteiga
MaFgarina vegetal
Mortadela
óleo de soja
Papel higiênico popular'
Sal refinado
Sal moído

, Sabão em pedaço peq.

, ... _<",
*

.... -........--

Entre as obras da administra
cão Ivo Silveira entregues à comu-

'.

_ r-idade, encontram-se
-

a ampliação
de mais cinco novas salas de aula
dó nrupo Escolar "Oswaldo
('1'1'"" :;� ,"r10 Que uma delas será

r1"�'!'� l'i 8.0 funcionamento da
bi! lht�('a municipal; a ponte de
co-icreto armado 'sôbre o Rio São

João, na localidade de Dr. Pedri-
11ho; a rêde de eletrificação das
loca'idades de Diamante e Rio
Morto, A comitiva governamental
pr" c'l"l' '1hda visitas no Con
Vi"ptn dos Padres Franciscanos,
11<1 Hôsnital São Roque e no Co
Jédo das Irmãs Catequistas. Du
rante as solenidades, além do Go
vernador Ivo Silveira, falaram os

51's. Professor Jalc1ir Faustino da
Silva. Uç10 Deecke e Deputado
FCn'1f;'li'10 Largura.

O Sr. Laélio Luz reassumiu. on
tem a superintendência do INPS

de Santa Catarina, após um bre

ve período de repouso, motivado

por doença. A primeira providên
cia tomada ontem pelo .superin
tendente foi manter contato C01l1
o nôvo coordenador de assistên

cia médica do Instituto, Sr. Car

los Veloso de Oliveira, com quem
manteve prolongado diálogo.
Por outro lado, foi realizada cn

tem de marrnã na agência da

INPS de Blumenau � primeira.
aula do curso específico de orça

mento-programa aos agentes 8

t'J funcionários j
do Instituto das

agências de Itajaí, Blumenau,

Brusque, Joinville, São Francisco

do Sul, Rio do Sul, São Bento do

Sul, Mafra, Canoinhas, Caçador,
Lages e Joaçaba.

Durante.o curso serão analisa

das as últimas determinações bai

:xadas pela direção nacional' do

INPS, visando' a 'aplicação do or

çamento-programa em tôda a es

trutura do Instituto, para o seu

perfeito funcionamento.

Dirigindo-se ao Centro de Trei
namento Agrícola a comitiva go
vernamental foi saudada pelo ve

reador Guilherme Züege que agra
deceu a visita e o auxílio empres
tado pelo 'Govêmo do Estado
àquela instituição. Falando na

oportunidade, o Chefe do
.

Execu
tivo anunciou que se encontra em

fase de concorrência pública o ser

viço de asfaltamento da SC-21, li
gando Pirabeiraba ao pé da Serra
Don a Francisca, acrescentando
que já fo� providenciado as obras
de prosseguimento da pavime-nta
ção asfáltica de Campo Alegre até
o cimo da mesma serra. Declarou
o Sr. Ivo Silveira estar confiante

rõlo
pacote
pacote

1 kg
1 kg
1 p :

(

OBSERVAÇÃO: OS preços máximos fixados na presente lista

não 'abrangem tôdás as marcas comerciais. As -casas participantes
da CADEP estão obrigadas a ter pelo menos uma das marcas dêsses

produtos por preços que não excedam aos fixados".
J ' '\

,.

11
HOEPCKE VEíCULOS 'SIA

,

- Dispõe para pronta entrega -
. CAMIl\THOES USADOS

'Ford ' " ..... -. ""' 1947 � 1959 - 1962 - 1963
Ford Diesel _ , . c ••••••••••• " _ •••••• " •••••• ;. 1963
Ford ......•.........•.........•...• ' F-350
Chevrolet ............•.........•.......•... : 1950
Dois caminhõés ,com tanques para transporte de combustível.
Estudamos financiamentos I

.

�' .._.....�-iõi=iiii5õiiãliiiiUiiii_,iiiiiõii.fiiiil__iiiõiiiiiiiiiiiiiõliiiiiiõ:õiiiiiiiiiilitliiiiiiiiii_iiijiiiiii__iiiiiiiiõiii!iiiiii!Tiiiie.lõlii·iiiiõ3iiiiiOiiii-liiii'iiiõõiõiiiiõiiiiiiiiiiõ<.2J�

1'��I�LW��wau���ú���������������������������-=������'���������
I tiNE SAO JOSÉ CI��E �.IHi} J�SÉ

HOJE
.

