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váltdo até às 23bl8m do dia 19 de outubro de 1970

fRBNTE FRIA: Em CUISO; PRESSÃO ATMOSFER1CA MEDÍA:
IOI:k,2 mdlbales; TEMPERA!URA MEI?lA: 18,5° centigrados;
UMIDADE RELATIVA MEDl�: 77,4%, Curnulus Stratus
ChuVIscos esparsos - Tempo mecho. Estavel.

MAFRA

N� Aqência dos Correios -

ê

Tf:'�9r<1;OS de Mafra, está

sel'lrl<> ªdaptacla uma lnevaç �,�
ri)l,Ü!; as caixas postais. estão

se,]do substituídas ,por outra{i
novas "e blindadas.

BLUMENAU

Brex emente as ruas 7 'de
Setembro, e Alameda Rio
Branco. terão outro aspec to

quanto a sua íluminação
pública. Trata-se de modific a

ção que vem sendo adotada

pela Celesc, que a exemplo do

que já fOI feito na rua 15 de

Novemm o, está. tránsfer iudo
para o meio das citadas V13S

públicas as- lumínárias de

I rnercúno_.---.----
BRUSQUE

l
j

lnspecionando a 3� Deleg .• ·

ela do Serviço Militar, com

funcionamento, junto a Préfei·
tura Municipal de' Brusque.
estêve naquela cidade o coronel
Franc;i;;co Janone Neto, chefe
da 16� Circun,scrição do Ser·
viço Militar, sediada em Flc
rianópt>iís.

SÃO FHANCISCO DO SUL

Na sua última sessão, os

vereadores de São Francisco
do Sul, aprovaram na Ordem
do Dia, um projeto que auto

riza o prefeito daquela cidade,
a firmar convemo

'

com o

Plarneg, no valor de 50 mil
cruzeiros, para auxiliar a

implantação da instalação de
água na Babitonga, pela Fun
dação �ESP.
Foi também aprovada a

homologação - dos nomes- dos
membros da Com-issão· Mur.i
cípal d"! 'lj;sportes �ujo� decreto
foi. recentemente 'sancionado
pelo chefe do Poder Executivo.

PõRTO UNIÃO

I:n99 Colombo Machado Sdl
les. fl)lvro G;'vernàdof do E:s·
tad!l de Santa Calari' a, ti ve

rii Vi$!11I'·' a cidade de Pi1-to
Uni", em Fins das!e mis. O
('o"vil., iá foi -formulado pel1l
Prefeito Serafim câus.

S,...0 BENTO DO SUL

Será inaugurada em outu
bro. a J:ibhoteca Pública �'!t.l
nicipal ,de São Bento do' Sul
O mesmo acontecerá em ,10

';',,11"< ( e oili' os Municípios
cln N<:H-1e do Estado,

-

------------!,?'
CAÇÁDOR
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ti'"' M�lÍhd!1a Alto Vale do W. "
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aios institucionais,
;A: �

overno nao revoga
o processo politico-institucional J('

país não será alterado a curto prazo.
segundo informações colhidas junto
a fontes autorizadas por parlam-ri.
tares do lVIDE e da Arena que eh»
garam a admitir a tese de que a lp·

gislação de exceção do Govêrno es

taria prestes a ser revogada.

complementar consequente. Fl(:tl!l
como irnpressão final, para os 'pólí
ticos, a certeza- de q ue o Presidente
Garrastazu Médici não pretende ere

tuar qualquer reforma de ordem
, constitucional. Os porta-vozes

.

do
Govêrno garantem que o Presiden '

te não cogita de qualquer alteraçáo
na ordem politico-institucional VI·

gente no pais Segundo as mesmas,
fontes, .o Chefe da Nação deseja,
realmente: terminar sua administra
cão tendo

�

restabelecído integralmen
te o regime democrático.

Ali fontes oficiais, desmentiram
que a derrogação da legislação ex

�"priod"l estivesse para ocorrer. �P
vendo permanecer em vigor todcs
os Atos Institucionais e a legislação

, .

Médi�i acha que, n�o chegou a hora

O Presidente

contudo, qUI', a situação nactouai

ainda não permite a abertura totai

O
_
Chefe do, Executivo

.

tem evite.do
lançar mão dos poderes excep<::lO·
nais que os Alas lhe conferem Até
mesmo no episódio da reabertura
das Assembléias Legislativas. apesar
do grande volume de processos que
envolviam parlamentares. o número
de, punicóes fOI mínimo. O processo
de eassaçôes, ele rnándaêo e de 2U�·

pensao de direitos paliticqs .parecs
definitivamente

. encerrado. Ébse

Médü;i "�.

de -proçurar mun

ter a Nação num clima de tranqui
'lidade e de paz, ao mesmo" tempo
'em :qUE! os ÓI gà6S de. divulgação I�

propaganda do Govêrnó _partem para
-

uma campanha de âmbito nacional
l' internacinnal capaz de modificar
a' imagem negativa criada erp ra

zão de denúncias apresentadas. ('S,

pecialmeate na imprensa estrangei
ra. quanto a torturas de presos p.

líticos e à ação _

do "'Esquadrão. da,
Morte".

te da República. O Brasil teve em
-

.relé ,e 'fostãõ suas melhores figú
ras que reviveram as grandes jor-
nadas de junho último no México,

tj ,,,rão c]legou na primavera e

elas nao perdoaram: de biquinl. é

óleo ?t: br)Jlzear iniciaram o pri
meiro i(I1J io com o. sol, como <::Oll

vém, à beira mar. Entre Ílm e O�l
tro mergulhl) re�eberam os' raio�
501"res e redirar:l aos deuses da
belezél a graça suprema de um bron·
'elldo, mesmo antes da epocn. O qu';;
não dl'ixa de ser mUlto l!vançadi!'!hn, �

lEias não perdoam: com
iO sol é tempo de praia
Agua chega
em Xanxerê
pelo ODES

,Projeto ,vai
'beneficiar os
jornalistas
Projeto de lei propondo a '1pO�(,!l

tadoria do jornalista Pl'oflssional'
aos' 25 ,mos àe serviço ..com a im

portâncla correspondente ao salárIO
integral, féH ontem encaminhad(l à

J Mesa da CAmara, pelo Deputado
FranCISco A!�laral. Farão jus aos be
nefícios os jl'rnalistas registrados no

Mmistério do Trobalho e Previdên·
cia Social.

Brasil tem
A '

um novo"·
Embaixador

.' ,

de Nasser
O Daes CUIT,pnu ontem maIS um:'!

etapa de seu programa técl1lce,adrni·
nistrativo, VIsando dotar as comum

dades c;:;tarit,enses de água potávpl
Convênio a:;smado pelo engenhei1'lJ
Boris Tertschitsch com a Prefeitu
l'a de Xanxerê fará com que àque
la autarquia execute as obras de

Implantação 00 sistema de abastecj

n�ento de água daquêle município.

P�lé foi' (;ol1vidado pelo Pl'esic'e l

te Médici pal'�l ser o embaixador -:lo
Brasil no MéXICO dmante a� C(jl1lt"

morações mür�ad<ls para ê�te mê:-.

l'el�mbraJldo <1 disputa �a Gopa do
Mundo. Na ('_dade de Guadalajara o

Governauol' do Estado de JallSCO

inlJugurará .. Prat;a Srasil Em .�úle
nidadl' que contará com a prese1lça
de Edson Arqntes do Nascimento

Centenas de milhjlres de: egípcIOS
continuam . çhegá�do _ ào ":Palper"
,Koubeh, onde' esta simqo, vrelado o

çorpo do Presidente Gamá!' Abc.aI
Nasser, par� prestar. uma;' MtilUl1� �, 7-\ 1

);

homenagem a(" homem que, ,os' go,
vernou por 16 anos e que, vítima df:o
üm ataque cardíaco, últi·

ma seglinda-f�ira, GamaI Abdel Na�
ser será sepultado hoje, às 9 honi::'
(hora de Brasília), na mesquita De

'EI-Bakri, pecto de sua casa no su

bÚI;bio de Manchiet AI-Bahar. inú
meros chefes de estado e repres"'1-
tantes diplOllláticos tomarão

_ pal t �

nas exéquias. do Presidente ·lnorto.
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:�,:il�,. ,

o seu
programa

CINEMA

15 19,45 - 21h45m

Alain Delon -'Mariane Faithfull

A GAROTA DA 'MOTOCIGLE
, TA

Censura 1,8 anos

RITê

17 -:. r9,45 - 21h45.m

Anthony Steffen - Anna Orso
"

GENTLEMAN JOE ... MATA
Censura 18 anos'

15 - 20 - 22h

Rachel Welch - James Stacy

"SEDE. DE CRIME

Censura 18 anos

14 .::._ 2Úh

Programa Duplo

o PALA'ÇIO rios ANJ'GS
PISTOLAS DO MAL

Censura 18 anos

GLORIA

17 - 20h

Robert Hossein - Anouk Aimée

Renato 'Salvatoti

os GRANDES "CAMINHOS
Censura' 18 anos

17 - 20h

Peter O'Toole - iCatharine l!ep
bum

�' t:��::20b -;--':'."'
� . .;,��.

,__ :�...... ;:

PrograrruE DUl'<lo
,.J� �:,;;,.< -' tl\. ,

.;��, 04; ;' ;

DESPP�: _:__. MULHlHF'JES iÍ)o
. PLANJii.A, .J'!RIb-H?i'St4ltRdGai

, .'

Cens1lrq::':rs 'ah@s .

� !,,..

20h

ALAMO

Censura 10 anos

TV OQlJIGAlTI>AS 'CA]lJÁL 3

16hOO - Clube da Criança
16h15m As Aventuras de Rin

Tin Tin Filme

161145m - Os Três Patetas

Filme

17hOO - Horário 'Político

18h15m Santa Catarina 2 Mi-

nutos

18h20Ilf - TV Educativa

19h00 - 'Santct 'Catafina 2 Mi-.

nutos

19h05m - Pigmalião 70 - No

vela

19h30m - Tele Esporte
] 9h40m - Tele ITornal Bering
20h05m - Irmãos ·Coragem -

Novela

Santa 'Catarina 2 Mi-20h35m

nutos

20h40m

sical

21h50m

Mister Shaw - Mu-

Reporter {Garcia

III 22h05m Horário Político

22h20m - Assim Na Terra Co

mo No Céu - Novela

22h50m - Santa Catarina 2 Mi

nutos

22h55m - O Rei das "Ladrões -

Filme

Paulo Sá. Convidam para a missa

de sétimo dia que será celebrada

no Colégio C'itarinense às 19 horas

de amanhã.

a Sessão de votacão para os cargos

de Governador e Vice'Governsdor

do Estado As Hi .horas, em Ses',:l)

Solene no mesmo f'h,nal'io, haver-a

h ,uillomaçã,)

.Nossos agradecimentos aos Srs ,

Waldir. Velloso da Silva e Ariel

Botara Filho Presidente e Diretor

Social do Lira Tênis Clube, pc]o
simpático convite que me Ioi

enviado com data de 22 próxin«,
passado, para o coquetel dia 28.

homenagem às Debutantes. O

convite- que muito me honrem,
sõmente dia 29 'pela manhã ch",?:,J
as minhas mâos ..

.,

* * *
\ --

....,.".- * *

O Sr. Wnlter Wande.rley, visitou

as obras do Lagoa Iate Clube P0!'

ocasião do corruetel em homenagem
ao LioTIS Clube, muito entusiasmado

com a arrojada arquitetura ·le

Níemeyer, acaba de adquirir título

de sócio pro)" rietário .

Já há alguns dia-s encontram-se =n.

• nossa cidade, hóspedes do Querêe"i 1

Palace, o Senador e Senhora Atili«

Fontana.
* * *

As Professôras do curso audio-

visual
.

de Francês, com suas insta

lações a Av l0&.mar' Cunha, 18, com

telefone 3710 - 2497, acaba de J1GS

lnfonmar, que ampliou seu curso

a�?ío.visual, também para Inglês.

Chegando de São Paulo e C');','I

entusiasmo comenta coisas sôhre

decoração e II atual mOda,. a elegan
te sennora Alicinha iDáTniani.

,O .. que nos contaram: 'foi ViS'C<i

'dírígindo um Opala zé1!o, côr gê:o,
o 'Pro:fessor Nelson Teixêira Nunes

Ontem. o Professor, com amigos,

jantava no Restaurante Braseiro e
I

comentava ,sóbFe a Exposicão tlr,
Artes Pli.,stic"s - Barriga Verde, ll8

Galeria Açu Açu em Blumenau.

_'.
',' **

CAS'A'ME'N:t:0 iEM 'OW'Rifq'lIB'A

Será amanhã às 18 horas na

Igreja 'd'e Nossa 'Senhora de Guar1;;

lupe, a 'cerin1ônia do casamento ,fie,
Kátia R'egin'� Silva e Osmar Atves.

No salão de festa da Igreja, os

noivos receberão cumprimentos.

Lagoa Iate Clube já é

em reportagem no jornal
"O' ,Globe". A Diretoria do' uc

e�tã; em atividade� para 'a gran(;�
Pl'bm,oção marcada para dia 29 de

nM�mbro próximo vindouro.

J'Õ'QUEI
Muita ge:nt'e está mesmo impres.

, sronado, com ? atividade da Dise-
I

toda do Jóq11ei Olube Santa Cata- I

- rína. na construção -da canch-a -na
'

Ressacada. Tudo indica que ainda'

êste 'Uno. o' Jóquei movírrrentauá
'

",
", *

TARDE ,IDE BLEG.��Cla

Logo mais �>: 15 horas .no Gal;H:�
Clube, a SCi'drorà Almirante ,Mel'lel;:

Marques Caminha. 'l'eéebe ..�enhoLl·s

de nossa sO;'lCdade para um ch:"

cuja renda reverterá em favor d(;

Natal do' -Fill'o ·do Marm'heiro. 'Um

desfile de _A.lice·Modas, será a at:.:a·

ção da tarde beneficente.

e Senhora Denise e nossa sociedade.o Senhor
João Souza Guimarães. anteontem,
em sua re<;;(lêllcia. re.ceberam con·

vidados para comemorâr 'o 1° aniver·

sário de sua linda filha Gisela.

.',
','

.._

...

Amanhã e depois no Teatro
Alvaro ele Cl)fvalho. gl'annes recit::ii�,
ele ballet, W'om(�ciio da Esrolil 'df' I

B-allet do T'3Ji-ro Álvaro de Carvalhc
* *

Á espôsa e, filhos

Vivaldi G"rofallis ..

do saudr,30

profundamellte *

�onsternados ,1gradecem as maniff';·

taéõe� de amizade e pesar, aos

dedicllcno dos médicl's

PaJlo Sehlemper tO>

Sábado às 10 h()ras. no Pleniltio

da Assembl'eia Legislativa" dar-<;c :í

Pensamentr-, do Dia� Não faça sua

felicidade depender' do que nao

depende de você.

..

,

l!"'·;"SrL�A, __ OE ..-
:DE I''g........:.:...

t· ,

' . ..,�...._.. ' ..........-
r

Ag.era, quem pagou o Imp6st6l de Renda na fonte,
r10 ano passado, te.mbêrn pode deduzir 127'0 para adqUIrir
Certificados de Compra \::Je AçCles

5e é o seu caso. você vai receber um papel do Minis

tério da Fazenda, chamado "Cheque 'e 'Poupança -157",

Ao receber o cheque, procure a Cia CataClnense de

,Crédito ou o gerente ao Banco do Estado de 5anta Ca

tártna
A Catarlnense tem êlutorlzaçêlo do MinistériO da Fa

z.enda para trocar seu Ct-Ieoue de Poupanca hor' um Cer

tificado de Compra de ,t\ções do Fundo CcltarlrlenSe de

!nvestl'rTlentos
I

. Dessa forma. você será SÓCIO das emprêSélS ITlôlS ClCflS

de 5anta Catarina e dará um grande p2550 par", se torna'

um capitalista (no ano passado, pagamos dlv ,(lendas! :::]uldos
de 15°/. e a valoClzé'çélo dç,s cotas rOI de 46,3"10),

Venha, ,filh9, traga o seu cheque I Prestigie o qu'e
é nossol

•

Nélo Gleixe que recursos de Santa Catarlnfl selam le
vados para outros estados

.

..

FUNDO, CATARtl�ENSE DE I,N'VESTJME,NTOS

�
�

,'{r'

elA. CATAR:INiENSE
DE CRIDI1D., ElNANC4ANlEMTO :E 'INV�STIME��Os

usica Popular
(

Augusto Buechler

QUARENTÃO SIMPÃTICO

Novamente as músicas de telenovela. D�sta- vez, '''Assim na Terra torno
no Céu", com a música .Quarentão Simpático. ,É .te Marcos e Paulo,S�]'giq,V.olll'
e traz o vocal Umas e Outras, na interpretação.

�omo quase tudo que Marcos e Paulo Sérgio Valle compõem. "Quafentão Sun
Mico" é um" música simples e agradável. O del'icado fica por conta da ,interpret�'1
ção e aqlJêle som fica a cargo da Philips que gravou c disco e deu fi êle UI))I
tratamento de som de primeira - que, aliás, costuma estar presente nos discos
rlessa gravadora e das etiquetas que representa. Um e xemplo é a Polydor. i)

"fisco do Tim Maia - me disseram - tem uma pureza de som, uma separacãG
de instrumentos, fora do comum. Ouvido no último tipo de toca-discos, també)y,:
da Philins - aquêle de tampa transparente de, vinil - a coisa fica mais séria'
ainda. Disseram-me, que é da gente ter a impressão de estar com o 'conjunto
e o csntor dentro de nossa sala.

.

Bem, voltando ao compacto. Do outro lado, temos: "Assim na 'I'erra Co nu

no Céu" ou "Terna do Padre Vitor" e leva autoria de Roberto Menescal, NOnHto
Buzar e Paulinho Tapajós, com arranjo do primeiro. Outra. faiX'a de e:x;t��lUo
bom gôslo; coisas que só Merrescal sabe como:faz'er,·.'�· - .. :. ,�; .'�

"

E quanto a "Quarentão Simpático", sinceramente, acho que é. uma múslC,
com muitas possibilidades de sucesso. Pra isso, é que ela é bacaninha.

�INGU,

RO<Tp.do Dunrat perguntado sôbre a viagem 30 Xingu:
_ Fizemos um levantamento e vimos que-sé muito eara , Teria que ter uma

entidade flor trás para patrocinar. Há problemas, de embarcação, e uns pedaroR

só de barro. outros só a pé ... Tem que estar' equipadr' 'com roupa, ferramenta,
-

gruno rill'j'pgador. É muito complexa e cara, Por iS51) não estamos pensando

por enourmto . Tenho vontade de montar um grande.•nusical estilo Broadw-j
'no ip,rasil �pm posição crítica ou qualquer atitude" varrsuardeira. Nem .pela

coisa em si m1S -nara encher o palco de côres. luzes. tudo tradicional, i,f,Jclusi\'!

�s cantores e 08 atores. Estilo opereta. Acho que isso ia contribuir pari> eleva,'

h""r-l'�nte o nível profissional da música hrasileira: pagar bem, a todo n�lInio

para v1l1ori?:'Ir a .nrofissâo . Estamos precisando de mass .músicos, mas, com o

que o pessoal ganha" ,

.

(Veja" N. 105)

._--,...------

, .

{l'(i)'NVER'SA COM G. GIL

Augusto de Camnos, em seu livro de ensaios. denominado "Balanco da

Prissa". inseriu algumas entrevistas com comnositotes de vanzuarda. corno i

o rp,sg de Gi1hprto' Gil. A ,entrevista, cujo trecho Vd� abaixo transcri-tó, foi

rel'lliz"da em '64·68 :

'AC - Que fatos você considera essenciais para a sua própria evolução
�

musir::!]?
G-G - n primpiro fen&meno musical ql�e deixou um lastro múito .grande

em mim foi l,uís GOl1'l.aga. Em grande parte pela intimidade que a música de

LG teve comi:?"o. Eu fui criado no interior do sertão da .Bahia, ,naquele ti-po de

cultura e de ilmbiel1te oue forneceu todo o material para o trabalho d�le enJ

rehlc�o à música nordestina.
Uma outra coisa bacana no Luís Gonzaga - e a consciência disso realmen,r

só veio denois. au:mdo eu já eSPE'('ul:lVa em tômo dos uroblemaB da MHB .

foi o reronherimento de ane Luís Gonzaqa .foi tamh.ém, possivelmente, a

�rimei'ra drande coisa siQniticativa do ponto de loIista da cultura de massa no

'&rasil. Talvez o nrinwiro !1r;qnde artista lig:1do à cultura de massa, tendo sl'a

músirf] e sua atllar�o vjncll�::tClas a um trah"lho de propa,ganda. de 'nromor,'io

No� ido� n(' fil-52 êle f(lz um rontr:lto fabllloRo, de f1lto Jlível nrbmocion:11, com

'o Colírio Moura·Brasil. que o�ganizou excursões de LG por todo o ,Brasil.

