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CHAPECó

J,\ Delegacia Circunscr lciorte!

de I'�lícia d� Chilpec:ó lni cluu

campanha educativa de rrân

sifo &Illl'e, os motoristas e a

Ift.'!p'ulla;ã() da, cidade, Cinto

I1H.I axemplares de um guia
COI1,l ilJ.'1 ruçêes de transito. es'

tão 9.endQ distr ibuides na ,;j,

dáde, prin�ipa!mert:e nos es·

,'iã'b,,''il;:imel?los de snsine, º

, Sr. José Carlos Costa. i:hdega
do de, Pq!íçj� acha que ,com ':"

<2mpanh,a conseguirá rilduzjr

Eim muito os acidentes de

transijO no âmbito de SU3 de

legaci:l.

I ,MAFllA

Por determinação do .Pre

feito' Edemar Evers, a Secre

taria de Admin istraçâo Geral

da Prefeitura está elaborando
'

processo para a obtenção de

.recursos junto ao Plano Na,
cional de Educação. e .Cultu
ra para a 'construção de dois

prédios escolares, de alvenu ..

ria filO município. A prefeito
ra pleiteia .junto ao Ministé
rio da Educação um emprésti
mo de Cr$ 30.000,00.'

CAÇADOR

Campanha liderada- pelo
Lions CI,ube e com a colabore

ção da Pr,efeitura- Municipa I.
teve inicio em Caçador. visan
do tornar, o municlpio "mais
verde". Diversos tipos de ái
vores e "pinus elljoti" estão

sendo distribuidos a popula
çilo para serem plantados Il()S
diversos bairros da cidade.

JOAÇABA

O Senador Atílio Fontana,
deverá nos próximos dias con

cll:lir el!_tendimentos com aUJo,
ridades municipais visando a

instalação em Joaçaba de un"J,

inElústri(l, d,e- fél'tilizantes.

VIDEIRA

,Foi confirmada para o finai
diste mês a inavgur,'çíio em

a,mco do [',I'as'!. Oiretores. do• .'
Ba,,!:� dQ '&rasíl. Dir,ores cÍ�'
estabeledm6'nto já confí�m�'-'
ram sua rar'iii;,jfiêlçi:io' lias 'stl

lenidad,es de inauglJraçJo.'

BALNRARIO CAMB02R;l!j ,.

Exáminando
.

solicita'l.':r5 " cip
mor'idores e propÍ'ienirios''- c(p
I,�'rr.r nu'! na Avell id� itlâl�t;T'
(�3" qUe solicitav�rn f6ss'e re

vogada a determinação'" d;]

obrigatoriedade 'do recuo' 'de �
6 metros o 'Consellio' d'",' 'O,>
senvolyimento do· lVIunh;ipio
resolveu mrtl'ü,er, a d-etel'mina'

ção, ' sendo os pr,op,rietárim;
obl'iga.dl)s a olJedecel' o de·

(ermi1l3çi'lO.
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esenvo vimenlo vai
Irip"licar em dez anos

mento nacional;
Os atos foram assinados durante

a
• reuníao ministerial couvoeada pe

'lo General Médici para o exame f(

'1al dus inetas
'

e bases do Govêrno.

expostas pejo Ministro do Planeja
mente.

da .educação, agrícultura, desenvol
\I Imento industrial. desenvolvimento

tecnológico e setor do pessoal.· En
Ire êles estão -decretos que fixam

rt(lYos. .níveís para "Qs"'yertcimentos'.
hásicos dos', professores do nível
I,Jédio federal e. que fixam limites

rninirnos para, a remuneração de

pl'ofcSRÔres do ensino médio oficial

_ r:e todos o Pais. {Página 3).

Ao assinar na tarde de ontem vá
nos atos dentro dos planos e bases

de ação do "seu Govêrno o Presiden
te Garrastazu Médici afirmou que l'

consecução dos objetivos programa
dos até 19'73. com bases em proje
tos e nlJdidas que em grande part«
já se encontram em, marcha dupli
corá ou triplicará em Uma década
os prrncipais índices Elo desenvolvi

Os atos assinados pelo Chefe dr;

J;cvhDo dizeui respeito aos setores

acidenteCinco ve-ículos· num
(Página 3)
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Têm 'início
.

_ia 5 Jogus
da Primavera

Figueireuse
.

quer ganhar
do . C. Renao!

Madeira isenta·
dolCM até
novembro.

(Últij'l1a Pági,,!a) (Página 6) (Página 6)
_' '.' _'
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São 1400 as vagas para
o vestibular' da U FSC

A Comissão encarregada de fixar,

o número de vagas da UniversidaJJ

Federal de Sant'a 'Catarina para o

[Jlóximo ano entregou 'ontem .oficial
mente ao Reitor: em exercício, prof
Roberto Lal!erda,.o relatório can·

clusivo do Grupo de Trabalho· que
'sllgere a ampliação das ma1;rícula�

- . .

�

cWT300 pao 1.400 no al1\) de 1971..

((Tltima página). .

Madri se enfeita para receber
hoje visita·

.

de Richard· Mixon"
Com suas principais ruas enfeita

das de vermelho e amarelb - as

('ôres da bandeira espanhola - :l •

cidade de Madri receberá hoje a vi
sita do Presidente Nixon. Inúmeras
medidas extraordinárias de seguran·

çE: protegerão o mandatário . norte·

americano, o primeiro que visita a

Espanha desde, que o faleCido Eise

nhow.er lá estêve em 1959, Apesar
ct'à intensa vigilância algumas mani

festações de protestos surgiram na I

"ianques, fora", A visitj:l do Presi·

dente Richard Nixon à 'Espanha
coincide ,com o 349 aniversário da

l:,ermanência de' Franco no poder,
ontem transcorrido mas com as' co

fJ1CmOrações a,dladas Pélra hoje, tell'

(10 em vista a presenç'a de Nixon n�'

pnÍs.

Espanha contra a vÍsita de Nixon e

varios cartazes foram pregados 'na5

€l'tações de metrô com os dizeres

Colombo
chega' para a
'sua eleição

o candidato da Arena ao GOVél'

I�O do Estado, engonhciro Colombo

Machado Saltes, regressa hoje de

Curitiba e amanhã comparece a As

sembléia Legislativa, sendo diplo
mado COll10 Governador 0:0 Estâcto
cm solenidade prevista para as 15

.horas. De manhã, às 10 horas, a '.1\"",

sembléia Legislativa reunirá o co'

Iégio eleitoral que pela maioria,
absoluta ..:.... assegurada pela Arena -

.'

elegerá o Sr. Colombo Sales, 'com a

absteriçáo do lVIDi3. (Ültima página') .•

Sunab pode punir fraude do leite e agora
<

a d'enuncia ré sohre os sacos de cimento
o Delegado Regional da Sunab, Sr. Roberto Lapa Pires, declarou ou

tem que o órgão controlador poderá autuar as ernprêsas que beneficiam e .

'distribuem o leite em Santa Catarina, com base em parecer do laudo te;'

nico do Instituto Nacional-de Pêsos e Medidas.

Por qutro lado, a Delegacia Regional recebeu ontem uma denúncia.

formulada pelo Diretor do Departamento de Obras e Saneàmento em S'1;]

Ui Catarina, engenheiro José- Bessa, afirmando .que há fraude na "emba·
Iagem dos sacos de cimento de, 50 quilos fornecidos por uma fábrica de
cimento da cidade de Itajaí. (Pagina 3).

Delegacia do Tra�balho vê quem são os .íalses
,

, 'jornalistas' e va,i cancelar os reg:�lros
A comissao encarrezada da revisao dos registros de- jornalistas JF(J

· J' -
.�

.

·

issionais de 'Santa Catarina já examinou cerca de 70%', dos Pl'ÇlCCSSOS, Ü:J,l
,

.
do

.

intensificado seus trabalhos 'vis��do' concluir seu tnib,11hó que' tern

lirazo até o próximo 'dia 21. 'Fonte da Delegacia Regional do Trabalho

informou que a maioria dos', ptoee.ssos já relatados deverâo, ser opinadcs

,
.pelo Irane��ento e�çan��!�nento'�ºs regi§t�'os. �

.

�,,"- -"':t : De outra-parte; '{) petegàdo'''1\egioríalr'do' 'I'rabãlhó, ,S( Ciro -Bellr Mül

ler, cnconji-a-se em Brasília participando de encob.h'o com todos os úe

!.. legados da Fede,ração, juntamente' com o Ministro do Trabalho, prole:;
SOl' Júlio Barata, O

-

reg�essõ do, titular da DRT à Ca:pital está marc'1C::;

'para.a próxima �emana. (últillla Página),

1
I

i
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relé entrega
contribuição
para MOBRllL

O l\'[inistr,) da Educação recebeu

ontem em :ludiência especial o jo·
·
�,úlol' Pelé, que lhe fui er.trega;r um

.heque como doação para' a Camp2-
!tha do Movlrr:ento Brasileiro de Al

f;!betiza:ção. Pelé fêz a, entrega do

cheque em nome de várias institui,
'�ões bancárias do Pais, na Cjualida
ele de diretor de, relações públicas
"]fj Banco de Campina Grande. O jo·
g3dor manteve demorado' diálogo
Cdn o lVIimstro Jarbas Passarinho,
-'ue voltou a enaltecer as suaS qua·

lidades de 2tleta e o seu carinno

para com os ,menos favorecidos. A

audiência foi concedida ontem de

manhã no Rio de JaneIro.

Nasser sepultado ante
, ,

a multidão. em prantos
CÍnco milhões de pessoas acomprt·

I�])aram ontem no Cairo os funerais
do Presi-deilte egip.cio GamaI Abqel
Nasser, transmitidos para todo o

mundo' pela televisão, via satélit�,
num clima de consternação e pesar

ele todo o mundo á�Çlbe pela perda
dé um de seus· maiores lideres,' À
multidão acompanhou nas ruas, em

pranto, o cmtejo, enquanto 10'1 St'l·

,,<JS eram disparadas por unidadés

de artilharia da antiga fortaleza.

Todo O Mundo reverenci'ou sua memória
Nove Chefes de Estado, cinfo l\1[i

nistros e 10 representantes de Go·

"êrnos estiveram presentes ao en

fêrro do líder árabe. O primeiro a

clJegar foi o Primeiro-Ministro russo

Kossigúin, acompanhado do Vice
Primeiro-Ministro de Defesa, Mare·

:('hal Matvei Zharkarov, Entre os' de·

l"ais estéldistas figuraram o Impel'a

clor etíope H,ülé' Selassié; o Pl'psi

dente do Chi.pre, Arcebispo Maka·

l'.ios. o. Pr�mier francês .racque�

Chaban-Delmas; o Secretário Britá·

nico do Exterior, Sir, Alec Douglas
Home� o Secretárió de Saúde .ame·
I irano, Elliot Richardson e os Che·

fe� de Estado das Naçõ!:ls Árabes.
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15 T 19,45 - 2N145m
Stewárt Granger _ Rossaua

,

SchiaffinQ..�.
HONG-KONG. '0NDE O AM0R
E A MORTE SE ENCONTR�M
Censura 18 anos

_._.__-------

-4):(.,
" ,: '-L, RItZ�:. '.,�:

17 � 19.'45 - 21\h45m .

:"�1i �.' � �:. _.
.

Alail1*,D�lcin - Marianne Faithfull
A aÀ1Z0TÁ DA MOH:>OICIJE

TA
Censura ,18 anos

,-;>", ,. 'CORA'L
»'il

.
.

15.-�20i;- 22h
RacM11�Welch - James Stacy

�"SÉDE 'DE DRiME
Censura 18 anos

�j�.�: '/ I
ROXY

14 _l:"!'Oh
Prog4,�b Duplo

.

O PALACI0' DOS, AN:J0S -

PISTOLAS 5c) MAL
Censura' : 18 anos

GLO'RIA
17 --:- 20h
John Wayne - Richard Widmark

r.I

ALAMO
Censura"lO anos

')1' ,i.

JALISCO'
17 - .?-Oh
Keith Barron - Anh Lynn

BONECA AMOROSA
CensllraJ18 anos

''''.

RAlA
20h

Programa Duplo
CONFUS'0ES DO 'GORDO
MAGR61 � 'O LEÃO NÓ

VERt�O
Censura 18 anos'

'E '0
IN'"

I

r

SkO LUIZ
20h

c!iary Lockwood - Elke Sommer
O odRo MALDITO' DE LAS

VEGAS

TV CqpÇADAS CANA� 3.
"':

16hOO':'___ Clube da Criança
16h15riI" ___:_ As AventuraS' de 'Rin
Tia Tin - tFilme
16h4Sm, '-'- Séssão do IPastelão ..1..

Filme "

17hOO .:..._ Roraria Politico
17hlSní: - Mulheres em Vangü�r
da
18h15m Santa 'Ca.tarina 2 Mi-
nutos

..

i�������'·"·s����:?!�!����twi-
nuteis I'

i9h05m ,Pj.am�Hião' 70 -'-'-. No-
.

.

oe. .

"vela

19h30m Tele iEspofte
19h40tn . .:..._

. Tele }ol'l'lal !I�lêdng
20h05:m :-, 'Irmãos 'Ój�'agem .....;-

Novela
20h35'm

<\ sà'nta :Catadna 2 Mi
mItos

20h40m' .,.;..... :S'alança Ma$ Não Cai
21h5dm - Reporter Garcia
22hOS,rri :..:_ Horàrio :Político
22h20m .2_ Assim Na /ferra {Co
mo No Céu _ Novela
22h50m Santa Catarina 2 Mi-

nutos �
22h55m

,

Verdade.
Quem Tem Mêda da

. "A 'E'PllêpSIA
.

. .� �HERED'ITAftl�?
'. 'Qtiél� a epilepsia'? Sab'emtYs !iPezíâs;i
-' que é um nçoite q ue durante anos;tem

.

'flag�laao ri<;os' e l;'0urlls,. grand'!l8'ehUllllldes: .Tulio ·(lesa.r, Napoleão 'e.i
�ron solreram dêssemal. A epilepsia
sempre mteressouaos·homens de oiên-

:' c;ia,�cujos esl�r�os foram finalmentelcoroados (�� exIto, p9rque consegui.'
ram _descobCJj� um preparado <J_ue'il.llvi'alos srqtomas 'Íla ··gran:de m\!'iória "11081

.
casos. llsse notável remédio é descrito·

.' em língllagem siiupleSllUmiutepe6sante;I .folhe!'o i,utilillado "j>eUe �\irtll"ae, 'ii.
, ·epiJepsia··?".·Êsse j,ivro 'uão 's.e 'yeJlde,,

mas oferece-se gratüitálÍlIinte a 'todos
)\ Ils,interessa\:los. Nenl}\lill.·'erifl;rmi)·'de
I epIlepsia deve dem,na� em spHciíar .

tlm eX�lUpla1" "gratuito dêsse lllJll'étb
, sensaCiOnal.

': mE EOUCATloflAL QIVISIPrI, Dép. 91 .

, BBO Belgen. Ave., Jersey City. ri. ':1" '-IJ.S:�.
9uellam el\vlar-me gratis um ex.mp',�·do·lDlht�intitulado "Podo ·curar.'$O 'a 'epilep·si'a?". .

'.

NOME. " .- ' ,,' • .;- �
��OEREÇO '

I ,�IOfADE •••••• r;" .

.PAS·•••••••••••••• : •• : .. : ·

..

EXPOSiÇÃO
Érico da Silva, catarínense, com

'.lu '(lh\'J� 'ue l"lHdú:a t::::JU �-..l.() �'"étUHJ,
,,��i.jÚS S'lii;·S <tti .. s eru l\r(;J'iT'ct ). or« 'LI:"·

U€Ja 'e -Patii':" 11ia 'a 'Vi'o.i?!mo, 'É'Neo,
·,'':i expor seus '(J'.lD<lJ'kü1:s HO "lt.lseú

"fle AJ.'\.e. �aHla 'Cala1'1-i�a, ;J.JJ'O.('llÜÇ�,O
([C, 'i.i�fJiil'LaJiténto de 'Ounuea.

'11üjc e· anranhã '·no !featro Ã!ivai'o
de' 'Caf'nlÜto, t !_c;scdlu 'tte :&�lÚ!t. ·e'j.

"irá -se 'lipresentando com recital
'Ó gr:li{'iO. Coreogíi:illiCo 'l\1'odel,tilo
:Unilio· U:UVe"IÚtrs de �CuNtiba, taf;i
IllJém 'estará 'fll.wnlJo 'süa 1i'p'reseliJ.'ta

I
�,(::o.

Amanuá às. 18 horas, na capela
de, Divino E"i1írito Santo, será ii C(,'

1'; mouía do c:1sarnento· €I'e NLai'iil 'Is"
bel Mossimaun e Edson IFlugo >'Vier
bel'. Após a cerimônia 'os 'i'JOiviJS
receberao cumprimentos no salào

(J(' festa da Capela,

Às 15 horas de amanhã, .na As ..

sembíeia Legísíativa tio R'statlo, o

Presidente redro Colin recebe o

mundo oticíal para a sessão de di

plomação, do cargo' de Governador
e Vice @ovematlor do Estado.
)

;f·á está -de volta 'de sua viagem ctt.
núpcias ao Pasaguay.> o casal DOl":;
,to ·,NtÜSOJl1 Pedrini.

·LeR e Antônio Carlos da Nova

agora ·,:estão 'pensando 'seriamenLe,
em "dar ,inicIO a 'construção de sua

deflnitiva !residência _ A elegant(;
senhora Alicinha Üamiani, de volt"

de São Pau10 nos .diz, que viu lb3

maravilhosos· naquela cldade. e alem

dI' novos contiltos eom gente.! que me·

lhor ainda conhece decoração, ViU

e:x;p(1jsição de famosos ,pintores G

t:i.rubém visitou o atelier de Denf<r,
BeiJtlo muito bt'ríl atendida -- Nos
.:onfirmou {) Relações. 'Públicas do

L.�.goa Iate Clube, senhor Mamr,

Régis, que já está montado ao lado.

do 'restaunt:te do .Lia, o Play·
(.;'H)und. :.

\

Zury achado
úsica ropolar

"!r�oc·iij)al', S€l·-á_;. ;:iJ:laugul'aüó li 'PU2

'Tenente 'Silvei-ra, 45, áinda êste mi!s.
uosé A:rtrhur 'd'l%oc-aip-[lÓra '�ro'Pl'iet.a
".1(' .Ido ",we<iJ)ftr, .. eS'tll, "em· rlir.,;h\hld-f:s·
-:lGm a decer.::>:ção J.O ";fÍntlbWrtte '(j'H8
,:lllUt:W sera ':éâiS� d�' chá,

"

.

.". . "

�

;.- --; -':- � -
',;"

,

: Cecilia Salom(Hli;': assistente . dos
I produtos Helene. GU'l'Hs, 'prod:wtüs'
'q,ue dão ·m-ais beleza aos 'cabelos, illi·..
da sua semana (le 'ionsultas na Dro·

·la,ria 'Farmácia 1Jatariuensel segunda
. eira próxim<i. ",

Os ;binâmicos, cônjunto. d� TV
paulista, amanhã elltará·· arümando
a reunião dançan:�e de:. gente .jovem�
na séde BaJrreÍlria do· Clube :OQlii�
de Ag'ôsto:

. ;'

:, I
:. ,

,

npAS NO'Tí\� 'R,if:'-\-'LMENTE
lMl'O'RTANTES

Filhos dos marinheiros terão seu

Nàt-àl

Nos disse as senhoras Jandira

Berg maia c Mil'iam Petry, que fnl

k,SLGd1Le conccii ida a tarue de elt·

gãncía ontem reauzada no lXalc:LI

'-.-allJC:, h. tarde ue eiegancia C01Jl

(!Csfüe, .de 'lindos modelos de Alice"

.I\t.iodas, teve sua relida destinada a"

natal do Filll(1 do. Marinheiro.