.

DOMINGO - DIA 24

HORÁRIO: 15 - 19,45 - 21h45m' HO�ÁRIO: 15,45. - 19,45 - 21h45m

ALAIN DELON
ROMY' SCHNCIDER
MAURICE RONET
JANE BIRKIN

A'P!�t�i�A
DIREÇÃO: JACQUES DERAY

i I
I

��)
I',

j
, I

/" I I
,

(iI"""'"-�,_!��.";'=��=-=-==-::-.::.:""�'-!", . �oot-:..�� ��:. .'
-

"

" � 80 CONGRESSO ,Ir I

,
!

EUCARíSTICO,' NA-
CIONltt _. BRASí

LIA--DF

EM CORES

�.".
Anós ser homenageada pela so

ciedado blumenguense e de coroar

a. nova Miss Blumenau, Srta. Yara

Weiss, em festa realizada na Socie·
dade Drmr�ático Musical Carlos

Gomes, Vera Fischer, Miss Brasil

1969, viajou para Manaus, á fim de

I partiçipar de divers�s' festividades
sociais em sua homenagem. Após
conhecer a capital amazonense

Vera Fischer seguirá 'para Cuiabá.

completando o seu programa d,�

visitas a cidaCles brasileiras
.
na

qualidade de Miss BrasÜ.
No próximo dia. 6 Vera Fischer

esta'rá novamente em Bl'umens,u,
onde presidirá a eleição da nova

Miss Santa Catarina, seguindo pos
teriormente para o Rio e Bra..<;l

lia, a fim de passar a faixa de ).VIiS8
Q, sua sucessora .

Saída de Florianópolis no

dia 27 de maio para viagem
até BrasÍlia.
Dia 2S - BRASíLIA
·ma 29 - BRASíLIA
Dia 30 - BRASf_LIA
Dia 31 - BRASíLIA
Iha 10 - -BRASíLIA / S A O

'PAULO
Dia 2 - FLORIANóPOLIS
'Tudo incluido, viagem em

cillibus especial (toilette, b�r,
SIStema' de auto-falantes 'e to-,
'ca fitas), hotéis e café de
manhã.

Preço p/pessoa.. NCr$ 515,00
ou, Entr�da de .. NCrI '175,00
Saldo 3 pgtos_ _ _ NCr$ 124,00

viaje bem - viaje
.

HOLZMANN

HOJE

HORÁRIO: 15 - 20 - 22h

PAUL NEWMAN
JOANNE WOODWARD
ROBERT WAGNER

500 MiLHAS"
DIREÇÃO:' JAMES GOLD$TONE

EM CORES

AUred@. G [��-�i�i�e
Censura 14 anos.

ti" ,.

., .

PRÓXIMO Ll\NÇAMENTO
HORARIO: 15 - 20 - 22h.

'GIO PETRE

LARS LUNDE

w_gn � rT
" " �

�-""")
Jkt5'Ug �� �Ã

i _L:�

eUf·E SÃO JOSÉ
,

Quinta e Sexta-Feira - Dias. 21 e 22

HORÁRIO: 15 - 19,45 - 21h45m

DIREÇÃO: MAC AHLBEiZC

:1
EM CORES

Censura 18 anos.

Quarta-Foi -;> -- DIa 20

HORÁRIO: 17 - 19,'1) - '21h45m

. -"_1 I

HJumenau quer
sistema de
urbanizacão�meYet VlíCULOS USADOS

Fonte do gabinete do Prefeito

Evelásio Vieir�, de Blumenau, In
formou que o chefe do Executivo
está estudando com seus asses:3ô

res lf possibilidade de vir a ser

criado um sistema, através de de·

partamento 01J sociedade de eco

nomia mista, cuja orgs,nização pas
sarie. à preocupar-se exclusivamente
com os serviços de urbanização de

mUlllclplO, alcançando inclusive

sua área rural.
Com êsse plano, esclareceu a

fonte, espera a Prefeitura de BIu

menau, acelerar � conc1Llsão de

várias Çlbras públicas, assim enmo

a construção de passeios e exten

são do,�\ serviços de iluminaç�o p6-
blica do municfpio.

AUTOMÓVEIS l:AMINHÕES
, i. Wolkswagen . - , . . . . . . . 69 Chevtolet - .

Esplanada I �� Ford F-6 ..
'

.