DIPRORA:L
Rrua rteltpe "Sf!hmid�, 60 - Fone 2Q.51

DEPA'R'fAMENTOS. DE CARROS 'U8ADO�
ITAMARATI cinza .

ITAMARATI vermelho .

ITAMARATI beje .

AE�O WILLYS cinza .

AERO WILLYS verde ,
.

, RURAL WILLY'S 4 x 2 beje .

KOMBI marron ··········,·· ..
·········

KOJ\lIBI cinza , ..

ano 68

ano 66
ano 66

ano 64

ano, 63
ano 64

ano 60

ano 63

ano 63

ano 59

ano 62

JEEP marron
,

,

.............. _' '.' . ','
, � .

JEEP marrou ,
.

VOLKSWAGEM azul ,
.

marw=

"j- j
I

I I,irauga Automóveis
COMPRA VENDA E TROCA DE VEÍCULOS

._

Volkswagen Sedan ,
.

Volkswagen Sedan ,
, .. ,............. :.QJ<

Volkswagen Sedan ,
,

,... 1966

, FINANCIAMENTO EM ATÉ 36 meses

--�----�-d

,

, ,

Volkswagen Sedan

� ____,__ - - - -- --�- ---------
__,

. Financiamento até 24 on 30 meses.

l' 'IRU3 -Almirante Laml'.go, 170 - Fone: 2952 - Florianópolis - S. C

� ,Ford F.lGO : , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
rifl
6cI

CoreeI cúpê luxo ,
.

(Jorce! stand ,. - .
Ijg
l;9
69
66
6'1
65
d2
ti8
68
'i7
65

Rural
.

A:éro Willy
' 6'7

" 65
Aéro Willys ,

.

'64
Aéro Willys v/côres , .. , . ,

, .

Karmann Gllia ,
, " ..

'Opala luxo ,

.

Itamarati , ,
, .

Regente
'Em i Sul
Chevi II

••••••••••••••••••••••••••••••••
o, ••• 0 ••••• 0 •••• : ••••

•••

•••••••••••••••• ,
•••••••••••••••••••••••••••••••••

0 •• •••

•••••••••••••••••••
0 •••••••••••••••••••••

0 •••••••••• :··

Rural 4 x 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0 •••• •••

Rural

Rural

••• o •••••••• o •••••••••• ;
•••••••••••••••••••••

o ••••••••••••

••••• , •••••••• :, •••••••• 0 ••••• 0
0 ••••••• 0':'"

o •••

Gordini
Gordini
Kombi

6:i
61)
62
iiti

7U

•••• 0 •••••••••••••••••
O" o •••• 0,0

•••••••••••••••• •••••••
o

••••••••• 0 ••••• o 0 •••••••••••••••
o ••• o', 0 ••••••• o. o 0 •••••

o o, •• 0 o O," 0 •••••••••••••••
0 ••••••

•••••••••••• o o ••

Chevrolet
.

,LANCHAS A TURBINA '
,

,
.

FINANCIAMENTO ATÉ 30 MÉSES
'�----------;;

--

GALERIA AÇU ÀÇU

"

P
I

I

t�"'T",��_�_.���������§.!§��1
Em'exposição permanente os melhores artistas 'bal',r�ga·vel'de8.

Artesanato, j6ias, cerâmica

Etc & etc & etc

Blumenau - 15 de Novembro, n. 1.176
...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1::.;;· ...-1DO, Florianópolis, quinra-teira, l\l de Outuu.., _� ��.",

oritz fala 118 ciclo da
"

ESG sôbre o comércio
. Faiando em nome da Federação
do Comércio de Santa Catarina,' o

secretário· da Confederação Nacio

na! do .Goméré'io, Sr. Charles Edgard
Morit:i!, t , 'proi'eri1} mais uma conte

rência da tase conjuntural do Cido
,dr �tudos sôhre Segurança Nacio

nal e Desenvolvimento, discorrendo

sô,bre o "Panorama da Eeonomia de

Santa Catarma �. O Comércio".,
Durante 'lua exposição, o Sr. Char

les Edgard Morifz abordou os itens

previam'énte estabelecidos no' 8LI',
.

mário, relativos à "Funções do Co

mércro no Processo de Desenvorvi
menta Econônrioo, Aspectos Soeiuis.

do comércio: Comércio' Exteriee, ,

Turismo' o Posição do Comércto '112
E�onomiw - dc-, Santa Catarina":
'F'alándo sêbre . o . Turism-o, � {0.a

nHestando: 'opinião' ,pessoa_!, o 'se:
c{etário. da.. Corif'ederação "Nacíonar,

do ComérCio. àtirlTIo,L1 que "em. .. Sa� .'

'ta Catari'na' ainda não foi. estabe't<, ,

'cida' uma infr<l:-estn;tura pm:a, ri' pI") .

aressO' do''.hu ismo", acentuando' que'
dififuidad\ls , etQtmes . pod�rãb SlU'

•

,.o:ir no� Uf,0J:<'l �af�ri'nense, em '�spé�b
," �,

. . •

cial à parti<' d;;t" inauguração', .
d�:

'1m-iOl, 'com o afiuxo: de tll:]'�st;as t.x
'Íprnos. e internos P9.r:a F19ríanóp(h
-lis,. Carríbol'i.Ll, e outros' muniCínj(J;;

situados :ná iê'ixa litorânea.·

Declarou' �"l]da qí.l� "o P·odú. 'P·�i,.

blico e as emprêsas particulares r>:"rc
cisam caminhar ràpidamente, li pus
sos Iàrgos, para atender às futuras
exigências do setor", ctassificando-o:
como "excelente meio de' captação
de recursos"

Finalizando, disse que' o Comér
cio em Santa Catarina e no Mundo
embora não tenha acompanhado- ,�
espetacular '(!eseüvolvimento da ln

dústría e da agropecuária, procura
evoluir gradativamente, para con

quis-tar novas Jantes de renda' flH3
a Nação.
MON;rENIFGRO

.

Analtsandn o. tema ."A, Pirita Car
bonesa �- Sua Impontâneia na E.eu,
'nomia Catartnense",' o 'General Da
nilo ,A:!1gUSt'i; :,1-ontel1cgi:o, .Presídeute
dci Indústria Carboqulmica- Catal-í

nense, proferiu' ontfj�:' a sexta C0r��
ferência di ti::se· e')íú�intural d@ ,::-i.
elo de EstudJs' sôl1re Selgur>!l1ea Na·
cion�l· e Dc�(.nv.qlvin:jel�t;.

'

Pata hoje: o Ciclo. d'e !Estu;dos ,pro·
gl'amou coni�ren(ia' do.' PÍ:'esictente

. edis 'Centrais El-é-t,riciís di:J S:�nta Ca·

tarina, sôbte "A Energ-�i,l no: Pano·
,'rama lnfra-��,':trútural: de' Sãntá (:a
t<1:1'Ína':.

.

"

;" .

�

Na s'extédejra.' o' Professor. Aki"
des, Ahte,u, '2p;sjel\ll1tl, . di Cót�s�: f1.
lará sô,bre ."As ',C'GII1Ulu(úiçõês";'

Reforma'
,

administrativa
treina ,os seus agentes
A Coorder;adoria Es:' .t: ,;ü do F.s.. c'om f.l següll1l.e ordGm do dia: ('O�.

critório da Ref�nl1a! A lr:iHistrati-/a fer,encia do. }\cadéú:üeo Altino FlÔ-
r:n Santa C1tarina está formando res, sôbre o escrit-or cl}ü.rinense ..\n-
mais cinco turmas pafa trtinarnen· tero dos He"3 Dutra.

, to de agentes da Reforma Adminis, Dada a pI'pmência do. tempo,:' a
Academia está comunieandc q!le a

sessão se inlClará Bp hóra' prpvis.ta
com qualquel� nÚlnero de presentes
PAf{APSICOLOG�A

trativa. é)' trcil1'am€mto será ini('ia.·
do no .,.çl_W c de outubro, oom <1u

ração de 16 dias úteis, nos horário',

�iJ.e 8 as } t EC 15 às 18 horas, e de )�
� (lias úteis para o horário de. 20 às 22,

horas nos auc'itórios do lJNER e da
Ditetoria E"tadual 'do Ministério da

Agrieultur'a,' Podedo inscrevet-3C
funcionários públicos federais, A.SL;l.

daais, mUflícip:iis e autárquicos até o

(]'Í'l 2 rle �utL1bro.
'

CONFERÊNCIA

vo de Pnrapsic,olQgla, .

com cará!c"-' "

de .extensão mllversitária, a ser i'eá-
'

lizado em Fl,crianóp()Jis no periüdo
de 12 a 16 de outubro no Gináslo
Charles Edgacd lVIoritz, est&o abl1l'
tas nos colégios Catarineus<:, e Cora

ção rle J081lS. As aulas serão :111.
nish:nc1as pel'f) padre Oscar Gon�a
,res Quevedo, diretor do Cent�>o :::.:a
tino Americuno de Parapsicologia de
Siio Paulo. no ho.rário co·mpreel:d.
elo entre 20 e 22 horas.

j

As 'lllscrl<;ões ao Curs,O Intens,:·

A Acaderr:w Catarinense de' Le
tr?s vai pro<Y;,over, 'no 'próximo dia
5 às 17 �or:,,; .. no 89 andar do F,ài
'fdo ZaJ1ia, lima í'eunião . éspecial.,

�__,;M

11
I P'ROB'LEMAS êê�u_=ôsc���s'�;��c,;,. tIl

IESO,LVA-OS AGilÍRlr! t 'I
A demonstradora técnica dos produtos 'Re.leme· Curtís, encont6-se f lJiles·ta cidade, na D.rogaria Ca.tarinense, a.tendel1r�C) gi'ahJltamen1:e as ,.'(ln--: ,

; suItas sôbre problemas de beleza dos Cabelos, fazendo inclusive apli�ac:ào I: na hor� 0;OS. prod.utos Helene Curiis. Maiores tlet\lHleS a respeito,· na
, I

l}rogana Catarülense .- Trajano, 5. l .[
-_ - .. ----- .... - ..�4- �------:-._--_._-

,I

I
..lPZr������iiiíiiíõiiiiiiiiiiii!iIiiiã---_c_iiiiiiiiiiiiií ;i....iiiil!dSJl_r;�-.-ji-..-.aã-----�fr 'r -

I, PROViRe·IA CRÉDITO IMOBILIÁRII; S. 1.
li Sede: Florianópol'is; -,!'!!ua Felipe Schmidt, 19 L. Fone 3990

Càrta Patente A·69/39
BANCO' NACIONAL DA HABITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇAO I
Pelo presente edital, ficam convocados (:)s mutuários abaixo indbldos I

d I ij
a quirentes de imóveis financiados pelo BANCO NACIONAL DE IIA{ft-

1'1'/''l'AÇÃO (BNH), a comparecer a nossos escritório.'" à Rua Trajano, n. 12.
nesta 9ldade de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarinú, den�;'r I ,lido pra�o máximo de 72 (setenta e duas) horas, 1 fim de regularizar se\.!

débitú em atraso, sob pena de exec'ução extl'a-juàicial da hipoteca, no',

termos do Al'tig0 31 e seguintes do Decreto-l�ei li 70, de 21 d(L_ncvembro
de 1966:

COIllJUNTO R·ESIDENCIAL - JARDIM MARCOS ANTÔNIO

BL.,GUAÇU - NESTE ESTALlO

1) SILVIO LUIZ ROSENBERG - Quadt'a ? - Lote 34.

2) AD1LSON KRUG - Quadra 1 - Lote 5.

3) ALBERTO ASSING - Quadra 2 - Lote 33.

'1) AR']!' OSVALDO ZIMlVI - Quadra 3 -- 1,011" 59.

5) ELSON ,ROGÉIUO CORREA DA ROSA - Quadra 4 - Lote 70

6) FRANCrSeO VIEIRA - Quadra 4 - Lote 76.

7) JOSli; MAmA DE SOUZA - ... Quadra 3 � Lote 58.

8:) LEVY RUFINO RÉGlS - Quadra 2 - Lote 35,

9) MÁRIO LOPES CALDEIRA - Quadra 5 - Lote 84.

;19) MARLENE GONÇALVES - Quadra 3 - Lote 53.

11) MARLENE RÉGIS" PEREIRA - Quadra 3 - I,o,te 51.

12) NATÉRCIO SOARES MELO - Quadra 1 - Lote 2.

IS) ROVERIS FERREIRA DE SOUZA - Quacra 2 - Lote 24.
. 14) SlLVI,O FRANCISCO MAESTRI - Quadra 3 - Lote 56.

, 15) WILMAl1 TEIXEIRA � Quadra 2 - Lote 36. .

16) 2JILDA J:>E LIMA URBANO - Quadra 3 - Lote 52.

17) ANTôNIO BERNARDINO DE ABREU -' Quadra 1 _.::: Lote 19
CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM S]:I.O NICOLAU

BIGUACU - NESTE ESTADO

1) ARISTIDES, VIEIRA" - Quadra 3 - Lote 85.

2) IRINEU DA SLLVA - Quadra 4 - Lote 118.

3) NIVALDO JUVENAL DA CRUZ - Quadra 4 - Lote 104.
4) PAULO JOÁO D,A SILVA - Quadra 4 - Lote 120.

Flerianópolis, 30, de setemlJr� de 1!l.70.
Província Crédito Imobi,liário S. A" i

Gestor Hipotecário do B'NH I
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Teatro já. tem
-

progrômaçao
para fiulubro
O Teatro Alvaro de Carvalho pro

gramou para o mês de outubro os

seguintes espetáculos: Dias. 2 I': ::l,
às '21,00 horas -_ apresentação cio

Grupo Coreográfico União Juver-tus,
de Curi�ib,', direção artístie« de
Jean Vardé. Promoção da Escola. de
Ballet do TAC.

.
Dias 9 a 1 l , às 21.00 horas'

"Este Banheir o é Pequeno Demajs

para Nós Dois", comédia de Zi'l'slclo,
com Milton Csrneiro (ir seus artistas
da Guanahara
Dias lo e 11, às 10,00 e. 16,00 ho

ras - "Príncipe, Valente, Herói da

Floresta", pe":\ . infantil de Orlando
Miranda, com o Teatro Infantil de

Ftorianópêlts, A di'r.eção é' de' G':my .'

Borges, e a promoção. do Departa
memo de Cultura da·SEC.
Dias 16 a 18. às Ú,OO horas _'_

"Henrique IV", de Pirandcio, com

a' Cia. Teatral Ziembinski, da �!''''
nabara, com:

. Ziembinski, lViigll:�l
Carrano, Robrrtb Lóu�acla\ B'al1ia71aL

de -Andrade e Beatriz'. Veiga. A pro,

moção é do Depa�t4l1lento de, Cul
lura ·da SEC
Días 23 a 25, à� 21,00 horas, :.. ...

,III Festival di. Piano, promovido
'pelo Departamento de Cultúrá <:13
SEC.

Mafra nãU:'"
falia'" aUl
Jogos' Ahertas
Blumenal!

,.

Engenheiro
defende·

"

tese DI'Ufse
:� \

o Engenheiro Henorato Ahtô"lO
TomelÍn, defeJ'1ct'erá amanhã, às
16,30 horas; 'no Anfiteatro dó Centrv
Tec�101ógic<! da 'Universitlade' Fed�,
r:11 de Santa ·Catarina, a primeira te·

St' para obtenção do títúlo (le' Mês- �
trado ..

A tese do Prófessor· Honor.ato Ti,
mdin vers� sôbre a �"I�d�s®üí' �hl

, r.;; >,
i'i

tarinense", e será apr�ciada p'&r uma
Banca Examinadora, constituída pc
jns Professores Jaroslav Kozel'i' da

. Universidade Técnica de Praga;
jukka Artur' Lehtinen. do Inslitu
·to Tecnológico de Minesota; , Uu

bens Penha Rodrigues, Diretor do

I1epartamento de Mecânica da tIni
\'1oI'sldade F'!'cleral do H:io· Grande dO

5\11, e Carlos Alfredo C�eze,,', da Uni
\ -?rsidade }""cletal de' Santa CaÍ'an
;;a, que or1entou os tralDaUl@s' da t�·
SP.

Segundo os estuclos' feit@s, p':;l0
engenheir'o catarimense,. "os mo.tfJ"
rc� alternatIVos de pequeno po'>te,
fabricados em Santa- C'atarina ou· fOr
ra do Estado, dispõem, na eentl'o

Tecnológico, ele instalações emTi·

pletas para tel?tá-los, aJiledeic;oá-l�,s e

compará-los".
, Em seu trabalho, diz o Ppofes<;Ül'
Honorato Tomel'iJ:l: "Dispondo !1êstrs
equipamenta,',

..
e telildo em v·ista e

Fé-req tüsito necessário à obtenção·
[lo gráu de Meshe em Ciências de

Engenharia Mecânica, estivemos, e

estamos empenhados em ajuda,r a

desenvolver uma tecnologia capaz.
ce a,uxiliar d Indústria .de Santa 'Ca-
wrina".! I Utilizando-Je de um motor StIilH,
produto catarinnese, fabricàd'o em

Je'inville, e de modern0s eqlllpa
mentos eletriinieos, alénj de OlttJlOS

auxiliares, o pesquisador determi·
nau tôdas a'5 característi.cas de mo·

tor 'testado, -'Dados' retativos "ã'g
condicões de JiuneionaméntG do 1110

toro otimiza<;'80 de regulagens e pos
5ibilidade de detenção de defeitos,
f�)ram obtidos durante as pesqui:>llS,
desenvolvidas por seis mêses,

usar o noss'o Crédi-JQ Di

,reto 00 Consumidorí qyé"'e"sta
mas pondo à sua disposi,ção .

O pogamenta poderá' ser
feito -até em 24 meses:.,
Com' as taxas e- j·ur:os, maiS ..:'

reduzidos.
N,ós o.chamos que
cl�ientes devem

Praia Grande· tem, plano
.' .

. \
,

para 'sua FruUcuHura
I

!

Q Conselho de' Desenvolvirner'to ,

Municipal dé :

Praia Grande, no ex

tremo sul' eatarlnense, elaOO-l'OU re

cente plano, oe trllbaÜlo visá,rido'" ',)'

desenvolvimento da ffutic41tllra 111'
município cuja 'produção deverá 's('r"
industrializada pela fÁbrICa local rk
doces 'ê' conservas Serbef Segund(�'�,
o parecer" do téê.ntco, locài, da ;té� .

ó,casi1.lo, 'forf\u1 '. aprovados os esta

tutos e 'elei_t� a di:réto�'la· 'da nova "
sociedade 'que por fÔl:,ça< da lei que

f'e'g'ttl'a,mentou o enql�,adram(mtó' �Ll·

dieal; �§.ta�',ii,)Hiada â

, Confederaçâe
Nacional do:; Trabalhadores 11,_

Agrh;uitu�;a .. '_' Cont�g..
. EDÚCAÇÃO' S;\JNIT-ÁRIA

Co.wissãO ',leva
Da 'Cilelvale
t ..•� '\"\:. ;�

.

,o'. 'Gov'e�riado:r" ,Ívo· Sibveii'a: re'��·
beu .. na manhã' de ontem, llmà '::0·(,

missàe ·eo'm.rC::st� ,doS" s�Hthores' .�oSi'\
Gen:nano '. S.cb8eUê,r: Pí'efeito. lVIUI'I<

êlpal de Bn;_�,que,.. Antônio ReiI-. .)n
sé" P'a·1!:l(lrà;', ��1'g9. EVi:11eJ;O L�cchi e �
Sr: Cyro'Gc'voerd': --.dire-tor 'do . f}�:n

f't'
,. <;lo, E�,t"�lo._,, . q�le ';�pre�pltaYat}1

lI'lla 'ex i;)',Í:,s-i���1()
.

h . respeil@ do '. a1'I(fb.�
mentO· dos' :tt;aoalhos de hi.iplarlla-

•

ÇÚI 'da CI�n}NVALE, la,briea' d� ci- .

pwnto que :31.'1'& inptalada: )13: reE;i5\�
de .}�FuSqlÚ:).:'.. -:

F�btfl:d;o íltl 'bé!ãsião

""'_: "
'

f'on�eqúêncl,,- ,(te" uri'f' 'impulso ml!_lt
i':,Í. àq'uêiê' .l1l�C múlto i�z p�la· Ci
'meIiPoJal'e em ':parlicular, ·com 0" �.cl)"

.

,r�,"óllll�cido':: çlec;·it1lclo' àPÓ1� e pc:·
lO ESl<ldo,' qm, ',geral;: atrávés da ';�.:
tt,l�tm<a:(.'ií,o" <0;ú F'ON0.ÉSC, Foi ':,

Ex"j;t., 'que ('}'cu €'ondi,çõt':l dé dé'SE.:1,

,,@,tví"���'l�t6, .810' 1;<il'S,,'O EsraÚ atn\'é� ,

�io, se·ti Fmidll de' .:[;es8n:volvÍtúerrto
.