NovO RESTAURANTE

A rua Felipe Sc.unidt em poruo

bastante previlegiado, o sen.ior 1\<12

nolo Rimbau, vai montar um luxuoso'
restaurante, que será inaugurado
ainda êste ano,

Senhoras de nossa sociedade es,'
tão ematividades com a apresentação
'da Escola de Ballet do Teatro Alva
)'0 de Carvalho, Dona Neide Costa,
vai dar curso de dicção; para às

lindas meninas·mõças', inscritas para
o Debut do Clube Doze de Agus,o.
Anteontem j'estejuu mliversáriu, ,\

bronzeada Laura Gomes, Tobu5

vui ter seu parque de liivcrsào, 'DE
() Engenheiro Sérgio lI-fachado, da

S. P. L" qa'� o tão comentado Tc·

togã, será inaugurado ainda êste
mês,

Com um r;l'UpO de Industria·is ào

Dio, jantava anteontem, no res·

taur'ante Braseiro, o Industrial eH'

túrinense Wilson Medeiros,

PENSAMENTO DO DIA: Não 'hiJ

no mundo exagêro mais belo que 6

da gratidão.

Augusto Buechler

- Onde e o que usar é o gran
d� problema ela moda atual. Po
de-s2 ,quase dizer que se usa tudo
e ii qua que,' hora,

Pa ta'0':3s e midis são usaelos
dia c n:;ite, cl°nend2nd:J natural-

Terão ·sim. 'É o '.que .garante l1'ê .m?nte do tc:cido �mpre�ado na

Cami.nha _:_ Senhora
.

Almirante ,,0 fecçã8, fica ,do 'a ma'xi rese,.-

Marq'pes Cami.;rha -, 'que 'se e.h1- vac!a :,o'·.a as recepçõês notumas.
. penha nessa campan'ha ele 'C01:pO _ Para a rua, as pá ltaIO.:BS 'e

e 'àlnla, .

rnidis d::verão ser em algodão,
Como início de :uma .'Série d� d�ixando as s::das e os crepes pa-

prOmoçõ,es :patrocinadas. Ipor ela, ra a noite: Os terninhos conti-
o Chá-Bazar, que teve ludàr no nuam de pé, com os paletós um

Gaiera 'Cltibe, ontem, 110 de outu- pouco mais compridos, agora, Pan-
bro, ,às '15 horas. talonas em iakard com camisas de
Quem esteve Já? mu- da pura estão ótimos para as tar,-'

�, da cid[\de;, o
,.': ".,?��; ,1;Joc�b.�le�eir?';,l':... ' .. ,c��'�ilw�"S·���m.?fj�1!#"4l.\�M���@l��(j:#i����;Wt{i�;ii!\�i�@Q,.,;�.�����:9?,4!!,'(0)7Jf�!J.@J��;:i1f:1tQt�J ·,?fu,'\'·�·,:·,-""'·�·"'A8',�J-a"il"',._mtci'l-';-,;I''Sém11!lW'�@m:

além do aliá? botas e blusas de rnalha,- aam o

oesfile de' modas comércio .

e iai1tarezilihos infor-
q�le a !Botitique A'1i-ce .fez, pafa mais.

.

mostrar '0 'qll·e ,há de 'bonit0 em

Slla )]lova coleção t1e verão.

( ..

9.€Sllldb:ltga á '0 'Pl'e-siHmfte

A ihotícia é quenté, e foi colhi�
da em 'Fontes ,muito fidedignas:
"(i),cllpnndo a 'pI'esidência do Po
der �i1d,iciáJlio o 'nOSStl mui esti
madl0 Beseinbargador Alves Pe

drosa., pessoa altamente relacio-
'nada' em nos")s meios sociais e ju
rídicos também, Dcsta fl1aneira, o

Desembarga empresta mais uma

vez o seu saber e)ll assuntos ,de

.iu��iça àquela"pl'esidência, -que ,já
foi .sua .!lara valei', H pelos anos

60.
.

A : ocupação é t�mporá ria, e

deu-se em prjll:d.ípi0S dtesta sem a

na, Mas deu-se e ê 'o '(jüe ,illlpOl'ta.
Para o bem de ,todos 'e feliaidatle
geral da nação".

1F,X)\�'fE 1( lNSORlfn(\'r.S 1\lIf\OUR'I(ZJ\
'CdJ��io ClitaH!lt.'U!ie

\.. ,

A 'Coordenadoria do 'Curso cte Madureza Ho 'Cdléf'io
C:1tari"ense cOl11lihica aos interessados qUf os ",,:xamfS

dt' Madureza 1.0 e 2.0 ciclo,> sel'ão rea'ira'C1os de ... ,

�QI'WJ!� 03/,'11/7,9., ,comunica aitH:la, que aS' inscúçõe,s
estarão abertas até ° próximo dia 10,

I,áu. Pedrosa
OpTRAS PEQUENAS NOTAS
Sl!:M GRANDE JMPORT:ANdA

Os midis de crepe ou seda,
só para noite Ol! para um chá su

per requirita_dO. Será então a vez.'
de u�ar sa:Jatos abotinados ainda
em seda, as sandálias douradas OLI

prateaaas e as botinhas de cetim

.que J8 começam a aparecer em

São Paulo e no Rio.
- As maxis para as badalações

notUFl1aS, por enquanto. Usadas só ,

com mini botas ou com os tão fa
lados sapatos abotinados, que são
muíto práticos.

- Para as calças compridas, os

mocassins, que são ainda aqueles
de sempre. 'Graças a De,us, Aque
les que temos no armário ainda'
servem.

- As calças americanas fica
ram' reservaelas Tiara os brotos e

jovens senhoras que tenhaham
sulhueta esguia. Aí ciltflo a :hora
elas l1léílhas adermites ao corpo,'
das camisi:lhas estampadas sem

l11:1iores compromissos,

I:�ASMO VAI A ESPANHA

Segundo declarações de M:ll'COS Lázaro, Erasmo Carlos - seu contratadG
irá a Espanha nos próximos dias. Viajará, acompanhado do ,próp�o empr�.

sário e vai participar ele um grande show 'mundial qu-: reunirá cartazes de 12
·países.· Os artistas foram .prêviamente selecionados e :J show será em benefk�
i', S v.timas do terremoto do Peru.

!A "PAUl.VRA A,DSU·S
\, I

.

. O disco vende uma 'enormidade e, absolutamente, ninguém deixaria dp
f'omprá·lo se eu desse a minha oprnião a seu respeito. Refiro-me às suas últimr,s
:!l;úsi as que o RolJerto Carlos lançou: "120, 150, 20\) Km.,," e, "A Palavra
Adeus" .

Muita gente se o"ende só iporque eu digo que "12Ó, 150, 200 Km ",: ." p
uma música fraca Mas é a pura verdade.' A música -é fraca, bem como. n inter.
pll€taç;'o -do ·Robel'to .. Aliás, sôbre a interpretação; repito: o Roberto Carlcis estll
forçando a VOl, quando poderia fazer o rnater elos. sucessos, cantando �)10J'l11al,
mente, isto é, explorando o seu forte, que são as internretacões 'mais mod�;;'das.
Quando o Roberto começa a querer enrouquecer a voz, é um desastre, Eu se;
muito bem, que a intenção dêle é dar mais calor à íntenpretacão, 'mas isto êlo
poderia conseguir ._ e pode '-c, cantando n'ormalmerte., . Hã uma série d;
r�'ursos, dcs quais êle poderia lançar mão, .para alcançar os' seus objetivos.
Ouçam, por e cemplo. as interpretaçôes dêle em' :'Quere Que Vá Tudo. Para o

Inferno" e "Eu Te D11'e1. o Céu". Não têm nada de' apelacão: o R9h.el�0, se

extroverte, sem fxagerar, . ,..... . '. '.� •

Portanto. dos dois últimos Iançarnentós dêle, fico cóm "A Palavra Adeus".
jlAllit.o m:ei" n�úsica, muito mais interpretação, nmito mais acompan11a.m�eri�\).

.

f· sil1·:",r�mente, eu. se tivessé o prestígio' que o; Ro)wrto ·tem., _:_" o q.ue lhe
possihilita impÔr repertório ;.;. interpretação _:_ corisel'vHr;l'a o se�l e:;;tijo �pess(iai
9 f'�l'i'l. lBtur�jmente, o cl(�vjdo polimento, C,c-jisâ que ·�.odo cántor faz,'à medi:l"
'ilue Vf'.l ,nl'og'.·edi�do mi cae:eil'a.

.'

s� noherto: Carlos fizessé isso -- que eu consir.tei0. .çomo '·0 l)om. ��lisb
:.tlquil'il'i.q llma 'éstnljilidade i)TIüito m�ió.r :riü 'gôsfo 00' gúblleo. RepeÜnóo:

.

J1o'JeJ't�) é P.'lllito mais ibterto' em "A p.al�vi'a Adeu�",
•

r, I'

PRFCISA;SE DF ELEMENTO CAJlACITAno
COM EXPRRJf.:NCIA COMPROVA0" NO STi'TOR
Df'.: CO'MPRAS DE MATF,RIAIS DE CONSTRlJ·
('ÃO'. INUTIL AP({ESENTAR-SE SEM OS REQlH-
'SITOS ACIMA.
,RUA.,JERONIMO CO'ELUP, 3'59 -r: ,íJJ)�QAn l'T,'"'li

,;:(JO,lNJUNTtO".45 - FL(lRlANQrQLllSt:'iJ,�,g'l'{ 1.:,,",., �

veram:

,

.- Caro Al'thur: seu conjunto de rock'n'l'oll é eS1J)tacular.

(Seleções 'Reader's 'Digest)
.

"II

J

"

!{J(I.t1jurit� mdla,.��!tiíão, lp.Uj(tQ)oua
(� 'tôJête. O' .tedido "lsallo jjá ipod�t1í
-ser iefu lIinhão ICdimlado. «íi) 'co}�'ttl,
'Se você tiver habilidades ti'tanuais,
será inteiramente bordado em pon
to de cr"z, num motivo bem co

lo�ilJo 'e �tiito 1()(j111 linba 'fiIering ·lIa·
ntttis .grossa. lfJara 'dar () acdb.amétl
to., ulil viez ldo lníesn. �"'no 'lkl

pantalona.. Ago�a, se as habiJida
lJes ·n��nuais faltarem, 'apele ,para
11m· defises te<lidos usados ,p�U11:l ·for

r&�ã�, de ,m6veis, 'que plão' ,�,4i .f)S
'mesmos ,deito. "maS :q�ra,J� o

.gpJJJo.

">OP"l 'DE P.OST�N ré OS ;g·E-AJTLE'S
Qu?ndo os espontados Beatles ouviram a sua 'música "I Want to Hold Your

;r-T�illel" met8merfoseada em esplendor sinfônico ,pela O,'questra 'Pops d� Boston
(lI' 07 figuras dirigida pelo maestro Arthur 'Fied!e'r; lrnediatamentp. 'lhe 'esc!',}

,.}

H.ll1NOOCK E 0 ,BL0W·UJP

Hel'bie 'H?nco,,]t tlentre outras coisas foi o criador àa trilha·sonora do filme
Rlow ..up. f; consider'ldo o "poeta do jazz", tem 30 ,mos' e já faz escola. SHa
esuel'lalic1flcle é o pinllO, do qual tir� um S01TI delicad'J e romântico. !Ia' tocou
nté. no quinteto de Miles 'Davis. Há 2 anos utrás estêVe 110 Rio; foi entrevistatia
pelo () Cruzeiro e 3s�im se pronunciou, à respeito da ('tjlocação da sua música
roo filme de Antonioni:

'

- Sou louro 'pelo filme; 'mas tive um1 .grande deceuqiio da ul'imeira vroz

que o vi. A ntoni6ni USOlil apen3S ..
a metade do qúe llw 'entreguei. K;inúsrr.a

aparere e. logo some uma porção de' tempo. Fiql�e! frustrado,' MWI; já da
Ep.!'náida. vez que vi o filme entendi tudo. Antonioni filma' a vida, nã9, _ uma
Ilo\rpb ele rá.dio. Minha música tinha que u);,arecer ·com a mesma natura1icladr
1 om 'gue urn.a música eX.iste na vida de caclil 'esnectr.r!lir, Não estava ali ,pili'cl
"rI' a:sf:ohiada romo o tema de Lilra, .por exemplo, em Dr. .Iivago. .I.á vi o

filme umas. nove vê7es, e cada vez que o vejo descubro' algo dentro çle sua

beleza e complexidade.

�"'··C,a:s.l: J:das "1.o�uç·3(i'� ,I
(C'"em Netto & C,•. r,td•. I ii." I

A MAIS ESPECIALIZADA 'no �AMO - OS MELHORES PREÇOS. l
ESTREITO - RUA GAL. LIBERATC BITTENCOURT, N° 2QO II- Em frente à churrascaria '''Faisão'' -

II
Jogos ·de ,Jantar - Chá, - Café � Jogos a� Cristal e Vidro, II'Tudo para ReStaurantes - Bares - Hotéis,

Artigos para presentes (Bôdas de Prata - Ouro, etc) I
Peçcis avulsas _ pra:tos - xícaras - canecas - vasos - bibilÔS

.. leiteil'as - açucareiros, etc.
.

Faz reposição de peças de jogo::; de porcelana, de qualquer
de cristais Hering.

*

.

LOBO & DAUSSEN - 'elA. :LTDA.·
COMIl':RCIO DE AUTOMÓVEIS '� GFICINA ,,'

Rua Dr, Fúlvio Aducci, 952
VFNDE - TROCA - FINANCIA _: PONTO CERTO r_'

P�RA BOM' NEGóCIO
TEMOS PARA VENDA:
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J Sanah re'ce�e
d'�Rúncia , �e
frlud'e,
,O Delegado Regional da, SUNA�;

em Santa Catarina, sr. Roberto La

pa Pires, declarou ontem que aq ré

l� órgão poderá autuar as ernprê
,��, que beneficiam e distríbuem 'o
j('ite em Santa Catarina" baseado e'ti

parecer do laudo técnico do ÍJ1S.I

tuto Nacional de, Pêsos "e Medidas.
Iie outr� narte, o' ehgO José B�ss3,'

Diretor do 1)istrito de Obras, e SJ

I'eamento do DNOS, apresentou 'd(�

núncia naqu�la Deleg'acia �ôbrç

flallde �xiste!1te lla' embalagem dJS

sacos de cimento de 50 quilos, pCI'

uma fá-bric3 ele cimente, local:izarlil

ra cid;tde de Itajaí.

, Em expediente cling:,ido ,a O JhS3TA,
DO. o Sr. Antônio Alves, Subdelega·
d� ,do 'lns1itutQ Nacional de 'Peso:; ,e

i\íecl:idns em Santa Cata;úFfa. irn1'(ll'·
1'10U que o órgiio fisGalizador ja
],ossu.i fomnas legais para aplicar ,as

�':nções ,quando 'forem t!:ansgve:dic0";
C� dispositivos ela Lei Metrológif"l
.E;�clare�eu que as pen;;; 'estã:o

'

sen

do, impostas" especialmente nos c:)·

,<,S ',i'le" J.',ein.ci(jêneiâ,,' ,apli'cand,o ,.OS

di�p�Sitid�s. G'ç; J)�ecFeto,Lei n'? ,240,
ri,' :28'�,iF1ever:eir('l de, 1967, ,que. ilTI
p@rta ,na ;silnples,'�adméestação,

'

at:'�,

In?l,ta '€l�\,60 ,salááns m.JHlmOS vignll
tes }'IO ,�"Disbrito Fedeql'l, 'além' da

apreensão de inst�t1mentos.
li)naliÚm. Q' 'Sr. AntÔnio Alves 1(t\� ...

,d:n:and6" .. :qll:' o '1problel1)a' 'Elo ,}ell'�

Irvanta4w �pela Impl:ensa �9cal, rá
teve SUflS ',J)l'oviclências tOlnàelas e as

cmnrês�s �iscalizadas f�ranl .'d'e�lid:;\
mente instruídas é_ se '''propuserDin'
n regularizar a ·situaçãq,

'

Rosadid8! ...

centro básico
dáufSC

Apro,vo- neste momemo .as ,1.l:1G

tas e ,'hJases "para todo o ,IGoVÉ'.rW: ..
'{Iestinüda� a' .oricnu.r ,'éllll;l:nlb� JHeU

niC�.íJ.(1 .. :t6 O'
_ es-oi.ço .;1.aÜH�iÚél ljf.Ü:U �O

(:tSC1JV01Vl111t:mo. l",ich assim' 'O ;L'T'
CL.l1'O v.overnc ,(la j,<tV01U'\i�O 'ctOÚltlO
(l�, insu'uu.ento })usito 'úe 'tl}�b;111iú,'
corr ,o "s,(;l1L1do ,em'úl�n<emalfté J)J;',I'
,1)t<O, � .vouaue para nrtensa Dç,ão exe

,C:lkiv.,. ,h., dC(':.lanlçd9' 110i ',feiÍc\, na ':

'hú'de de oneem pJl(;, 'L\:vsüL\ll.e, Até:,
. di,' i em reuniao. com" S�LI lVÜàistiél'id, ','

'(lonvb<Úlda :ljal'a exame 'I[)e, ,v.á�·l:.�
.metus /;)evernamentats.·' A:d'csoentúll
o .t'lieSm,;J1te, que "0 docnl'norLQ ('I'\)' '

'tlebidó .SOI> or.ientaçao PÓ!', êle ri�'&· ,'i
.prio -di.undida r�stlltou, do 'iVIlrn,,: '::
tél,jo <io ,haneja1�el;(t!): ,o. 'ide ;tâ(l;�;
as «lemais s:e,(;I'éia;ri�s> ,dê '�3st:iÜI�, .. ,�

"em complemento" às �;nqtii:�ta�
fl'ndal11e'ntais dos dois 'primeiro;,;
Go�êr·nos da Revo1uç�IO".

- A Cl)nsecuç�o dos dbjetiv�ts
pj ogramados até Ei73 -' ,àCl'e3re�'
tou' - com bases 'em 'Projetos 0 mt,

ciJdas que, em grande parte j�� Se

enc;ontram em marcha, duplicara ou

triplicará em ,uma década os !'Jl'in,
ci ,.,tis ÍlJdic:es do desimvolvimp'nco
JJ!1C'Íonal.

o t'rcsicltmte da lkllú;;'lica ·.Jiir�aÜ:
lGlt o 'Sç:u' Pl:OüLl.lh,.:.Ütlllth:!l6' a...�l'l.!.l�U;�

�thi �.Lu·(; ·,·�s il�l!I.>Ci.t; e �iJilS�S' pt:4f-u a

PÇd) , cio, 'l'_nV<JllllO que Ol'i.i ap.l'o.vq,
eUresélntlo-a� "à é)l;\JelH;,;O adl1ÜiÜ�'
t:'aüv" e ao cOMhecime,mo do hli::;,
_clJlltribuirão de í:orma deCisiva p".
ri:< o acdéramento do prugresso eco'

nômico :e social do 'Brasil".

'Os atos orúem <lprol;;]dos '.pelo Ge,
,netal Médió, soro os 'segLtintes:
.' ':_ De.ci1etio ,e$t�bel�cet;do 'a ÜH

pÚmtaçào "dil" si'sferna ilaciOll::il cie
centros ' regionai�' ,de 'p'@s,g.�·;ld,�i�çh'
'crono PIÜllCi:pa:I, 'mecanismo ,da poli·
hcc. dé for.m&ção de reclU'S0S huma·
nos de alto l1i"el e áreas prio,r:iUI<
rias.' Pelo 'dBcre.to "Jiicarri instituídos

i;1Ícialm�nte çinco cen,tros l'egio:lai'i
d� pós-graduaç,ho, cOl'responderitf;j

, '

à� ,-regiões-,-Nol'te e Nor'd'este; CI�n\

\ ü:ó;Oeste;" C�ntr0-0este Sul e 'j;:;Slli
,

'do de são ,P'lulo; ,

','

, . f- ,B�('i'etb, JÍ'!sÚti.üncló riô'JO
'

61'0'
• . '.' '01 ,. o.