Simca Tufao - .. i • •• (JS Super Ford Caçamba .

Simca Tufão ". • . . . . . .. 66 Ford F-600 •.• : ...• '
.

Itamaraty ..

-

;.; 67 Ford, F""600 _ .

.

Ford F_350 _ ..

Financialneoto até 30 meses

MEYER VEICUIJOS LTDA.
. Ruá Fulvio Aducci, 597

Fonés 6393 ..;.. 6389 - Estreito'

55
50
62
57
56
61

REVENDEDI.;'JR AUTofUzAbO,�r CHRYSl,�R
, "',' doBRASIL "".A.

. . '

. . .

,

I Censura 18 anos.

! I
L._ -----.,\

e;;;--:JJCãT0FT'1"'Gk ��-==;;;;;;;;.-;;;q;'� tr

"
,

-----------
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Florianópolis, 'I'êrça-feira, 19 ,:c maio .dc 1970·

Ladrões de,:
bancus ,têsos
em Imbiluba

'

r
,.,'

A Polícia estadual prendeu on-

tem'
.

na localidade de Tabltubá,
município de, Imhítuba, uma qua
drilha do salteadores de banco;

, procuradós pela Polícia gaúcha.
Os integrantes do grupo

..
estavam

sendo caçados por vários assaltes
8; bancos efetuados no interior
do Rio Orande do Sul e ernpreen
diam fuga, refugiando-se. em Irn

hituba onde foram prêsos .8 re-.

cambiados a Pôrto Alegre. As in

:9rmações foram prestadas pela
r;ecretaria de Segurança Pública

Ilue acrescentou ter sido identi-
.

ficado como chefe da' quadriiha o -

gaúcho .

Robc!·to Fortini, que co

mandava id grupo do _qual partícl
pava também sua mulher.

Entrou em fUncionamento o

Hospital· c:c Caridade· e Maternt

dadG "N03�a SGl�hom do Perpétuo
Soco:ao", . de Gaspar, obra con8-

trl.':.ída. COU'l �"un(lG,3 levants.do....�

junto à. ccletivic1y,de (�O ;munjcípJo.
Em cQn'11micudo dlstl"ibuído à'

imprensa a direção do hospital
informou ql�e :1. partir de ontCl n

o estabelecimento pa�sou a atiol'l
der os casos dó clínica geral, atra·
'vés .ele seu corpo· médico, integra
·do pelos ,Dr:;;. NIuLt"'iciô Mfhmen��·

c, <Toão .Leop.oldírie Sp(;mgl,er.
'

O I-Iosr Ital de Caridade e I';Iu

ternidade "Nossa 8enhora do P%·

p,étuo soçop:o", máPtidO" p,or' 'ir-'
Ytlliis reljgidS8:S, �ob "ii 'superviSã0
rziii 1 �Hnri T�h:�zÍljli),a Souza, iniciOlI
.�, j I '

. , )' J : ,I,
.

;sd\illi :h.U1ciona:ine$;t€i; na última sef
! ' "

• � ,t� ,�' ;� li >
• '

;. t fi !r i ,

mana, vin::o preencher uma 'g.ran-
de lacuna na cicJ.ad� que. se,' re:F

sentia com a falta de úm. estahele
cimentQ hospitalat'.

Centro, de
Pessoal muda
diretoria

' .

. I
Em so;c:idfíde. r::8.lhadu· na::,

.

. ."
t1epcridél'lc.lr.s d:) Clube Blumenau-

ensQ/de ·Caça ei\'i;r.o foi empossada
a 'h6va (liretorJa do Centro Catad

nense de ldmü:listração de Pessmd,
presidida

.

pelo, Sr. . Paulo 1\tl<Übuq�
Filho. Ao 'ato e::.tiveram

-

presente"
represenlantes. dos pOdêres públi
cos ]9cais é) .de· várias entidacles

particula:!.'�·'< ,

O nôvo preGiclelite dô , C8ptro
Catarinense ele Administração de

Pessoal fêz um relato elas ativi

dades de::erivolvidas pela entidade

e d,isso dos seus planos de exÍla!'
elÍl' o órl.?!::1o dur2.Dte a sua gestlio.

o' Govêrno do Est.ado declarou
de utilidade núblic<l, Dara fins de

desapropriaç2{o, urna área de�ter
ras em Joinville destinada à cons·

trução d� 'tlln �il)ásio coberto de

esportes. PeeTet:) eb Governador
autoriza a Plame", a 8c!'�ta.i- as pro
vidênç;ias m'c�ss,nas à cxecu�50
da !@bra. Idêi1tica �"'ovids'í.cia fo!
determinada pe.lo Governador pa.-

. "
-

- ·ct d"1'a a· const:'uçao 'a 81egaGl3, ca-

deia !1úh1i:;a ,e do ,qurtrtel da 2a.