Ap:\ÍS' �x,g�U", é;'g' eó.nclições atlnb.·

pl.enalllelÍtté. "favol'áve.is, da CimC!l

v�le,., pur<l' @t!�Qreti'lal" seu� plariO� .de
'

., ,

�:,��,,":�: o.PI9ri�ar/:lGpr{çor, :,vér\.�fer', �:;
. ÍlÓ.s'é,temos rio fi na ricio,r11eht6�

,'�. d�·$,S9k:a·�.vidades urna:'d�s'
iPr:i'n·cipa,is' fi no;1 idades.'.·Que
ogoro foi ampliada.' ", ' .

Nós, agora, ajudamos você
a comprar. Comprar à vista
tudo O qu-e'você prect,s,a -

àutomóvel, refrige>rador"
f:egão, ��'I,.eVis:ost",

,

ar-condlclonadol
equipamentos' ,I

I ,��-

so.nor?s, equi-
"",-"-'

ramentos pa
ra escritórios,

'\sult6ri,os
, ;dicos,·

:lsúlt-órios
I -,. '

ClC i,lt'a riOS, etc.

me'smo'=

-.; -

Govêrno.
-

• t .-
".

l'"oV' este;':l�:';.��;: ';:�::}"��",:
• t � .. "ii' ,;'.'i.� .. '._'

.

'. � . - '.
.._� ._ '.

na se· 10" .,.,,�

• ,_'. "'.
I i,-'\ " _"

O Govêrr;o do Eê_tado, através do

Plarneg.. contratou. com firma '

CO)1S

trutora especializada a' execuç ro

dos serviços de i.nplaritacão _ da 1(Ú·

dovia SC:70, trecho lVleleiI'0-Tt1;"vo
BR-I01, com prazo' de conclusão es

tipulado em, 10, meses. ,O imif)',n', '

menta' é no· ':a:or de 4 milhões c1e
.

cruzeiros . conforme .eláusuía COilL�>,'"

tual,

RebBCidor vai
; ,'" ,

'es·lltc·dkar' ..
prtr8tdr�

,
o

'

�0' Distr-ito Naval, com reíeren
da' �o .. i.'ltle 'lle ol'or'l'h,[o com o .pe

'fi'ú)leú'o G�ciV:llJi,' Lrform3 qae o na

vlo, ,esta; enralhado .tla Pra'ia ie

Campo 80m,- 12 mililas ao' sul do L
rol de Sama. "vúrLaj ·.'nQ, llcor.al 'Ui 1.2(-

rinense.
'

"".. r

O: 'petrçle:ro, carregádo' de g::so
Iina, que pl'oc:edb de "io Grà I!'!,_

COI; d�stino a Itajaí deve ter so

frido qualCJl'.er avaria indo" de. ,�r·

e.ontro a pl;aia fato que será ap\J.-,
1'<llIO aLrav"s de iNquérito· açlmill;�'

,

.. trativo a sec. insiaurádo pelu Dde,

garia da CapiwnüI dos. 'Portos dé La

,guna. Um rebocador' da lharinhri d>"
Gderra j:1 3c,suiu pará o local: ele

Rio'Graúde, :: fi:n de' 'reJ)6c':a� a' f' '1-

barcaç&o.
CU,.,su::i NO 149 B,C
Cursos de ew:adernação, arte

culiriária' e ,oupa de homells. cl()�

li. [",d@" a'0S jo-vehls, que �J.l'esl'ám ser,·· '.<

vir'<'l mililar �10 14° i3aL:1111;1,0 de (j,
- :Ol.'ps .. '.'s1") o s);l',do' 'des�nH)h'idos

n0. t7;enll o .. d::: A! h'id'eõdes elo S�_'ll�,
em' Floúwót:o,].is. ·A"· reali":aç:,o elês·

s�s cursos d'IVOÚ'C de coavê1ni.o 'ir·

'm�,üp entre 1)' Dpp<1rfal�lentõ Re<;lú
I%Dl do SES.� D'�")'arVni0n1"n N�(';.()·

nal de. iV[- o de 0.b<':1 fi' 3r; Exé--l'f'lt,,,
a1'll"",,,és d,:\ 149 o'::1ta_],1.":f) ",lp, C')(:'�'
clOF�'S:. obo}etI vando,

.

,1 plwrtlll';1'" f.ip

opo'rtmüdac!e" de'trab,!lho 80S atu:li:,
('o�:seri: (�S quando �lei:-(1 rem. as ri·

l('i�''''s' do Exér('ito.

nossos

lucrar·'
,

'

nas compros a

prazo. 'Abra
um'Çl conta Ad

agê,ncla' mais
próxima. 'E) na
hora de com ..

prar, não leve
dinheiro. Leve
o BanCo do

Estado de São Paul�.

" '

(

:�·�CO DO ESTAOO,DE SÃO PAULO S.A.·
,

+:+ INTEGRAÇÃO'E DESENVOlVIMENTO-GOVÊR�O �BREU SODRÉ
'

' ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os índices de crescimento apresenta
dos no ano de 1969 por Santa Ctarina me

,recem não apenas a manifestação do en

.tusiasmo dos catarinenses _ pelo resultados

do seu trabalho, mas uma meditação mais

profunda sôbre aquilo (jllC ainda poderemos
"

fazer, para elevar êsses percentuais, nos

anos' futuros, Alcançamos uma taxa de

desenvolvimeuto da ordem de 16%, o que

significa um impulso notável não só em re-

lação aos demais Estados brasileiros como

, também em Iace dos índices apresentados

pela maioria das nações de todo o mundo.

Nossas vendas industriais subiram em 13%,
.' "J

•

demonstrando de maneira cabal a reação da

'iniciativa privada catarinense e a honro?

',' sa' posição 'que ocupa no contexto nacional,
,,' ,

,O "aumente da produção agrícola subiu a

';:"
20%, num dos mais alentadores indices

registrados no setor, estimulando a produ

ção rural a persistir no empenho com que

se vem destacando até aqui.
O próprio Ministro'da Fazenda, quan

d� visi(o.ll o nosso Estado, mostrou-se en-.

tusiasmadu com os resultados aqui obtidos.

Os níveis até aqui alcançados representam
. '" -uma soma considerável de esforços aos

.,,:.'

ossa
quais não estão alheios tôdas as fôrças ca

pazes e responsáveis pelo ímpulsíonamente
da dinamização da economia estadual. De

um 'lado, o Poder Público, representado

pelo Governo catarinense, vem se empe

nhando numa obra gigantesca pela estrutu

ração de um sistema financeiro '1ue possa

se projetar para o futuro a altura das po

tencialidades do' desenvolvimento que nos

propusemos alcançar e haveremos de con

segui-lo. De outro lado, a iniciativa particu

lar, graças à mentalidade arejada e progres

sista dos nossos homens de emprêsa, evi

dencía a magnitude do seu papel .0 proces

so de desenvolvimento que conseguimos

atingir, através da saudável integração que

felizmente existe entre nós nêsse setor.

. , .. A política econômica austera imposta

pelo Governador Ivo Silveira em Santa Ca

tarina, perfeitamente entrosada com
_

a ação
desencadeada pelo Govêrno, Estadual no

mesmo "plano é em grande parte responsá-
, vel pelos êxitos que aqui obtivemos no ano,

de 1969 e que, por certo, haverão de ser

reproduzidos em escola maior no corrente
exercício. Não resta dúvida de que só uma

iniciativa privada forte, poderosa e dinâmi-

,,1 ,,_ O Departamento, de Cultura da Secretaria

de Educação acaba de editar '0 "Atlas Histe-l
rico do Estado de Santa Catarina", excelente

" ,,, .. ,,,, ">',"" -trabalho- do professor Walter Fernando

Piazza, É uma, contribuição a mais para o'

conhecimento da evolução política, social e

'" econômica do Estado, numa bem estudada:

síntese dos' fatos de maior influência' no

curso histórico da terra catarinense. Apre.

'" - sentando-o, o professor ,Carlos; .Humberto
"Corrê�, Direto� daquele Departan_J.eI)to, acen

" ",.-." ;' tua a originalidade G(;' "Atlas", cujo objeti
':; .,;."",,,. ;, , vo é. "coril'plementar os' estudos maiores ou

menores, que restão sendo lançados atual,-
• �; 1

I ,.:".'V '.'" , .. ,,, 1 melíte, .como que um reconhecimento das

neltessidades cultur'ais do Estado"'.
'

Fóra de dúvida, o Departamento d�

Cultura assinala, com essa realização, nôvoJ
, 'e importante marco nr sua atividade. Não

",j!1�H ... ,',� d s€ pode deixar de louvar-lhe a comprov;vla

efiriência', que tanto exalça a dignidade dr,

seu
.

Dir'étor à frente dum setor de tantas

res�'0:Js'i\bílid3des, MUltOS têm sido já r.s

e!TIpreendimentos levados a bom êxito pP.\O

pr 0�0ssor' Carlos' Humberto Corrêa,: ('ór·

l:to:Srondeil'cto à expecl&,iiva de todos quantos

_l '.

,1"
"

Escrevo pouco antes do jôgo e a pre

,mêncifi de tempo conduz a uma espécie de

aflitiva caça ao tema. Só então descubro

que êl� está tão � mão que quase passa

,d.:sapercebido: o futebol.

, .
O fato é que ainda estou curtindo a

re,ssaca das emoções do tri-campeonato.
"
percebo' que não assistí a uma única parti
da de }utebol, aqui ou alhures, após a C011-

quista definitiva. Está certo que o Flamen-

",g92 attda"ruim, dê futebol e de caráter; mas

,

') Avaí .está dando um recado firme, o

campo é perto, o domingo é quase sem

pre vazio. No entanto, ainda não' me a li

mêi. Talvez não queira macular a lembra:n-

A 01 daquelas seis p-artidas irretocáveis ..

"'�, _

'Um filósofo de esquina já disse que
'hão<há nada mais antigo do que o dia de

O:it(�·l'l. Isto vem a propósito do campeona-
{: ',',j

�o llH.ln�ial: parece que se disputou há'

'��, A vida continuou, os campeonatps
locais humanizaram as divindades. Carlos
\ lberto estêve pjfã ser barrado no Santos,
'ivpra'do a�orfl é meio-campo, Brito' foi
'-nrraçado do Flamengo por um vago
,t1dista americano, Pelé perdeu o título'

';,ta, "nada como o' tempo para pas-

Chego a tenwr, num futuro pii') lon

gínquo, o sUl'gimento de dúvidas dêsse ti

': "Como é mesmo o nome do cara"que
Ç�7 ,� :'1'1 do Brasil contra a Alemanha, na

prorror3c8o?" - "Contra a Alemanha,
"0_ contra a Bélgica, no primeiro jôgo -

ultaral
",

'
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ora
ca poderá produzir a elevação do ';'ível so
cial de uma comunidade democrática. To

davia, para que isto seja possível, não se

pode dissociar a ação do poder público da

dos particulares, como se um ou outro pu

desse sobreviver independentemente de

uma integração nos meios e no objeto co

muns.

Santa Catarina é um exemplo para I)

País. Ou melhor, segue o exemplo do País,
-mostrando a muitas unidades da Federa

ção Brasileira o caminho para o progres

so em nossa Pátria não seja privilégio de

regiões mas um direito de todos os brasi

leiros de boa vontade que se empenham, ao

lado do honrado Govêrno do Presidente

Médici, na gigantesca tarefa' de edificar

uma Nação digna, respeitada e altiva no

concêrto universal, como hoje, {eHzm�nte,
é o Brasil. Temos certeza dI? que o Gover

nador Ivo,Silveira, ao transmitir o Govêrno

ao seu eminente sucessor, haverá de depo
sitar em suas mãos os destinos de um Esta

do que muito tem feito pelo seu engrande
cimento e que muito ainda haverá de fazer

pl110 Brasil.

.J

,

"

"

lhe acompanham, com simpatia, o dinamis

mo a serviço da expansão cultural cat:Íh

nense. Concursos literários;' palestras educa
tivas, C'LlrSOS de aperfeiçoamento, como o

de bibioteconomía, - são, algumas das' fe

lizes iniciativas do Departamento de Cultu

ra da Secretaria de Educação. Agora mes
mo está promovendo em Santa Catarina- a

la. Exposição de Desenhos do .Humor, CVJ::I
. élbettul'J1 está marcada .para ,? dia 5 de no-

l

'.:embro do corrente' ano. O interêsse (ale

tal certame despertará, dentro' e fora �il
Estado, 'deverá compensar os esforços aPli
cados à sua concreLlação. Uma particula

ridade, entre as c'oudições, a que terão 'Ie
submeter·se os expositores, denuncia o dto

sentido a que se visa nessa Exposição: os

quê a ela concorrerem se �ómprometàào
a c.onfiar por um ano ao Departamento oi:

trabalhos expostos, que serão levados: soo

o patrocínio dos MU2eus de Arte" a todos

os quadrantes do território nacional.

Está assim de parabens 'o Departamen,

to de Cultura, cujas pl'omoçõês se multipli,"

cam, convergindo para- dar expansão espiri
tual a Sânta CatarinH, tornando,a melhál'

imples ·e
ou será contra a Bulgária?"

A industda editorial, no Brasil, está

em fase de franca expansão - peço aos

;enhores editôres que não me desiTíiHtam

ois não passa semana sem, que um ven

�dor de livros me atropele - mas parece
ue não se sensibilizou com O efeito. Mui-

coisa foi lançada à venda na pressa de

'roveitar o· momento, trazendo o vício

da improvisação e da urgência. Depois" na

da, ou quase' nada. ,Há, inclusive, Um tril
balho claro, teclúCamelite perfeito. 'Peca,
entretanto, pela medianidade do texto,
bordado sôbre o óbvio, e pelas fotografiàs"
as menos exoressivás dentre as milhares

que fora;n mandadas do México.

Cêrca de duzentos jornalista� brasi
leiros acompanhai'am a campanha - será

possível que ne!lbum dêles tenha colhido

material para publicar um livro? Curiosa

'1clte, a única Copa que o Brasil venceu

e que deu' origem a um tral)alho dêste tino
hi a do Chile, em 62 - a menos herÓIca
de? tAdas. O livro 'chamava-se "Drama e

Glória dos Bi�Campeões" e foi escrito à

quatro mãos, por Armando 'Nogueira e

'�lU.io Netto. Penso que seja o melhor

volume até hoje publicado sôbre o futebol

brasileiro. E' estranho que êste marco em

que se eri",j" � conn,,;çt'l de 70 ainda não

!-ta motivado, quando menos, os mf'S

"lOS autores, que estayam novamente no

paico dos' acontecimentos. ,

A maior omissão, reside, paradoxalmen-
ÍlJí II �"!lI} ,.,

" J', li

( : l' II ) � f � "
' 'li i j •

I Iti, I I i \ I! j

'conhecida e mais prestigiosa, sob os esti

mulos ,�fidais. Há de convir quem me' lê'

que não empresto às referências e aplausos

ao dinamismo e bom senso da Direção da

quele serviço estadual nem um pouquinho
, d'e 'favor, E tanto mais à vontade,' me sinto

para, encarecer-lhe os' acertos, quando nao

me, faço omisso a certos aspectos' de crué
rio de orientação con. que se têm ofereci

do ao nosso público, sob, a chancela de De,

i! ·guisa <11' bofs obT';:ts" de'" teatl'ot 'lleças· que" .

,

se não houvesse a ressalvar-lhes a aprescu-,

tação alguns lances de bom desempen!lO

'artístico', mereceriam repulsa da parte da

sociedade e de pesso.as' de bom gosto. Al�:ls,'"
StÜ quanto tem custado, e'm pre.ocúpações, €,.

incômbaos, ao' digno Diretor do Depart!-

mepto algumas dessas exibições.

Todavia, não' se perca de vista o que

de muito mais elevut;ão cultural e sigaifi,
, f

càção artística está sendo' promovido, com?

o' tt:'l11 sido até agOl'a, pelo Departamenr,o

de Cultura, a: cuja eqúipe, assessorando ago-

1'« 0 pl'otessor Carlos Humberto, se foi jL1n,

tár outro homem de cultura, o profes"Ql'

Theobaldo Costa Jamur.dá.

.: Guslavo Neves

'ev, O'.

' .

I

.1 ,

'�

,',

te, no cinema. Fomos contemplados pela'
, circunstâf1cia de ter uma empÍ.-êsa bras-ilei

obtido a exclusividade da' filmagem dos

"'� do campeonato, E essa e.quipe cmY)

priu o mandato de maneira brilhante, fir

mando com técnica, inteHgência, e ·::tmor ao

jôgo, O que nos foi dado ver nas telas

constituiu-se em ··uma forma de aperitivo,
para um banquete que ainda não '-v.eio.

,

Num país pIetórico de cineastas,' ohde
se faz documentários a propósito do desirn

pottant? e até do inexistente, é indesculpá
vel que não se tenha pensado ainda num
grandioso filme sôbJe o futebol.

Nada de juntar cenas de jogos e lan

ça-Ias à tela para digestão; não. Eu falo de

'H fi[�l1e onde fôsse explicado o' porquê da

fascinação do nosso povo pelo 'futebol.

Um dorniu,go' de sol carioca, as bandeiras

nos car�os em clireção' ao .estádio, a abertu

,.'1 da paisagem do Maracanã, e do Beira

Ria, e do Morumbi, e do Mineirão, ,uma

pelada de rua com bola-de-meia, o jôgo
dos Casados x Solteiros, o 'futebol de areia,
o mito PeJé - enfim, algo que desse uma

visao global do fenômeno e que pudesse
,pr olhado com igual prazer numa 'sala da

Calle Lavalle ou num cinema
_
das Filipi�

nas.

,

Acho que é uma boa idéia. Mas, por
favôr! - sem complicaçõés, tabelinhà de
Pelé Oll um lançamento de curva de Gér

son, eis o' que tenho em mente, Tão, sim

;:>les. '. e t�') belo.

-,

,;ltgf!Si3i ,Í; :

Namorou, noivou e marcou o casamento. A 4Pôça morava em outra cida

de e já dois meses 'antes da festa o casal elaborâra a lista dos convidados

e expediu os convites para os amigos. Como convites, de casamento extra

viam-se fàcilmente, ainda mais quando são recebidos com a antecedência
Ide dois meses; é claro que outro destino não tiveram os do simpático par,

Passadas as primeiras semanas, os amigos começaram-se a perguntar uns'

para os outros qual era a data: do, casório" já que àquela altura pràticamajj,

te todos haviam dado aos caprichados convites destino incerto e vário. Um

belo dia, aparece estampada na coluna social de bem informado cronista da

praça a notícia do casamento: "Convolarão núpcias no próximo dia 15/ na
Igreja Matriz da cidade de, Bhimenau, o 'ex-bom-partido Ricardinho Moraes

,:,:e a charmosa Lamele Cordeiro de Magalhães, O sacramento do matrima,

'::ido será ministrado pelo reverendo padre Libór'io
'

e . serão padrinhos
'

Os
�. .'

'Srs...
" : I

Dirimida a dúvida e' chegado, o dia 15, os convidados enviaram "aos
I

relízes nubentes" os mais derramados telegramas de felicitações, curnprín,

do" assim, a obrigação socil. Eis, porém, que no dia 18, mi. mesma coluna so-
I

cial e nas palavras do mesmo- cronista,' sai a nota: "Convolarão núpcias no

próximo dia 21, na Igreja Matriz da .cídade de Blumenau, o ex-born-partido

Rícardinho Moraes' e a charmosa Laurete Cordeiro de Magalhães. Por falar

em casamento; serão padrinhos ...
" Ora, então não tinha sido no dia 15?

Os convidados em massa acorreram ao telégrafo, despachando novas men,

.sagens dI? felicidade eterna, novas felicitações. O noivo há tempos saíra de

circulação, naturalmente preocupado com a compra dos móveis e', decoração
rio apartamento, segundo imaginavam os convidados. "Onde estão nesta

hora?", indagavam-se curiosos, fazendo previsões sôbre a lua-de-mel do ca- I

sal de pombinhos. I
Pois bem, Mais de uma semana, passada ,e não se soube noticia do casal.' I

Todos já os júJgavam em vias de 'regressar da lua-de-mel' e não faltou quem
"

dissesse que o estado' dá noiva apresentava '!novidades". Os que haviam mano

dado presentes estavam, ansiosos por saber _dos noivos a sua opinião sôbrs

a Iembrança. Num domingo, o cronista: "Convolarão núpcias no préxímn
dia �, etc. . ". Impossível! Exclamaram todos a uma só voz. E lá voltaram

incorporados ao guichê, dó' telégrafo para 'enviárem renovadas e candentes i

mensagens de imorredoura felicidade. I
NO dia 5, como Q faziam díàriamente pela' manhã, os' amigos abriram o I

jornal direto na página da coluna social.' Numa nota destacada, d,izia o cro..
nísta: "Revestiu-se do maior sucesso' o enlace matrimonial de Ricardinho I
Moraes e Laurete Cordeiro, realizado ontem. na progressista cidade de Blu.]

menau, onde, na Igreja Matriz, o reverendo padre 'Libório proferiu corno..

vente sermão. O noivo trajava calças listradas, Casaca preta e'gravata pra-,

t�ada; ornamentada por riquíssima pérola. A sensação, porém, foi sua ca i
mísa, deslumbrante em rendas e babados. A noiva, por sua vez, estava de

branco, como de costume". :1
Não havia mais dúvidas. Os amigos do casal telefonaram-se mütuamen. I i

te, regozijando-se com o brilho da, cerimônia e com o requinte da elegância 'I

'I
de Rícardínho: "Pérola, rendas e babados, veja ...