, g�:li'mao'_ .il1tt�!,si,\jb' de pt)s.graduil'�:W
J!:1s' "áreas lira.das ,11.0 dl'sellvblvünen
to: tecl�olôgIc-6" 'do Pais,' final1cb\!o
atni'vés ,'do Fundo NaCio.nal de· 'IJe·

.

spnvàlvimento' Cierit1fic(1 e Tecn,�h'-

gico;
Deoreeo-lei :fU'xand'O ,nOI'IiJS aí,

veis para 'os vencimentos-básicos /le

protossôres elo .ensino .medio ,fede:'a:,
ou seja: Cr$ 884,00 mensais para o

regime de trabalho de 20 horas ';P

manais:

� Decrete fixando :limites mim

mos para a rcmuneraçào de prUÍ('s·
sóres do ensino médio 'uücial, .a �",'

H·rn observados .'por .J:<:SÚ'l'tlÓS e l'llLJ<t',i,

'dpios, como cóndiç],o para a uti .í

zação da .parcela destinada à e',;u

eacào do. Fundo de Participação, a

partir de Y971. Para '0 -regime -de

2ü horas de tnabal'ho semanais. a� 11('·

"1 remuner-roão mínima cornespeu

deria a 280% do salárie-mmimo .:la

região;

- .l:'rojeto restabelecendo progl a·

111a de tempo integl'a'l l)'lra os ·tLS
quisadol'es tias ins,iLlll\;UeS de IJ,'S·

qLllo;a� lederais, em ésquenui da m;;s,

J113' natureza ao ja a,Jl'ovado para (J

magistério superior federal:,
- Decreto eSlalJeÍLu;JlUO o Plano

Federal de CO(niJate à· Féore AltosJ

·na sua primeira etapa, a ser "XI

tUta�0 pelO lv!i:llÍsLerio ,da Agr.i0Ui·
,,-,1..<, elll -c0!l"êllio tom os E.'stad(\s

(Ia r,e,\;l�o ,Oeml'o,,8uL 'US ,\W�Spelfdlú3
1" 06Ullllados nos lpróximos 'qLraUl.'il
tlI10S são da 0rdem de ,01'$ 3'ÚO 'lnI

lhões;
- Decreto criando j:unto ao Banro

N3cional de Dt .. i, .Lvdhrimenhl .. .bl,'r).

Ilômico o ']hmdo 'de M'oderntz;içú;
e Reorganlzação J:n'dustl\i,al,' ,comu

ir,strumento da execução da políti
ca de fortalecimento industrial. a

cargo do Mhüstério dn ".lJndústria t�

Comércio, ,p-ermitindliJ :flinancrar a _l't.;

Ol'ganlzação administI:é\hva, -a 'rers

,t.'uturação técnica (e as ,funções 'de

emprêsas. O ,Fundo de 'Uiadel'lli2açi:o
e Reorganização Industrial contri·

lmirá para 'aumentar o podf;r ,de ',C'\·
m'xão interna e ,exte'rnarnente ,do se

tor industrial brasileiro, ']lri:noip'H
l1l�ntemente qua'nto às Índústri-as
mecânicas e às 'i:ndústI'ias tra�Hc.io

nais;
- Derreto im,lI;l:lucionálizando p

sistema de 'pes-soal da adm'i;nis,tr:anào

frderal, como meea'lllsmo ,para pt'I"
mitir a imrJlanta-çilo das nOVDS '1,(.

fes da polí'tica de pessoal do 'GOVél"
no Federal, dhjeti,vando a clíiacão dr>

8dministração eficiente e moderna,

o 'Professor :José Edu Rosa, do
'Curso Seriado de Qúontdlogi:a, f(,i
'empossado pelo Reitor em exercícÍl',
Professor 'Roberto

I
'Lacerda, no C<'1"

go de Diretor dó Centro de Estudos
Básicos da Universidade Fedt:l'll de
Santa Catarina.
A solenidade foi realizada na sal;;

de Conselho Universitário, e contou 'Quando o ill6tronSta Adalécio Fr:an,
Com a presença de Sub-ReitoreF, cisco Tavares, por razões üinda des-

Chefes de Departamento e pro'fess()· cc'nhecidas, não conseguiu fazer a

l'es da 'Univ'3Í:'sidade. ,mudança e. engrenar, uma marchb.
Na óportunidacle, o Professor Ro, que mantivesse em ascenção o P\�-

bel'to Lacerda destacou as qualid:" �'ildo caminhão que dirigia, p1àc<�
ues do empossado, ressaltando seu 50·12-99, no aclive da Avenida R'o

trab�lho no Curso Seriad'O de Orlon- Branco,' antes do entroncamento

talogia. na Comissão de Implantação ('om á rua Padre Roma, iniciou ,aci·
d� Reforma Universitária

-

e sua par- ôCI1Íes em c<lde'ia. elespencando de

tir-ipaçfio, ..na 'Comissão Central dI' ré e. atingindo o taxi COllcel, modê·
'\!estibular Único e Unificado. Aceli· 11, 71, placa 50'01-32, que tinha aoe-

buou que ú1timamente, além de Sll.H nar, quatro dias de uso e eril dirigi,
p:mldpac:ão éfetiva como memhr(' do welo seu proprietári.o, o mo.(,·

da Comissão de' 'Ensino,.e 'Pesquisa, r:ía Aldoir Bruno lVIaclwdo, O pe-
o Pro'Cessor José Edú Rosa contl'i,. sado ,veículo, carregado ele' \ll'l'ia
bUia I com seu -trabalho. nos estwlos .imprensou o táxi contra c ônü'us
P pesquisas Jeitos pela Comissão da n'?' 11, da' Transportes Coletivos Bi·
Heforma Uni.versitária. guaçu, placa 71·01-87, que subia a

Agradecenc10 as palavras do Rei, ladeira logo atrás. A presença d�
tor, o nôvo Diretor manifestou SUl) espírito dos motoristas do táxi e du

S�tisfação em dirigir o Centro de ônibus e.vitou que (1 acidente tíl.'es·
ll:stUdos Básicos, dizendo que se se maiores 'consequências, pois quan
Sentia honrado por' ter sido �sco- d'o perceberam que o caminhão des,

llhido, entre ümtos outros prQfes�(J, ('ia de ré, o táxi tomou o 'J)1esmo
res 'Universitári.os, para, desempe· sE'ntido, desviàndo-se em direçào ,�I)

nh�r as novas funções. . centro da r�la, enquanto que' o ólJi,
O Professor' José Edú Rosa assl.l. bus t,lInbém retrocedeu, tomando

Iniu 'o cargo de Diretor do Centro sentido contrário ae automóvel, ma·
(1(' Estudos Bãsicos em virtude do nobra que, se não impediu o cho-
Pedido "f1e, a:f:Jstamento apresenti'ldo alie, evitou maiores danos 110 v0Íe

a? Reitor pelo' Professor Wahnil' culo e que seus ocupantes saíssel"�
l)jas;,-.':�:·__ ,:' -:_�- _,-_;';"="'F�����...��-� fedéttE��"":"'�' "" ,,;:�,�� :'��.. : .:-!..

atinge cinco veículos
Atrás do ônibus da Transportes

Coletivos Bigllaçu, tl'afcgava oVe!·

kswagen placa 8'7-33: dirigido por

uma reJigiosa, acompanhada de l).[

fras freiras, tôda� proi0ssôras do

Colégio Imaculada Conceição. Pro·

curando evitar o abalroamento de
seu veículo pelo ónibus a religlOs3
preripitou o carro fora da' rua,
quase caindo sôbre uma casa que

fita abaixo do nível da Avenida, A

manobra brusca resultou em m;tra

hatida: o Volks das profiessôras e�l)1.·

tra o Volks táxi, plac;] 50,00-OJ" ai

l'igido pelo motoDista Darcy Manoel
da Silveira.

O caminhão, causador do acider.te

trafegava aparentemente sem frei,os

e por um milagre não ocasiona um

desastre de grandes proporções. 'Q
táxi Corcel que conduzia do.is 1'as·

sageiros - fieou muito danificado,
mas somente o seu motorista - AI·

cioir Bruno - saiu ferido, 10ve

!li('nte, sendo medicado no Hospit�,l

Celso Ramos. Os dois Volks fiverr:m
danos materiais de p�quena monta

e a DivisftJ de Polícia Cir.ntíflca
efetuou o levantamento do loc21,
tendu".- a: Delegacia� de Segu'ranNl
Pessoal registrafl.b..lá 'oéb'rrênêiáJ.I 'I

..

�; o' r. �.

Consultlr
G'erall,ama
Jfiss� blllt. '.>

".0·0". ':- '.".

, "

Se11á às ·:t6' horas «íe 'i1I{!)e a 'p'0�:;�
0-(', môvo Consultor ,:Ge'r:úl 0'0 É5l:3,dfil"
ác]vo'gado Adernar Gu.lhcn Go.:i; a ,a.

-recenternente nomeado para o cal io.
pelo Governacor 1V'o Si.veira,

,Q ato' será realizado .ma S!,\cl''l'-ta,
rÜ1 da' Casa Civil, devendo contato
com â presença dé gl'a ê:iç n'ú:Ü.,j,:o
de, a,elvogàclosl de�tà ..Capital. Lq:';o
;!p6s �, pos�P p Sr.', A'(]I;,nàr C'lÜiri.d:1
G,)l1zag:',t as'sümird (1 :sPú, pó�to.

CP elltreD3
·prê.ij�;

.

de'Cantllfsl
Es'tá marca.da para as 16 );r0'l'àS ,dr

hoje a soienidade (de ,ertúl1ega de,:

prêmios, ,aos 'estildan:tes cl'assiJiicrrd;')s
:10 concurso' "O Brasil e oMar':, ins-
1 i'uuído pela, "Diretoria ide iPor�o� ,e

GeStas do Wlinistél'i'(!) .,da 1\<láJ.1j.ll�lia, fI»
:él't0 seI:,á Tea'lizado 'na cúrptna,n:iH rt!'t"s
r>'ortos.

,Os, classificados em :Sa'n'ta ·Ca'�al'j,

)'la, além de l'ecebQyem lrH'êmies ;·1"
gionuris co.noorrem a ,pl'êl)lios ide '�,m·
bFto 'nacional, sendà seus trabalhos

j�tlgados ,no 'Rio, ')D('Jl' ,cOlniss;,'ío dI',

si.,::>:niI€la 'pela'" D:lretoI'ia tle :Portü'� c

�Oosias.

fnQuisa
Rudoviária
tem núcleo
Em ato que �ontará 'com a llle

sf"J1ça do Sr. 'H'omero Rangel Pesla·
')j(,. 'fll'esidente do l'nstiuuto ,de 'f{es-

"(llÜSaS -Rodoviária � lPR - será
i1]�,talado às 16 ,horas de hoje nes·

ta ,Capit-áJ. o Nuoleo de Santa ,CaH,
rina dêsse órgão.

A instataçnà se ânrá .nA ,ali '.i:1 úr ,.,

elo edifício-sede do 16'? Distrito iRo
(:,wi"l'Ío Federal.

Fnlografia
tem expBsi�ã8
e,m BJullleo811
Uma eXPosição' de arte fotogt�a·

fÍC'a será inélugurada amanhã, r,\J>;

fundos da Igr-eja de Nossa Senhor"
da Glória,· no Bairro "'do Garc',,,,
quanpo serão expostos os traba1ho�
do artista Nelson 'Machado, que re,

ccntemente expôs na Fundação Uni·
\'(:'l'sidade Regional de Blumenau, A

f'XPOSi<;8C será inaugLÍn)da às 17 ho ..

ras, permll11eccndo abert:>. até às 22

ltoras de aorningo.

A promoção é do cP'lltrü Social
Mndo Jovem, que está expedindo

, í.coltvi:tes i ipata aodos os interess:lc!"'! _ ','1 i
':t-:&.,<a"rle-':',Tó'a ,ii!ÜQgrafía.

\ .

'i
'I

,

i

'
...

.' ,

,

I '

açãO· do
l ;.

Madeira exportada não
-

'-
•

....
, :, I

'laUBiltM' alé
.

nDvem�ro
... -' ... � ", f·t 'l "7" "

�� oa;t,() sanCIOnado'. ontem 'lia p ,�.

ta 'da .Fazenda , "0 Governador, J \'0

Silveira 'pi'otrogou ate o Ul.i· �o., 'li.:
'

novémuró , proximo a iseuçao 'fls:::al
tlo TC:t\'1 'às mad�ira 'desLi;lada 'à 13>:·

'

pol'tação,. 'motivada pelas
: dii'::iculda

.des" que attJilgem; a�fuêle, S'etot � ia,
dustrial. A, prorrógaçao

'

foi -rnu i,\ li

bem, l'�c�btda 'pela ·"das·se' iúaduh'i
ra 'que j,á' ,'ha,da sido, bellê6�iad.1
com' a medida, 1'\0 início (lo, corn.. r"

te i�nó, estimulando 'o çOlTIéí'do e,x·
terno 'do pro,duto.,

.

,

Fâlflnd'� ontem à O ESTA-DÓ. u'

'Secretál'io II an Mattos abordando t

arredldàçàü, ,elo mês de, setembro,
'@'f:'clat;ou gi.!t: iiúmen1Je hoje ter" 'IrS

dadOs éxatos do total. da receita RS

'(actuall,' pois' ailldá, nào recebeú b·
. "

.,.

do's' @S \bo1efi'ns de 'movimento das

6dte',orias' 40. 'I)Xt'eri:Oli. ACl'escent0U ..

que'. 'ós 'ltn€tos rela'Üvos a' prhlwÍl;n
":-j,,, <:ih.. indjl:al'ain urna esüigna.;:ãtl

da receita e uma .baixa em" reltlt;\�1(l
a i:,Lhll pei iouo de. ",g"SL'b' úhu.io.
Revelou que foi desencadeada, un.a
Iiscal izaçao intensiva para que os

corm íuuímes mantivessem 'em dia

suas obrigações fiscais.

Quanto a concessão de financia
,

mento para construção de hotéis, de
'categoria, itlterndcior\al 'Da Capifal
pelo Funclesc,. afirmou' o

'.

Sr: lvw

Nlattos que a matéria depende de'

estudos conclusivos, findo 'os qU·.!lS
o órgito baix:ú'á resolução d.iscipLi,
nando a C011(:8SS:;0 de, tais financi:l

mentQs. Informou que o FundEsc
não 'p-:nsa em lib"rar' n.'" s <fi <\11
rwmentos para p i"aç7o' d,: r t.: i·
oOS .no mesmo -ramo de ativid'ad'��,'

"pois a -cal'ê':1C'Ía de 1'eC[11'S05 .'('xig'
qt;c ,o 'órg;Oo levante uma

St,m,a de, '-'pl'oxirriad?ment� 4

·'ck. cr\neiros".

'VUlO{l,
m1lillõ�s

'. o� ,

.
,

1'"-----'..-'.' ------_-,---...-���,..- _ ... /����.. .:_<oo..�'.,
j,-

�
Ar,EN'ç,AD

t.' .

".

VOç:E QUE'R �TRA'BALRAlt E ·'GAN'bIAH; ·Cr,$ -2.élOtl;OÚ
! ENTÃO VENHA" FALAR CONOSCO À,riUA CONSElJiiEL:fl

! D1VULGA;DORA

I, l. _ '7° Livrô 'er,gue 'os Ir.acos e c!omina os fortes,

I'

['O·R l\l-ES '!

iviAlFH.A, 45,

MISSA UE 7 o DIA

I· : ZILÁ ALVES RODRIGUES-

Altair Rodrigues e família, ,Joaquim Manoel Alves e família, Dr. Ei'oni
j; Ail"ê$ e farníUa e Dercílio Santos e família, ainda consternados com fi.per
da .in'eparável de sua espô�a, ·rhãe,·,filha, irmã e cunhada,.',
:. ZILÂ AI1VES RODf,UGUES" agradecem 'ser'!sibilizados a tactos q.lly . ele

uma' 0(1 ,de, 'but:r:a lqr.fna os auxiliaram e confortaram "nêste €l::>làros0 tr,rinse,
dOS 0bJe ,GOrn�aiy.2,cerain· ao atQ iÚJ.:\ebl'e Oll ql,lC, exp!·essâr.am séu .pesar e ,'con- "

v.icl:1Úl' a0S' ópar.entes e pessbas :amj.gás par,a a Missa que será celebra::ia e111

,irltel'1çãq ·à· sua' ,alrria,' na ·Capela d'o.Asilo lpiÚo JQu;:J;uill1, às 07;00 hora� do
.

.dia � do -correJ?.te. .

"

'

A t0dos que comparecer':m, penhoradamente agradecenl.

Investir ou fazer ."

seguro para a familia�
N(i)·fundo Crescinco você faz as duas coisasaomesmo tempo.
,e, Hasta você ,aplicar pelo "Plano-, clé

"

O outro garante ii integralização de
Inv�stilllento Monsal Segurado - PIMS, seu plano de investimento.'

,

E um :nôvo plano de aplicação lan- 'Procure hojl:r;mesmo nnra:gen1:e·BIB;." c''
'çadQ ,pelo Fundo Crescinco.

.

a Sociedade Corretora de sua preferêjl- I,

Ele hmciona assim: você aplica Cr$ cia ou uma das agências dós Bancos

100,00 mensais durante 60 meses em autorizados. ' ;

cotas ,do \FUildo Crescinco, Apl'oveite esta chance para' ganhar
Com li valo1'ização do Fundo, suas dinheü'o protegendo a Yamilia.

,

'

,cotas também 'Valorizam.
Para você ter uma idéia, cem 1969 o

, Fundo Crescinco rendeu 130,29%. E des
de seu início, em 1957, mais de 12.000%,

O que diferencia a aplicação pelo
PIMS de outras existentes no mercado
é que ela está coberta' com dois segu-
ros de vida. '

, Um dêles garante à süa família uma

quantia corresponclente ao valor atua
lizado de sua aplicação.

"ll�
,

��+ FUNDO CRES.CINCO
·(""sb\op"

.

r\úrulnistradu pelo

6 BANCO DE INVESTIMENTO DO BRI\SIL
Capilal c H�sen'as: Cr$ 50.38·1.(105,16

Ca.na Patt'nle A-2941'6O
Silo Paulo: ktl"ll Libero Badarú, :N:\ 6.'\ ancll\r

Fones: :fl-�ij70. :l7-ij()fl1·, .17-í!Ii);}. :14-:\701,
- �It\-I-i:\)\i, :\I;·jj:I:I"'. :I!)-li:\.l!ll' :lil-f;:í30

Rio dI' .!anf'iro:· Av. Hil, Brall('(i. !H - 10." (l 11." alieis.
FOIlPs: ���-;-,1 1.-'. 2�� ;)114. :!��,:;Il:t, :.t?�:;-i112,

�:It -llli:1. �5:! ;1:\;\!l,C 2.11 -li,,:i7,

Escritório Regional de Santa Cata.rina

R. ZIMMERM1NN'
1.11'

Rua Tenente
Rlin

29 --,- Florianópolis
1.31 '.

"- Rltn'l1ellàu ",
., _ " , �, " . ft... t>,.. ....
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Santa Catarina é hoje um Estado

que Ielizmente, atingiu a maturidade ad

ministrativa,
-r

com a conscientização dos

seus 'homens públicos de que somente a-

�í':;',i,';:';"" -: -través do planejamento poderemos encon

trar as soluções que produzam o desen
volvímento regional na escala desejável.

�:foi-se o_,·telppÔ em que 'as obras, públi��s ,

eram lev��tadâs aqui' ou ali para satisfa-'·
'.,

zer os
,:Ci:tRl:ichQS do cabo eleitoral e que a

z., Ra,l't,icipação a�mini�trativa obedecia a

//, fritérios ". u{lilatérais, que colocavam em

ímereeido destaque os interêsses públicos
. ".4a Iacção qJJ,e se encontrava no poder. Á,.;

";lo. 'it· " '. �
•

;>gora" ,es��' fOfo1�l.I;la a mentalidade ,de que
"

'�':��rito dQS administradores se l!1ede pe
la' �lIa c��,cida4e de trabalho e não pelo
'si"!'p��s falo de pertencer a' esta ou àque
la -çorrente luutjdária. Antes de ser um

,: prêmio p,�!os' serviços prestados' ao, Parti
do, ,Q,U II!,e1h.9l! pelo número de votos que

':1:':::: ..,
o postuta.nte ao cargo púbJico dava. para a

J�ge�Q.a, 1':S f,��ções deve," ser delegadas
I'''h ,c' ;-, l;ltçndendo aOS ditames da necessidade de

� .: i .� h"'. f'

, ,':

�!l�er cQ�t�r c0n' os
f serviços proílssío

nais �o talepto tJuman'o existente., Ni!lguém
d,ev� ocup.ar ,�IIJer.fl1inado cargo úa ,ad�i
nist�aç�o :rú�}'i�� por razões outr�s ,que
não s,�jatJ1 a' 4� valorizar as suas funçõe�

/ 'por atJ�ij.p que eIp' favor dela seja capaz de

Rro�uf�r. N�p é a, goslçao que Qcupa que
dá notorje!!�de I!O, h9mem, mas ês�te é que

4",,--
....._. ;,""' .'