'Comna"h" n�c"('�,rl::! dfl Poliria

Segurança
-

fala depois
, � f.

do -inquérito do
\
o General Paulo Vieira: da' Ro

sa, SecretÚio da Segurançti PÚ

blica, declarou ontem que tornou
conhecimento. pelos jornais de

pronunciamentos feitos por depu
tados e vereadores que nas ca

sas legislativas, estadual e muni"

cípal, interpelaram a Secretaria' u
respdíto do ·inquéfito que apura
irregularidades no: Dctrau. O. Se

cretário afirmou que "não lhe ca-.
bía. responder diretamente, pois
para isto existe um meio, legal: ()

pedido d� informações."
._ Até àgora não chegou à Se

cretaria da Segurançã Pública nc

nhum 'pedido ·dê, informação,
.sendo que eu próprio forneci da
dos aos deputados Antônio, . Pi
chetti .e Zany Gonzaga o-> solicita"
dos por ambos _ a fim de que,
como membros da .1\rena pudes-:
sem responder aos. ataques {�O
MDB.

- Sôbre o mérito da questão
asseverou _ é evidente que ainda
não posso falar. Enquanto não
c::;'·, ,erf}!J1 COnCfIl1.idos os inquél'i- ,"

I,
tos policial' e adn1inistraCívo, nada

posso adiant�r. Quando todos '·êl�s .

estiverem concluídos rj que
àcontecerá dEmtr? de pOI.).CO tG!l1-·

]:in '-- não terei à menor dGvid'1
em anunciar até a 801u<;)8.0

.

para o

problema. Ant2s não. Seria um

pré julgamenLo e eu não pOS:30 d5-
zer quem é ou não culpado, pois

�

,'3sta. é.' a �tàrefa dos inquéritos:
ppum!" responsabilidades.
-- Que�hou:ve casos ele irregula·

ridndes nã.o há dúvida, senão nl0'
havoria inquérito, pois não se PU'
de r! f.l, -

pEnsar que. se fôsse abI'L:
inquérito ::;ôbre çoisas sem,:fund,l.
:_nicnto. E;t.i'í.o sendo apuÍados ca

sos de c:.rrteiras frias e acusaçõ83
de uSQ de pJaeas alug_adas.. São

;atlur���� taTb!ífi1;;: irr1g�1�t,3��de�
njl,.an'?�ad��10·'ú\iho. maIS "5e1if10m-

J�ê�.�Ú��iiJ· �.�l.;;;;L;�;. "<i:' },;).;�;g;; �

etr.an
ve desonestidade e dolo só o in

quérito poderá. dizer,. apontando
também cs responsáveis.
O -Secreté.rio Vieira da. Rosi1

acl;a que o Detran é sempre mui

to vísado
'

pelo público com quem
está em. permanente contato, na

díscíplínaeão do trànsíto e na ro

pressão às infrações.·
-� Num país onde a educação .:-\0

motorista. no i que concerne às n'.
gras de trânsito, ainda é muito

deficiente, são : inevitáveis os atrí

tos entre (1 órgão disciplinador "
.

o 'público. M2.s se formos examí

nar as causas dos desastres 111·

tamobilísticos constataremos que
os motivos principais são sempre

ca de excesso ele velocidade,' abu
sos .repetidos de estacionamento

prr.Ibido, não cumprimento elo (1;:,

terrnínaçõés" dos guardas e da sl

nalicação; Se 'o povo fôsse educa-: ,

dp Têste· sentido e cumprisse H::)'

leis à risca não haveria necessida-.
de de. justiça nem do polícia.

_ Quan to. às \111.l1tas - afirmon
o Secretário Vieira da Rosa -_.

núo há'�absollltamente nenhum ri-

·írror' i1:1' 511a aplicaç5.o. ·Aí está um

engano: uão há rigQr, nem afrou

xar[1.cnto·':"'; há é multa. E lJreds'J
esc1::: :-oce1' porén:,l, quo 'ti guarda
não multa e sim notifica. Quem

_./ ,

mu2:a é o De(ran, 9 nem sempre
a tJt1fica�50 implic:1 'na cobrá:;>.
ç:l

.