"

Ag,\ardavam o término I i
da lua-de-mel dos cônjuges para lhes oferecerem uma calorosa recepção. I i

I Uma semana depois, estourou a notícia: não houvera casamento! Ricar�':

f ' .dínho, por razões que até aqui permanecem obscuras, fugiu para Fortaleza,
I

deixando a noiva aos prantos, à sua espera, ao pé do altar iluminado. I

mos, fui interpelado por uma lei-

A campanha eleitoral ingressou tora ínteressáda em saber a res i
numa fase cuja tônica começa a peito do local destinado aos namo-' I

.

désp�rfát"·õ "'iiitér�sse ,.da' ópiniâó
Y" 'fados' na 'nova ptaça. Achava ela;,

pública: às candidatos do' MDB,
.

que à recanto dos casais, cercado'

flpanhap.do frases ,dos recentes pro d:e copadas árvores, demoraria'

-" ,nundamentos' do Sr.' Colombo' " muito até' ficar no_s padrões dese·

'Sales, as tem usado 'como criticas,

dQ futuro Gov'ernador à adminis

tração do Sr . .Ivo Silveira. Não, sei

até onde· istp passa dar voto" pois
no �so dêsse tema os candidatos'

oposiciqnistas se pl"eqcupam mais

com o Governo atual do que com

o Govêrno ',que assumirá a 15 ci�.
março de Hl'71, a:quem os eleitos �

15, de novembro '!ieverão, fazer
"

Os primeiros ban):1Ístas correral11

ontem às praias, ao despertar na

manhã 'que justifica 'plênamente
esta primavera, tão mal começáda
corp frio e com chuva.

Isto revela um salutar hábito da

população da Capital, cuja grande
'maioria até poucos' anos só se. lel11:

brava de que 'áqui havia praia a

Sôbre uma nota ontem. aqui pu- partir da segunda J quinzena de

blicada, informando que, a Prefei, novembtQ',',Nas últimas temporadaS,
tura construiria um jardim 'no ter, contudo, sol no' �éu é convite cer'

I' "rena em, fr,ente ao Largo 13 de to à praia, o ".qUe acontece durante

I Maio, entr,e a Rua Bócàiuva e 'a -S'ei� meses no ano. ,

.,,�i,�lJ'�t ::t��/"#:�:*/5'! "'��<�i '�<�;'·"�t�i:";±,.:" " .. : .��., _,�����...._. ��� ..:....:::.'; ... ,---._._.;.�__:�.� J
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,POR FALAR EM CASAMENTO ...

DEBATE POLíTICO

oposição. '

De qualquer forma, a opção do

MDB 'é válida em se tratando de

uma campanha política, principal·
l11ent2 considerando-se que' parte
da Oposição, o' tema' de debate

desta fase pré-eleitoral e não do

Parti'do inâjoritário. Deve·se levar

em conta ainda que a grande m'lio·

,ria da op_inião púlilka se apaixo
l1a por êss€ tipo de debate, exci

tando a campanha para o interês

Se popular.'
Pal'ticularmente e pelos elemen

tos de avaliação que possuo, creio

que nada existe entre o atual e o

füturo Gov,ernador que possa: dar

às pa�sagens mais vigorosas dos

pronunçiamentos do Sr. Colombo
1.'

"

Sales a dimensão de crítica públi-
'�a ,à administração do Sr� Ivo Silo

veira. Mal;; não resta dúvida de

que 'o, lVIDB soube usar inteligen
temente os discursos do Sr. Co

lombo Se,Ies como instrumento' de
campanba. Cabe agora à Arena, na

,

tnelhor forma do debate democrá.

[ tieo, saber também usá-los não

II
só como subsidio eleitoral" mas

I
igualinente nas suas manifestações
de apoio ao atual Govêrno.

1(13 ANOS

A pessoa mais idosa até agora

r�censeada pelos agentes . do C,en
soo \')tn Florianópolis Ioi uma velhi,

nhá, "de. 103 azios, r'esid�nre no in-
, tefi0r;·da Ilha. Como o formulário,
do 'Censo' nã,o prevê reéenseados
com 'tãó avançada idade, o recen

seador foi oQrigado' a colocar a

anciã entre os habitantes com
mais de 99 anos.

'SUBMARINOS

Marcílio Medeiros, filho.
)

)

I,

Avenida Rubens de Arruda Ra-'

J�v.eis, poi� as� árvores custariam

a crescer: No momento,' fiquei' na'l
,

,dúvida ,e nãp soube como respon·

'de;r. l'

Faço,o agora, por esta via: a

Prefeitu,�a enconi�nóou árvor-es já I

arlultas para 'píantat no local a um

jairdinefr-Q da. cidade de, Corupá,
Dentro em bre"é,

o'

portanto, tere,

'nlOs '

, corrida' de submarinos na

Baía-Nort�.

IVO MONTENEGRO

Depois de muito ,tempo' ausente
-" '.. I

do plenário da Assembléia por'

motivo de saúde, reassumiu ontem, I

s€U pôsto nO Legislativo o Depu-;'
tado Ivo Montenegro., Faz questão 1
de comparecer com seu voto na;
sess�o do próximo, sábado que

ele'j'gerá ,o' SI'. COIOITlbo Sales,

Há dias" aliás, t.eve oportun!dade f

de commhcar essa sua mtençao ao,

í'uturo Govemador, que não deix,OL�'
de se comover com a atitude do

Sr. Ivo Montenegro.

OSWALDO HORN

O Governador Ivo Silveira aS'

,sinou ontem o ato de nomeação do

Juiz Oswaldo Arêas Horn par:1 o

cargo de Desembargador do Tri· .

bunal de Justiça do Estado. O

magistrado foi recentemente esCO°

lhido em lista tríplice pelo Trib\l'

na] par.a preencher a vaga d�ixada;
com a aposentadoria do Desem:

bargadC;)r Frapqisco José Rodrigl!es
de Oliveira. Até aqui, vinha ocu·

pimdo em cará:ter titular a Vara
d� Família, Órfãos e Sucessões da

CflpitaJ, sendo o mais antigo Juiz

de Direito de 4a. entrância de FIo'

rianópolis.
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;rtulegânienos,
'" "I.

-

Fenômerrds ,al1'leí0s,' às,'" leis
.

da
ciência ,b�mMã·

'

; s� , �ão
� �d:r,:, tôda '

parte; revd�ndQ,'1nlj;" cau�a:, que' ú;r
produz a -açao- de uma v�ptade _11:-" ,

vre e ínteligente,
.

''-''
-(.,'

pre, Crê em Deus' e caminha com
confiança: aqui estaremos para. te

amparar e vem próximo' o tempo
�_ em que a verdade brilhará de to

dos lados.
"A ,vaidade de certes homens,

que julgam saber tudo e tudo que
rem explicar ao seu modo, dará
nascimento, a opiniões dissidentes.
Mas, todos os que tiverem em vis
ta e grande princípio de Jesus, se
confundirão num só sentimento: o

do amor ao bem e se .unirão por
um laço fraterno, que prenderá o

mundo inteiro. Estes deixarão de
lado 'as miseráveis 'questões de pa
lavras para só se ocuparem com o

que é essencial. E a doutrina -será

sempre a mesma, quanto ao fun
do, para todos os que receberem

comunicações de' Espíritos supe
rieres:

,""Com a perseverança é que ehe
garás a colher os frutos do t€US
trabalhos. O prazer que experi

"

mentarás, vendo a doutrina propa
gar-se e bem compreendida, será
'llmil recompensa, cujo valor iate-

gral conhecerás, talvez mais no
, futuro .do que no presente. Não te

'inq'uietes, pois, com os .. espinhos

A, razão diz ,que' �n(�ifei�� ,\in-
'

teligeúte há de ter' COrlllY
,

c'ausa
uma fôrça' inteligente, � '0S fatos
hão provados que, essa �ôtça, é .ca-

.

paz de' el�Uar ,'eiti, jCÓnl'UÍR:kação
: com os .hornens por, meio,' de si

,nais materiais. ' , ',.", ''',
, �ltefrogadá ,�cerc�' ,da: Sll'�, na
wrezlj." ',t;sa, fôrça- ôeclaoou pef-

I tencer 'ao mundo' dos ;st;fes � 'espi- ,

rituais ,q.ue se' de'spojaf�c{H:�do' jfl�
vó,udo corporal do. homem, 'As-

, sim é que foi revelada-a :'pó'uú'ína
, ,', dos Espíritos" ,', ,

,

As comun'Íêações" enixé, ,b 'ftrun":'
" ,do esoírita e�, à (nUlldh tô'rp-óreo

estão
-

lia ordem ,,' Jiàúira( ,das, Cdi.!
SJS e, nâó eÓiri:SÚtu��I� ,fjto' s6orer;',
natural, .ta'l'!cJ, q)uc', qe: :tais�, cofnll
nicações .se achatn,'�estígiôs' e'i'tre
rodos os povos, é .ern tôdaa ás, épo-

(l"'f caso Hoje se 'gefl�ra:ii:zár'arn e tor
,:t naram patentes ã ródos.': "

,," Os' espí'�itos',�1l1�:nciám q�� cl�e�
ga_a!'!:',> Ç!S' tqu"lbs'.:,m,armiáos,' ,;tiel;i :;.
;Ilovid�'\da', nãrll, ,rúna', ma:';HfA;fa'(

, ção�; universai- e' qú�;= se�d�, bles os'
, mi;,'i�tràs:,tt(; pe!ís :í!<O�":�g�i.i.tês� da :',,'

,Jiii �ua' v�ntáge, tên,l '-pQr;n1;js�'ã0 "Í1;}S� ,

,

t: uil;�',
'

ê, esdâ'récft)r�', 'os'! hbfueris"
abrtn�o

_
.t;m� ,�l(jva:.:,;�<�",;�a;?:':á' re�,:,'

ge!l�/flça,o �3' .�uf1!.adtcJ;à(le!' ,:'

��tê.' livro."
,

J'

de técnicas setoriais,' havendo uma

-grande carência
.
de livros' 'básicos

que os protessôres possam indicar
como livro de texto, sem receio de
estar apresentando ao aluno algo fie

qualidade duvidosa.
Sentindo o problema a emprêsa

"Livros TéCnICOS e Científicos Edito,
ra Ltda.", resolveu lançar a "CQle·
ção Uni,versitária de Administração',
cobrindo as áreas que constituem a)
cadeiras especializadas das FaculcÍa ..

des .de Administração considerall'i\)
na seleção os livros que -ja tenham'
tido uma grande aceitação.
A Coleção foi: iniciada com' o

lançamento de ,"Administração Mer

cadológica" de Martin Zober e

anuncia, para breve, o lançamento
de' "Pesquisa ,Operaéional" de
Sasieni.

A Editora teve o cuidado de
entregar a coordenação da coleção
ao Prof, Nogueira de Faria, Presi
dente da' Assoeíaçê» Brasileirá de
Técnicos de Administração, especia-

, lista muito conhecido no Brasil pelos
seus trabalhos, sua, participação na

regulamentação da profissão e

recentemente pelo lançamento de

s�ü livro '.'0 Desafio da Tecnologia"
em- que êle .analisa o impacto do

- "Managerial.a;)p�� em nosso país,
impedindo .: que os esforços p�lo
desenvolvimet\to l1acional tenham Ul;1
rendimento 'j')I'opercio,nal aos' iTÍVl'S
tíme�'tos feitos'," e: às ,esperanças
i�nçadas"" ,',' í

, O,' Desi!fi� : da, Tecnologia é 'I,Inw.

análise' válida 'da ,nova' profissão ,j�
,

,Tecri�có de A(!rÍlinistração em que é
feIta a' :OivulgIlÇão:' de ,algumas, de
s'Ja� moderna� técnicas como: "Ciber

nética� , Feed',back,' EJri"instormi�!l,
.. é:tíjltílÍicJ��4!!:": (�sight,

"

B1ó,cO,l1trôJe,
e(c;" ,'( _', ':'

Segundo o Presidente da Associ�·
ção Brasileira de Técnicos d. 4dmi,
nistração no Brasil existiam : �1{1
1968, 29 cursos superiores de Admi
nistração e o ingresso nesses CUl'SUS
é feito através de vestibular que
consta de provas de português, .ma
temática, inglês e uma outra dessas
matérias: sociologia, história ou geê
grafia.

O curso de Administração tem a

duração de 4 anos e ainda um está
gio supervisionado de ·180 dias.' ,'- .

O Conselho Federal de Ed�caçãé).'
através do parecer 307/66, possihi-'
Iitou a matricula no 39 ano ,dos
cursos superiores de Admínístraçáo
a diplomados em Engenhái'l:';';
Economia, Contabilidade e. Estatís
tica. sendo posteriormente .estendidu
aos militares � advogados.

A era da administração

'-: r�
, , _','

. '�.' .

Pedras misteriosas da Ilha de Santa Catarila�:
• A, s�'ixa�:'N��:O" d� 'C��eit;S.;n:l�ckf Abl:ão, e�lihe, �s't�;, A gente,',passa, 'P(}l�:'����:�'�':��;'

Quem se der ao t'ràuàhlo': ou; ap CiUo,;C,U!l!O, :a:, .!al'na,:; e' ,ql,l,t ROJe, [,:\0 muito menos: imaginem' ,se ;eu'-'"i:'i!
esporte de estud'ar a Hha de SãflÚ! s:t;tliô�'4ut!;' ,e�tilo redú'�lHàu a pârale, a copiar -ins('r�ções rUPeStrc�; '6 "d�:.
Catarina, pa'!a depois ;'rp.ostr'a_.la" <.Os !t!:J.!}.'V,elfo:;;; ':1Jinguern '. decitrou às Berteli me sal�eca em ,óbserv.a\iâo:,n4
visitantes, na de ver Ó' ellotm,� t�pó' 'lfí4.�_f:�S;' 'qe':; p�i e o'u.tros" ;SUlaIS da seu laboratórió.:.

"

",::' >�; ....
silorio de cousas iÍllisitadas; há, ch: ' pi.iua de 'S'aa 'Lúi� que' jâ des'apar�- X X X X ',,;,,,; I::' ;
sentir nos �eus apontamentos" qui:' c�J, :pa�'� din': 'lu�a�' a, Avenida liell'a Mas um eX0mplo só: A :péd:a:>:�lt;:
�o<ier� ellCFe've� um livro capaz \l� lu-êlr. & tantos' e tantos . .t: q'ue rocei. Santinho, no norte ilh�u, foi 'nlufti'o
fazer frente aas melhores do cramo i�"tu�!�tico_di.l-ia! 'lVlas .. ; p�ciência. venerada' pelos velhos, P�sddf;l'â,
que por �i and� cheias de �{atna:' ;� À gruta ,do Âb�ilO, verdadeiro tem: que viam .

nela a image�' d�: ,úin'
digám'os "iog;, 'vã�ioli -dê feaíidád�)� 'p)o: rÍtúalístlCtj:sO!qr '

estâ n'aquiÜí, santo do Martirológia, ilÓmano. "lt
E �ão é pouco o que tem �ido' feito. réciu:lldo; sómtmte a umá escàs'sa respeitavam; o� mais' veriera'ndds de
o prof. Warter F. Piazza revirou 'os

'

fui:na" ti;lo; benl' f�i�a q.ue umá fa�l;la hoje ainda fálam ' respeitosaníellt�
casqueirQS chamados sambaqúís: "o pobl'e...mora ,,Üj deml'o nos melhores

.
do assu'nto. E até,. dizern,.,' que '-p�.º}

prof. Pe, Rohr, revIrou as terras ati requintes. Isto eu' vi faz mes"'s messas feitas ao Santinho d� ,Ped1·�,
pelo Cariano, - (deveria

'

associar q.Gompanhado do Vereador D�idr surtiu deito. E correm léndas;: 1)n}�:
seus achados aos povos de Caru, p'plidorb. Mas há a Pedril do San,ti- delas é que pescador nas tormerita�(
uma p�ovíncia da Oária asiática) �, nto,' cuja lei�üra da imagem e sinaiS do mar, que vê a Pedrá do Sant1:Í1,h;J
e elaborou um belo museu 'de inüirlfns so 'pode Ser ti�ita pe determinada está a salvo, cão naufragá., Í!ijo� dll
indígenas;: o Dr. Oswaldo 'Cabral.'féz distáncii;l no mar e todos' os pesca· em que se não vê o' Santinho;' rA' '

antropologia de alto nível com' o 4o{e� conhêc't;m. E ,assim os mis.té· Pedra a pe�taria
'

é má;
- quanào ! ,s��

homo' de 'FlorÍanópolis. Mas, ha r,ios ,rúpesti�es, Mas vem o apêlo a
, o vê. a d�ta é boa,. Mas isto de:" ve-i,

mais ainda: Os inscritos rupestres, história 'porque recebi há dias de ou não é porque os entalhes ila�:f!/;'í,
Vejamos: Nmguém aInda decifrou P.erpambucb belas, cópias de re�is- são feitos, pilra refletir a' ltz "s'ob:;�
os mistérios e as mensagens dos im- tros

"

tupestrr.� de' Catimbau e o de 'determin;-,da altura do Sol," E,;:"
critos nas pe/lras da Ilha do 'Al'V\)" remetent,e queria saber se por aqui assim: Quanta cou�a ma�a�ilhl}$i'{
redo, - (c�rtamenté inscrições de hãvia semelha'oté. 'Ora, respol1di que ' para trazer gente a �sta lHiá. ,Q�Úit:,;
navegadores feríício,S :p�rà' as j'otas hàvia, que não: ia deixar a min1ja ta! BQm que ii Comiss�o d� FolçI�Á��'-
de lYlanco Capae) -; nihguém regis" teh'.a' atrás de, C.ftitllb�u; mas que poderia entrJÍ' em semelhante' est;uà�i
trou em CÓJ;lia local os' sinais do �ã(j'ja �e dai, .'ao esporte de' copiá-los e

'

trabalho, Darià frutos cicÍí�tíék:'
Morro das Pedras; ningilém a�jliis!}1l pQrque ,não � do meu tel'Í'en'o serh,�- e. péjra os mnis' materialistas, fi:Íl'_��
profundamentt' e templo ae fledras lIrante trabalho. Ma,i> a verda'de é turísticos, ',I

Prof. A, Nogueira de Faria,
Presidente ' da Associação
Brasileira de, 'I'écnicos de

Administração
A revolução tecnológica exigiu um

navo dimensionamento das empresas
que, para .sobreviverem, tiveram que
aumentar a sua capacidade, tornan
do-se multiseccionais. Os conceitos
e técnicas da macroeconomia não
mais' puderam orientar organismos
que ultrapassam em muito a energia
e a genialidade dos homens mais
bem dotados,

Surgiram os, computadores que

exigiram sistemas adininistrativos,
capazes de programá-los e alimentá
los, determinando a necessidade do,

gestor profir.sional, que conhece as

técnicas, metodos e sistemas,' que
constituem a- logística de todos' os

empreendimentos humanos", deter
minando a ilecessidade, de aperfei
çoar-se e atualizar-se em processos
de organízaeão e adminisjração .

À acÍministraç'ão' como prÓÍissão
foi oficiaIizud.a no Brasil c<;,m, o
advento da lei, 4.769, de 9 de, setem
bro de ,196� que regulamentou a

nova classe profissional; a dos
Técnicos de Adininistraçao.
Existem atualmente no' Brasil, 34

Faculdades de Administração: 9 eHi.

São Paulo" 6 na Guanabai:a, 3' no I� in

Grande do Sul, 3. em Santa C<ltarimi,
3 em Mina� Gel1ais, '2 em ,rernam
b,uco e 1 �m, cada mn dos 'dem�i's
Estados, excetuando-se 'M:;It@ ,Qros,o"
Sergipe, Piauí e Rio' de

, Janeiro,
constituindo 3 8% _. do total' de curs0.s
superiores' e-xlstentes no ,Brasil· '

Diante' de tal exp�nsão, :A"graÍ'!d�
deficiênda amda continua "seirdo a

bibliografia em língua portugu�s�,
existem -Illuitos, títu,los' p,ublieaqos"
todavia são, obra� çle ,di:vuhta'ção. é;

Folclote : :

A concessãc objetiva supri�' 'o
mercado de trab�lh�r � curto �r�io",
possibilitou as instituiéões públic.t.'�'-:,
e privadas o recrutamento dé :pró,:
fissionais em' cursos 'regulai'eM
eliminando o amadorl,smo, a "i�,Pt(}f,
visação e aperfeiçoamento o OOITI',
-senso de" administradores egressos'
de outras prcfissões que fazem,�:
que podem, .mas prejudicam a. �fi�_F
ência pela f:;<lta de, conl}eci!Ilt,!itto�
técnico.