.

"
.

t� = "'; �,� �t,':, :.
i!Lt,i ft """, .,'''','

. � r. , \! ".J-: \. ,

• � ... \ '!

11,1.1.

oDjunto
tem a obrigação de valorizar a sua posição,
<tue de resto só pode ser conseguido' atra�
vês de muito trabalho, dedicação e honra
dez.

o engenheiro Colombo Salles, ,que
.será eleito amanhã e dentro dê aíguns
meses' assumirá a Chefia do Executivo

Estadual, está' plenamente convicto de

que sen('uma "equi!le -de trabalho devida
mente in�egrada na. sua filosofia .adminis- .

trativa não poderá atingir as metas, a que
'

se propõe, em' face do imperativo que o

.; desenvolvimento catarinênse esta a exi
" gir., Está .. certo o' candidato arenista, pois,
por melhor. quê' sejam seus planos gover
namentais e por mais eficiente' que sejà
o seu comando, de nada valerá tudo jsto
se não contar ao seu redor coin uma

equipe de assessôres que saiba 'interprétar
a filosofia administrativa do future Gov�r-

'

,

no e executar dentro dessa mesma filoso,"
fia os projetos que lhes, caírem às mãos.'

é com base na sua experiência e na 'ob.sei
vação do potencial humano de Santa C�
tarina ,que o' Sr. Colombo Salles irá' pro
curar aqueles que haverão de compor' a;'
equipe que, a partir de, 15 de m;uço , d� ,',

H71, 'compmá a máquina administtati'"' ,,"

vu do nosso' Estado: Sem favores, sem :Coj.�
,

cessões e sm apadrinhamentos,' o futuro .G.o
'vel'l1ador só -pensa em convocar p,ara ó tra<:'

balhó aquêles homens que sejam efetiya�
_" ::

IIi \ .'

. l"

'·i}:\'t··,

,
'

J �n:il.
I •. .,
') ,

sevã0 com /essa isencáú pessoal no curso da

evoÍuçãp: dos acontedmpntos políticos de

SJnta Catarina.

.
_ ,É que não po'd� parar, sequer por instan

tés: i� fuarchà do"desenyolvimento catarinense,
'q,,;e _ 'àting� ritmO" acelerado. O, estaciona·
menta s,eria o colapso, a dispersão das fôrça.;

l:� iÇt " ,;rq��. 'conjag\ldas,; eStilo proPulsjonand0')
41 �'" ,. �'�E1staltlo aos· 1l,eu,s máiurer, destinos, Não paroti,
ii '-::: -,

"p6is,' Santa Cata�'iÍ1a, N'em parará; segundo
�(l), está 'vendo da' inaneira coino o. futuro

....� , ....:.,\ !.� ••", ,.;,'t, ..,'
"

;� t<·, ,G9,v�rn;ldOl: se apTesta para confirmar a expee-

i ;W; :�"'. t.atiV;;\ geral acêrca do porvir, O engenheiro
"

:;;�:olom.bo jia,Ues, nos feus pronunciamentó5,
'se vem r'evelando 'hem alertado s6bre os

/e�lba,raços e ev.entualidades que costumalY,
• I � • '

1"

•
, r·1

'f

mente afeitos ao trabalho e que saibam fa-

zer da sua atividade um dedicado em'�enho
em prol do desenvolvimento catarinense,

Não há pressa em decidir a escoJha
.

ou pelo'menos, de torná-la definitiva. Não

,silb�mos' a que título, existem certas figu
ras que procuram, se insinuar junto ao Iu

.turo. Governador à espera de' benesses e de

posições no próximo Govêrno. Isto é uma
'ocorrência lamentável que acontece em to

do lugar; sempre que um nôvo nome está
prestes a assumir o Govêrno, Mas não

haverão de ser a bajulação e O ,elogio fácil

que �ensibilizarão o Sr. Colombo SàUes na

escôlha dos seus futuros auxiliares.: Ele _já
. .issui éxperiência no ramo e, quem assn»

estiver pensando baterá cm posta errada.
Sua missã� à frente do Govêm'o do Esta...

• do de .Santa Catarina está acima, da ele

mentaridade dessas' pessoas. Pode ª' maio

ria dos' catarinenses ficar certa de que não

será 'por falta de descortínio na seleção da

sua equipe administrativa que o 'funuo Go=
vernador deixará de fazer um bom Govêr
no. Ele h�ni conhecimento suficiente de' que

,a..' grandi tarefa que lhe pesará sôlm' �§ om
bl�os ter� que Ser dividida com ,quem sai=
,< •

�a, supo1:tá.la e dela desincumbir-se, ade-

qliqdamente. E, como' poucos, possui i a

conyic.ção, de que só uina grande equipe
pod�rá realiz�r Ulll grande Govêhlo.

\ '

optar entre os devere� para com. o povo e (J�;

seus méritos ]:lessoais perante êste mesmo
povo:

Aliás, nãô poderia hav�r maJ;1eira mais

grata de proporcionar PO seu 'sucessor ambieni'3
de boa ordem e cOI1fiança 'pari! que,' com'o o

tem feito o engenheiro Colombo Salh.!s, '

pesquisar 'às nec'essidades, e :contlecer iUl
l'éivindicações eol�tiva�, a 'fiu) de, sôbre ,;}L1!',
e com soliaez fur.dalpental" ,qu�' nã,.o, ��
,alicerça numa defor�noda visão' da: .ve.rd�de,
estabelecer o seu· P1&no de _DesenvolvinlPrlio,.
elo Estado.

Não deixa;' pois. d�. ser curios6 'qtle,'
-';iustanúm):e' quando, -os seus cqmpr<,llnisso;:.e
aprovêitando os úlÜf.los II;leses de ,mandij.to" ,

, l'eja ':tJ', GovernadÓr alvo de tardIas e incú;i
seq,iÍç-nte;' :úíticas, veladas ou ostensivas, F'_;r'
,'parte de' i,-,enitentes :'adversÍlrios, ate" aq l:.i

j�expiíéàv,éJme.,te ('alados, e até de algn,'!"
.

d'aq:ue�es: elementos "'que, del'ltro de seus

��r�ulos" de acção gúv.ername·ntal" tiveriull

Opol�ÚIll-idade, para mais proveitosamen(:,}
pre,vel,lHo, adverti-lo eH criticá�Jo, ,do que 0

fatão hoje,' tarde demais p'a�'al que as. suas

objeções po�saffi< ser convenientemente pone;":
radas.

CO!)J.o quer que' seja, ,porém, o �r. Ivo
Silveira não consentiü que Sal).ta Catarina

parasse. E não é emtoso observar que a

<' óp�nião catarinense iÍl�is serena e correta lhe
confere títul�s de )\iderança política alcaN
çados sem os recUr:::o,s de que se valialn
antigos caçadores de votos. O prestí-gio dum
homÉmi pÓblico tem de assentar na evidênci:J
I'

'
"

de sua obra, ou da ação' q1,le desdobra em,
benefício concreto da comunidade, Não ha

'nomes que, por mais Fonoros 'é harmonioso<;,
bastem para impoi'-se ao reconhecimento

, sincero do povo. Sonlente as realizações justi-
<Íícarit' os méritos de liderança, O Governador

,

"

' que vª-! deixar o seu posto, ao perder, 110

moinénto pxato que a lei fixou, a, investidura
goveÍ'mimer.t�l, retomará, s�m,' nenhúrúu'

dúvj�a, a ,aura da esüma pública e tia gratidão
ele, sua terra.

,

,

•

jA0 seu honrado f;ucessor ,confere o povo
igual privilégio, porque Santa. Catarina' n�o

. parará em clima de união e deserÍvolvime,t)�o,

.

�;' Guslavo N'eves

o Estado não -pudQ. parar
.r'

�

" �. "4
.

>

Não pfil'ou Santa Catarina. Nem 'parará,' a'ntepor,se aos homens de Govêrn�, ,sobretudo'"
'A decisão toma·tia jJelo· Governador TVfj' quando os' seus gestos são típicoS d1lma ;n(j,,�� ,

,
SirvEfii'a 'de p�r!lli:wecer )10 exen�ício. do cal:!;J consciência que ,define rumos, modél;n�s�;� �',
'at� (') dia em qúe tivpl' de transmitrIo ao si)\] <lçãu dOS homens pÚ.i.lllcos., ,

'

digno sucessor, eng0!1heiro Colomb0 'sallt':;,
'

,

,; , \'

consltltou, de certp" aquêle ímperativo,' ·N. b O Qovernador clvo Silveira não admiÍ1;�;
.

pâhll". Nilo'esmore·oer . Não interromper () t�o.u ao léo das cirçullstâncias., Não:--irm�ro-
cu,i,�o da'� eiensiva para o � desenvolvjinento; : �Visol,! 1 soluçõ;es,- a,o gôsto de. i?flu�Í1�ii1�
Isso ,e,;Xlgirih, 'é claro, o sa�rif{c'iÓ' dê Ü�i'ta; estlanhas' às aspirações da comunidade,'·0
,asp_iraçôes politicas clt') atual goyernante. N:4() seu Plano de Govêrno não' fugiu a realid�a�,
importava aquém, cúmo 0\GovernadoT 1-';0

'

nem exorbitou, das possibilidades de ex�çúçá�"
Sil\'eira pensa r mellu$ 'em si do que nos' E foi realizado, mercê da objetividade ,C0!ll'
eleva9()s inteFêsses da prosperidade da te ',T"l que o Governador, eJTI fase de paz' e' prospe-
cat<jl'inense. E foi o, qu� se, viu,

.

' ,ri?lade que soube mant.er e cO,nsol,idar" segúÚ1'
Haverá quem Jlão compreenda' um:, ,as lli1l1Rs do planejamento, es'capando às i,m,.

. utitude como essa" que retém, nos, encargos provisações. A estas, portanto, nã,o cecieria
'da governança, o

'

administrad())" da coisa\ nem mesmo quando, aber,tãs par1:\' êle', às
',) pública, 'cuj;:t fórmaçi:io moral não condiri<'l conquistas duma caneira polítiêa, teve de

Os crimes de j latinamente
"'--," '

Aparece na televisão um rôsto conhe
cido. Allfuem diz;: "iS .o tenente 'Bandei.a!"

� ;,,�'" A állvicie 'sobe pelas têmporas, já Ilão

à t;.ii,�f' ' P9ssui ó bigodirnho mi,nucioso, 'Mas não
,

.

'par�ce t;:nvel'hecido -' e já 'se vão q,uase
vinte anos.

' ,

,

A sua aparição tem algo a ver com a'

revisãó do seu processo. O advogado ilílvo
ca uma, testemunha, cujo depoimento; im
"portantissimo, nao foi tomado na devida

,

"

conta. Segundo êsse depoim�nto,' havia
três pessôas'no carro da vítima - cfu se-

.' "1" riam, quatro? A prova da inocencia do, Te-
... ., ".. ne;lte residiria nessa pessôa a mais - ou

" ,I. a menos? Não sei; 'êsse caso foi tão tu-
",",; ,,'o multuado que a própria ressurreição do ban-
I':' icário Afl.lnio não causaria surprêsa maior.

- Puxa, nunca l11ais houve um cri
me ç,omo o do t�nente Bandeira, come'Jtam.

E' verdade. Pode ter sido ato fàlha
do, mas o ,comentário é preciso. Os crimes

'III ' ",' " , hoje são absoJ,utamente impessoais. Pare-
,{ ce, que são resolvidos imediatamente, pois

"", 'já pão bá mais histórias misteriosas nas
pá�inas polici,ais, Já quase não há páginas
policiais, até,

,

E osmjsteriosós, os que poderiam sus

citar especulações diabóliclls.' são -todos 'cre
ditados ao Esquadrão' da Morte. Como ria

/ velha piHda� a' P�lícia soluciona todos os

, .. I,,,, assassin atos declarando-os insolúveis.
'

..

','

Assassinatos bons eram os de antiga.!.,
mBHte .. , O Crime da Mala, o Vampiro,de
Dusseldorf, o assassinato da Marquesa dó\' "

PO:1tal, que foi enco�i.tradá CaIm �ma faca
,

cravada no peito" sôbre, um lençol' acide
escrevera com o próprio sangue as três
primeiras 'letras dó nome do assassino ...
Más, esperem, is�o é um.' ,C0iltO- policial, já,

'

estou me corifundit,do:'
�

Aliás, os grandes mistét:ios" de antiga�
mente propiciavam o surgimento de abun
dante literatura, hoje em vias de desapa
recer. Quem desejar prencper o ,espaço de'
um fim de sem,aua com uma, leitura mais
amena, terá muita sorte em encontrar um
Conan Doyle;, u·:t1a Aghata Cristhie, Urb
,Simenon, perdido 'nas estantes da:s livrarias.
A literatura policial posta à disposição ,pe
las editôras/ na atualidade, fala de' deteti
ves que mais estão na cama fazendo amor
do que 'buscando o mistério que dá campo
à sua atividade. Sherlock Holmes decifrou
o enigma do Cão dos Bakersville pràtica
mente sem levantar-se de sua cadeira de
balanço. Shell Scott só se inteira da trâína
em que �e irá envolve�', após um bate-papo
muito íntimo com a cliente e duas surras

que lhe' são áplicadas pelos bandidos.
Mudarani os escritóres ou mudaram

os crimes? Acho que ;;ldo mudou. A co,

meçar que os crimes passionais, inestimá-

I [ud\' "d � ,PJ- II.

--

vd filão de onde se retirava matéria priJ;na
para romances 'e enrêdos jornalisticos; cai
ram .de moda. O conjuge' ofendido \lue se

atreV(}f a dar vazão 'ao
- seu'

-

âesencarít:o
atrávés da ponta de uma arma, será conde-,
nado, na, inicial, por inatualidade. E o

'ún;Íco tipo de crime que seduz a opiNião
pública é o passicltlal.

Ainda agorà lembram o caso do Te
nente: jovem, bem apessoado, disputando
o amor de uma "feI11me-fatalie" com um

bancário bem pôsto na vida e dado �a con

quistas., O sortilégio que se desprendia da
Ladeira do S�copã. o local do ,crime. A
'kstemnnha Avànclni, o advogado Leopol
do Heitor, o sempre-presente TenórÍo, A
yida

.

airada de Marina, o Citro,en negro. O
tenente, muito galante em seu uniforme. O
álibi, a fuga pelo morro dos Cabritos. Uni
'assassino varanelo .a noite a galgar pedras
lisas. A viagem illesp�raela de Bandeira
para, Fortaleza, na manhã seguinte. As ou

tras conquistas ele AfrâÚio. Os quatro
-

jul
,gamentos, com platéia de Maracanã. O
promotor Emerson, com' seu nariz de
águia. Jã se vão yinte anos e os detalhes
ainda estão presentes na memória, limpi-
dos.

'

, ,

' ,

E' . , . hoje em dia não há mais crimrs
como êsse - tem razão o saudl '-sta.

,', Pàulo da ,Çosla liamos'
,}"

TRIVIAL- VARIADO, '

Mareílio Medeiros, !ilho.

AOS N'AMORADOS
'. � . �

i : Congratule-me com a feliz idéia ela Prefeitura em mandar constsuír Um
jardim em rrente ao Largo 13 de Maio, no curso da Avenida Beira-Mar. Nes,
ta época em que o crescímento urbano devasta a piasagem verde da Cidade
e i quando se plantam edifícios ao invés de' árvores, é sempre bom a gente
saber que alguém se lembrou de que' é .precíso existir jardins.' Há tempos
eu olhava aquêle- belo 'terreno-baldto e imaginava que, mais dia menos dia
irromperia do chão em direção ao céu mais um mostrengo de' cü�ento' , �

,

ferro a bloquear dos nossos olhos a visão daquêle trecho da Baía'Nort�
aliás tão fugidia e sumida para quem passa pela Rua Bocaiuva.

'

,

Mas muito me alegra o fatQ, de que � Prefeitura. se, )�mbrou dos namr,

rados, no momento em que projetou o jardim, destinando-lhes um' recanto,
especial, coberto, de árvores e cercado de [Iôres. Os namorados, que andavam i
tão esquecidos dos podêres públicos e que em determinada época' chega, !
ram até a ser perseguidos por, um delegado 'de' policia que ..

certamente, hão!
tinha mais. o 'que fazer, os namorados, diziã eu, ,reabilitam-se agora junto a

Isi mesmos ante à 'doce ventura de possuírem, só para si, um lugar para se
encontrarem.

. ,

"
'

,

'

,

"
, \

I

Nos tempos em que eu namorava .as coisas eram diferentes e não era' Ipor fana de Iocarpara os românticos encontros,dà'adoies��ncia que se dei
xava de amar. Os 'jardins esam mais amenos e as :praCil1pas mais discretas, I!OS rasais podiam namorar e!ll sossêgo, sem, te'�e� que se,u i�íliO fôsse de, j')vassado pelos olhares dos passantes. E. eram -Iíndos 0�: namoros daquela
época!' iYl;ás de repente - e talvez mesmo por "cau:;;a' daqiiêles Jardins.,. _

i

I /d,e�-se a -:explosão· demogrártca na Cidade
_

e torn?u:s'e, necessário c�l1�trujr I '

I. mais casas e apartamentos para a populaçao que-crescra. .Em ,consequencia,;
I foi rireciso alargar as ruas e diminuir o tamanho das, praças" E, os namora. ,

'

I dos, Pouca a pouco, foram sendo marginalizados da paisagem .urbana, res.! I

tandó-lhe o triste consôlo de :se encontrarem 'rias' varandas dás residências I

- , .. . '-, '

ou no interior dos Volkswagens. '

Mas agora, porém, sua vez chegou. Não digo que a no/a' praça dará pa
ra tódos OS casais ,em disponiliJilidade,' mas a simples lembrança da Pre .

feitura em d�stinár 'tim recanto aos namorados, no jardim que em breve
desabmchará na Av:enida Baira-Mar., irpplica no reconhecimen_to oficia] a

êsse estado, de gráç� em 'que, viVem qs j.ovens pares, que' se amam ou, pelo I I
menos, peI).sam est-ll'r �mando. Já se� q�e sob a" fronde das ár.yQres êles te- i i

rão' abr�go: Sei, talllP'éin que e�].lbe:r;ant� foipagem ,os pr"oteger,ã da curiosi
dade do 'mu.nclo cá f()ra, �as siIàs qll"fCÚ�s. Tudo be'fi est'udado� e meditado I
Pelos diligentes assessôres do Paço. I

.

E' disto, réa�ri:l(mEe, que a qdaCie esta· pr�cisando .. De 'tp1s tempos para'

c� (>�ta blÍ,céHca ,llh�.: p!!,:reçe de:;;umaI):izar;se ;poin os< aci4entes de trânsito'
que acont,�ceqi te,do di,li" com a fúria ,da construção, ,civil\que cobre de som- !
bra suas principais �as e cOm !1 agitação q�e principia a tirar-lhe a tran. I

quilidádé, E!' preciso que se façam jardins em Florianópolis. E é preciso, il'lmais q'te r1'unca.. naJ;l10rar em paz.
,

' .
,

'�"!'!í.���!e�!II!!"'������!"""�'!!""'-!'f�-'!'l-'!'l-�-' ��!.i_=.�=:-���_�.�� __ �_'_'_-_-_'--11� -.�

�;gen4, tÇ9;�QU1iça.
,

-,,' -.