(':;1 mu�ta, pois às vêzos o mo

tOlc:ta podá ter razüo. Isto não

quer dizer quo as multas lião S':;

jam lima necessidad8, ,pois ·é J'

úni':o mei·:) qae o Detrah tOm de,
€.d.ucar o pO'<lo. As multas V�L:)

p'rosseguir, pois só elas çllsciplina
. ri'í,o o trfrB,Ato de·unia cicl�âe C'J

mo Floriaõ,ópoli.s que cresce c:

plàsivamcnte, contando com cada
vez . mais veículo, totnand·o-sc as

�in:l 'fnu.ito dificil a t�refa do

tfei�·a:ú.
'�.; 1; '..-d :�! i

Vâcina coofrá·,· váriola
r

vai ser geral' no Estado
,

O Seéretário da Saí:de, Sr. An

tônio Moniz de _Aragão, 'informou

.)
'que n... campanha' contra a, vario
];k (jue nO momento se desencCl..
deia em Santa C·atarina, atencle ;1

LLUl compromisso' que o Bra�;íl
. as�umiu com a Organizaç;:ío. Mm1-

dial da Saúde de erradicar a V<1-

'riola em todo o território naCil)-
nal.
Disse o SecretÚio da Saúde que

cêrG� dG 90% da· püpulação cata-
i
rinense

. dever� ser vacinada,. ,3111

obelliência nos planos qo Minis

tétio da Saúde. Parl:j.· tanto, o ót

gão 'mandou· para êste Estado
cêrca de 40 viaturas e 200 pessoas,

aIém, de uma equipe de, médico3
e divulgadores sanitários.
O Govêrno do Estado cedeu

inst.alações para o ·quarbel·general·
ela· caITlP�l1ha, Émquanto. que 3,

,

Policia· Militar está. ::!lojando 40

pessoas e o Hóspital Ncreu R,a2�
mos dois médicos.

A 'Reitoria da Ufse também eslü

colaborando, permitin:lo que o

'pêssoal de nível universitáriQ que
trabalha na .camp.anha f<1ça suas

re_f�ições �o Restaurante Univer
sitário d�. Trindade.
O SccJ::ctário Moniz· da Aragdo

informou que se pretende atingir
tôdas as regIões sanitárias do Es

tado. �selarecell que -de· início a

c;ampanha- é ·dentralizada, descen

Jra li��ando-se p0steriorrnonte, P8,
ra ÍT ao rJcance de todos aquêle'3
q;.lO nfto. t::mham. v:inclo ,a o pôsto
'ccfllral.
RFvelou o Secretário da Sa(de

não existir nen:ll1m p'erigo às

pessoas que tenham sido vacina·
das recentomol1tc .e ['UG repital!1
ai. v2;cinaçüo, quo é indolor e apli- ,

I

caeh eom pistolas- especiais, que
func·icman:1 a ar comprido.

, A campanha. c!Gv.:.rá . ter �a du

raç:l:) de qm:tro mesos, eXÍstfi1-
do c;uanticlade su'ficiente 'c1e vad

nas em estoque para cobI'ir todo
o território catfu'inense.

'errnh�:o�;e em GaspEu' e
"

Pad9s de exames ' laboratoriais
realizados eem Gaspar constata

ran� um índice de ver'minos'e em

a8�o da população .. rura� do mu·

niclp�o, ocasionado principalmen
te

.

'leIa ausência de instalagoes
sanitá;.ias adequadas e por ma1.lS

,.hi��itos higiênicos.

03 aspectos descritos .consLi·

tue!,)1 o· eixo ccnt.rul do m�)vimoJl-

-�..,..----�--

recC'atemente iniciado junto às

famHias 'do interior de Gaspa;-.
Durante a campanha a Coinissão
dá ccnh;cimento _do modo de pre"
veni.': e cornb2,ter a varn;ünose.

f._.. cam.:.;)anh�, que deve:-á P�'()·
lon'.pr-se até agôsto, COHEto. do

palí�F·�:;"as, visitas, projeção de sli

tles
. c divulgação radiofôniõa. A

COrpiSS�8 J\Iunici�p0 J >it.:' Saúde pre
tf;udr.' atl�:-rh� o.t8 agõsto um toL;,l
de Se) í::.mili::::. da área r.ural 0.8.