" ,

'. � ./,
,e

'Tem'os advel'tido ém n'ossas '('�Jll�.

ferências ,por todo" 'o BJ;a�il e g,U� ; ::J.
"O técnicQ dc- 'admillistnição' ':de�et
te�' maturidad� emociona'L" ra�Ú�f)l;\ll
analítico e resohltivo" acuidiú1ér�
Também' n'ã,l lhe pàde faitar c'�;\-:�
fiança em �i e autodomíni�, s�ndQ.'
também nec€ssan� 'umll dÚs�\;i:j
humildade para aceitar' "a ·críÚd{c�;
,buscar sempr� uma fI!.elhor, ;fo\'W:i,
de 'realizar ('I seu tra'balho".<."; ";"�;,":,

•

• . ",,':� .Ij

·,-,,�{;s,
','

, ,"
.

. :"�"
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Um &ano· para �s' jovens

O triciclo "Bond" está sendo usa

dQ em" todo o mU'ndo e a emprê
sa com êsse nome é agora parte
,do grupo Reliant. Os esforços com

binados foram usados para a fa
bricação do 'Bond Bug; fazendo
seu "début" como o carro \para o

'

jovem de I970 e cor11 a tendên
cia para' ser a grande coqjleluche
em seu campo como foi o Morris
Austin Mini uma década àtrás.

APARÊNCIA FUNCIONAL
Funcional é talvez a melhor pa-

.' ,

Quatro litros e meio de g'asoli- lavra para "descrever, êste carro Os dados sôbre seu 'deséni.� �;�
na pa-ra' cada 96 quilômetros, a miniísculo e engraçado, em forma nho já são eloquCltes, mas'" (:
80 kph; veJoGidade maxima exce- de cunha, que certamente vai tem õuttas vantagens; pode' s�r e�r
delldo 112 kph; O a 80 kph em atrair os jovens que sabem como tacionado nos lugares mais iil:_':'
11,6 segundos; um ângulo de ro- gozar a vida. Sua aparência é vis- veIs e se entra nêle sem p�oblc-:,
tação que torna as manobras de tosa e 'seu, desempenho tanto no ,mas de espaço, PEidendo acon;, ,-
tl:ês pontos desnecessários mesmo camp9 como na cidade inespera- dar sem maiores dificuldades t- ',�
em ruas de cidades, e uma garan- damente do que se pode almejar da as compras feitas no supe:�-
tia de dois aMOS ou 38000 quilô- de' um carro que é descrito por mercado.
metros -;- tudo isso num carro seus fabricantes como "engraça- Como todos os carros ReJh i,

com uma capacidade de motor de do". o Bug tem carroçaria desmontá,-
apenas 700' cc e tão barato que Após uma volta na ,direção -:- vel de fibra de vidro e, �lém d'
qualquer um 'pode comprar. em estrada de rodagem, no cam- seu modêlb básito, exis'te' UI11�:

. "O que era--impossível há pou- po oU,no enexvante tráfego de Lon outra versão m'ais refiqada c, li,:;
f-0 tem o atrás foi cons,eguj20' ge-'t dres -:- não pode mais haver qual-' Sup�r Bug com motor çie ai,'

"�, t"fO j �i,f;hi 'pfl(irã--M1 ,U�ií�irlÇl;. �n1LntGl1 à ixqf!leâg,�ia' 1" ci1!l.Ilrels�"'� W � � �:U,3'r�t ,�f "s�'!�va��,;J1' ,à.li�.;, 1Jf1��: (!_g{á51ã�{�)�m:;�� (!-�� ril!���' f', ,

, a'blilho pionelro �no� campb dos veí- "tli;- mas mUlto miÍls" tqmnem.' I ;i.l �,U1:l1:':�"
culos de três rodas e nos carros

de alta performance de 190 kph,
como o Scimitar GT, de 3 litros.

Pois êsse fabricante lançou ago
ra no mercado, um notável carro

pequeho - notável na aparência
e no desempenho - que é o apo
geu de anos de pesquisa e expe'
riências.

l�,
'

elA. L'rU,A.
COM€RCIO � AUTOMOVEIS/ E ÓFici�A

,Rua Dr. Fúlvio Aducci, 952
VF.NDE - TROCA ,- FINANCIA -, PONTO CEB,TO

�,
PARA BOM NEGóCIÓ

TEMOS PARA VENDA:

LOB'O • DAUSSEN

Volkswagen ,............ ':10

Volkswagen OK

Volkswagen ,.............. 64

Volkswagen' .. . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Aero Willys 65
Fissore DKW 67
DKW Vemag ,..... 63
Gordini

"
. , ' . , . . . . . .. '68'

j30rdini ., , ,.. 66
Aero Wi1lys ,.... 63

Karmanguia .'. 66
Chevrolet Impala 68

I

I
I

- motor S I
Ir:.

I �
estado T

ele novo ;.:
ii

f I
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ARPINO VAI FAZER LISTA
DE DISPENSA

o treinador Italo Arnino d.., Fi

gueirense, ficou bastante ins "is
feito com a uroducão de sua, "'u;

pc na partida dia�'te elo Ferro;'i-'r
rio, lamentando mesmo a falta de

empenho de a: guns atletas, Falar
do a imnrensa disse que fará uma,

lista de 'disnensa a proporção que
os contratos dos atletas forem se

vencendo. O prim-iro a deix-: o

clube será o ataca rte Edson '0.. iJ
contrato termina hoje.

HOJE O tOU::TIVO SEXTA O
APRONTO

\

Hoje' os atletas do Fi:,uei"� -se

voltarão a manter contato CO"l a

bo'a após o erncate di anta de) Per

ro\íiár'ib,' no nrim::,l'o coletivo, ela
s-rnana proaramada pelo seu 'trei
nador. 5:xta-feira,' dar-se-á o

anvonto fÍ'la! para o jôgo dante
elo Carlos Renaux.

AVAI FAZ COLETIVO HOJE

o vice Jfckr do 'can1peonaj'f)' es
tadual o Avaí, estará' reiniciando
suas "atividades hoje no estádio
da Tua Bocaiuva. Jardim cornan

dará o primeiro coletivo da S�""'l

na 'e' ha- l)"xta-f�í"� hav�':-1 o '('�'e
tivo apronto para o difícil CO':11')]'O

missQ
�

de. donlingo diante do Pay
salldú,

PA,YSANDT] O GRANDF
OBSTACULO

A Dartida dc: d',mi,wo (11 > �
AVéli ·i'·'W":J . fIl' J}n;sque

'

'�·'á
muito dif'cil, S�"iliY!O alQuns <1tle-

., , . --··1' •

tas...;(l,l.te.".h:nif"-�i;jram suas oni-
n F\i�,s �.'a 'Üil�H �·';·S'-l. Para a g.é?'1de
nllíoria d'is jo;!adores azui"ra� o

ji)(\'o de domingo será a gang "'I'a
para o Avaí. S') Dassar esta": 'TI

.

co;;diçq.es-- de aSyirar ° títl1k

BICHO DEIX A TODO Mm ')0
FEpZ

o� '�hicho" pela vltória dj": 'te
do Olímpj'eo e � do . empate f··,"te
ao '-Heref1io Luz deverá se� '�"O

h0j" 00r ()(_"'si'lo do primeiro �. -- c

tiv0'·dR'sem�na. Os diretores a l.lr

ras';'estivernm reunidos e acerta
ram o nagaP1ento na,ra hoje quan
do cada atleta deverá receber
150�00.

II i
(!

,

II,.
li!
I: II I
I ,

VILELA PODE VOLTAR
...·'.H'

.

O laleral Vilela do Avaí que se
encontrava contundido e afastado
da. equipe nos últimos dois joans,
VaI -

reaparecer domingo se nada

sen,tir no c?letfvo �prograQ,Jado
para sexta-feIra,· Se confirn\ada
sua _D'artiei_'1ação, o Avaí estará
comuIeto para enfrentar ao perigo
so Paysandú que vem subinelo de
produção nesta etapa final do
campeonato.
iJlíl"

'.0

,,'

BI' FOI A SURpn-r-I Lu:\SA

O iO!_Tac1or R( çIesde longo te'11-
po af�ost8di). dos gramaelos por
contusao fOI a surDrêsa elo 1,::li'

?ola ,da .túça-feira,- do Ava:,' O
]o?ador movimenfoü"'se com (\�_
sembaraço e dCVê�rá treinar cole ti
vamétite na" sexia-f(,>ira, DaTa tes
tar suas condições' físicas.

-

TORCIDA DESILUDIDA

O baixo i'fVd l�r:Jlic() do f, 'n_
boI Ul)I'Cscn'tadô pelo Figueirc l'é'C
na tarde dr 'c!nl1li'H�O ChXflll Sé>lJS
torcedores inCQ!1 for'l11:lcl0s cn!11 '1

atuaçiio ela ('quÍDc c com o trt:j-

�?��r .g�l:: ��L\'o �ªg"l.I�f-:f!\l,Z\l:t as 1110-

11IC:,l\'()í"',., Qllc' o Jogo estava ne-

cessItando.

5 .. Clubes têm chances
...

_ 1,

de vencer:o ca peonato
Cince clubes travam uma bata

lha de vida ou morte para, ter em

seu poder a corôa suprema do es

porte-rei em Santa Catarina, sa�'
bonde-se que, para· alguns, uma

derreta, apenas .uma- derrota, fará
ruir por' terra todo um castelo de
sonhos, Sete roeladas ainda Ial
tam para o térmIno: 'da disputa
que monopoliza 'as atenções de to

do o Estado. Mesmo nos encon
tros que não -se -viram contempla
.dos com jogos '

.. .acornpàrrba-se o

. Estadual de Putebolque ·êste ano

é' .disputado pelo' sistema direto,
. ou' seja, sem a necessidade das' dis

putas classiãcaténas. que .os es

portistas ruais, i'd�ntíficadDs .córn
a realidade das nessas possibilida
des já desaprovaram ..

O Ferroviário, é o que se acha
em . situação privilegiadíssima,
pois é o líder, tendo três pontos a

separá-lo dos seus mais próximos
perseguidores. Das oito rodadas

que faltam, o rubronegro de Tu
barão intervirá em seis, sabendo
se que nas lO" e 11 a não terá

pa.rtic.ipação. Nósta última folga
ra de acorde com a tabela e na

quela
.

enfrentaria, em ,seu campo,
o (iuaraJIÍ de Lages, que, pre·rrií
do por clifipuldadeS financeiras,
resôlveu' entregar os pontos dos
s'eus restantes- compromissos, a

pat'tir . d� .mdada Il6meFo sete. O
. FeTfoviári0 -- nestes seis cQmpro
missos' que lhe faltam, djS'ptlNiÍ�. a:'l-
metade em s�u ·campo. Dúxa Tú
ba�'ão três vezes, sendo Avaí. Prós

pera e P-aysandú os que terão a

seu favor· QS handicaps campo e
torcida .. São três éomJ)romissos

por demais dificeis nara' o líder
como dificeis' são till1bém os jo�
gos que sediará, já qúe enfret1ta
América, Barroso e Herémo Lüz.
Aval e P1:ósoera são o vice-li

d�res. Os tr�s pontos que os atas

tam', do rub!:oneg'ro su'ii-10, repre
sentam pesàdo Ôhus às suas f"'e-'
tensões de levantar o titulo de 70.
C0mo o Ferroviáriõ, ambos to::m
uma folga peIa ,.tabela e Um jôgO

'ganho por antecipação, com a de
sistência do "bugre" serrano, Co
mo o Ferroviário, o Próspera tem

três jogos em casa e ti ês fora. Já
o A vaí joga em. casa duas vêzes,
mais deixa' a Capital três v':' s,

visto· que. joga CU,.'IÜa o Figuei-
rense no Estreito. O Avaí c bô' -

ta além do Figueirense, o Paysan
dú, em Brusque; Barroso em Ita

jaí;
,

Próspera, em Crieiuma e'
.Arnérica e Ferroviário no "Adolfo
Konder". O Próspera, além do
confronto com o Avai jo?a com o

Pavsa dú, em Brusque, em Join-

"ville; Barroso, em Itaj-ií
roviário e Palmeiras, em Criciú-
ma.

A seguir, com um pontinho
atrás dos vice-lideres, vem o Arné
rica, de Joinvilie. Ser-lhe-á dif'i

cil, mas não impossível, que ve-'
nha a se, campeão. Para tanto,
terá de haver derrotas e empa
tes à granel dos que estão a. sua

frente, o que se duvida, embala
dos como estão. Também o Amé
rica terá duas folgas, logo faltan
do-lhe seis compromissos, Joga
em seu chão contra o Barroso,
Próspera, Paysandú e Caxias e 110

chão adversáúo contra Ferroviá
rio e AvaL

O Olímpico, que chegou a em

polgar com os 4 x O com que mi
moseou o Ferroviário, sendo mes

mo apontado corno o �provavel
campeão, mas 'q�..Jia"com.O;Çac pelo
Avaí, \ pérdeu quatro preciosos
pontos, vem a seguir. com pou
cas chances, a não ser que venha
a ganhar o recurso que impetrou
co,itra a validade de seu embate
CO'1tra o Ava'í. Está o c'ube Gre
I1á um ponto atrás ao América e

seus restantes compromiissos são
contra o PróslJcra (em Criciúma)
Caxias, Figueirense, (nesta Ca1).i�
ta1), Carios Rnaux, Hercilio LllZ,
Juventus (em Rio elo Su1). Palmei
ras e Barroso.

Palmeiras, Juventus, Caxias e

Inter poderão vir 3 as"'j rar pelo
menos uma sexta colocação

Jôgos Escolares

--------------------�.-�

É UMA BELEZA
As'sistindo os desfiles dos par

tif'inantf>s dos Jogos Escolares de
Atletismo, o Corone� Ivan Dênti
co Linhares. sorria e tomaelo de
e'1tusiasl110 nronunciou a frase:
"É UMA BELEZA" para aquilo
que seus olhos viam e seu coração
sentia, Realm�nte, o cl,,:sfile foi
autêl'tico sucesso pelo colorido
c]0s uniformes. pelo sentido patrió
tico incutido na mentalidade, dos
campeões ele 'amanhã que inc1usi
ye desfilaram com bandeirinhas do
Brasil e a legenda AME-O OU
DEIXE-O. Uma apoteóse!

ASS'IMATURA

Após alguns dia's na G.uanabara,
onde foi manter contatos com' os

dirigentes da Confederação Brasi
leira de Desportos e demais enti-'
dades de basquetebol e voleibol,
retornou a capital catarinense O
sr. Ody Varelá, presidente da Fe

deração Atlética Catarinense e

membro do Conselho ReQionà� de

Desportos, Na, noite de h�je estará :
.

reass�l}lin,�Q_.sll.3:& funções ....ua .QIe::.:." �,
.. -- .. _ -, ua.l\!��d.Jllg__ �.,��::".;;�7:�Tray�s1'.:.a" 2.0 JllUL'ls_l;?,.&4-:A

sidêflcfi'ilã""Ffxt=':--que'era-õcupãda�---' --;_-=·�"-·-FoiiV:' ô36'3'=-g·m�eito'·
, .. ---,__

Fones: 4·4117 e 4582.8

pelo vice preside�te Sylvio Serafim SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

AmadoriSta
SURGE UM. PARQUE ESPOR

TIVO DE GABARITO

Por ocasião das disputas dos
Jogos Escolares de Atletismo, de
terminados para as dependências
do 14 ° Batalhão de Caçadores, fi
camos deveras .entusiasmados .pe
lo que nos f0i'dado 'a co.inecer.

o outrora campo de futebol on

de o sa�doso ÀÜ6tb61 reali-zava

seus treinamentos, surge um gra
mado

--

com drenagem para os .pré
lios ele futebol e treinamentos de

equipes.

A pista apresenta excelentes
condições parar as disputas de atle

tismo, o mesmo- acontecendo com

a cancha oara os saltos em aI

tura, dependências para a prática
elo Judô e Karatê, excercício físico

palanque ,par,a autoridades e arqui
bancada. No seu todo o parque QS

pertivo do 14° Batalhão de Caça
dores .está urna beleza e vem so

bremaneira contribuir. decisiva
mente para o. impulso dos esportes .

amadores em, nossa capital. O par
que que está sendo construido pe
lo atual Comandante do. 14° Ba
talhão. de Caçadores, Coronel Ivan

- Dentice Linhares, c0Í1ta tam)1ém
com a ação decisiva do Oficial Jo
,sé Aurélio V�lport@ de Sá, '3.ue
veio elá Guanab'ara para ?J\lda� a

dár aus f!orianópoli'tanos um' par
que esportivo dos mais requinta
dos, indusive com aiamb.rauü,. Us
nossoS parabéns ·ao Comando, do
14 ° B.c. pelo trabalho que lá es

tá sendo elesénvolvido e' qlJe 'tive
mos a satisfação ele· conhecer.

CLUBE DO.- CAM:fO i\GRADÉ
CE COBERTURA,

o. presidenté do, d�be' cl:ô�.Ca.'Í'Ú
po d�- Tubarão, desportista. táHQ
Zumblik, env�ou a nOSSa 'equi:w.e
esportiva a s.eguinte ,mensagem. te
legráfiCa, com

\

respeito a· pattiei�-
pação do clube, nas eliminatórias
do campeonato estadual de fute�
bôl' de salão: "Obsequio' transmitir
'redator esportivo agradecimeI;ltos
cobertura e 'el<:'lg_ios

I

nOS3a pa,rtiei
pação estaelúaL futebol de salão".

li
FAC P�OCLAMA VASTO.

VERD.E CAMPEÃO.
.

A'diretoria da.Ped;ração Atl#i
ca C,atarinense vem' de-- proclàniar
a equipe da Sociedade 'DespOl:tiva
Vasto Verde" campeã do certame
juvenil de bola ao cesto, referente
a temnorada de 1970.
Também a Sociedade Ginástica

de Joinville, foi proclam'ada vice

campeã da mesma competição, a

través da Nota Oficial 29�70, ora

em circulação.

SABADo., o. FINAL DO TURNO.

O final do turno do camp,eona"
to catarinense de basquetebol a

dulto, dar-se-á na noite de sábado,
na cidade de Blumenau, quando
Vasto Verde e União Palrueiras
estarão em ação. O Un'ião Palmei
ras vem liderando o certame se

guido de perto pelo Doze e Vasto
Verele, cada um com uma derro�.
Tentarão assim os vastoverdinos
derrotarem os joinvil1enses para
assumirem a liderança elo campeo
nato ao lado do Do,�e, todos com

unl-a derrota, Um jôgo de bons a

trativos técnicos,

o.HY RET0«NOU E REASSU
ME Ho.JE

!�!t'�:;';;�#�:�:"'J,,,,5C;''''',,"\�'Una, o desen.�I����: d�1f�r1;�::!��1�;�d��:���'b�r�::;:��;
Avaí teve S�l1 contrato. exp;lrado Escola d' AtI t'

,

.

res e e lsmo que mOVl- Os nossos parabéns a Secretaria
com:� 'clube poré'rh já esteve man- mentou 600 ,atletas de ambos os de Educação e Cultura e a Divi-
tendo os _orimeiros enten.ell'ln.ent�s d 'd d

o

d'd r
,J sexos e e l' a es compreen I as .são de Educação Física, pela ex-

para a reh"m'1 de sou com"m -,,.-;;- entre 6 a 19 anos. ceIência do trabalho desenvo'lvido,
so o. que do::verá acontecer' of, ','I' ,,1- N'b d 't'

.

d f'l. - o Sa a o,' Ivemos o es I e tendo à frente o dedicado Nilton
mente aind, a. hoje,

'

d t'd
.

' " ,

,
e ,o as as 'eqUlpes partIcIpantes, Pereira e seus assessores, Érico S,
numa de-monstfação de pujança Junior, Djalma H, da Silva,

'

Alva
de nossa juventllde, Pessi, Ivan Vilain, Moema., os mi-
A Banda do 14,0 Batalhão de litares, professores e alunos de E-

Caçadores, -executou o Hino Na- ducaçãQ Física que deram um pou-
c-ional, com os escolares em posi- co de seu trabalho em benefício do
ção de sentido, enquanto o pavi- sucesso dos jogos,
lhão nacion?l era_ hasteado pelo
Exmo. Sr.. Secretário da Educação
e Cultura, Jaldyr B. Faustino ela
Silva, tendo ao seu lado.o Coman
dante çio 14,0 Batalhão de Caça
dores, Coronel Ivan Del1tice Li
nllares e outras autoridades.
A seguir o Exmo. Sr. -Secretá

. rio da Educação deu por iniciados
os Jogos Escolares com os alunos
prestando juramento em COn]Ullto,

Em seguida os jogos tiveram
início' prolongando-se até as 12
horas de domingo.