�MP.{U;SA QUER DEFINIrÇ.ÃO cred � ,Cr$ 72300,00,
.nÂRA SOCIÉD.ADE ANONIMA ,iOPEN MARKET" Através

,
,

' ': 'Sãó P��lo c__:_: Os Ju'risl<;lS, elnpiesá- da cOlnpensição, o Banco Central ele·

Ú�s' -e economistas que participam do üvou ontein o resgate do primeiro lo'

S�mi:oariQ .
sôbre a R�tõrma ela �:g�sla- t�, de Letras dó Tesüur�, _?o valor esolçãp que, rege a,s ,soCIedaeles anommas tnnaçlo de Cr$ 180 mJlhoes. Foram,

aprovaram optem tese quq defende. urna tea1izadas novas emissões, no valor es4
IÍava, definição pa,n1 ás so:ç:iedaCles "<anô,Si (itÍJâGO 'de Cii' 60'111ilhões. Segundo q�
riimâs .. : ,',

.

,
' .", 'cot-retoràs 'o Triercado fOrIlOU-Se "ofe'

,

Os participa.nte�" sugeriram que a reCiclo') após a 'Circular ,do' Banco cd:
nova l�gisla,ção

-

detina a sociedade anô- 11'a1 obrigando a ielentificação dos apll
,
nima com0 "instituto çle direito priva-, cadores é mais fluídQ com os esgatês

, do", ao ÍJ1vés <ie quaJificá-l� 'de "entida- de ontem. As' taxas' de reNtabilidadé
d€ de caráter financ_eiro". O plenário variaram jentre 1,20% ao mês, pa�q
ressaltou o ,princípio de que o merca�o prazo ele r; dias, e 1,26% ao mês pa�a
,de, cápitais e consequência das emprêsas, ,

prazo ele 21 dias. Párá 14 dias a taxa

e não o inverso.
'

era de 1,24% ao mês.
.

APELO
'

MERCADO DE ORTs lufai:
I 'O plenário aprovou taIJlbél1,l su- mou-s� atitem que o nível de vendis
gestão para que o Conselho Monetário' de Obrigações Reajustáveis de um

Nacio,nal e o Bimeo Central, no exer- aao, com prazo décorrido, pelo Banco

dcío de suas atribuições l,ygais re.lati- Central, manteve-se normal nos últi·
vas ao mercado financeiro e de capi-, ,mos dias, não havendo maiores preso
tais, se �bstenhaL� de elaborqr normas sões sábre as caixas dos bancos que
jurídicas que �lterem, ou, de�roguem tião sej�m as, normais elo ,período se·

Clisposições pos textos legais. tembro/novembr9, de pré-estocagem
NOVO, SEMINARIO para' vendas do fim do ano. As cotá-"
,o semináÚo, que foi.' aberto na ções das ORTs foram as seguintes: r

segunda-feira 'passada, teve o seu en':-
'

Dyzembro -,- valor' dI) resgate
cehflmeríto, anteriormente previst� bruto: 51,35; �alor do resgate líquido,
'{;fara ontem, adiado ,pa{a a L11au�1:ã de ex-impôsto de 6% úa fonte; 51;25,
hoje. O p.residente da, m€sa que ?iri- Cotações segl,lud6 o dia üe venciment�

giu o encontro, Sr, Luís RodQvil R.os- - dia 2 CF$ 49,77; dia 9:,9$ .49,56;
:si, anun�iou a convoçação de' um �ô- dia 16: Çr$ 49,'40; dia 24: Cr$ 49,24;

,.

vo. semin{ll:io, ti realizàr-se tWS próxi- diá 30: Cr$, 49,08.
,

'mos meses, para o pro,ssegui�nento dos, Janeiro --:- valor do resgate brú:
debates sôbre a ref.Ql'n;Ja da legislação' to: 51.,96; valor do resgate, líqui��
'das soCiedades anônimas. 51.85. Cotações segunel() a data (}f

Exphco,u que "não hOUve tempo vencünc,nto - dia 6: Cr$ 49,68; di�
hábil para o es�udo, em .!?rofundidade, 13': Cr$ 49,4,5; dia 20; Cr$ 49,29; dia

de lôdas as tises apresentadas". Foi 27: Cr$ 49,13, ' J '

acertada, também, a reaJizaç�o em
,

Fevereiro -' xesgate 'bruto: 52,?!:
,PÔl'to Alegre, pl:oximame�te, d� um resgàte líquido:' 52,66. Cotaçõe:i: dta
seminário, sôblie as leis que regem as 3 - 49,62; dia 10 -.49,46; dia 11
sociedades por' cotas de resllOnsabili- - 49,21; elia 24 - 49,05'.
dade limit(lda, CQMPLEMENTA>ÇAO
,PAR.TICIP.ANTES

L

INDUST�IAL
'

, O seminário, promovido pela Fe- A participaçãp do Brasil em di-
deração das Indústrias do Estado de versos acôrdos dé' complemelí'tação iiÍ·
São Paulo, conta com a participação dustrial, que atualmente estão send�
dE aptoximadamente '160 emprêsários, negociados na A'ssociação Latino-AIJ1�'
juristas e economistas.' rica,na ,de Livre Comércio (ALALC1,

A delegação de industriais _<:la foi discutida ontem, no ltat1�arati: eJll

Guanabara, çheQada ,pelo Sr.' Carlos Brasília, pela Comissão Nacional pat�
Guimarães de Almeida, encaminhou Assunt0s da ALALC.
quatro teses aos grupos de, trabalho,

,

No.encontro - o primeiro que J
uma das quais' de a,utoria do profes- ,Co,m issão realizou n,a capital ,do �als
Sal' Teófilo de Azeredo Santos. Fazem � f�ram estudadas as perspectIva;,

parte da d.�legação os Srs. Arnaldo Os- refereiÜes às oróxin1as reuniões da COf
borne da Costa, diretor da Fiat Lux; missão EconÔmica ,Mista Brasil-MéxÇ
'Luís Eduardo de Oliverrá Nascimento, co e, da "VII ,Reunião da Comissão Es
chefe do pepartamento, JUrídico da pecial Br'asilciro-Argentina de Coorde-
Bayer do Br�síl; e Mário'Arnaud Ba- nação. .

.

"

tista; e Ca.rlos Gi.Iimarãe� de Almeida WALL .STREET EMPRESTA
Filho" do �epartame�to Ju�ídico d? A'ü' B I D,

Federação das Indústrias do Estado O orcsidente do Banco lntêr�nJe'
da Guanabara,. ricano de Desenvolvimento, Felipe Ber-

LETRAS DE CAMBIO - Foi o rera, assinará hoje um contrato de etTr

seguinte o volume de letras de cambio préstimo de 100 milhões de dólareS
negociado têrça-'feira Óltir;na, dia�' 29, (472 milhões de ,cruzeiros) com U

pelas financeiras e' registrado na ADE- grupo fi�lanceiro de Wall StreeL
CIF: "

,

.

A :informação, prestada' por fOlT'
,Cibrafi - Cr$ R8 400,00; Cresa te é,lutOTizada, segundo a Associa�ed
Cr$ 227300,00; Decred,- Cr$ " Press, acrescenta que êsse impottante

3'46760,00; Dix Cr$ 88000,00; empréstimo será utilizado nos prog�'a'
� Fortaleza f4.1Cn$.ah:lifu@(i)(jM)�b cltnpe-ualm�llda desel1volvimento�1 da Amértca

.�
,�, "-,�J?-�Jl<!�nf.i1L...:::;,�Ç.lU5? S,OD�JiQ;, -.I IQly'Ul;, .

,: "T, ,��_ �j

'..-".
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a, outorga de

a, coluna envia cumprimentos a se

nnora WHmêlr Luz, Dona l��ebol'g
aniversariante do dia 2'1 último
_:_'--- Suzana Buerger e Ricardo

Santos, o bonito enlace, marcado

f,al'� �J do mês na Matriz. '

,Talvez seia E'rico da Silva um

dos mais importantes artistas' ora'
1 expondo na Coletiva de Arte Barri

ga Ve'rde,: F:', itajaiense, integrou G

'Bráulio Schloegel, responsável pe
.Ia biblioteca da,Universidade, mos,

trou-ine 'ontem alguns dos 400 li
Vl'O� técnicos doados, na' maioma
pelo 'Consulado Americano' de Sao

'l;'ilulo li editores brasileiros, dúran
te ,a la. Bienal Internacional do
Liyro,

lho

Em visita ante ontem a Sucursal,
ele O ESTADO,.o Dr. Guilherme

c;embillla( Pr�sidente da FEDAVI.
DIsse, que recebeu telex do Depu
t8do Albino Zeni, que comunica qLC
,,-"tá no SB d� IUo do Sul a' impor-

'

1 ilncia de 100 mil cruzeiros para a

Faculdade de AdmÍl1is�ração de

Emprêsas.

.
" �"

Dc Zl�'aldo� '�erá';' i�v\,da '! paÍf'o,
'no dia 8 de outubro: ,no Carlos Gu,
mes, "t:ste B�;;h�iro' é_':P�q,\Hmo D�;'
l1ldi'S parê! !\[os'· COIÍ! MiÜon Ciu';1ei-
1 J. :Qois dia�:após "apr��el1ta�ã� do
Corpo de Bd�lc 'da Sóciedáôc Dilião
·}\,ventus de Curitiba.,

Ém solenidade que contará com

a presença do Eng9 Cleones Ve�ho
Carneiro Bastos, Secretário do

PLAlVIEG, serão iniciadas hole as

obras de implantação da Rodovb

SC-49., ,trecho Tijucas-Canelinha:Sk
Joao Batista e Nova Trento. Do pro:
gralna, às 13,30, no Edifício da Pre,
féitura de Tijucas', entrega pelo
Secretário da prim2ira orde�, de

serviço para o Sacatel, firma respon-
'l:i�veJ pelas obras., Ao meio dia, a!·

môço no Tijuéas Clube e à tarde
visita às obras.

" ,

Deputaria Abel, Avila 'dos ,SalÍto�'•
,

.

,. I,', ,

;}urtlCÍpandu na ,noite d,e segunda
((lÍra última' da 'reuriülú do seu da·
13.-" o Palm'.!irai;,

'

Margr.t
Radünz vai' ao' Baile iJe, E�fildàl'te3
Em Timbó t:' qúer 'g'ánhar u�' <:Í'avo
\ C'l'rnelho Já �stão ná pra
PiOS fotos 'dos,

'

Tri
.,

Campeões
--L_, A 21 d,e' nov�JÍ1bÍ'o' serão
apresentadas 'ás e1égailtes de Jara-, --,--
guá do �,ul ':":'_:--'" Janete

'

Blier- Governador Ivo' Silv\')ira receberá
ffel' 8nive,i-sàrio'ti

. , .

Idem, iefc'm "1.0 dia 24 (ou 25) do'mês o título
o Dr. Waldir Rigetto':"':_' tárdúimeÍÚé' de Cidadão Honorário de Tim1;>ó.

..., -

�çu. AÇU
Em exposição permanente ',qs 'melhores artistas barriga-verdes.

,

Artesanato,' 'jóias, cerâmica
, - Etc • etc & etc
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,rabalhador
Rural já
paga impo;do

(

Blumenau (Sucursal) - O Presi

dente da Federação da Agricultura
do Estado de Santa Catarina acaba

de informar à Prefeitú,ra Municipal
de Blumenau, .qus a contribuiçâo
'sindical de 19'70, devida pelos tra

oalnadores "e empregadores rurais,
será 'cobrada pelo INGRA (ex-IRRA),
juntamente com o Impôsto 'f�rrito'
'rial 'Rural, conforme determina c

Decreto-Lei n 789, de 26 de agôsto.
:Esclarece, .uínda, a nota que f'

e ontribuicão sindical é uma contrj,

buição 'pcss03l, isto é. cada 'éxer
cente de atividade agrícola pagará (
apenas uma vez, independente C:o

, ,
\

número de. propriedades que pos

suir no, mesmo município,
Os "ccntribuintcs deverão juntar

os avisos de' débito e encaminhá-los,
C0m requerimento, para a Delega
cia do Trabalho, edifício IPASE -'

4" andar, em Florianópolis. Os re

cursos "dever'àc dar entrada na lJP-,

legacia até o dia ;30 de outubro,
sendo. que maiores. informaçõ-es pc"
derão ser obtidas na Prefeitura Mu-

nicipal de Blumenau.

"Fonte da Prefeitura Municipal de

Blumenau informou que os trabalhes
de pavimentação da Avenida Beira

IUo foram paralisados por algum
tempo, motivados fl,ela renovação
na rêde de esgôto, que apresenta
'lima' séi'ie çle, irregrilàTidade�. .,

Tão logo estejam concluídos os

trabalhos de reparação da rêde de

esgôtos, serão reiniciados os servi

ços de pavimentação.

Novos grQP,OS
Mais, duas escolas do interior,

em Itoupavazinha e Badenfurt, no
Município de Blumenau serão-
transformadas em GTUpOS escola
res. Trata-se das escolas Felipe,'
Schifurt e Lauro Müller que, com,
essa transformação, poderão con

tar com a implaatação do 5 o

grau
'nessas localidades.

Militares·
fazem torneio
em Blumenau
No período de 22 a 25 do cor

rente será realizado em Blumenau
um campeonato militar' entre 'u;ü
dades de Santa Catarina' e do Pa

raná, organizado pela 5a. Região.
Denominado "Jogos da Prim'avt:
ra'.', o certame está subdividido em

,

jog�s parQ oftciais, que 'disputarão
voleibol e basquete,� p<\ra sargen
tos, em futebol de sali'j.o" para ca

bos e soldados na modalidade de
futebol de campo.

'
-

BLUMENAU
Odios de guer�a
Nào faz muiLO, li, aqui

n'O' }:STADO, uma nctíci8 di

zendo que o Padre Generoso

Bago participava, la no Vietúa,
de uma Missáu destirladá 11

recolher órfiios de guerra.

Então, me lembrei que aqui,
tem gente muito boa, profun
dameni'e humana, que também

cuida disso, prmcipalmellte
dos nossos órfãos de paI;:; Vl-

,vos, quo; somam muitos,
Foi "i que os meus botoes

me perguntaram:
- Por que não se publicél

nada - ou quase nada - ,si\,
bre o que tem sido feito nês,se
sentido, principalmente peja
Associ,.ção d(� Amparo �,os

]\I[enore:-: Desvalidos, Eundadà

em tão boa hora pelo hoje de,

sembargador Mal'cílio M"!,

deiros �

i'!'JlnF ' m�iào ::�zl/h ç;,�

Operário padrã� receba
voto de louvordaCâmara
Blumenau (Sucursal) EsHíve

reunida a ,...Cãmara Municipal de Ve·

readóres, sob a presidência do S1,
VI> oirgang Jensen.
Durante a sessao, o Vereador Luiz

Antônio Soares,' líder da' bancada
arenista, viu aprovados, três, reque
rimentos de sua autoria', ,011de 's�lJ,
citava que Iôssem constados;'

'

aí", votos de louvar ao,' 'SI)'.· Atlina,
..

'
.'., .

zio Morítz, pela conquista do' título
catarinense de "Operário Padrào",»
l.ern como dUS funciónáríos ' da .8;1:'
prêsa Industrial Garcia; aos.' radra- ',"
listas de Blurnenau.: pela. passagel;1
de seu dia, comemorando a 25 de'B�'

Municipal sôbre a presença' de dOIS
. importantes projetos, que regula,
meutam a concessão de títulos no

noràríos, e, a retormulação do regi-

ele lei, de' autoria do Executivo" piai:
bindo a construção de .casas de ma
deira em tôda a extensão da 'Ru'a
Pastor, Oswaldo Nesse ..

o. 'Ve:reador' Oswaldo Malheircs
entrou> com 'indicação pedindo .me

lhorias na Rua Fernando de, Nm:;j,
nna, no bairro do Garcia, e promin
cióu-se a respeito' dá 'Portarià,' 11:

I 3 ,4'12, de' 28·7·70; do Ministro: dto

I'rabalho, que facilita a inscriç�o
'de profissionais âutônomos no h�

,
,

tiluto Nacional de Previdência 'S0-

cial. O Vereador prontíücou-se.' li
colabdrar. 'com êsses profissionais,

,,' •
ainda não

<

inscritos, a�xmandQ-Qs":ná'
preparação dos documentos exigi.
dos.

'

O Vereador Edgar Paulo ,lI4ueIlHr
alertou à presidência da Câmara

Novas homenagens serão pres- "

tadas ao sr. Atanázio Moritz, Opé-
I

rário Padrão de Santa Catarina'
de 1970, peja direção da Emprê-
sa Industrial Garcia e o Serviço
Social da Indústria, em solenida-.
de marcada pa1'a hoje, às lO,30,

.
,

cacional do Alto Vale do Itajaí
acaba de receber expediente, co

municando que o Ministro .da
Educação e Cultura', Jarbas Pas-

. sarinho autorizou 'o pagamento
, :, imediato de um auxílio de cem'-,
f,mil, cTuzeiros," destinád9s a con
clufr o 'prédio em construção, que
abrigm:á a Faculdade de 'Admi
rüstração de Emprêsas do' Alto
Vale do Itajaí, bem como outras

cru-

zeirps, antigos.

23 RI alerla· os jovens
sôbre serviço militar

vêrno F�deral, Estaduá,I, de Terri,
tórios ou MuÍlicipal.
,

4) Prestar exame ou, matricular.
se em qU3Iqqer ·estabeleCimento de

I' ",'

Blumenau (Sucursal) .. O ,cp,'
mandante da 19/239 Regimento de

Infantaria, Coronel Jacinto de Car.
valho Braga, acaba de enviar o se·

guinte comunicado à imprensa:
Nenhum brasileiro, entre 19 de

janeiro do ano 11m que completar
19 anos e :31 de dezembro do ano �m
que completar 45 anos de idade po
derá fazer,' sem prova de que estp

" em dia cdm suas obrigações milita
res (Art. 210 do RLSlVI) o seguinte'

1) Obter passaporte ou prorroga·
,i;ào de sua "alidade.

2) Ingressar como funcíonário ou

associado em instituiçõ('s, emprê;:;a
ou associação oficial, oficializada ou

3ubvencionada �ou cuja existência
dependa de autorização ou reconhe
cimento do govêrno Federal, Esta

dual, de T�lTitórios ou Municípios,
3) ,Assina!' contrato com o G11'

ensino.

5) Obter carteiré! pr ofissional, r�,

gistro d� diploma de profissões Ü

berais, matricula ou inscrição para
o 'exercício de qualquer função e

licença de indústria é profissão.
6) Inscrever-se para concurso de

provimento de' cargo público.
7) exercer, <l qualquer título, seJll

dis'tln.ção de categoria ou forma ele

pagamento, qualquer função pública
ou cargo, público, eleitos ou nomea·

ções, quer Federal, Estadual, MulU
cipal, etc.

8) Réceber qualquer prêmio do
Govêrno Federal, Estadúal, MlWicl
paI ou dos Terí'iiól'ios.

·Arena de
Blumenau '.

, .. '

reúne-se diâ I
•

� 1 '
' ,

"
"

,',

relIo, Departamento E,Sj;bi'li-"" :-\
Jnel Nascimento, Deparfa�énJo
Profissional - Osmar Bóiug e U�·
pattamento 'de Rélações-', Públiê'as
- Clotilde Wiederké1ir. Em' mes-
111a reunião foi aprovado o' estatu
'to da entidade.

,. Est�
'dia 24,

"-

,
.

Ao acontecimento .J)ossívelmen
te estalá presente o ÇJovernad�j'
Ivo : Silveira, sendo que, a ,j,rnl;'lap
tação 'da" rêde energética pertiüti'
rá a instalação da Usina de Asf�I
to.da firma Triângulo" 1'espotlsá
vel-pelo asfaltamento da Rodovja.
Gaspar-Brusque. , �

Suspensas Q'
fibrâs do'

.

cemitério. \ 'f.

Foram suspensos; telnpo��ria
mente, os trabalhos de embeleú,
menta do Cemitério Católico'

'

d
Blumenau, sendo informações, i;L
comissão responsávé1 por aquêl«
serViços; que alega 'falta de vet'·

, bas.
Esclareceu a Comissão ,qu-

muitos aii1da não' pagaram a t'a�a
devida, sem a qual, torna-'se impoo
sível o prosseguimento das l'bra
para o embelezamento e cohsel-
vacão do cemitério. '"

A C�missão, lembrando que, d:;
acôrdo com o nôvo regulamen()
do Cemitério Católico, 'o

.

paga'
menta da iaxa ,é obrigatório, est i
solicitandó a colaboração 'de to,

dos, para que sejam evitados 0,
problemas que certamente advi
rão, em face do nfín cumpri'll1entll
do estabelecido.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ino que pmmete vil.'ria d mingo
,

vê JUDOS 'da Primavera
DO dia 5 co desfjle

Começa ..ão dia 5 proxnno os,

jogos Universitária da Primavera,
uma promoção da Federação Ca
tarinc.rse de D, soortos ' Univcrsi
túrios e Diretoria -'di? Educação ,lO

Estado, reu.jndo atletas das '::;';1-

culdad-s de Direito, Economia,
Fi osofia, Engenharia, Bioqu mi

ca, Medi -ÍLd, Odontologia, S, So

cial e CEB.