�?:sp2_r.

Agricultura
cresce muito·
em S. Catarinà
Dados divulgados'es ta tistícos

,pc.la Fundação (jetúlio Vargas re
I velam que

.

a agricultura catarí
nensc ·ei-esveu 19,02%, contra o

. cresclmcnto do 14,7% registrado
no setor industrial.
A mesma f'onto' revelou que 'J

crcscímesso ugrlcola em Santa
Catarina c) dos 111uis, elevados

' do

País, tendo sido. anotadas as se-
. ;

guíntes percentagens: produçâo
agrícola 50; produção animal 42%
e produção extrativa vegetal 8�;1.

\ 'I"

j-

A Chefia do 16° Distrito ,Rodo"

viár.io r;'e,derál, sedIado. ·em FIOTi3-

EÓliólis, inl'OrlTlo,Ú· que exii.;tem
llTUDlernS vagás eh1 seUs cluádros
ele engenheiros, co'mpréendencÍo as'

especialidades civil, mecânica, e10�. I

:trônica, GR1;tográfica e
.. \operacio-,

Gal. ,AB vagas serão preenchidas
mecllapte concurso. pGblicà. .� ._._;
-, Segupdo' a mesrha fmite· as ins·

criçGes· pare. OSJ concursos I ficarão

�bel;taS Gté' ::úÍ1anh�,
.

poc�endo' os'
·intel'E)s;sados

.

se dihgir à� séc1e' [1.)

16° DRP,· ol"Ído rocebe.tão maiores

instruçõ8s.

, lide ir: val
,1 ., >*"

, .

.8xpor 'em,
Bfbmenau

,;'

A Gale,ia Açu-Açu e ··a $ociGdél.
.(\e Dramático Musical CarJos· Go

mes, ele ';Blumenau, vão promovtr
.

U pHTtir tl� próximo dia 23. uma
Qxposição de pintul'a e c\esen�lQ3

\
(:0 urÚsta Aldemir Martins.:' .

'

A mostra SOFá l1.l0ntada, nos s;:

Jões do Clube Carlos Gomes e 2':0-' .

tá ülJsper1.an(io granelB
. intei,ess.J

junt.o ãos'meíos artístjcos blüme-

nauonses.

O conhecido pintor ainda nã:J
conj'ümou sua 'presença ao ato \:a

ina,,�uração' da mostra e os clir:-,
genLes da Açu-Açu estão. mallten- _.

elo os
.

eontatos necessários pa\u
ouo Aldemir Martin� esteja 'em

\ �, -

Blumenau naqücle dia.

_
.... J

•

Vários· a�su�1�98'. elO' illterêsse
dás coolJerativâs de Santa Catarina
s�rão elebâ·tidos em' el;COl1tro que·
se �ealizará a I)a�:tir de hoie no

Cent�·o d.e Treü;ume:pto
'

de- 1taco"
. rubi. O temário compreende o

exame de inúmeras matérias, en.
tre as auais se" destac'mll, 'as que
dizem 'r�sneíto áos finanCiamentos
c�l').cedjdc;; p·fio"'Bhlll�·� 'd� 13Hsil .�.

_ f3.NCC� ·úií�ôSto de éiré,ula�ão; 'd�
_ t, '.- j {' "., ,. 4", I •.

r...fercadoriaR;. p9ç5es Ef. hj�to�os de
cOlTl:lilicaçào; legislação· e ,cOllta
bilid3de cooperatlvistas; estr1:ltu�..

racão do setol' de comerclalizacao."
·0 'encontro, qlF" se' prolongará

até o dia 21, contm>;;l com a 'pà1ti
cipação de técnicos da DiretoÍ�a/de
OrgmJ,ização ela Prqdução; Mini�"
tério e Secretaria da Agricultura;
S�cretaria da Fazenda, Banco do

Brasil, Banco Nacional de Crédito
Coop·2rativo" Sunab c C/obaI. :Ao
2to de abertura deverão ,compaí-e-"
cer inúmeEas autoridades cat2(i-,
ilen:c�,

/

Governador está no
, ,<

e, vóUa na qui�ta ..feir�
cohó;titu,i na maior obra pÚblic,
já realizada naquele mWÜCJplO. N,
l�êl;)m� ocasião. receberá o titll!:.
de Cidacl�o Honorário de, Big�:\,
çu. .