'

Apesar do tempo chuvoso as dis
putas .tiveram grande entusiasmo
com áFbitros e atJétas envolv.idos

E

. __ .
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'

,
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.ANUNCIOS

Fone: 3022

o I�,j�'-������---------'-.�c.�,�----�__----�,�._--�--m�-.m��...�� �

. j

:,"1 '.1 Il�TIMA CPOBTUr�nDIH)�61
"Desejamos amplíàr nosso quadro, de CORRETORES de letras de

.. ,".' jO câmbio; Se V. ,S, possue já' alguma 'experii?ncia no mercado de vendas de

modo, em' geral, . e deseja aumentar os seus ganhos, 'escreva para a cal
.

xa posúil 9',2, dando suas .reterências COI!1 "Currieulum Vilae" �' junte

f\�!1dereçoi e foto 3x4".
" c,;.. ; "i' : o

i: .
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OLIVEInA, FILHO s/A., COMERCIAL - OFrSA r-:- sediada rrer... ;

C'i I 'cidade, à RUÇl Dr, Fúlvio Aducci,' sno - Estreito - comunica a Sll:'
, : 1 io distinta freguesia e amigos, que tendo' se desligado da Fábrica Volkswa jerí

..

: I t ciL� Brasil, continuará' com' os serviços normais de venda de veíCl�l_(:s
:-JOVOS e USADOS; OFlCINA MECANICA 'ESPEClALjZADA em VOLt,_:;

.

WAGFN e D. K�w,' peças originais, lavaçâo e l'lbriração,
.

Outrossim, comunica, que o seu plantel de macânicos, foi treinaco
.

na própria fabrica, motivo. que poderá oferecer 11m serviço perfeito ;

garantido,
. Ploíianópolts, 28 de setembro de 1970,

A DIRE;TORIA

,·t------'-'
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VOçE: QUER TRABALHAR E GANHAR crs 2,000,00 POR M:il:S? I
ENTÃO VENHA FALAR: CONOSCO À [{UA CONSELHEIHO MAFRA, 45 .. i

lé'
•

c. DIVULGADORA .

,.

]1
"I

J O Livro ergue os fracos e domina os fortes,
I .

. ,

". ·i�,.,;....-'----�;._- '_ �._"-

','
",

.

,"1��==p!",.W;����,.

-- - ---- -----._- .--- ----

n3flMrmSIJll!i_ bU2&iiI$

.

Restaurante Típico
RUa João Pinto, 43 - Centro

(Bem perto do Hotel Hoyal)
Pl�toS D�v:ersos

Diàri,amente Bacalhau

e Calqo Verde

,Al'Qbiente Selecionado

Aberta desde às 10 horas da

.Mail,hã até às duas da Madrugada

I
,I

_."' __�_..
_ __

_ __-
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F lU. 4In':ilrn-'_ �".�_�-;t;iIi' �"".·--i;;_. :--111'''--'"

"Casa das Louças"
i

,
' (Chcl'em NeHo & Cia. T.tda.)

MAIS ESPEGIÀLIZADA .:00' �AMO - OS MELHORES PREÇOS.
ESTREITO - RUA GAL, LIBERATC 'BITTENCOURT, NO'200'

- Em frente à chunasearia "Faisão" -

JOlfos de .Jantar � Ch;'i, --:- Café'- Jogos Ué Cristal e Vidro>

o, Tudo' para Restaurantes - Bares - Hotéis.

. Artigos �al'a presentes (Bôdas de Pràta - Ouro, etc)

Peç.�s avulsas - pratos - xícaras - canecas - vasos - bibilô5
- leiteira.s - açucareiros, etc,

.

'11" Faz reposição de peças de j,õgellJ dt:. POrcelana, de qualquer marca e !
" de cristais Herin.g. .

I

'� .��.,'''''''._..,.
,--.�- ..��.--_!J,

i'é
I'

r; ,

I', R. Andrade, firma empreiteira esp.ecializada em. mão de obra. para
;� construção, reformas e acab�mentos dp alvenarias e madeiras, preç03

t' módicos.
.

'I Aceita·se construção pela Caixa Económica e Ipesc,

! Tratar - R. Nunes Machado, 7, 10 andar, sala 4 - Florianópolis .

�L --------.---.--.---- ... ---.-.-.----.. -. -.---.- ... -

---------------2.-•.-:-'- !I�

MÃO D'E DilA PARA CONSTRUIR É
RE'FORMA,R NÃO ÉMAJS PRqSLEMA

I.

Pi...�.�*@�.•.P...���------------��--m&&--�g.�.��A�.�;;=�,�U�_�.v�4L�6wt�.�.. �

.) Tl'an,suor!ad(tra VALE DO rrAJAi Lida.
,

TRANSPORTES DE.· CARGAS - ENCOMENDAS - MUDANÇAS
CGCMF N9 82,639,022

SANTA CATARINA _ PARANÁ - SÁO pAULO - RIO DE JANEIRO
� MINAS GERAIS - PERNAMBUCO

MATRIZ' - BLUMENAU ___:_ Santa Catarin?
ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, 166 - FONES: 22-1815 E 22·1840

END, TELEGR,: "TRANSVALE"

F I L I A IS:

-- I

'J I
, "

:tIO DE JANEIRO

Rua Nova Jerusalém, 482

Fone: 2·30·20·96 - 13oI'JsLlcesso

End, Telegr.: TRANSVA:LE

SÃO PAULO

Avenida do Estado, 1624/34

Fones: 227·29·34 e 227·68·82

End, Tel,: TRAKSPOVALE
BRUSQUE

Av. 19 de Maio, 100

Fone 1299

End. TeIegr.: TRA"JSVALE

CURITIBA

'JOINVILLE
Rua Dona Francisca, 3399

Fone: 3399
BELO HORIZONTE!

Rua Manoel Macerlo, 215

Fone: 22�99-44
Rua Rockefeller, 664

Fone: 23·3453
End. Tel.egr,: TRANSVALE

AGENCIAS:
RIO DO SUL

Rua CeI. Aristilhno Ramos

Fone: 358

ITAJAr

Praça Vidal ·Ramos, 5

Fone: 183
End. TelEigr.: TRANSVALE

FLORIANÓPOLIS RECIFE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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L .:1 ,F3!.�pe Schmidt, tI,(j - andar t0::,reo
C�JnGililtólS cem &nOll'ól mólll'caé1a

VENDO
GORDINI 66 Tipo 2>'l

Mecânica à tôda prova - Lataria em bom estado

d.e conservação.
� Pf'q. entro Saldo 24 - 188,97.
;;, Tr. Sr. Costa - Fone 20-59

Nunes Machado '17 ....,.. Conj. 5

VENDO OU TROCO ..

AÉRO 66'

Mecânka - Lataria - Eletricidade 100%

Pneus novos. Troco por carro menor.

Ou vendo peq. entro 24 - 337.94.
Tr. Sr. Costa - Fone 20-59

Nunes Machado 17 - Conj. 5
_!- .. ----_ ..

,Jládio Televisão é 1'ransislor
. ,

.

AULAS 'PE'ÓRJCAS E PRÀnOAS
.� DIURNAS E NOTURN�1i
�. INiCIO UE NOVA TURMA

Iníormaçõesi
'ESCOLA FARADAY

CLEMENTE ROVERE, N° :!I.6

- OPORTUNIDADE EXCELE;rNTE
Por somente c-s 1.000,09

VENDE-SE:
1 sala de jantar em fórmica, com balcão, mesa elás

tica e 8 cadeiras; 2 poltronas estofadas; ii. eonjunto -de

(el:�'o para v:1randa com 4 cadeiras e· 1 mesa; ·l estante-bar.
.. Vêr à Rua Teófilo de Ahneida, 122 - BOM ABR,JGO.

MóVEIS

---_._----_.�... _. __ ..._--------

VE'NDE-SE
t Casa de alvenaria, 110va, desocupadá, ai:nd'a' Sém

"ha.bite-se", com dois. quartos, sala de jantar, "copa-C'ozinha,
hanheiro, abrigo de carro e depósito, sItuada à Rua 'Ant'j

nieta de Barros - Estreito, próximo ilO' 'Cotégio Nos::;a

Senhora de F;llima. Tratar à Rua S. Jorge,. 29 'ou pejo
telefone 2832. Negócio direto, sem intermediários,

CARTEIRA EXTRAVIADA
Foi extra;viada ,a carteira de motorista pertencente ao

Sr. francisco de Assis ScherE1r.

ESCOI.A n�CN!CA FEDERAL DE SANT.A .CATA'RINA
EXAMES DE MADUREZA (19 CICLO,)

CALENDÁRIO DAS PROVAS

Português - 22-10-70 _ quinta-feirà.- 19-horas.
História - 22·10·70 - quinta-feira - 21 horas.
CiênCias - 23·10:70 - sexta-feira - 19h3Ó m.

.
Geografia -;- 24-10·70 - sábado - �5 horas,

Matemática - 24-10-70. - sábado - J9 heras..
'

.

Outrossim, informa que as inscrições estar'ão ·aberta;; -

até 'O (lia 30·9-70. das 18h30 às 21h30..

DR. A. IATISTAli.
'CUnica ,;d.e .Crianea!l

RUA NlJNlES ,MACHADO. _.2.l
ELGRIANôPOLIS

. ,
. Ji.·

A P A R T ,A M E N TOS·:
EDIFíCIO ALDEBARAN

.

UM SENHOR APAliTAMENTO, sôment.e: uiri ):"Qf
andar com 2·30mts2., c/4' quar·tos; 2 banhêi.ro�; :�ránde
sala, jardim de inverno, área de serviço, depe.ndências
completas de empregados; garagens para 2. cilrros.
Prédio de alto Luxo com haU· de entrada em' mármore

Acabamento de primeira· e tôda vista ,la' Baí�-Norte -

.

Somente Cr$ 5.000,00 de entrada. . '.
EDIFrCtO ALe ..

' .: o:

Com ,.tina;.·· �. .·�'Hlln�V� centro,. <

da cida��);a�,l' a .. '- .... i) õ;;: •
" lipa�,l�,�a'l.sen)

filhos, oU pessoa .�:' a,�1pf�r�p'#WVq,;go momento :para
emprego de capItal.

. . ,�.

EDIFíCiO ILHI!iUS
Apartamento c/2 quartos, sala, .'barl'heiros ·e ·(lepe,n.

dências.
-

'EDIFfCIO 'SORAYA ,

.

4 salas, sendo duas com 22,05 m2 ie :duas com

30,96 m2., sito a tua Deodoro 13.
CASAS CENTRO
CASA, à Tua, Raul Machado, casa de .material icif.:!

quartos, sala, cosinha, banheiro. uma área envidrâca
da com 62m2.. excelente vista, têm lugar :par;a ,gara

gem. Custo' Cr$ 25.000,0.0.
CASA. Avenida Heréílio 'Luz ,n. 186, área .:do :tcr

reno 250mts2 .. casa c/porão habitável, 3 quartos e de

pendências. Custo Cr$ 75.000,00.
Rua Álvaro de Carvalho, casa c/4 ',Quartos. sala.

I:·
banheiro, cosjnha, 'copa, ·l.av:and�ria, ·(lependênaIru),
garagem.

Rua. General Bitten('()llrt. casa de material,
.

área
11 por 4. 'Custo 'Cr$ 20 :000,00.

Rua, Álvaro de Carvalho, -casa eM quarto!;.. sala.
h3nh�iro, cosinha, copa, lavanderia, dependências, ga·
ragem .

I c,�.,�
AGRONôMICA
Rua. Joaquim Costa. área te1'reno .·10X-217 áJ1P'!f·

E'nst. ?,Om2. CilS� ('/2 ouartos. sala. cosinha. banhein'i
com P"�l'af!em. Cusl0 .Cl'!!i 45. 000,00. Cl'$ 9 .'500�OO. f,i·
nanri'ldo pp1;] CAIXA ..F;'EDERAL. saldo fi ·commnar.

Rua Serv,idiío Franzoni.. ·cllsn de ,matAlj·iãl. ,('/.,
Quartos.' s�lai �os�·nhfl. copa.e banheiro. (Casa ;,tõd�
l11UJ'ilch). (;J,$j 2R.000iOO.

rn"'.ITINENTE
. P.�ino Tnirfll1fia .. caSll .de materi:í'l. ''3 "Quartml. "sglla.

rosil1h�. hanhpiro. pm côr"'s. pm t,erreno .t1e .12x�O 'me
tros. 13 1 Of'l1(,i'ío. Custo Cr'i\; ::l5. 00000 .. (Barrei,·os),

Rml. Humllitií. ras::! c/::! ouartos. ·sal::!. grande c'Ot>lI
I' ('o�i"'l,a. p�l)ritArio. ·hanheiro. depennêncills ,de ,mri
nrpf!llnos. rom "hrigo 'para carro, área do terren(\
410 m? .. (F.stJ1eit.o).

R1Ja, 'j1pnpntp .TO:'lOllim 'Ml1 rh::lno. ·(l.rpR 'construín:l
lO::! 1'112 _ 'j1prrpno f'om ::!Of) 1'11'). Ilnro'l1im11d::!mentp,: c''''''
fl1J�rto� SAla dI" p�t�r sala n·p j"'fltar ··h:mheiro. '!)osi'nha
""'''ri0''''''' . f'ondrllíçl'l ppl;:l T<'0J:,minlfl� soh mprlilfll
""otA I:r$ 50.000.00 à vista. 1'ransvers.a1 com Santóf:
Sar.ü"'3.

. ·'",,'_1

,. ",." '1= IiU'I�

T'T'Ar.T1i1,';S'(1 ua. 'Pmjetada ·s/'n. 'casa "C/3
qUWTOx \nla. Ci)�.i.,I1H. ·banheiro. c/t.erreno "de ·330m2.;·

;J�iIU�f!l DO� ÀÍ) YijLjt;'Df!� .' �d bl�t�Sl�
- SEÇÃO DE SAKTA CATARXA �

rn: !) i' 'ir fr,. i1,

Eleição para membros do Conselho, no biênio de 1971/1973
Insc:rição ae ê::anclJdstos

Cumprindo determinação da Presidência desta Seção
e nos têrmos ela decisão do egrégio Conselho Secional, na

sessão realizada em '16 dó corrente, íaco .público que se

encontra aberta, no período de 28 de SETEMBRO de 1970

a 19 de OUTUBRO de 1.970, a. inscrição dos ADVOGADOS

que quízerem concorrer f, eleição para membro do Con-
. selho desta Seção, no biênio

.

e 1971/1973.
São requisitos para essa inscrição:
a) Ser residente 11a Comarca de. Florianópolis;
b) Estar inscrito no quadro de ADVOGADOS desta

:Seção há mais de cinco (5) anos:

c) 'Estar quite coma Tesouraria;
d) Estar no' pleno gôzo de seus direitos estatutários

(Lei 4215/63):
e) .Não exercer cargos, funções ou atividades Que o

.

incompatibilize para fazer parte do �onselho.
A iuscrição será feita, pessoalmente,' perante a -Secre

taria, na séde desta Seção, à rua Felipe Sehmidt p<'>.58/62,
.9<'> andar, conjuntos 907/910 (Edifício .Fl�Qrêndo 'Oosta),: as
.sinando o candidat�, na. ocasião, o livro' próprio e preen .

.chendo, em duplicata, a' ficha informativa ·de sua situa-

ção ,profissional.' .

'

Findo o prazovestabeíecido para ·a ínscrícão, será a

relação dos inscritos submetida ao exame 'elo 'Conselho,

.para.ornanízacão do rbI dos elegíveis que concorrerão ao

slItraqio na eleição » :'.8er realizada na segunda quinzena
de NOVEMBRO pt:ÓXiFlÚI, em dia a ser oportunamente de

signado e anunciado .com antecedência.
.' Florianópolis, '23 .. de -setembro de 1970.

Tú'l'io ·Pinto da. I.,.uz
. -Í-<.> Secretárto

BANC0 DO E:SlfADO -DE SA:N:rA C:A'I'AR.lNA
\

. EOITA� :E>ie CON)J'OCAÇAO
A'SSEMBL�iA ,G.E-R.AI. e:XTRAORbINÁ-RI'A

São éOl1vocados' os 'senhores a('ioni�tas a �C' reunirem

em Assembléia Geral B;tiaordinár..ia .. na -sede dê.ste B:mr:o,

a Praca XV de N�v.eill'bro, esquina 'da .Rua dos tllhéus,

nesta ;Capital; no dia·.}2. de outuhlO vindouro,_'às 10 (déz)
hO�:ls. 'coin a seguinte OR;DEM DO ·DIA :

'1<'> _ Verificácã� do resultíldo da subscrição do

':.:ument� de capital autnl'i:zádo ·peI.a assemhléia
.

geral ext�aordihária de 27 de ievereiro de 1970.

·e 'demais, '!ltbs relaci.onado.s com o citado

aumento. '

2'<'> ._ Redac.3o· definitiva ,do .artigo dos pstatutos
.

s0ciais peitinent�s a'O f1UlTIento do capital.
·

'30· _ 'aut'ros aS$UlttoS' de irl1erêsse social. .

Observa-se aos
.
.,SEmh9res ,al!Íonistas Que .ficarão

suspensas as transfeliênei<ls de ações nos dez 'flias' ·que

ante('pderem à Assembleia·..
Florianópolis, 29 'de setembro de 1970.

.

João José di!- Cuj1ertino MedeiICos, Presidente

.

Ja.cob AU9U.sto ·MoD.Len Nácul·, Divetor
José Pedro ,Gil, Diretor
'PaoLo Bauer ;,'FiHho; Diretllr
110 'de São ,p.lád.dó Brandão, Diretor

Cv,ro Gevaé·r,t ',Diretor
.. '

• CAR'téIRÀ::E'XTRA)/IAD'A
Foi e.xtI:aviada· a·'c'arteirâ 'de motorist�· pe'rtencente -ao

sr ..Hilário Scheidemantel Soares.

;'
.

'eB'dendo.
casa cI68m2 .. Custo ..Cr$ 10.000,00.

BOM ABRIGO � Rua, Hermínio Milles, caSa cf?
.

.

. Çl�A.rtos ..2 salas. coJ1a; cosinha�· banheiro, 'gáragem, 'VIl-
.

ralida: parte de trás; . sala, 'banheiro, IavàÍ>ileria, 2'

qll:\rt0� .. Co�inhil. c�Í:lrtas·q.ueira, .terreno· -de 360:m2;
('(;nstrl1�ão IRO m2� ".

, .'
.

'. cO.QuEilW$·"':-' RUIl,-Desembargador peqro Silva,
clÍsà: c/4 quartos,.2 'salas,' cosinha, 2 banheiros, ·em ter

rét\ó. :de. 14x29.· casa de. alvenaria, CustQ Or$ 55.000;00;
ac�it� propqstll,:, I: f,'�� .

. .

.

,. ,

���;i!('" . _/r ''I!of(l�"Df4���� . �i,� " � �4t�� �

ii. _f:r�hte pàTJl �!u .

. ''', lateral'
. >, .'

Gt��13jÓ00100:, �, : \. . . ,

-> o .::
'>. �'GR�M'I�#t' b 'Íhla:;<liAristíl}e$.�ô.:B.o":

'CQm 1.2 por 23' rrietros. Preço Cr$ 6.000,eo.
, CAPOEIRAS - fRua, Joaquim 'Cárneiro (lote 21).
\Ousto 'Cr$ 6.'000,00 ..

JA'RID�M CONTINENTE
': '::�rande loteamento fia 'Avenida Ivo· Silv,eit:a e San

.'tO!l, iSaràiva, . já COIl)' ca-l�ámento e ,luz 'elétrica. 'Lote· li
Cr$ 8.000.00. financiado.

,.

COQUEIROS'
·lRlla. 14 de Julho n. 220. 7 .lotes para Indústria,

.

'.m�(Undo 16.RO _ 16;70 _ .18.20 - 12,20 _ 12,40 -

,16;60 .�e 19.60 metros, de 'frente. Preço Cl'$ '85:000jOO.
J�í:1M A�RIGO _ Rua Antenor Morais, .,área de

300 m2 - 12x25 (lote n ..39).
.

·ESTREITO
.

Rua. Filipe Neves n. 23, 24, e 33. Três .lotes sendo
� a (;l'st 5.00000 e 1 a ,Cr$ 4.000,00.

TRINDAOE
Rua. La1Jro Lirtharell, sf.n. ãrea 15 metros até 50

'jmf\tros 'de fundos. Custo Cr$ 80.000,00 com 50 3

'60% ,(le sina'1 o saldo a 'combinar.
LAGôA iDA CONC,EICÃO

· lJIerreno de 20 por 40 metros, ·no ,melhor .pónto ,

ija T_Môa. Já todo murado.
CA+lASVIEIRAS

·
3 lrltPs com i.260m2 - 30x42, Custo .