'flaverão jogos de Futebol de

Salão, basquete, Voleibol' mascu
lino e Terni.iino, Tenis de Carnoo..
masculino ,e feminino, Tenis 'de
Mesa Masculino e feminino" Na

tação masculino e feminino, judô, (

xad Fez, atletismo mascul ino e fe�
mino.

Os jogos serão nas- .quadras da

Economia, e Direito; atletismo no

14 o BC, natação na ,piscina do
Lira.

Está assegu rado grande sucesso

esportivo.t com grande numero de

inscritos, estando desde já em .gran
de treinamento todas as equipes
que participarão dessa grande 'C0m�

petição da juventude.

fa �ando de cadeira
Fazendo-se

_

u';i-;a a��j.H�e (los

inu.neros 2niDrt'-cndirnentos C'I)O:'
tivos nos ú ti'110S a .os, em todo o

Estado, erap.eendirne itos �SS"S na

forma de be.s imóveis, tais c:;mo'

ghási s cob=rr.s, aiuda a �,' >

dios, che.�8' S� a conclusão d'� --:n�
;} Canital 'foi a úIca que não ,ga-'
nhou '-:.a(:a COiR isso. Querem al

guns alegar que um ginásio cober

to está s2ndo feito no Gi:1ásio Ca
rine:�se. E' uma bôa ajuda do (0-

vemo, do .Pbmpg a0 Colé:'io Ca

tarinmscl' que p�dc ter firmado
Rl_gurn -co'-iv�nio eOIll o governo
sôbre a ,ma Lltilizaçdo, mas a ver

dade é que iSSD geraI1i1�nt� fica
no, papel e Ol!�m vai gT1har '11 '�

mÇl, com. t:\1 obra, necess::íria mes

mo ao d ·'�.porto dos jOVi';]S nUf" lá
estudam. é o prÓl)rio GÍ'lúsio Ca- ,

tarj\('ns�. e seus' ROO alunos.
uE C01'lti'a posição os milhares

alunos do J"stituto de Edu(,')�"'0
cQntim'':''i!'rn a ucdir auxilio à F Á.C
e a,) v,:lho estádio Santa' Cata"ina,

p presidentc", SadX,.Bt;r1?�f mar:'>;:"_L"
cou; mi.J;:a.a nô,itê' g�s�ôje/:'lT@:sed'��,*,
�á ';F&Úeraçãó A'q��'átiça:, de, San
Catcfúna, 11bv.a:_l:euniã'0;/coíT? a 'CQ
missão técnica de remo a fi-m de
decidir em ddinitivo sôt-;'e a ma-

neira CC'TtO serão disDutadas
-

as

re[!atas e!ii11inatórias nara a CO'1S·,

tjt�liéão do seu elencõ' ao Bras:'ei-
ro ei'e Remo marc,�àas -l'ará o dia
25 do corre::lte, menos cle Ulll mês'
ela disputa da Lagôa Rodrigo de
Freitas.

.

,Segunda feira, a FASC reuniu
se com a comissão em apreço, ":las

"
t',
I �.

Nêste final de semana, teremos

na cidade de Brusque o desenvol
vimc11'to da última etapa elimi:la�

tória do campeonato catilJ': .ense
de fllt��bol de s�J.150. Dest a fcjtl o

local será a ci.c''1de de Brusguc, pro
tagOl,iza ,do 'IS ,cqui:pes camp3cs
de Lajes, Rio do Sul e Brusque,
nas categorias de adultos e juve
nis.

Até agora nas duas eliminató
rias anteriormente desenvolviJas
em' Florianó'1()lis e em Joinville,
temos as duas equip s classifica
das oe cada categoria. Em Flo

rianópolis clnssificamm-s..: ('l'li c
elo Cam, o n(Js litul:Jres c Cl e

elo Cupido nos juvcnis.

Em Joinville, o Tigre cbssifi
cou' se, fl(}1; ,ilfi:enis,' Câ'b':ildo ,'O

elcJlco do (irêmio Tip-;'1. OI i"'1! 1-

que de há muito vem lhes servin-
'do bem corno a todos os esportes
amadôres de Floria.iópolis é- de
mu sicipio vizinhos, .qua .ido cer

tames estaduais -são realizados.
O Ginásio Catarine ase .por mé

rito, íei 01ha€10 com todo o oari
nho e vai ter o seu confortável e

-excele.ite gi iásio, obra necessária

para a juventude .que estuda e fa

ça 'a on.tura tiísi.ca em locais ade-

quados.
tE 'os' ',a:lu'ID(i)s ,a@ lIEE?
Ficarã0 'por en€(Uant0 ']1>edi.;,do

emprestad'b o estádio �la FA'C,
.

que semnre lbes tem seTvido, s";m
acomodações' ,a ,altu'ra, sem com

. iôrto, ,porque ,j:u,starnente pas:sQu
despercebido 'lue àquele. ,educan

dário ainda não possue um está
. di�) ou, gh1âsi@ coberto.

Tem soluçãO; construa-se um

ginásii) .cohert.o pára o n=m .ou .)113-
ra a-Cal!lit�l, 106m a vev@a' dó 'Go
verno d'o Estàdo, que tem ser,vj
do a .inumeras óútras localidades
ou ,então que o pr6pdo Mur.íicítJio
tome a si a iniciativa de construi-
.,_' "'_

'"
,

·RelHo·
en en

eram. O Riachuelo pretendia que
não hOl1ve'sse .a dobra. O Marti

nelli Fichou conveniente clivi<dlr as
eliminat6rias em' duas partes. No

]!!'rimeiro, seria
.

disputada única
mente a eliminatória de oito re

mos, �ue seria dia 18, ficando as

dernais _l1lai'a o doming0 seguinte,
permitindo-se u'ma única d0bra.

Hoje, O C.T.R reune-se para dar·
o seu parecer, tudo vindo a Indi
car que as €lisputas começm'ã0 dia

18, com a realização de tôdas as

,.

lo pois há necessidade premente
de sua construção.

Vemos por aí, SESC. SENA'C,
Gi 18Sio Catarinense, Lages, \ltn

jai Concórdia e OUtl'0S ,maul1IioiJílios
. com seus gi-iásios construidos gra

ças ao despreendimenjo 00 .gover
no do Estado. mas a Capital, essa

na verdade foi esquecida, e não

Cret1J0S que saia tão breve <como

são nossos V0tOS e a 'realidade 'es
tá a ·iMdicar ser uma mecessidade

urgente, CO!TIO o_é. o, Ellt:<Í€lJo .,Esta�
dual de Fwteb01, que por mais que
se fale nêle fazem alguns -anos,
continuará !10r certo mais um tem

pinho no pa�e1 e nas gavêtas. em
estudo ou a espera de v,erba. I .Po-'
bre esporte da 'CaJílit'�l de 'um Es
tado. Aliás, dizem que 'Floriamó

$olis, é a teHa do ",iá teve" mas
I

em .Cértas coisàs, ne:m O já teve
e'x1Btiu _fl0:rqtl� ,:n'l1TIca ,tev'e mesmo

e se terá ni'1guém sabe. 'Salve

Sergipf', "o ql1'i"1tal da Baia" 00-
11'0 chamam, mas que tem um

"Batistão" um palácio d0s eSj1lC)r
tes e vê jogos da Taça de Prâta�

provas, o que eJ1l'Se'iaFá 'a Quem

desejar dis!:mtar dia '25: 'n0 Guaí
ba, a Regata Internacional ,que te

rá a presença dos
. alel'11ães, cam-

·peões -mundiais.
x x x

As condições do mar, na baía

( sul, desde domingo, com suas

a,guas recomendáveis à prátÍ'ca do

esporte remístico, tem Jíl!'opiciado
aos' nossos três olubes bom movi
mento nos seus galpi5es, com slilas

guarni('�:s treinando pela manhã

e "'. tame com vistas as di:�]Dutas e

liminatórias que, em p'!:_incwio es

tão marcadas para o dia 25.

setor amadorista
guir chegar a f�se final do certa

me salonista de 197(') ..

Agora mais �ois campõe5 serÃo

con'hecidos na chave 4, das elimi

natórias programadas pela e,tiila

de salonista, participando Lajes,
Brusque e 'Rio do Sul, desta fase,
classificatória.

União Palmeiras e Vasto Verde,
duas forças atuantes do basquete
bol adulto em Santa Catarina fi
nalizarão e turno' do campeónato
estadual de 1970, em i6flO qué
deverá a,presentar um colorid0 téc
nico dos mais aplaudidos.

O União Palmeiras vem lid"!-
rando o campeonato enquanto que

. ,Vasto Verde e Clube Doze de

-Agiisto" su�gem logo atrás
tl1na derrota. Se o Vasto

dificil a'1esar de camneonato en

"errar �penas a particil?ação das

equ:iocs no primeir� turno.

ContÍ:1ua repercutindo o gran
d� êxito dos io�6s Escolares .ele
Atlétismo, desenvolvidos no está

dio do 140 Batalhão de Caçado
res, reunindo 600 atletas de am

bos os sexos. Apesar da chuva, os

índices alcançados foran; conside�
dos excelentes.

Florianópolis ganhou um par
que esportivo, fato que a grande
maioria dos desportistas desco
nhecem. Lá nas dependências do
14 o Batalhão de Caçadores o

Coronel Ivan Dêntice Linhares

trabalhotJ em silêncio, tendo co

mo seu principalj assess0r o oficial
José Aurélio Vai porto de Sá, au-

O( técnico Italo Arpino não es

conde que seu time atuou mal -con- ,

'tra o Ferroviário na rodada que,

domingo, (leu andamento' ao 'Cam

peonato 'Estadual de Fufebdl -de,

1'97('), mas está 'certo de que, <de

pois de amanhã, a reabilitação ',,'i
rá e então o 'Figueirense' consegui
rá 'boa vi\óri�. no confronto que
sustentará 'COI11 o Carlos Renáux,
desterrando-se, assim, do marca

dor 'de 2 x L' no turno. -Ás falhas."
em 'sua grande parte; originaram
se 'na lin'ha de: -frerrte 'que, em mo

mento algum disse para o que es

tava no gramado. Edscn deverá
retornar' a vanguarda, sabendo-se
da regularidade de suas 'atuações
no . Campeonato, podendo,

' 'tam

bém, retornar 'Félix, com o qual
Jarbas se entende melhor.

'

,

UIRETORIA QUER APOIO

A diretoria elo'Pigueirense, ten
do à

-

sua frente Q 'esportista. Nilton
Spoganicz, quer maior, apoio de
sua torcida aos jogos do Estadual,
mesmo sabendo-se que

.

a equipe
não tem qualquer chances de, vir
a obter Ul1U\ €las pnimeiras 'colo

caçôcs. Acha "que ela tem ,�ssa
obrigação, porque os diligentes
alvinegro no inicio ,do certame és

tavarn toní Íilm C)1!!'álito por demais
bisonho e o 'reforçam cqm valeres

por excelência, entre os quais Jar
bas e Tati, vindo a proporciónar
alegrias à torcida 'eom álgÍúrs êxi-,
'tos. da equipe çpJe tem, agora, a

orientá-la mn dos melhotes prti'a
raClores· da aTl:laTida·de: O 'que .ao

alviné!!l'O
. faftoú 'foi muità ,sorte •

Prestigiado ,pelo público' que pre
cisa côml"àneCéT a@ "Orlando. Scar

pelli''', o,. al'v,it:le:gr0 �se �el'á 'Sem 'Re

cursos paTa :pôdeÍ' manter, o time
até e ft�al d0,G�á�e" c0u-ser'v'ap
do e refor.ç�lflqo-a'1l0, pl:ox:iffl6l ano
para as lutas pdo t:ft\l-l>j· 'mã�irno,
�levandQ";s'e '1'1'a I'l;raiof cOflsidyr:aÇ'ãO
l'li)71 que é '0 1'111'0 ,cio Juibj'l'eu de
Ouro d0 alvipreto.

I . : 5

''YREJNQ ,',ftOJl,.
,I. í ' ",

r .-�, f.�;,' , ;, ._'
;

_

.

",

.lÉ hojé!"o :':;:álp1FCfl,Íi)lt� do alvim>;_>,gro
para -o chague '�l� dep0is da ama

nhã com o "\!@!Vô, do Futebôl Ca
tal'irie11se". Não, ocorreram baiiás
.d.timnin,go, 'sendO? ,certas as presen
ças de EclsGI1.e Fé'i,x. Jacaré {I�
verá �er o árqueiro. se acordo tom
@ ·FoBizio "-que ,re�liia, com Eroci.

.' ;

TAl\1lBÉl\il 'o A�AI TREINA·

Também o elenc0 do Avaí eS

ta);á se movimenlando hoje conio

preliarativo final para o choque de

domingo em Brusque contra o f>av
sandú, qua:nd'c') o· alviazu'l tentará
conservar a vice-liderança através
de boa vitória sôbre os alviverd�s
que estão' hvict0s a quatro roda
dns .. Juarez Vil"'la, que não atuou

contra o Olím1)ico e o Hercilio
Luz vai ser. testãdo hoi"! T'lelo téc
nico Cai'los Alberto J-ardim que

o ohs"'rvará pa.ra vet as suas pw

babilida€les .@e J1et(.)1inO o lateral
di I'r'ita (l,U'" n()� jogos foi ocupa
do 11'(')r J. Batist�

CAXIAS X !fJEROIUO LUZ NO
18 o tESTE DA LO'JiERIA

. N0 ;tf'ste ,1'IÚ"liH'ro 1 R d:a L0teria
F�rwt;i"',a. n@vo JACTO do ,('?,'l1DPf)
n�t(\l Catfl'.ineT.1sfi: de Rutebol nêle
f'"t� i 'GlUirJ0 s"'Amndo se �'"forma
dliJ Rio. Trata�se do con,fronto
Cnxlins "ve;'sus" Ber.cilio Luz. hlO
éf'1nn'(i) do ,y>ri'1�eirb cque é con-side
rado o iavorito no 'match, cansi
dOirando-se os fatores campo·e tor-

.

cida e o fato de estilr três "pantos
3.1 frente do time tubaronense Iila

classificação.

'CGCMF W' 82.·639.022
'I 'S.!\NT.:A C'ATA:RiINA - PARANÁ - SÃO PAULO - RIO DE JAN'EIRO
'I

":1' I

, I
�; I.

,I, I
:ALAMEDA

I
'jI
I

'��·���_�������������AA��������.�-�;��_m-��_BR�.._�.�����

Ipinmga· automóveis
'COMPRA VENDA E 'TROCA DE VEtCULOS

Rela 7 de Setembro, 13 - F('me 3886

CENTRO

VoJkswagen -5edan :.: .' ,........... 1964
.

'I· 'V61kswagen
Kombi semi - luxü : '..................... 1968

Vemaguet 1001- :........... 1964

Volkswagen Sedan
'

, :..... 1967

V<'llkswagen Sedan ,
"

. . . . . . .. 'OK

VOlkswagén Sedan '...................................
1966

,

FINANCIAMENTO EM ATÉ 36 mese� .1 t
. , t i

---� -��'
----- --- _

-��------�-
__

e;) I
i

.i.

I

J I

lVIAT-RI>7: - ,BLUl\iIENAU - Santa Catarina

DlJQ'I':JE DE CAXIAS, 166 - FONES': 22-1(315
END .... TEVEG-R.·: '''TItANSVA:LE"

F I L I A IS:

E �2-1840

PRFSJDFNT'f: VAI A TUli�Rr\o
.

O Presidente .ela 'PCF irá à 'I uba
rão dominew arde a convite d0s di-
ri!!entes dOo "Ferrinho" assistir4 o Gordini

�:�ttante. .jOg.
o válido pela. esta.- '. �. , �l�:'��le� .

: : : : : : : : : : :': : : : : :': : :': : : : : : : : : : : : : : : : :.: : : : : :,:: : :.: : :.: : : : :
�ilía:re'='*lfi:fm-á

.

� nácop1pn�:::"''-'' 'Lj\NGHA=51::,�,,;;;.':i-'<';:.:.,���.-.i,--':---:::;;;';;; ... ..;;;.;� � ,c;;:.;;.;;;a-.r"Q_:;;;:..r.c::�-,:�..:

n'har de outros (pem'bras
_

diretorés Fl'NANCIANl'ENl'O 'ATÉ 30 M'ltSES

SÃO PAULO �IO' DE JANE!RO
Avenida de Estad�. 162'4/34
Fones: 227·29-34 e 227-68-82

End. Te!.: TRAl\SF'OVALE

,B'RUSQUE

Av. 19 de Maio, JOO
,Fo:ne J:299

End. 'I'elegr .; l'RA'\ISVALE

CURITIBA

Rua Rockefeller, 664

Fone: 23-3453

Rua' Nova Jerusalém, 482

Fone: 2-30-2_O,96 - Bonsucesso

End. Telegr:: l'RANSVALE

JOINVILLE

. Rua Dona Francisca, ,3399

Fone: 3399

BELO HORIZONTE
Rua Manoel Macedo, 215

Fone: 22-99-44

'End. Te'egr,: TRANSVALE Lagoínha
AGfENCIAS:

ITAJA.f RIO DO ,SUL I
I

, J
I
, i

I

Praça, Vidal Ramos, 5

Fone: 183
End, l'eJegr.: TRANSVALE

FLORIANóPO.LlS

Rua Max Schramrn. 242

Fone: 63G3 - Estreito

SERVIMOS BEM PARA

Rua CeI. Aristil iano Ramos

Fone:' 358

RECIFE

Travessa do Raposo R4,A

1<'01'P8' 4-411'7 e 4 5828

SERVIR SiMPRE

-

MAG DE OBRA PARA CORS'TRUIR E
'REFORMAR ltÃO É'MAIS P,RO,BLEMA

R. And'l'ade, .firma empreiteira ef1pecializada ,em mão ,de obra .pâra
construção, reformas e acabamentos dp. alvenarias e madeiras, preços

···módic0s.

Aceita-se construção':pela Caixa Ecó�ómica e Ipesc.
'

Tratar - R. Nun€s Machado, 7, 1° andar, sala 4 - Florianópohs .

.

- ---,--
-

.

iiI I

'.
.J

DIPROIAL
Rua t,euire .Sr.hmidt, 611 - Foue . .2.0-51

. ,oEPARTAlVJENT,OS DE CARROS USADOS

11'AMARÂiri cinza·
'

; .

J'Í'AMARATI 'vel'melho .

nCAMARATl beje ,

.

,AERO WILLYS ci�za .

AEl,W WILLYS verde , .

RURAL WILLYS 4 x 2 beje , .

ano 68

ano 66

ano 6(;)

ano 64

ano 63
. ,ano, 64

J{OMEI marJion ' '_" . . . .. ,ano 60,

,KOMBI' cinza .. ""'''''', ;'
"..................

ano 63

JEEPmarron , : , : �ano 63

,

JEEP n1an'on' '
, " :_

, .

V.OJ.,KtpNAG.El\<I ,azul , .

L ----'-"�--iit....
'"

-:.::----:.�:-.-:_:__rr..-: . 34M .4

ano 59
ano

-

'I-- --------- _._

._'tfD

I
I

AUTOMÓVEIS
Financiamento até 24 ou 30 meses

R.ua Almirant� Lamego, 110 - Fone: 2952 - Florianóp�lis - s. C ,

Ford F-I00 . , ,
, . : . . . .. 6fl i

Corcel cúpê luxo " 6(1;, I j

Corcel stand ,., , , .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ':;9

Karmann Ghia· , ,....... ti9

Opala luxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69,
,

I
6fi r.

67 i
65

ô2 I'

Itamarati .........................................................