.

Ainda 110 próximo fim-de.. ten11
na o Governador do Estado Vj1�tara Santo Ama ro da ImpGratr!l
onde

.

igualmente entregará: o' si>
, tema de abastecimento

inaugurando ainda a nova rêcle Dê
energia elétrica elo município �
lançando a pedra fundamental dl
um grupo escolar a: ser 'constn;
do, no int.erior de Santo Amaro Cl

.

Imperatriz.'

, L

ong'res,so Eucarístico
) ,

. .

ovimenla

�rwx.���������íiM""',*ªIiPRWamw_OAW�'· .�

'I�': PLANO>IE ItETAS DO GOVEIUUl DlfESTlUlO
i

I I. DE. S�NTA CATARINA ._ PLAMEG
j C o M UNi C A ç.A_ Ó

..

'I' Deyidam�!1te autorjza0? p'o�o, E�m,O., �r, s,efrq!,�r�l? �x,?CutiJQ .d?
I PLAlVfEG _ PLANO DE ,METAS DQ GOVE:n,l\J"Q. _ a :!?l.y'�sao E:xç�uü;va

1··1 d�· Fiscali;;,w;ão
.

e ConÍl·ÇJlo· coriÍl,miéa quê 'Lse acham "'a 'd.rbpQslc€io de
,1 ' , . _. " '. '. �'. ' -! " �.f' ",. \

Ild: QUorl.1 i.nttíl'essar' os ·E'J.itaís de Coqçortênda a1.:H:J.i�a:
:'

. .

-. :

I�[:
.,

ÊiDtTi�i_, 1'( 10/70 _:_ �'Úerente 'à ,éx'�cuÇã.�:'âa·s oàas da P.O:j.\JTE
. ii! DE LIGAÇAO DA ILHA DE' SANTA:.CATAR:i�TÃ ...:_ Cói--rÍ"INErJ"TE.

/. EDITAL N. 11/'70 _ referente a execuç::i() elas obr'as do ESTÁDIO
ESTADUAL DE SANTA CA:;FARINA.

I
As concorrências acima especificadas se'rão realizaelas·,no ç1i'a S (10

,: Junho de 1970, às 1G,00 horas, na' sede do Plàno de M!='tas 1do Gov,êrpn
- PLÚ.1EG, sala da C.P.C.D., à rua Tenente Silveira, Edi�íc.h:J @a�·.Dire- "

tarias, 5° andar, Flo�'ifl.nópoEs,." �.' ,.�. ik"· "t<
..

;" ,}.' Iv1a�ores fnforn1açües>poder5.o: se;;" \colb.ló.aG juntai a ....�r;�\Úsão, �X8-"
cutiva de I"iscalil!ação e. Contrôle do PLAMEG, no 5° imc1ar do Edifício

1 das Dirstorüis.

D.E.F.C., em FlGrianõpôlis, 15 de maio da 1910:

�
EI'.r;O Léo Sara.iva Ca,�rla5 ;- Diretor da Di.yisão Executiva de Eis-

calização e Contrôle. .. I )
'. --- ---' - - �-_. - _�__I_. � __

'

-� '�I '

��. '""lI:�",,{,mvo!�� l!IQJIWQ _.PPlji"'� "�""""",,"���·"�r.IM."ll·"<I�IÍ�.r�,"I!�"'!i!I�,J
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O . Covernador
.
Ivo Silve-lra, via

ijou na manhã di} ontem para o

Rio.: \ acompanhado elo Secretáriu
eia Fazenda, 81'. Ivan' Matos, e d:)
Chefe da Casa ,1VIilitar, coronel
Francisco Antônio da Silva.

, '0 .$1'. Ivo SUvcira deverá per-
maneoer no Rio f:tó sexta-feira,
mantendo diversos contatos de

'ordem adrmnistrati vas, principal
mente' nas áreas do Ministério da

Fazenda o do Banco Central. -,

No próximo súb�d() o· Governa
dor visitará a cidade do Bíguaçu,
a fim ele inaugurar o serviço de

ehastecímento- d'água, "que E;':)

F!lu'

Ia c

\1
Faltando apenas 9 diás para

a realização do VIII Congresso
Eucarístico Nacional, a movimen
to da Canital· da Ret1úbliea. está

. aumentando cOllsider�velr�enü�, e

a� �n;�rê�as de ônitJus' il;tel-esta-.
duais fá estão colonirrdo coletivos
extras

-

para Br.as ]ia, principalmcn-'
t2 os\ que !lrocedcDl do Rio, Silo
Paülo. e Belo Horizonto:.