,Cr.$ J8.000.00.
P.�NTANO DO SUL

, Localiq;ação. Armação .1da Lagoinha, állea ·12x30.
{custo' rCr$ 5.000.00.

AJLUGUEL:
I;\'luga�se uma loja e sôbre-loja na rua Trajano,

::201m2.
.

A'luga-se uma 'loja comercial, na rua Conselheiro
MafrJ}.

POONEL - P.,olilOtora de Negócios Ltd-a.
I'MóVEIS

·VeNDE·SE
Rua Mal1echal Gama D'Eça (Chacarã da Molenda)
'Oàsa c/4 quartos, Living, sala de Jantar, ·sala de

.

estar. quarto de empregados c/banheiro: gar agem bem

grande. ·cofre embutido. 'téIefone, 'lavander.ia. Pl'eI;O
Cr$ 200.000,00 a com.bínar.

�L�GAlSE
Alug('l-!�p- parfl esrritório ou .consultórios .() andar

.mperíor ria Rua dos ,Ilheus, ,no 16.
Rna Tenente !im'Veira. 21. - �:tla '02 -- Fone 359'0

· . "fill'ori-anõpolis - Santa Catarin.a

u3sl*>sa, Filhos, Mãe, I!mãos> S,ogros, Cunhados e

8ob'ririlÍQs
'

do 'sempre lembrado e ;qu\')rido
.

.VIVALDT lAPOFALLIS
:Pr<iJ{'undamtmte' conste- com- seu 'falecimento, a-

gr:adeceíÍl asjnanitest. r 3 ami'Zades e pesar, con-

.

" vidam '0'S pare_ntes e j,i;S:; _:.> amigas para fi Santa N1is-
·

,9'ê,·rque, 'em sutrágio de �;l :.' alma,. f·m'ão celebrar ,sexta
"feira, dia 2 de outubro, às 19 horas ;n3 'Capela- do 'Co
.legtq rcatauinense.

.' Por ,'êsse ato reli!:!ioso e amizade, antecipadamente
agràdecem.·

�

. AGR" '1> �"''\mNT.o
A 'fah1Íliu'do' sempl. morado VIVALDI GARO-

'FA:LLFS,' a'grad�ce de -cO'a�ão o s�dnho e a dedica.ção
,ao 'b'urtunlitário: médico Dr. Isaac ,L6báto Filho, ao Dr.
Paulo .'Sêhelemper e Dr. Paulo Sá, as iJ1'11ãs .e .infermei
tOaS ,do 'i}f::dspital de Caridade e a tôôos o� amigos que
os.· ájáda:min d'úrapte o d J�croso transe que acabam de

.

·

pas�'lJ,' :\. :
.

.'
'

. . .

----��.--------------� ----�"�-�'��'_.�..�-�--�--�

DEPÁRTAMENTO CENTRAL DE ,CO'MJiR2\:S
CQ'NCORlttNCIA PUBLICA N° 70/1127

ALIENAÇÃO DE: MaterJálS .-diversos
/"

. ..
'

,:. '. AVISO
.. .,

o. I>�i)atlarnento Central de. çomp_r:as torna pú
blico, par'� coill)eCimentc c:JS intetessados, que recebe-

· u:á ;pr�pos1as,' ..no têrl11()� ")ecl'etd'[GE�15/] 2/69 -

8.7$5;.�té';à� 13:horas do ,i.1 26/.FOt,l:7@, :Jbara a alie
;n�f;:ãC! c�e: ,L;am,peã()· à gas, Fogarei!'@ :1�qi1iriho, :- Mo
tor ;Ji�li'l'( q1�á;�u5n,� d\:Õ costura Elgi,it, BoHj[j@ (;!G gas, e

m.paJ:�lhQ·.\G�Bia<l'0t de faturas (à ge�átin.á)
.. �. :��,B;di(al'ei:iç(ff1tra-se afixado :na ",éde.do DE!parta
Iil.ént� i��!'[�l.; 'de.. Çompnls à prá,l;,_-a .Laur0 Müller nO
2,; tBIG:i'if!ii�lís.,_�Qhde , �Jes.tarl6s. os··esdarecimen,
tos.."ite.cêssáí.iós.: ,;'

..

. -

láoÚ.án6·pgH�; 28 c:� ',0 197Ô... ,'.
,

.. r:"
;: ..��:l1.7�fB.i-�� :�G�E���;:Á

jJík·;&LÊÚlrlJ. ·1�_iDMI.H
·

���.;��1,�; ,�����mbttlC'
dlI.dê '.'::":"; ;�neu:tosêS' Í' ;rot���� ,'.:'::� '0�ntação�.�.<.',,:...{.��.,�....._··".�.,·..:...·�.'·:

...·.'�.:L.:.i.(p,,·�N�.)t(.',:. ,...

"V.,,",UI>Ul'3"""'" 1;1...... . ,,);. :�t}�� ,,�l( l':" ao "an(1al

��&� 3���'
lO

,�:,;',;;��i:J:.'}:',_�)::.<'��..;)-: . P:��L�:·{:·:;':;; :. '

.• :
.

.."'7f' f.lhlsJJnbasc- "-'LO,.Cab�l�do - Micose\:

. \' �ã���.�1:1;;',:,�,;;�g� :��,
'

.. ;.

'�!Jil�:
.i. {f "�rj i

Dl,trian.•e·. t
. àttir\ii(la� ia:'

•

� • . •• "i f'F.�+'$3�.· ,

.

:
- :.

;-.: '��NS\1Lr�ip,?: _ .. R. )etan�é'ÇôélhÓ, �2�·�
RCiI, J.ulieta o....:.'2.0·.alIôar ... sala 20'j; ,c ..

, '

>.''- \." ._':

d1i')P_.� ._I�; L..a<.r;':"·. U .. '. " '" 'V.t!L .. , \. Dl!,; .1\.l' �L ALf_
FrEt:;].l de citacao C01il o prazo de trinta (3lif' '

d'.8S de íntere= ador. �r -:entea, incertos e .�8.;"·.·:
conhecidos o rouior Volne Ivo Carlin jliiz,"
de direito da Comarca de Biguacú, Estado Ób'
Santa Catarina, na forma da lei etc. .;-

.

Faz saber aos que o presente edital virem' Ou dêle
conhecimento tiverem, que- por parte de Juventina M:;'
zira -dos Santos, brasileira, solteira, maior de profissãe;»
Enfermeira, domiciliada à· rua Santa Cruz, em Alto Bj."
guaçú, Município da Coniarca de Biguaçú, Estado dé';
Santa Catarina, foi requerido em ação de usucapião Un1

..

lote de terra urbano, situado nesta cidade, com 'área
'de 186.819 m2 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos 'e

dezenove metros quadrados), com as seguintes 'medi
das e confrontações: ao Norte, onde mede 1.92111>, com
terras de Antônio Pedro Martendal; ao 'Sul, onde me

de 97,50 m, com terras de Francisco Salis; a Leste com

1.212 m, sendo por uma linha reta de 959 m, dai que-
'

brar no sentido Leste-Oeste, com 34,50 m, seguido por
uma linha reta no sentido Norte-Sul, com 253 m, .com
terras de José Manoel Antunes e José Pauli Richatz e

.ao Oeste, com 1.212 m, C0l11 ditas .de Manoel Vkente
de Oliveira. Feita a justificação prévia da posse foi a

mesma julgada por sentença. E, para que chegue ao co�'
nhecimento dos interessados e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente .edital, .que se-'
rá afixado no Fórum .desta Comarca, no lugar «íe..ces-
tume e publicado na forma da lei. Dado e passado nes-
ta cidade de Biguaçú, aos oito dias do mês de setern- '

bro do ano de mil novecentos e setenta. EN, (Ass.rJoão .

Pedro .Tosé Guimarães, Escrivão elo Cível, o' datilogJiA'-.:
fei e subscrevi.. Biguaçú, 8 de setembro de 1970. (Ass.)
Volnei Ivo Carlin, Juiz de Direito, Confere-com O"ori'.: \

ginal. Data supra. O Escrivão do Cível, Pedro .Posé Glll:':
marães .

'�'\
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), -\LUt{i'INA �')A «){UZ, jLEMO�i (fi', �'I", I

A Farr.ília ele Landelina da Cruz Lemos, conviei",
F rentes e pe ;<:ôa, arn g8S para a Missa de Trigésimo
dia, que eln intencão de sua boníssima alma, mandar:'!
celebrar no próximo dÜl Cil�CO, segunda-feira, as deze-
nove horas na Igreja 1 .

•

�, Joaquim.
Antecipadamente. . .,Jece pelo comparecimento,

DEü_AIRAÇÃO
Declaro, para os devidos fins, que foi perdido o

Certificado de Propriedade do veículo marca Volks

wagen, ano ,1963, placa 84-83, motor 13-1'52245, chas
<si B3-10592'4, -de m:",]'� »rooriedede, bem como o

Certificado de 'Habili' �) 25'571 expedido pela
DVTP em f!orianópl, Carteira de 'Identidade n-o
93.372 expedida pelo iro,.:tutJ de Identificação Médi-
co Legal de Florianópólis. .

Florianópolis, 28 d» setembro de 1970.
. .

Niltori José Machado

'TERREf,JQ VENlIiliE-SE
Vende-se um ter.: "fi 3,94,6:60 metros na

.práia.dá Lagoa, ou troo _,-_
_

01' rural. Tratar à rua Nel
son Nunes, 6 - nesta

..

'<\dil ,Rebelo
rto""i� 'W. Silva

i4dwf.gados
<;?'mente com hora �arcada
'Centro Comercial ôe iFlorhnópolis - sala. 1111� ',' .:

R. Tpnentf" 'SHveira. '2" -- ·'Florianópolisl....:.. se.,

ENDOCRINOLOGISTA
OR� LUIZ CARLOS 'ESPfNbOtA

Dois' anos de residencia no Institut.o 'de Endoc1'in�
togia ·(la GB. '(prof. José, ScheTD;l!J.nn>. ,.,

Pós graduado pelá pue (prof. Jayme Rodnl!iJ,es);:
Diabet�s ...:._ Obesida<Je - Tlreôiôé - Distúrbi�.'"

. GlanoJllares- Dosagens Hormoriais __. ,";Bt .. ;
•.

C0NSULTóRIO RESf;Ol,<:N.nIA 'j

Hospital Cels0' Ramos Fon:e .3"14í7..
f:one 3699 - 38.99
tOas .11 às ;J -Rhs. dià,ri.amente.

.

.
Dr. Décio Madeira :N:ev.es

...GJlfS0 .de Contactologia no Serviço do Professor
mBteD Jt<o6ha, Belo Horizonte.

<C0nstlltas e adaptacão com ;h0f-a marcada pelos
telefones '3f69Q,3899 'e. �" das i10 às '117 'hs ..

Consu tório no 1- Celso' Ramos
----......_.__,:...."_'......_.

.
.

- .:
__

.

.;._----

\ ,,'; ,,': MISSA DE 70 ,DIA
. VIVALDI GAROP·ALLIS

'TOALHAS DE BANHO F R0STO
�SOS

.

GUARNICÕES DE MESA \ .

ROUPA DE CAMA' ri '!

JOGQS PARA EN-v.OVAIS .

D:AS MAl'ORES. E MA Tl,.; '.FAMADAS f'A:.B.RI_
CAS DE SANTA CATI\Pl'NA!'"

Facilitamos' o. pa'l"l1lf·F,tO ..

Rua Conselh�iro Mafra, 47

,�-
,

. <.� '-'"

DR.' 4GAMENON "" '''.f) AMARAL'·
Am(OGADO .,'

'CAUSAS: CíVEIS,..,.. CR!MINAIS --. TRÀBA'LH.itStt'A:$
ADMINISTRAÇÃO DE IMóVEIS'.
T"O'tES E CASAS A VENDÁ:". .

PRAIA DA SAUDADE, PRAIA DO'ME<I6> 'j..

BOM ABRIGO·
.' '.

.

., '

.

"

CIC - 0017166289.
R. Tenente Silveira, 21 -- fone 2768.

DR. EDMO BARBOSA SAIT,OS'
Cirn,;ão Dentista

.1Io.l'árlo: de :,>a. a 6a Feira, das 14 'às 19 horas
�Rua DMtlol'o. 18 - Edifício Soraia·- ;S�la 13

Nf,ENDE PATRONAL DO INPS
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�,tl��0,�Jt'i�IRÊiTo ift ':AMARÇ�:'J.}t tÜG:UAÇú
,

. iEqitáLlfe praça (')111 o pjazo'jie: 20 dias, de
·bep.s 'penhorados no executivo,' movidb: . 'por
Bancp.'Brasil'eiro de Desenvolvimentos S. A.
contra José A. Vieira e João Martins Filho
na forma abaixo: /'

'

.(;) ·d(i)utor Volnei Ivo éarlin, Juiz de Direito em

�eréíCio, ua 'Comarca (' --""naçú. Estado de Santa
:Catarina, 'na forma ela lei, etc.

FaZ. s'áber aos que o P 'sente ,edital cle primeira e

,'Única praça, com o prazo de 20 dias (:Vinte), virem ou

Mele tiverem conhecimento, qu,e no dia 14 de outubro
�'cle iJ'9ii]O, às '14 horas, no Forum à p.raça Nereu Ramos,

.

·

nesta Cidade, o parteiro dos auditórios dêste Juizo le
vará a público pregão de v�nc'a e arrematação, a quem
'mais oer. e maior lance (." ..

l'r, acima .da avaliação, os
i "bens 'penhorados, const;l. ' {�e um 'teureno situado no
.

lugar Fazenda, nêste MUi"il.:pio· e Comarca, com área
de 4-5'0:9"{J0 metros quadrados (trezentos e cinquenta

�':,��': mil e novecentos fiZ), com as seguintes ,con�Tontações:
t�:.!... ' frente a Leste ao Sul e ao Norte c0'Íll a estrada da 'Fa-'

:�\ :. zenda aos fundos a0 Oeste com o 1lrav�ssão iÚeral, 2 O)

";�. : frente a 'Leste' caril o T,'" . 'S�,RO 'Geral; nos 'fundos ao

:.li": Oeste com terras de JHe;c. José João:e Manoel Ja
'oh;, ,có Marc_elino, ao 'Sul COl, terras '(j!e 'Sebastião João
,'rI Schinit2J e 'ao Norte com te,�ras de �bdias José Vieira

aviilialile pela quantia de Cr$ 5,OO,flO (cinco mil cru�
,'�

..

eetros). E quem no mesmo quiser lançar .compareça· no
dia, ,hora e "local designados, cientes de que o prêço se-

.

'.' Tá'i vista, 00 nos têrmos ,l'1 art. 167, § 1° do C. P. C.
E, para que chegue ao c' 1 'imento de quer interessar
possa, mandou o MM. J: l..�",pedir o .pr�sente edital
'que sera .J>ublicado'na (1.)1]) da lei e afixado no lugar
de b0stume. Dádo e passrado i1estl!_. cidade de Biguaçú,
aos dezessete dias do mês de setembro de mil novecen
tos e setenta. Eu, Pedro José Guimarães Escrivão, o

.datilografei e subscrevi.
<Biguaçú, 17 de seh 1 ira de 1970
Volnei Ivo Carlin, JII> de Dir�it\j), em é:x:eGÍ�io.

- Problemátic3 psrqulsa, Neuroses
Prafessor ,de Psiquiatria da' Faculdade de _MlMilC.1P';

DOENÇAS MENTAIS
�

Consultório: Edifício Associação Cat.arlnense .dA
Medicina. Sala 13 Fone 22-08 - Rua Jfu'.Oriiroo

Coelho. 353 - Florianópolis

MUDANÇAS LOCMS 'E f'ARA OUTRAS OIDAiDES.
DISPENSAMOS ENGRA'DEAMElNTOS. "�'U:A PADRE
ROMA, 53 - FONE 2778: _ :ANEXO AO DEPóSITO

MÓVEIS CIMO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, Quintá-feira, lI? de outubro 'de 1970

c-

o Deputado Ivo Reis Montene-

gre reassumu ontem sua cadeira na

À�sembléia Legislativa, depois de

�ernlal1ecer afastado - do posto riu
rante alguns mêses para tratamen
to de saúde.

(') parlamentar, que está em fran
ca �tecupera:;ã(, fêz questão de reas

sumir ontem mesmo a fim: de se ha
- bilítar para <1 reunião do Colégio

, E)eiÚira,1 que escolherá os novos go
-ve).'na1'ltes do .Estado.

c "

, "Come amigo particular e, "anli
,r,a.dprdas virtudes políticas 'e adrni,
nistl1ativas .do eminente engenb'Jiro
:Colomb'O 'SaIH'� 'e' do senador'AÜ(io
t.Ont.ap.aõ' ':______, di�se - "não pode:nél
deix_ár- de dal�-lhes meu votq no pró,
�)mo sábado".

Glauco foi· a.
,SSp· reclamâr
da poeira

;

�. O Seéretáno Glauco Olinger,' da

Àgrlcultura, esteve ontem na Sécre
tária de Segur;;lriça Públic�. a

-

fi�
- de levar ao conhecimento do, Gené
ral Vieira dd, Rosa os danos qUf) 'II

nóeira
-

provocada pelos 'ônib-us:, da
Emprêsa Taner caUlia nas máquinas
jinpressoÍ'as dlJ Acaresé. Os coleú
vos manobra'm por h,ás, do edifícIO
do órgão" bvantand-o muita poe-i'ra
(' afetando as máquinas orçadas -e!r
t.:1'.$ 180.000,00. O Secretário de Se·

gurança,. sob ,cujél juris,di'ção esta' o

Oet,ràn -, Departamento Estach:al
de Trânsito - proib,iu imediatamen
te- o tráfego (le 'veículos naquêle h'e,

eho, estendelJq-o a linha da �mprê
sá at�- ás )mediaçÇíes da Penitenc'1l1.
ria do �Estado .

O Centro Q(' Estudos Pedagógicos
Professor Hp\lTique Fontes, da Uni
vêrsidade J:i'f'déral de' Santa Cata

rina, receb8u' convite dos Cent1'i)�

de Estudo dt. Pedagogia das Facul-

,dades de Filesofia d,as Universidéi
des Federal· e Católica de Curitiba
� par'aná, Pdi'él o Encontro Nacícnal
e !=$tudante� de P�dago9ia, a reali
zar-se naq,t,lelil Capital, de 19 a �4 de

oútubro.
, � ",Durante o Encontro serão deba,
tidos os !ieguintes temos: A Equca·

� ':1
� il r;�alidade brasileira; Cria·,

tivid.aJe e Comunicação; Importân,
�_�-ia da Pesquisa; Meta'g EducacioT'.ais
"do G.ovêrno; ]- aculdadp.s de Edll�ação
,;____ Reestruturação do Curso de Pc-

dflgOgift.

A bancada do Movimento Demo,
crátíco Brasilelro vai comparecer à
reunião do Colégio Eleifor<,l da As

sembléia que escolherá no próximo
sásado o� Srs. Colombo Sanes e Ati
lio Fontana respectivamente para
os' cargos de Governador e Vice-Ge
vernador do Estado:
Ontem o lider Pedro Ivo Campo,

e o vice-líder 'Carlos Büchele . reve

laram 'a O ESTADO que a Oposição
jamais deixaria' de .comparecer à
sessão pública marcada para às lO

horas de sábado, mesmo porque D.:í

oposicionistas não -

pretendem criar

qualquer problema relacionado com

a falta de �'quorum" para a votaçlP:
'. Entretanto. os dirigentes emede
bistas adiantaram que a Oposiçá0
Irá se abster de votar, apesar de em

principio nada ter contra as pes-
I

o

soas dos candidatos, e

ter 'analisado a questão
pecto.
A posição do partido será anun'

ciada oficialmente através de. UÚli1

declaração de voto a ser lida pelo
Sr. Pedro Ivo 'Campos, no. momen

to da votação Neste documento, que
será encaminhado à mesa que pre
sidir os trabalhos, para constar da

ata, os
-

oposicionistas vão esclarecer

que deixarão de votar por não con

cordarem com a maneira como foi
conduzido' o processo' d� suce§sãu
estadual,

,- .

O MDB, segundo ,sua orientação
política e (1oj.Ítrinária, sõmente par

ticipa de pl�Ü.os diretos, e por i�so'
não emi'írestará sua colaboràção à
escôlha dos novos governantes �a"
tarinenses� explicaram.

nem mesmo
sob êste as-

,Campos .NOVQS: '2a• Vara, para Comàrca
,

,

' ,� .