Regente ,
,

, .

Emi Sul , .

Chevi' II .. ,
.

Rural 4 x 4 / . 68
68Rural

Rural
Rural ....

,.....................................................
65

Aéro Willy , ' ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6'7

Aéro Willys , ',' . . . . . . . . . . . . . .. 65

Aéro Willys v/côres '...........................................
.64

Gordini ,.......................................... Ki,
6';

1

62 .�
,fili' ,

. �\ �
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.A ,p A R T A M "e N ,.. 'o 's :

E,DIFíCIO ALDÊBARÁN':
'1 UM' SENtlO-.tt, APA::Hl'AIVIENTO; sê!;neJ:lte ';��, �o�

"

·andar eonl' .230mts2., '�ci4 .q·uartos, 2 banhei:ro�, �t�n,d.1l
sala. jârdini de Ú1Ver,nQ,' ál'�a dei serviço, dependênéiás'
completas de ern,pregados" garagens 'para, ·2 'çatro,,!'
Prédio de� alto :L'l;iXo"com hall de entrad�' em má:t;Íll?l,e
Acabamerlto de' prim'eira e ·tôda, vistá da 'Baía!Noj!.��.

I
Somente Cr$ 5,000'.OÓ ,de.;entrada;". .,.:.. :

"

EOIF,'ICIO l-'.'
.

.

t .f1�;,-,.\'·, '" .•. '''' :";: ',' '"

COIYl fr'na' ,1IÍ1i�ftni),lJ' 'p:m' ,nleij,,@ 'Hleil.t�.o "

, <. v', ," f!f"W;'Il!'f.·'li'�·,o;>.<".,.'�"�' , "
.-

:h<1� , ���ª?,�, ,�p ,l���>�, "C" �e; proffil�::para. eàsjll
'

s� ,'�
.

,:::'.n
"

�,:Iit ',',1,' �';"f\l\,,", '';,0'" .',"',\ .."a., " ",,' ,a,�',::':',�,A, 1,"'� ;,',�l.,a:t.,er.a,1,.' .,;',,' ".O,.'.,��:", -p,�ei;,O,' :, '. "_',':,",,>,,'I fllhos .ou pes§:oa' s:q; . a'im ;h(jr,,;o'f,<'):tt�.'�I?:\�4�Ik.R� �� ,� '\;I"M 1.0 " ,".' ,

.
.

"

I
emprêgo de capital. ",

. W,' '''�'<';l\fiC'Ai ',,:,�,�Kl'is:tides[ LfôWO,��€W�i!4
, I EID!FfCIO ILH!t:US .. com '12 por ,23 metras. Pre<:o Cr$ 6,000.00.

'

�f I A..partamento, {12 qjlartos,'saÍa, barih�il'Oe; e 'tlepen· .

:;. 'CAP0EIRAS - 'Rua, Joaquim Carneiro (lote 21,)..

II dências. ,

. "CUsto Cr$ '6 .000;00.
"

.'

e E'O!FíCIO S-ORAYA ' ;
_, ,'J�JfROIM CONTíNENTE

i : ,4 salas, sendo dua1J com 22,05 m2 ,e duas ,com Grande .loteamentô na Avenida Ivo SilveIra e San·
: I

30,96 m2., sito a rua .Deodoro 18. tos $al'aiva. já com calcam,ento e luz el�trica. Lote a

I I CASAS CENTRO Ci'$ 8.000,00, financiado.
I CASA, à' r,ua" Raul Machado, casa de material c/Z .COQUEIROS

,
,

quartos, sala ..cosinha,.,banh'piro, uma 'área envid:l'lwa· 'Rua'- 14 de Júlho n. 220, 7 lotes para Indústria,
da ,com 62m2" 'e""r:plpVltp vista, têm lug:;lr ,para ·.galta· 'medindo .16,RO - 16,70·- 18,20 - .12,20 - 12,40 ::::..

"em ('l1stO Cr$ 25.000,00. 16{60 ce 19,60 metros, de :frente..Preço Cr$ 85cOOO,OO. I

, CASA. Avenida Hercílio Luz n. 1'86, ,área do .f:f'r· BeM AB'RIGO - ,Rua Antenal' Morais, área de
rena 250mts2., casa c/·porão habitável, 3 quartos ,e de· 300,m2 - 12x25 (lote n,.39) ..
pendências, Custo 'Cr$ 75.000Jm.

"
_'

E'STREITO .

Rua Alvaro ,de Carvalho. casa c/4 Quartos sala, Rua. Filipe Neves n. '23. 24, e. 33. Três lotes sendo
banheiro, cosinha. copa,la-vanderia,' dependências. ,2'a'(;r$ 5.00000 e 1 a Cr$4,000,OÓ.
garagem. TRIN,DADE

Rua. GeneFal ',RittenMnrt. casa de material, ·�rea Rua. Lauro Linhares, s/no área 15 ·metr.os até 50
'

1>1 ,p!W 4 .. Custo Cr$ ,20.000.00.' ,mf\tros de, fundos. Custo Cr$ no. 000,00 com 50 :I

Rua, Alvaro de Carvalho, casa c/4 qu�rtos. 'sa),a, 160% de sinal o saldo a combinar.
h_;mhpiro, cosinha, �o]Ja, la�anderia, dependênc�as.'· ga· LAGOA DA CONC�ICÃO
ragem. '''i� Terreno de 20 por 40 metros, no melhor ponto i

'J\GRONOMrCA lia ,L!ig-ôa . .Tá todo murado.
, I Rua, .JoaQuim ·Costa. 'área terreno llOx2'i !.árp9 'CÂN'ASVIE!RAS
� I ,pnst, ROm2, 'caS:1 '(';'·2 'flllaftos sala. rosinha, �hlJnhell',) • ·,3 lotes ,('om l,260m2 ,- .BOx42, Custo '

; I C'om Q:1l'fl.gem, ,Custo '(;r!li; 45 �OO.OO Cr$ 9,500:00. 'fi· Gr$ 'fR.OOO.OO.
. .

I nflDf'l'lilo npln ('ATXA FEDERAL. 8aldQ a combinflr. PltNTANO DO SUL,
,

,HUfl. Spl'vidão' Franzolii. ,caSfI oe mMf'rial. ('/� Locàli�8()iio, ArrÍiafJão lia Lagoinha, área 12x30,

quartos, sala, po�in'h�. copa ,e ·'banheiro. '(Gasa 'tôMll custo Cr$ 5 00000
'

mur�>l�) !;l'i!i: 2RiOOO,OO.
.

'4.L li G Ú E'L I

""''''''TINFNTE '�Juga·se uma loja e sôbre·16ja na rua TJ!ajano.
'FIairro :Tnir.rl-n!ta. casa 'de 'l'l111terial..'9 qiijal1t�s, osala. 201n1'2.

'''oJ::i'nh� ,hM'lhpil'o, 'P!Yl ·côri>-� !":.n. tprrpno 'nt't .�?�Rfl mI:! ,:A.hlj:(a"se uma loja 'comercial, na 'rua Conselheiro,
" t!'os 1a ,1o"flp!5n ,Custo Cr-� ::ln,OOOOO ,«Barrp-il'os). Mafra.' ,

:
I

.
'Rll� H\lm�it.á ,pasa p/2 JP;artl)s, s�,h, p'r::lnop ('opa �RON'P,T, - Prómotora rJ'e Negócios Ltda.

i �. p()si,,'ha p�f'ritn":i() hanhpiro.' d�penrH\n('ia� rlP PTrI· IMÓVEIS'
,

'nl'f'(1::lnos' (>0"1 "hri!to p:1ra '('!lrro, área do terren,.
. VEN�E"$E

�1n,.,..') (l1',�trpito). ,. 'Rua Marf\(>hal Gama D"E<:a ,(Chan3r.á da Molenda)

'Rua, 'l''''lpntp Jt;l91:mim 'M:;lphanry :lrpt! ,I'on�trufrl" Cas� ('/4 rÍuartos, LiviN(. sala {fp .jantar. 'salA ,de
1!)'l m? _ 'l'''''1'p'l'l(l 1'01')'1 Q!1f1 l'Y)') 'l"in"im'l.lbmp.mtp ,,,"" estflr 'qUfl1'to oe, emnreganl,ls c/,banheiro, qm agem ,bpln
"11 • .,.. .. ,,� q�la (lp'poi",,· '�1l1" (1 ... i�.,h,. h'l,.,J,pirl) .('n�i1;1hl1 p'r�ndp_' ('"f1'p embutirlo. telefone. 'lavanderi:;t. Preço
,,,,,,,'i('o�� ('"",d-.,..llírh noh v';rh,inh� "oh mpr1i-l!1 Cl'� ,20(:):00000 a combinár:
,..,,,o.� ('v� r;o OO!) 00 fi "h't::l Tt'nn�VPl'Slll '('om c:;",.,I';"(,

,'. AUJtH\·SE
�llrfliva, """''IIf'�, A1ul1::i-!i;P n"rOl f'�l'l'it·ó'Ho nll consultórios o andar

"'''rll '1= 1 "rio.; �lInp,.i"r i-J" 'FI"" r1n� 'l1hpus. n. '16. ' MUDANÇAS LOCAIS F" PARA OUTRAS CtDADEe,
T'1' l\('!TT A SSTr .:::.... ''RUI!, 'Pl'f'lietAn'l .sf.n, ,(!a�1I ·r/:3 ,,,,i'll Tpnpntp S;ili\l('lrll. :21 - �<l11\ 02 -� .!Fone �!i90 DISPENSAMOS ENGRADEAMEj\TTOS. RUA PADRE

l qpnrtos 8<>1:1, cOilinha, 'hll't!heiro. c'/Úrl'�tih 1'11> ·3�Om-2.. 'Flfit,b'IJtíiiÚo,.li�,olI,-.'!':.ant� Catarina �OMA, 53 - FONE 2778 --,' ANEXO AO DEPóSITo
ii ' "

e;, �C=-:-II'iJ.. ,j '. M'óV1i'IS'CIMO' .'!'

-r-- = -+ ssdnnõ G'iliiIRiliC5õ1' õii.....iiií inõiiiiiiõiiiiiii'!iii:"ii;jt.a;'a!(iiii!'i;jjt_iiiiiiiilii'.'iiuliiiiii'ii'.iiiiiiiI.'�tMiii,l_iiE�.ijiL"qipiD'tiltifi'5"h�giiIOoíI�Jt:ióiiiiiMjlifi�f;ijiiliiii_.�!!i!.pjiii,��-�) \)nJr"ln f !J� I?f-ij �{U' �! ,., ft1u 'f'i�e

���ViiT�B�'
I (L(jJ)lff.mNlI Gli€J 'lrLIliJIili ZP

;041 :"liflllll."ÍlI)'!II' niliiii"l.:" A···· lfiitll'(ja:;)ii" $�� lf!i(� �� jill/;"v'i(
'8jJÍl.kruJld"J, liHiljJl I.l';t \'!L!.lU'�e-J �u 1,J;",�JI..ilk"U,';.

- SEÇÃO DE �ANTA CAiAHP�A �

,

� MecâniCa à .tôda prova - Lataria em bom esta-do

de "conservação,
Peq. entro Saldo 24 - 188,97.

. Tr. Sr. Costa - Fone 20·59

Nunes 'Machado 1-7'';_ Oonj. 5

Eleicão para membros do Conselho, no biênio ele 197V 7.9';';-)
•

•

Inscrição dle candida<toG

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

-sessão -realisada em 16 elo corrente, faço .público que se

Encontra aberta, no período de 28 de 9E'1'EMBRO de 1970

a 19 de OUTÚBRO de 1970: a inscrição dos ADVOGADOS
',q�le -quizerem concerrer (l' eleição. .para membro do Con

selho desta �eção, no- biênio de 1971/1973.
São requisitos para essa inscrição:
-a) Ser residente na Comarca de Florianópolis:
'b,l E;.<;ta,r insÜ'l'i-t(i) no quadro de ADVOGADOS desta

Seção -hâ mais -de cinco (5) 'anos;
c) -Estar quite com .a Tesouraria;
fi) Estar rio pleno gôzo ele seus direitos estatutários

(Lei 4215/63);· �

'e) Não .e�(el'cer ca�,g_03,' f.unções 'ou atividades Que I)

incompatibilâee para 'fazer 'parte do Conselho.

A inswição ,sfiPá rfeita, pessoalmente, 'perante a 'Secre·

'Ü\l'-ia, na -séde d€s'ta S�ão; à rua Feli.pe Sehmiat 'n� 58/ti2,
: 9� -andar, conitmtos '9Ô��-10 (Edifício, 'Elol'êncÚL Costaj, �s·

s'lharÍ-t:lo 'o candidato, na' ocasião, o livro -próprio e .préer.-
6hend,o, em duplicatà, à ficha informativa -de 'sua -situa

:çlto ipr.d'fissianal.
.

,Pinlio o iPl'l1:Z(> '�abeleéido para a inscrição, 'sellã a

rr-àla!fão ,ililS"inSQri�s, �tibmétida -ao e�aine -do Conselho,
1pal'a �Jlganização ,do Fól .des elegíveis 'que -concorresão ao

':SUf#H:riO, 'na �eléjção ,1': ser nealrzada 'na segunda -qutnzena
,,&.e· N�MEMBRÓ .prôxímo, .em d-ta a ·ser 'oportunamente de ..

'-sigMdo 'f} lmutÍniado C,Clro ,antec.edência.
lPlOl;i:anópólis, 23· tle sétemh[l.o ,�de '1.970.'

-r';'.lio 'Pinto di3'l,)UZ
.

.

1Q
.

'Secretário

VENDO, OU TROCO
AItRO 66

,

,Mecâninl'l Lataria - Eletricidade 100%

Pneus novos. Troco por carro menor.

,.ou vendo peq. -entr. ·24 - 337:9'1.
Tr, Sr. Gosta - Fone 20-59

'Nunes. Machado 17 - Conj. 5
�------------�

'E'it'di,Q reiev:isi� :e '1'r.�ft'sist!.
Al.:lLAS TEÓ'RICA,S"-E :;P,R)\HC:l\S

, iJ.UllNAS.i:E 'N'QT-l!J:RN>A:S
.1. .INICI:G 'OE NOVA TURM!1\
�

lnfOl!mações;
ESG(?)L� f2\RA:D'AY

CLEMENTE ttOVE'RE, N" 'J!6

MóVEIS - OPOR.!f'UNmAD-E "EcXOEili-EIN1í-1';
'Por somente Cr$ l.OOO,ÓO-

VENDE:'SE: I

1 sala de jantar em fórmica, com ;balcão", mesa "e}áS.
lica e 8 cadeiras; 2 poltro�as estofadas; l' r;onj&tito Ue,
ferro para varanda com 4 cadeiras e 1 'mesa; ,'I 'e&ta:nte'bar. '

Vêr à Rua Teófilo de A:lmeida, 122 - �B0M A'BR.IGô.
�l �

_
.'

_,..
�. _ _ _ �

!BANCa- 130 ,-eS'P,A'D0 OE S�.�\'!iA cCiAi\MRIN'A .

.

,;e.OrT-A"l. 'o:e 'ceN\i(!)GA{)�O '

�SS.EFABL1�JÀ ?OER:AL ,Ê'X'l"!U\�RO'rNA:fUA
, São convocados oS senhóFes ·a('Íonistas a se 're'lmirem

'.j:íf.n 'Assérribl-éia 'GeFa� ExtFaordiniiria. na sede d'êste 'B;ml'o,

-a\?j')l'il,l;a
.

xv 'de "Novembro, 'esquina 'da 'Ruà dos .11hé':lS,
'nest� C�piÍal, no dia 12 de outuhro vindouro, às 10 (d\�z)
horas, com a seguinte ORDEM DO DIA:

, 1 Q - Verificaqão' do result<,do' da' subscrição do

:wménto· de. éa-pital autflFÍzlldo :pelá assemhléia

.geJtal. e�xtI'éiordiná'ria ,de '27 de fev(mili1'0 'tle 1970

e ',déinàis . :'ltos relaeiomdos com ü citado

élHmeiijteJ· ..
'

2Q, - Redaç,ão definitiva do artigo dos estatutos
,

. �ociais ',pel'tin�ntes ao ·aumento do capital.
30, _ 'Oút'l:OS ,�SsNntós de interêsse social.

'

®'bSer\7êl'Se 'a@s"sE!nbores adonistas ,que Ificarão

'suspensas
.

as tránsfei;êneias' de ações IlOS dez lHas 'que

�ntepeder�m à Asse'mbléia.
jFlopiHnó�)olis, 2� (le �tltérrib.ro <de 19'70.

JÓão José :ffe '.cupertirto 'Med:eiros, 'Presidente

:l.IáC(lb Augtfsto Mooj'en :Ná<:uVDiretor
.

Il-osé 'Pedro 'Gil, �Diretor �
,

Ift'aUlo Báuer ;FiI'h.o; ,ph;etúI'
,'1'10 de São iplâ'l:ido '-S�andão, Diretor

Gevaerêl, lDiretor

VEND'E·SE

'Casa de alvenaria, n0-va, desocupada, aihd:a 'Sem

"habite,se", com dois quartos, sala de jú'ntaI', copa-c(1ziriha.
hanheiTo, àbrigo de carro e depósito, Situada 'â 'Rua tAnt:i"

nieta de Barrns -- Estreito, pl'ÓMillio ,ao 'C01égio 'NpsGa
Senhora de FiüilI,a. Tratar à Rua' S. :Torgé. "29 oú "pejo
telefone 2832. Negócio dIreto, se,rn intermediários.

'Mini!itéÍ'io 'da :Edutiação'e Cultura
Univei'sid-aUe ,Federril ·de 'Santa Càtarma

RBI:r6RIA
J}BPA!R�A1VlEN>;[10 J),E ENGENHA.:MA !E

AiiRQUIVETURA
Ii(jrVills�o �UM!INISfIl-RATIVA

·CONJ!UNICAÇÃ'O
''De drde,� superior torno .público., �cq.ue se acha 'a

berto, até o dia 05 de outubro de ·corrente ·ano, Iuo IIDe

partamento de Engenharia e Arquitetura da Sub-Rei
tori'l de Planejamento da Universidade ,F-ederal-de San�

ta Catart-ha, n'o 'Conjlitlto 'Universitário ·pa Trindade,
Ediwl de Tomada ,de Preços para ;a empreitada glohal
'ele r-o"strução de 3 '\três) 'bloêos, com·a árt;�a. totà.l de

1.472,00 m2, destinados ao Centro de Est-lldos' B.ásicos.
Maion�s 'eschr:ecimento'S poderão ,ser ,pr�t.ados ,no

'Depal'tamento de Engenharia e A!rquit,e�ma, nü-ende

Teço acima l'eflefidQ, no ·horário das J 2:00 'us 'l�,OQ ,h.o-

/

. DR. BIASE .FARACOraso

Florianópolis,' 25 de 'setembro ,de .•J970. Reh,i.ciou a clínica

(Ass.) AJ�ai'O�. U�,nrique ,de.� CampQ� .;�obo, _', '" >, ,
•

" .' Rua 'FeÚpe Schn;iidt. �6, - andar térreo.
.. t::..';;'1:;,i.í\.,.'tJ§'í�É';f'OR '!l �,;'i.l�. )<; ·"t'.... .,:.S�", ,��''''''' �"'>�" , t'+ ')' v; , :Co��ultàl" �om ·ho�à marcada

' ..

,
"

I;
!

,ca;sá' c/68m2: Custo .. {')r$. 46:000;O� ..

'

•.

�', :":''BOivI ,;P,:BRIGO _;_ 'Rua, Herminio· WUlles, ,cl{sa c'/f!. I

\�i{�rtos;: 2. salàs;': 'éop:r;:'cõSinha, :banheir.o, "garagem, ,va- ..
'rá'j)da,: .parte .de· (fãs.;' .sala, banhe,i'r,o, lavaJ:ÍdeFi�, 2

'q,úattof;', �cosíFtha.· ch:urrasqueira, .' .terreno de 360 m:2,
. cQPstr;uç[o ·180 m2. . .'.".

.

'.' '.
.

..... 'COQUEIROS - Rúà, Desembargador Pedro Silva,
.