SEM AG�f�DA . ,

,� - 'lO .

.� O Sr:, Al:,rn.imdo Buchmann, co

ordeilado['cla: 'd:)Jni5sâÜ �e ':··hospc�
'". �"dag�m "e "abasie:Cil11í'lnt�:( , dp Cen-

:
gresso, disse que, ·a!1esar de' a maio
ria dos· uere.grin6s não estar resel'-

�g;ilhqe:.��
.�'.

ti.F�t��Fl�uasJ�,Cj'('
. ;�tn lt���.

.-
. v�I$6'·';��i· '�l�hS:'i.t:·�1 � .w-�"': W;\,>;' ': _-

ichdõs q�ando c egarém el1Í'""Brrisí�'..
há, :,odend.o ser ?lojac.los em-pré
'dios !1úblicos e prédios .,cscolar�s,·
cedidos 11elo Govêrno.

CATEDRAL

Até o i)fóximo dia 27, estará.
probta para ser iQ�ugÍJrada, �a Ca
tedral de Brasíliª: que já se ·encon

tm. em fase final de acabainénta e

limpeza. OS anjos de Cescl1iati I já
estão sendo éolocados, suspensps,

, t..no.
teto da Cate(\lral, en:quatl�o úm

.\�erdadeiro bata�hão- de 'operários
trabalha dia e noite no assenta

mento elos últimos vidt:os ela cober
t:�ra �o tem!JJo. Di?' 2_7, 'tam�é�
estara 'cheg;anclo o onwo eletrol1l
co, doado -pelo GovÚno da Repú
·blica Federal da Alemanha, que
'-imediatamente sei'á in'stalado dell- '

tro
.

da Catédral.
.

A Praça elo Congresso localiza
eh entre ;1. Estacão RodoviáJ-ia. e fi.

Catedràl, dever.i estar cQP.cluícla
, no 1)róximo don1ingo, quaild,o se-'

{ão feitos os, ,testes finais de ilumi-
r .'

dnação, ·som, e abastecimento c

(

,a.

U.

ra.sina
água. Sôbre o altar mQntado na

l)ni> a será colocada arnãnhã, uma

enorme cruz d,e cimento, pesando
20 ton�ladas.· ,

lVIEIO EXPEDIENTE

, O' Presidente Médici, através de
'circular enviada nelo 'Gabinete Ci
vil aos dirigerltes

-

de ór�ãos da ad
ministracão direta 'e indireta, com

sede el;1> BrasHia, 'determino.u a

adoção. de oro.vidências no ·sentido
de que o eX�lediente .las repartições
federais, QOS dias 27' e 29 . próxi
mos, àe enéeri'e às doze horaS?
transferindo-se para o período da
manhã; oS expedientes ·,que se ·rea"

'zam normalmente à tarde,. á fim
'o ,:.,do
;. 'f'_Ji�"

. e�!pto-
:�,g:rama( a� pa'ra o, 'Congresso Euca"'

.

rística . NqciollÇll.

! O GO\;ernador Hélio Prafes da
I Silveira també,m clet�rminou que,
duranté',' a realização do Congresso
Bucarfstito, o expediente nos' ór
gãos da Mutlicioalidade seia trans
ferido �ára a i1ãite da nlanhã ..

,

ÔPERAÇÃOuLIMPEZA �.

Tôdas as delegacias dIstritais ele
Brasília realiiarão, a partir de

. hoje· e ,até o "�róximo
.

domii1go,
uma ol1ci'a'cãci denominada "Pré"
Congre-sso'< que consistirá em ron

das diárias' !lar todo o Dishito Fc"
deral com a finalidade de deixar
c{ cidade lirrHlà' de m�lfeitores e

dcs.ordeü=os.·
-

Durante o vedodo do Congres"
so Eucarístico� as d�legacias dis
tritais, a Polícia Militar;· � o Corpo
de Bombeiros deverão permanecer
'cm regime cie l-l!:ontid50, a· fim de\'"
podel s�r empregado, em caso çlc
necessidade,

-

todo o efetivo da Se'
-cretaria -de Se_?umnça.,

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