O. Deputádo Nelson Pedrini soU
citou ontem na. Assembléia o' e'.i

vio de expedientes ao' Governad(Jr
do Estado e Presidente do Tribu
_nal de Jüstiça, apelando para que

seja criada uma segunda Vara na "

Coma'rca de Campos Novos, q'uando
Q.a reformulação da Lei de OrgantlH
ção Judiciária·, cujo" aI!teproj,eto_, e<;tá
s.endo, obj,eto de. an.ál'ise por parte

. do Tribunal de Justiça.
A proposição foi antes submpt

da, à consideração da Comissão de

Justiça da Casa, que manifestoll,se
favoràvelmente· ao pedido do par

'Acompanha a proposição, um' le
vant.amento estatístico contell(�o -. o
volume de trabalhos, da Comarca de

Campos Novos.

Sunab alerla OS frigoríficos;..
O Sr. Robl'rto Lap� Pires, De!e·

�ado' da SUl1ab em Santa Catarina,

�lerta ,os frigoríficos e abatedpuros
para él Super Portaria 42 que fix3

em "50% o limite máximo mensal
de abate de rêses, calculada sóbre
a I:nédía dos pleses de abril, maio c

junho, inclUSIve, do corrente ano,

para, os Ing0ríficos e abatedouro;;

que não assinaram Têrmo de com

promisso com o Govêrno Federal".

t\ presente portaria Sul'�'u Aa m

cessidade d3 "disciplinar o aba�te,
cimento da C::lrne bovina e· deriva

dos, ,110 péICdo da entre-safra do

corrente ano, e "considerand,'; qm-, o

ahate indiscriminado, fôrça
.

a ' alta

do . preço nos centros produtores"
O descumr,rimento da Super Por

taria 42 sujeitará o .responsável a

várias penalidades previstas �ih iH
além de can::elar as atividàdes do
estabeleCimer.to por prazo não in·
ferior a 30 dins.

..

eXIC
,

"�_,oI

D' to·m muito
...

.1 elo
O selecionado brasileiro conquís.

_ tou ontem á, noite a Taça 'GratidãÓ
_

'.
ao vencer por 2' a 1 a seleção do:'M�
xico, em jô go .realízado no lVÍ�rà-::a o

não A mesma equipe que conquis
tou em definitivo a Taça Julles TIl
met foi assistida por 140 mil torce- V�ncen�6 por 1 a O, o Brasil íni.
dores, inclusive o Presidente Garras. cíou

-

a segunda etapa sem apresen,
tazu Médici, que aplaudiu bastante ,8 . tar o que sabe jogar, fazendo com

dupla Tostão-Pelé numa -atuaeão. do" que' a torcida voltasse a vaiar o: se.
disputa do mundial. Os gols, do Br_a lecionado canarinho. Pelé e Tostai)

o. Diretor Geràl do bepartatt.fento' sil fora{l1 assinalados por Jair·ZÍr.Jhp voltaram a mostrar suas qualidades
Autônomo de",l,Engenhal:ia Sa1;Jitária, 20S 14 minutos e 'fostão aos. 57, des

,

-. à partir dos 5/m, quando o craCjh8

engenheiro Sotis Tel'tschitsch;' ceje' ,

contando Lopez aos 89, minutos pa- mineiro, ampliou para dois, 0-' 11101'·

broú ontem convênio com o Preféit,) ra os mexicanos. câdor� Pelé wJrE;U falta na intermo.
António' Pompermayer, vis�ndo a

O jôgo começou c_om ,:pequel'l� su-
' díáría, más' I.! árbitro' bem col6b_do

implantação dó sistema de- abasteci perioridade 'aos brasileiros,' com', as ", ai>ixou' que levasse de vencida; a, io
mento. ,de agua, 'do 'município ',de mexicanos sentindo um pouco 'o' (?ri.', ,-, -:gild.a, ",serviIld'o Tostão qué (lpblu
Xanxerê,: O,ato' ÔmtotÍ com ii\tir{' 'Ina do Brasil Já 'aos: 3in- Pelé lán ",,:,t�ê8,. adversários e, na saída' do go

sença do Deputado :'Fernar,dó has .cou Jairzinho que' sofreu' falta: na:
"

Jt'iro- 'Nló€a..1Úl'OU em seu 'canto ("j:

t '-I'd< -d G
,', ,o'�':f' .entrada da área', cobra_d�pov,'Rl'-n.', '·-",querd_:ô. ',- ,�,

os, r er o' ovêrno na' Assemu' Ú13 "'-'
,,'

Legislaüva; Diretor ..de Fi�ànç�s-"dc_- "lino para' defesa do .góleírn 'Mo.i�. i:. '.' A equipe nacional acomodou-se
DAES,

.

economista PédrQ' Bê:rióliilP, Mais tarde, o ponteiro 'p'];asÜ�ir6 !;:,:h ; ,�ohi o escore de 2 a O, deixa nÚf1 os

da Si1v�; - Diretor de AdjÍ:ii'histI:aç;I�> Ira na, área adversiHii�, chMtârí.do;' ,y'isitapiês: 'j.ogélr 'melhor, Ínicia'ridCl a

Sr. ; Í>àulo' Agostinho .·'ça ,s'i��à ;;e '? sem direção. Em contr�-�tà�lue:: ��:.. " ;;,:'�'�l,_rti-r- ,dí?� "40I� pressão na d;efr'8(f
Diretor

-

Juri{Iico',' báêlllli;ef; Matfi!>t)' .mexícanos fazem boa �ramjl;,' ca))el':' ,,,' ..:;:b:r:-asi��rr;L O' g61 mexicano surgiu de,

PigoZ;ú.
"

"
'.

" :'':'; ,� ;:.. d.o a Gonza!el àÜ�ar, '-vi�i�'-\\tàméntê:! .:, ,:vó�� <-de" 4ma c6nfussâo' na àTea' b�'a·

Q doçu�eí-ito:. ontem.: ,Úim�d;{:,�'st-.,. no travessão de Felii.. 1\6s,. 13rh ,:,V'�r/: ;' � :;iIeirll -!los, 39m, com a' bola sõbran·

.
beleé,e que ó' D,AES e:xe.éut�t�\'tÔda;s dívia é lançado em p1'.ofundi&d,�-;':é:�; "t-lo' i>itr� I�bPCS que marcou apesar

as obr:as' de ,i::rFip'iâÍÍf�ç�çi: :âo:'���y�iiil desperdiça boa op�rÚH;idade '; ;��'h : ',mi" 'esfÔrçó �d{' Ado para defender.
de' a-basteéimen:tó d.é. água 'qa��u�le abrir o marcador.

.,'..

:� 'O Bi�siÍ jogou corn Félix (Ado) -,

mUiiíéípi('j ,0e-sl}j1o;·· cbri�tâÍíi�; :;dé Gàr16,ª _!\lberto, Brito, Piazza e Eve,

.:�pt.aç?Q, aduçãJ., \t�tàrti�nf�'-'érdis. A foi r;Í11dp: � Clódoaldo e Gerson (Pau·

tribuição; d:O� Üqdíd-lÍ.; coín<iináls. ês. _ i� CesÀp);' J«ífzinho, Tostão, Pé'Li e

té -"conVêÍli.Ó,;� e��y��,il� :_.a r 'áil��ó��� '. [l;iv�lifio ..

- <:Ú mexicanos . jogari11Il

damenfe vmf,'} -Q' numer-e- dê' !:!es --tom' ,Mota' (Costrejon) - Vantolra,
catai�iIiênses .onde"c Ó DAES <� .

'8
-,

'

;.�ejil1â� ,�i'ónte7 e Mamírez --

.

Gon-
.

tíÍ;mténi �.. ;,',hiço :'de' at3àst�cihlf.e�tO
.

-.l��ez e ;Herr(;qá (Prádo) -' PaQ_ilha

de ã�tia.' Ã fiova 'Ji!Íetá 4� .,:�1tt�'j.q)l!â ,; )�ádii�n), Vàrdívi�, Lopes e Gomt:z.
_ _çstá. sên<j.õ c�inprJda -_�, )J�ça' �pda \\'� '. p·a.iÜda· foi dirigida por Miguel

. atu.âl,: àdmin�str�çiib
.

qual'.sejit· á�,iJe ',ê<;erezia'� 'auxiliado por Miguel Co

éithlgir, tbdos: os irec4n-tos. dii' )jJsi�(ici ,fuezjlna e ,o itrrFano Pertrini.
'

desde o ···longinq:uo Mon'tlaí: Jiti �'x: .� ,,:A: se_l�ção brasileira jogará do·

tre!TI0-oestei:tté Cricitima;;; nb'��tJ.}' 'cik, de partjd?" os ,1 mingo contra Ó Chile, formada P')l'

Estado.
. _.- "

",,_, ", jogadores preocuparaJIl-se em tpC�I' _

-, eraqúes' _do; Botafogo e Santos, dt-

:De: putra �a�t�,·, prq�segll�m em
a bola, fazendo �om que o nível dê \�, 'c';�endo embarcar às 9h30m de amá·

ritmo aceler[l:do �s 'obras ,pe" i�pl"a,�-
jôgo' -caiísse· bastante, ",J;llotivand9>�, ,�, )l:Jt�':�p�ra Santiago, segundo decisiio

t'lção do sistetyla de, �g),la ,db '�aine'í. ,v.�ias da .. -'toreida.': O jqgo êónt1nfib'�-':(::; �tóm.âdà -�,;)ja' i-ioite de ontem após a
I lO Canasy!�iras i, qu� ná prÓxima ' ç;t-m" ait_os e baiXos c(�iI}' ,��ié.· á]i;j;/"" ��'rti�� ,c_tmti:a o México. Hoje us

t�mpõrada "dê: .:Veráneió�,·'ifuveii-ã� -

e::: '�2!n faz,enqo:' outra e��e;l"<;�:��;,:;:jo�,�d. �', rJjri�e,nJ;�s;_,do Cruzeiro confirmarão
..... -qa; .-driblàndo dois, ádversãi; 'sit, ,;, : iÍ,::CBD ',a:-:' ida do atacante Tostão

. 'ffe�do fãlta PB ent�ada �'� éá. ,l:lf.,f�/;. II;Ó; S�ile
.

p�ra fàzer a dl.\pla com

,�elmo c;obrou a mela alturll- e- Mo�� ,Pelé ... Por Sl,la vez, Gerson que rc-

�egurou firme. O últÍlno lance 111�' c�peu, uma, pancada 'no pe e'SqUfJl-
fez a torcicia vibrar ÍlO 'primei]"!) ,,:"' 'do�: -foi: ,vet�dD pe-lo Departamerct()
tempo, ocorreu aos 44m quàhd6 J;l!l. f j�:M�ci1�Q:

.

," 'i
•.;\:/::;;���,",:'

� I; ,.,':, � ;_'

,

"

: ultrapassou na corrida três n]iOxiea
'nos e serviu a Pele que chutou for
':Ce, 'üaterioo a bola' na zaga.

'

T,ElVI<PO F:INAL ; !,

r'asil nan a
Ivo �eass.uní�i"Mdb garantequorummas �AES11�va:
cadeira na, ,"'* aoua,ate
Assembléia não votará. em Colombo ' Xanxerê

lamentar do Vale do Rio do PeiXe:·
Ao formular seu 'requerimento o

Sr. Nelson ppdrini assinala que "a

Comarca de Campos Novos" mercê
da extensão de se'u território e t:nl

bém do volume de seus negócios in:
dustriais; é uma das que se sitúaiú_
em primeiro plano em quantidàde tI'e
s(;)i�i,Ç04S .

for.enses, ta��o .�na esfera
civil,' quanto' úa crimiriãI".:'""· t

. �,
. /

.
tar �COriFltlída�� .�Ó'l!i'ráS .":'bb'ras ne i;'l"
terior d�' Estadi;"E!st�o '�em ::�ri�iá'
rnentoj' obedecendo:' >� -cronograma
e,qtabelecido ,pEJo projeto. Entr; ês.,
ses 'mlÜlicípio<; encontráht:se',' M0U
daí' � _com -1:) Teiiieryató�io já 't�nrii-
11ade; _Urub,iei :_ Íevantaméntii too,

pogl'áfi'co e, da átr�; Ch�illrha -'

'C-- 'O,'n s,D',In''111_d"or pa,o a-.-,va 'm-'.,111,'1' �;�!���7�:�; \t:kf.li�Ç,ã:e�:n:�:��e��
.

. : tú ,da adutõrn e itrnpÜação dà, rêde
�'distribuidora, c CaifÜlOliiÚ".::"'" esttl·

[:-I!lIr",·.,�'·I_a'·z· t

l'I·'lr·1o·s de le-Ile ·a'. -ma; III·S·-_ ··.���;��;:;::í!:f{�Jt���;
" "

' "h�Ílí ,ét,'1;lO
.
\lS. novas '�h$üta�.Õ��,;:gUe

44180os: .

p,�o:":d�:::'dd;: ,� :'�;:�:polf:' p,�'P:�gl�' '!"�!��i� P':,:ov,��; lL��í�lil!�alt\! !:!�lt�u!f1�'Bt
n::-'0'

-

,

'd' I- ,,-
'

7' s]). Antônio Alves, declarou que as prêsas 'fo�'l'�el!edoras fora�l' regula ti" a
,

,',:: d, investigaçõeli do órgão sôbre a ca· das e as çlistorções ,foram cotrigi. '.�';

b I'
. .'._, _,0

,

'SeM 1'0âÚ��do no, próximo dia 7, ���!da:: ���e�n:�I��:I�:m�I��!�CO�il<�) -- ���ic::h��:ll!�e���m:u:a:Zã�:t� ��� p'ro. IIIS_,..•·..às_ 20 horas,,' em sua sede social. o des de Blu�11enau, ''I'aió e Flo'rianó um caso'
__ inédito,' ,cuja punição não _ .

_jllnt�r c'omerror�ti,vo do 4'49 aniv.�r· polis, que mais de 1.000 litros diá está previst;l para a. espécie';,
.

--

r"
,

.

;"

-sário do Lird Tênis Clube. rios estavam sendo 'pagos sem s,; Nos mu'nlcípios de 'Orleães, Urus P'a a
\

8-' '" C"ecDSiD';"pah o jantar,- que 'dá início ll� /re111 consumidos, çonstatando·se que sanga é" Braç.o cio Norte, foram, 'afe..
';, :, "--

--

,,:,_ :,
-

;
,

,

"�e'�tividades' 'P antec�de o· Baile de em c-ada 31 lItros faltava 1. Rev�jv'l ridas' >nais' �e .1.000 apar�lhos, ó� UlI1 probleína
--

de' divisa entre ils

Gala, quando serãe apresentadas .is Q Subdelegodo do Instituto de Pê, medidas, . e, :apreendidas balanças Íl�tinicí-plos' dt . Ç'a-nciihhas - e lVIaJ_ül'
'dkbutaÍltes ')ficiais' de' 197Ó, a ,DiTe· sos e Medidas __ que Florianóno]is

'

irregulares. 'A)gumas bombas dé·' ga -'_Gercinó foi o prim�iro fat0 �norma1
(tl"Fj� __

do, Lira Tênis Clube está ó.:- 'consome diáriamente 16,000 Íitros solina: fóranl l.ra:.nc�das até que se·_ regi'strado'" e.)m fünçil.o do tecêhSea:
pNlindo, convites aos associad05 e de leite, sendo que 110 fornecirnemo jam r�ilüatiz�d'as., No- iliício 'de Oli- \ l��mto "l5e1:al 'que: ��sté. '.sendo·' de,sen,
ê�n,vidados e,'peciais: . 550 li1ros er.:nr. "economizados" I� tubl'o haverá uma' fiscalizaç'ão 'TI;lS

--

volvi.do 'pela Fund�ção Tbge.'·Í)ep0ÍS--
� � .

';.
"

S6 ocorr'ia poraue as firmas usavam balanças de -- todos os estabeiPei· ,de' acalorados debates -etitl1e as au·

'r' e-
-

daOoO I·a i:r�ac�����:d� i���rod�e \eft! �:�� �:�o�la�'o:a���i::Sd:: p�����edeb;�� ���\����:e J �c: '�o���i:�ô;��ga���:"

\...
•

•
• > embalagem plástica pes? entre L03!) solina. Q. Íev-lÍ'ntÇlmento

.

cÍ;: fróntl:lira., '- Sete
,
-' .. '".. li 1.048 g. tsse excedente de 35 -a l'fomens - �rês-' de' Major Gercin,o e

I,;,Ifl.�,fi ,',_GI.UC,:J,IV,;,e_ ::,. b:;*;�� �� i�:�:O;� i��I,��O � , t�E:;'\I��" ��:!t .t, do "'. �U::':t:;::'�':"'" ';,'t::�j;m;
- �; ;; ii � ':)ltR�i�i,�l..tma;J��npr�� � :;��' 41§iSe �;. :. f In�it��" i �é_·:::';iWiôs�:i;e

'

: i��ª: J�e fPf n;r.�ib(fitl:ôl!-à$SUhtó v;ltoü a s�r ex�

n"" a' C�!lI, 0-Aai
'.

o Si'. Antônio Alv�s"-- Ijue em ; .. 'Cúritibã, 81', Ãlvarú" Rangel; che1;(Zl
H" r minadd, quando ê.hegou-se a uma

24.500 litros por dia fomecia 800 li: hoje, a Floria�lÓpolis para p..roce1er conclusão fa';orá'véL
.

. tros- a 'men03; o que equivalia ii uma a entrega ,oe instrumentos técnicus
. Outras 'irregulatÍdades surgiram

importância mensal de Cr$ 13.000,00: à Subdelegacia da Capital. ,em M;atos Costa _ na divisa cem o

Paraná, bem como em Ca_çador e

Pórto União" oníle os trabalhos esti

v�ram· paraUsados até qüe os super I
visores· do - (lrgão estatístico' sanas
sem êsses p.í'oblemas.
A Fundação 'Ibge está ievantm,

do os dados eoletados na locíiiidarle
de ltapocu 1)0 �unicípio de Araq ia
ri . qúw, segundo' fonte "

do órgão, es,

taria ,.eivad,).,,, de irregularidades.
Ac):esce�tou-- � mesma' fonte ,�hF
m�ndo <i.ue·, sé for�m confi�maóas
es�as su�peit?s. e· constatadas a� d�
vidas' existeliltes, ser�, realizadó l1Ü

vo censo com nO)Ja equipe 'de' Te:
. censeadores. Em Sàntà Catarina já
forám' recenseados 390.732 .domicí·
lis, apurandn se 1.936.542· hà-]jitantes.
tantos.

,

"

I

.

··.·InvestirOU fazer ..
,

-

'.

f" '1- o,.s(egq�Q,.",pa(f.lI";'i,,:,:;ªm,�j,,!'��'·
,NoFundo Crescinco .você faz a� duas c�isa� aomesmo t�mpo.

Basta você aplicar pelo Phino. de '. () outro garante a intégralização de

Inv�stimento Mensal Segurado - PIMS. seu plano.de investimento.
E um nôvo plano d� .aplicação laIl- Procure hoje mesmo um agente BIB,

çad\! pelo Fundo Crescinco. .

, " R,Sociedade Corretora de sua preferên-
Ele funciona aS,sim: voc.ê aplicª, Cr$ cia ou lima das agências dos Bancos

'100,00' mensais duralJte 60 meses em'
.

autorizados.
cotas do Fundo CrescincO'.

.

Aproveite esta' chance para ganhar
Com: a valorização do Fundo, .suas dinheiro protegendo a família.' '

cotas também valorizam. ,

Para você ter uma 'idéia, eril1969 o .

Fundo Cl'escinco-1'endeu'130,29%. E des
de seu inicio, em 1957, mais. de 12.000%.

O que diferenciaa,aptica\(ã(j'pelo'
PIMS de outras existentes no mei'cado
é que' ela éstá coberta com dois ségu-
1'08- de vida.

'

,

'

',. '

,

. Um dêles garânfe à sua família uma

quantia correspondente aÍ) 'Valor atua- ,
'

lizado de sua aplicu\(ão.
�# -(

Escritó�io Regional, dê Sànta Catarina
.

R. ZIMMERMANN

�j�+ FUNDO CJilESCIN�>�
"(".C\�(j Auminh;trudo pelo /

.- I-

{

,6 BANCO Ó� INVESTIMENTO DO BR�(
.

'. Capltal e Hescrvas: Cr' 5U .. -m.t 005,16 ),:."
Carta Patenle'A-2941/66

�:..

São }Ja.ulo: Hua Libero 6udaru. :!�);:l - 6,v !indar
' ..

Fones: ;17-fm70. ,37·6061, :)i-;�J53, :H-:17tH,
36..6:137. 3ti-[.i:J.1t:i. a!j-tj:.mJ c :W-U;j3U

Rio de ,JaueirQ' Av HlU Unu!cu, 1-17 - lU" e 11.� allds
-

Fones: :!22·511�, 2:!l!-5114, :!:!�-,-I} J;I, 2��-511l!,
,_ 2:JI-JWa. :!5:!·3JJ9 c :!5;-tiSiJ'i

1

I
Rua Tenente Silveira, n.· 29 - 'Florianópolis
Rua 1� de Noveinbro, ri" 1.312 � ,B�umenau
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