:cas:ª.�cJ4. q�!lrtos. 2 sáJ*s; ,cosino.a, 2. b.ánlléiros;,_�m ter·
o :r�.no, de '14x29. (\ása '6e aivénana. Custo 'Cr$ 5&.000.00

I
,
,.

b�ta. :::
," .

--

JutlO :"":ii: U\tdÜ,lÜ UA ILAJV.i\Al(Ü'\'_ U� ínliUÁÇLi
Edital de citação com .0 prazo de trinta (30)
(lias de interessados fl.lventes, incertos e des
conhecidos o r!OTlj"nr Volnei Ivo Carlín, iuiz
r1e direito da Comarca de Biguaçú, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei. etc. '

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem, que por parte de Juventina Al
·2Jira 'elos Santos 'brasileira solteira 'maior 'Qe 'pl'(i)j1issã(')
Enfermeira, do';'1Íciliada à' rU2-, Santa Cruz, em Alto Bi�
guaçú, Município da Comarca de Biguaçú, Estado

'

de
Santa Catarina; foi requerido em ação de usucapião um

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

dezenove metros quadrados), tom as seguintes nro�i
das e confrontações:' ao Norte, onde mede 192 ln, cem
terras de Antônio Pedro Màrtendal; ao Sul, onde me
de 97,50 m, cem terras de Francisco Salis; a teste com

1.212 m, sendo por uma linha reta de 959 m, -dai que
brar no sentido Leste-Oeste, com 34,50 rn, seguido por
uma linha reta no sentido Norte-Sul, com ;25'3 m, com
terras -de Jose Manoel Antunes e José Pauli .Richatz . 'e

ao Oeste, com 1.212 m, com ditas de Manoel Vicente
de Oliveira, Feita a justificação prévia da posse foi a
mesma julgada-por sentença. E" para que chegue ao 'co

nhccimento dos interessados e ninguém possa' alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital, que se
rá afixado no Forurn desta Comarca, no lugar de cos
tume e publicado na forma da lei. Dado e passado nes
ta cidade de Biguaçú, aos oito dias do mês de setem
bro .do ano de 'mil novecentos e setenta. Eu, (Ass.') João
Pedro Josê Guimarães, Escrivão do Cível, o ,ii�tllogrl\
fei e subscrevi.. Biguaçú, 8 de setembro de 19.7.0. (Ass:)
\Talnei Ivo Carlin, Juiz de Direito. Confere com ú ori�
ginaL IData supra. (') Escrivão do Cível, PttdTO Jo,sé,Gui·
maTães.

'DR: EV:ILÁSIe CA():If
•

,A.d;y.og'ad�
D'B�S:t 668 .:_ CPF ·00'89&239

,

1\ di! Rebelo
f'lovi" W; Silva

4.dv(�ado�
�õmerit(' 'cam hOl'a marcada ,

Centro "ü)mercciA.I de Flof.i:;tn6polis S-ahl: 41 (;
R. ,enente Sílveira. 21 _:_, Florianópolis':- '·SC.

:ENDOCRlffOI�nG;IST1
:9R. J.JUIZ CA;RI�OS 'FSPtNDOLA

Dois anos .de 'residemcia ·110 lnstituto de 'Endo1:rino-
logia ela GB. ('prof. José Scherml.l,nn).·

.

P6s graduado pela PUC (prof. Jayme Rodrigues),
Dl�betes - ........ <(,)besidad�e - Tireoide --. 0is(útíbiOll
Glan{lulares � nosageDs ·Hormonais .

._., PBL o',
. 'CO'NSfJoLT6RIO lUflSIflFJ-N(JIA'

.

Hospital Celso Ramol\ Fone 3'1'47
Fone 3699 ..:.:... 3899· !)

Das '1'7 'às 18hs. diàriamente.
'��.----------------�--------�--=---���

'FQJALHAS DE BANHO B ROSTO
rPIS0S "i

€1UARNH;ÕES DE MESA
, ,RGl::JPA. DE ICAMA' .

JOGOS PARA ENXOVAIS
DAS MAI(3R!hlS E MAIS AFAMA]1)A'S "FABRI....
',CAS 'DE,'SANTA' CATARINA!

.

.'

Facilitamos' o
.

pagamento.
'Rua Conselhyj'ro Mafra,.47.

·DR: .ÁGAMENON B. DO AMAJl;M.
'c.', ", �1

.

ADVOGADO .

". ',-' .' ..
CAUSAS: CtVEIS .;_ CRIMINAIS _ ,TRABALH>lScrA:8

'ADMINISTRAÇÃO DE IMóvEÍrS .�
... '

.

'

LOllES E CASAS A. VENDA�: .

PRAIA DA SÃUDADE, PRAIA DO MEIO li;:.

.

-BOM ABRIGO
..

"= -.

3.9·4 f .

Cle - 0017166289
R. 1 enente SIlveira, 21 � fone 2768•.

DR. EDMO BARBOSA SARTOS
. Cirugião Dentista

'Ho-rário: de ,za. a 6a, Feira, das 14 ,às 19,hOl:as
Rua Deodoro, ,18 - Edifício Soraia ._ ;Sà:la 13

ATENDE PATRONAL DO INPS

DR. ANTÔNIO SANTAELtA
-:- Problemãtic3 PsfquIsa, Neuroses

�rofessQ.r de ·Psi,quiatria da F!tculdad� ,de :M:edic�,
DOENÇAS MENTAIS

Consultório: Edifício Associação :Catal'tnense (Oe·
litedicina. Sala 13 Fone 22'08 RUIl 'J'eT(t)hi�«?

Coelho. 353 ,- Florianópolis

"'12,
iLA[iDf:;L,INA DA «

� :511 _Ú',
J�, i;.J1JVfUS (j), VO�;)

A Fu-níli» de Lar-dr- "LIa da Cruz I erno:., convida

p"rr;nj'e", (;! pesrôas amig,'" p"l"(;1 a lv1issa rte 'I'rgcsimo
dia; que em intenção de sua boníssima alma, mandará
celebrar no próximo dia �Í]l<:o, segunda-feira, as deze-
nove horas na Igreja L Joaquim.

Antecipadamente, a�. rece pelo comparecimento.

D1<XLA�AÇÃO
Declaro, para os devidos Iins, que foi perdido o

Certific�do de Propriedade do veículo marca Volks-
.

wagen, ano 1963, placa"·1 '3 motor B-1S2245, chas
si B3-1Ji0'5924, -Se mil": .. iedade, 'bem corno o

Certificado de fltlàbilits.ç::s 1,,[0 25571 'expedido pe!a
DVTP -em f'1@uan6polis e a Carteira de Identidade TI

o

93.3'72 expediêla épel-o Instituto de Identificação: Médi
co Legal de Florianópolis.

Florianópolis, 28 de S::t"'11bro de. 1970.
lIil�ton (José Mach'.l(Jo

mR�ErrD VENDE-'S'E
�eillde-se tim 'terre.i, ',:;om 3.946;6C1 metros na,

práia 'da Lagoa, ().u trc rural. Tratar à ma Nel-
son Nun�s, 6 -- nesta

Dr. Décio r.ff deíra Neves
Curso .de Contactolcuia no Serviço do Professor

.Nitton Rocha, Belo' ,Horiz�nte.
ül!)nsult-âs e adaptacão com bota "marcada .pelos

telefones 3699,3899 e :;::<')', :>s '10 às 17 'hs,
.

'Oünsú]tório no H-� .

. Celso Ram0S
,-<--------

MISSA DE 7° DIA
. VIVALDI CAROFALLIS

Esposa, . Filhos, Mãe, Irmãos, Sogros; .cunhados e

S(')brlnhos do semp,re k)'�', ·:d"l �. qtJcirido.
.

. ',' VIVALDI GAP0EALLIS •

.pro.fimdamente éónster-� �{)m seu falecimento, a"

:gEadecem as rj:Janifestaçü�� de amizades e pesar, con

vidam élS ,.pa,l'eotes e P�3S :1':5 amigas nava a Santa ,Mis
sa 'l!jl1'e, 'em sufrágio de sua alma: farã0 Gelebrar sexta-

.

kir<3, dia '2 de outubro, às 19 horas na Capela ,do Có-

l:égio Catarinense. .,

Por 'êss€ ato religioso e a-mizade, antecipadamente
ag�adecem.·

.

. AGRAD;:�CIMENTO
A família do sempre lembrado VIVALDI GARO

IFAlJLftS, agrad:eae ,de 'col'ação o caliinh0 e a 'dedicação
cilb humanitário 'm�dico f)1'. :caac 'udbato ;PHh0. ao Dr.'
Palilo :Schel.errlPeÍ' e Dr '

"0 Sá, ..as inl11ãs e ,infermei
lras ,ao Hospitlll ae 'Ca;:" .. � c a t(1)dos os ami.QI.'};' 'que
os ajNaaram' durante o clt)ioroso transe que acabam de

(f',!ssàr.

SAroAS DE' LAGES
;S,OO hOTas

..'1,3\1)0,horas
, 2iíOO ;:poras .

S:M'DAS DE -l"POLIS .

CHEGADA EM FPOLIS

14.30 horas

.21-.30 "horas

,5,30 horas

0EEGADA EM LAGES

14.30 horas
...,5 ,00 }hqI'8S

.4.:

'�3)t)O 'oora�
.

c2�;30 hon�s

'2:1$00.'Gorils 5,30 horas
'. :5ai<ltí.s ,(ie Fl()rianQPolis - São Miguel do Oeste

.
;. ,19.00 hora5 diàriamente

Sa1àâ� 'd� São Mi<rU1"11 (Ir-, r��f{tP. - Floriai16uoli9
'. � �:�Q hnl'�" 'R'�lamentp

fJBA� rCLEO�UCE
t�,(" ,

"

"

,.

.

PSIQUIA'
-in�r.líiblo� 'lia· cOl,1dut",

- i ,� , �. . t.· .

1;i!j.ge, �- ,neúroses 'e 0','

\ INFANTIL
'",,,t1Írhios ida pstcomótrlc1,

. .""iI' infantis··- orientac,ão

;1',,, ·ha,do..n;. 12. ;-- 2<' andl;u
, r.g' li�irh ali!'! 1-4 às 18

,�; Ff�� É MóVEL
'Tf, OÍR-'ÚRt}IA

nA PRbF
',Ul'O C8b.eludo. _.,_ Mlcosa

",me ;P�l'e Neve Carbhoi-

, i
,

,
.

1

jUI-2j� bÊ ,1lIREITe DA CAMARCA ;DiE .BIGUAÇÚ
Eait�il' de uracr' ':J '1 o praz0 de 20 dias, de
ib611S pelfhõraL: ,'o

I o exêcu�i,�o, mov-iClo por
Banco Brasílei:o ele Desenvolvimentos S. A.
C0ntra José A. Vieira e João Martins 'Filho,
na forma ,abaixo:

<D ·:doutor Vbl'nei Ivo Carlin, Juiz de Direito, em

exercí60, da 'Comarca cip' Piguaçú. Estado de Santa

Catarina, na forma 'da lei, etc.
.

Faz saber aos que o .presente edital de primeira e

única praça, com o prazo de 20 dias (vinte), virem ou

.dele (tiverem .conhecimento, que �no ,dia 14 de outubro
de �19':]O; às 14 horas, no Forum à Praça Nereu Ramos,
'hesta cidade, o 'pbrteiro d '>s auditórios dêste Juizo le
vará -ti ip.\Íbli.eo pFegão d� '( :1 da 'e arrematação, a quem
mais der e maior lance oferecer, acima da avaliação, os

.bens .penhorados, 'constante de;úm terreno situado no

'lugar 'Fazendh, nêste MUl1ic'pio e Comarca, coltl área
de 450:900 metros quadrados (trezentos 'e cinquentà
mil e novecentos. m2), 00"1 1S seguintes confrontações:
frente a Leste ao Sul e·l � 'rte com a estrada da Fa
zenôa aOS flindos ao Oe:. com o Travessão Geral, 2 O)
'frente a :Leste com o Travessão Geral; nos fundos ao

'Oeste com terras de Herculano José João e Manoel Ia
çó Marce1ino, ao Sul com terras de Sebastião João
Sohrriitz e ao Norte com t�,:,�s de Abdias José Vieira,

, a·valia:do .pela quantia d'
�

� 5.00,00 (cinco mil cru·

zeiws). E quem no me�rnf) quiser lançar compareça no

dia, hora e local designado;, dentes de que o prêço se

rá 'à vista, ou nos tênnos elo art. 167, § lOdo C. P. C.

E, ,para que chegue ao c(1nhecimento de quer interessnf

,possa, mandou o MM .. bic pXgedir, o .presente leditaJ
que será. publiçado na r- ,1:1 lei e afixado no lUf'ar,
.de costume. Dado e 11<',,' ) ll('sta cidade de Biguaçú,'
aos dezess�te dias do 'mês de scteníhro de mil novecen
tos ,e setenta. Eu, Pedro José Guimat'ães Escrivão, o

datilo·g-rafei e subscrevi.

:Biguaçfl" 17 de S'éh 11 o de 1970

i",." ;"r' ,Y.91ne�.,�,:� Carlin, .Iii;/, de Dil;eito, e_m execício.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\
Florianópolis, Sexta·feira, 2 de outubro de 1970

.:

Universidade Federal terá
1400

.

vagas para o vestibular
.,,0"Grupo de Trabalho encarregado
dê fixar o número de vagas 'da Uni
vel:sidade Federal de Santa Catar»
na para. o ano de 1971, entregou ao

reit,or em exercício, Roberto Muit
drfl":':'de Lacerda, o J!elatório conclu
s1\'o

•

que :estabeleceu. em 1 400 a

disponihilidade da Ufsc para' o ano

q1.;�e ,vem: O documento será enca

mirihado à Comissão de. _
Ensino e

Pesquisa da Universidade, que cs

tabeTecerá, em caráter definitivo, ()

r;umero - de matrículas para 1971. O

Grupo de Trabalhô," 'integrado pe
lo� professores Carlos José Gevaerrl,
Néreu do".' Valle 'Pereira, Otávio Fer

rari Filho, Silvio Coelho dos, Santos
de Edson Flávio Macedo , além: rio
acàdêmico ',Adernar Acângelo Clrim-,

beili, apresentou o relatório 'nos
\

'

I
: I
'i

térmos 'da portaria nv 302 dêste ano

"que fixou prazo de 30 dias PaJ.lll a

conclusão do trabalho.
A limitação mínima, estatuída por

lei, é de 1.200 vagas e, segundo as

c-onclusões' do Grupo de Trabalhe,
"as tendências inferidas das inseri

ções ao Vestibular e às metas fixa
cas .pelo Govêrno Federal sugerem
Ul� ligeir.o 'cresciment� no número

de vagas.
, Através. do' documento a cernis

são propõe. taxas de elevação de ma

tr iculas da ordem de' 12,6% para o

setor de Saúde, ·11,6% para a setor

'Iecnológíco e 27,8% para O' Séto'_'
do Magistério, obedecendo, inclusi

ve, as determinações do Programa
Estratégico de. Desenvolvimento da

Govêrno Federal e ãs : áreas priori-

tárias nêle fixadas..
Se ,o relatório for aprovado pela

Comissão de Pesquisa a Universida
de Federal de Santa Catarina ofere
cerá no próximo ano : '380 vagas na

área de Ciências Biológicas, 320 na

área, de Ciências Humanas e Sociais, .

340 na .' área de Ciências Ftsicas, 250
na área de Ciências Humanas e 80

cíais, para os cursos de Geografia,
História, Pedagogia e Filosofia, além
de 100 vagas pára a área de Artes
"- Comunicações, Analisando oVes
tibular (rnico e 'Unificado, dentro
das perspectivas do aumento de

matrículas da ordem' de 16% no ge
ral. o Grupo de Trab-alho admite um

total de 2,237 candidatos 'regular
mente inscritos no Vestibular do

próximo ano.

Deputados' partiCiparão -em,
pê�so da' eleição de Colombo
T.')

(. Arena e MIm já' traçaram suas na- Há inclusive de parte dos par

qórmas p�ra á sessão pública do. co lamentares. arenistas uma certa ex

légio ,eleitoral que irá eleger àma pectativa em comparecer à sessão
nhã os S1's. COlombo S�nes, e Ati, eleitoral para �ufrag.ar os, candída-
iio Fontana para os cargos de Go> tos do partido, tanto que. o Sr, Ivo
vernador e Vice-Governador.

Y',

Reis .Mpntenegro, que estava licen-
A bancada da Arena estará cõm ciado para .tratamento .

de saúde, fêz
pacta, ,�em;' divergênciàs internas, ejúestãa 'de reassumir- ontem' 'para
Gonfirmanâ<:r as' candfd.;iuias'-lahçá fo' " h�bi1itar-sé em.' tempo par�. a vota.

I k"tl J ..
' l \ • •

das quando' da' recente c,onve�ção" ção, .'

partidária.. O líder da bancada, Deputado Zf\'
A báncada oposicionista'; por' ou ni Gonzaga, iúformoú hoje que já

tro lado, estárá presente ,à .sessão manteve contacto com todos os seus

mas com outro objetivo: o de for
'

1 romandados comunicandoclhes a ho\
nializar; através de declaração de 1'a da sessão, Isto porque alguns
voto, seu desacôrdo pela maneira deputados, embora poucos, ainda se

como foi c<,Jflduzido o processo su" encontravam no interior ontem, dano
ceEsório no Estado, de andamento à campanha eleitoral.
A lVIesa t11i Assembléia já tomou Segundo informou todos deverão'

todas as providências necessárias. estar a postos ,eara. a sessão do co·

O Deputado Pedro Colin vai' presi- . légio eleitoral e para a s.essão sole·
'dir às 10 horas a sessão do colégio ue de diplomação dos 110VOS man··

eleitoral, no atual plenário da A�- tlatárfos estaduais,'
semblela, As 15'·'horas, com a pre· O líder arenista assinalou ainda

(3ença do Governad.or Ivo Silveira e

.outras altas autoridades, o Legisb
Uvo realizara lJma sessãQ especial
p;jra 'a

.

diplomação dos novos. gOV�l'
nantes, Ê esperado, para esta oca

sião importante pronunciamento do

,;'&.1',. Colombo Salles sôbre o �eu" fu
}IuÉõ. Govêrno.
;:;. E� _fãce da importância de que

je�'eveste o ato, e de sua novidade

inclusive, presume·se ,que Um gran
dr público compareça às galerias da
Aissernbléia amanhã,

iREN� TRANQUILA
.. �--A bancada da Arena não tem ne·

llburn problema: -para confirmar pnr
Ullanimidade as ,candidaturas r.os'

Srs, Colombo Salles e Atíl.io Fonta·

Comi$são de Agricultura vê
, ,

blema dos cereais em se

..
1

I

Uma equipe' ,de oito técnicos do

Ministério di:]. Agricultura encontra

se em 'Florianópolis realizando pro

gramação de estudos f;)sonÔTlllCos
para os Estados de Santa' Catárina
São Paulo, Paraná e Rio Grande rio

Snl, projetados para I9�71, O grupCl
é eoordenadl! pelo engenheiro .J050

Ç,ll.irino Netto, de Brasília' e, ,e

gÍJndo informações da Diretoria Es·

tadual do Ministério da Agricultl!
ia

.

os estudos sôbre produção e co'
mêi'cialização do arroz em Santa

Ciltarina, soja �

no Rio Grande do

Sul e milho nos Estados de São Paulo

e Paraná, serão re�lizados no decor

rer- de 1971, Além dêsse trabalho, :3

eq'üipe técnica de Estatística Aná
IJses e Estudos Econômicos do Minis

tério da Agricultura des�nvolvera
AtividadeR ligadas fi informaçÃo de

,que não há; a mínima divergência
em tórno de qualquer dos nomes

apresentados, mesmo porque os can

didatas foram escmhidos em con

venções partidárias; e não sofreram

qualquer contestação.
Acrescentou o deputado Zani Gon

z3ga ,que a bancada majoritária seno

te-se perfeitamente à vontade para a

esc�ôlha, -por entender inclusive que

agindo assim estará apenas confir
" . mando o deseJo da população dó Fil

iado, que há l11,uito vinha evidencian
do sua simpatia pelos nomes dos

candidatos a' serem eleitos,

"Temos a certeza" - disse
"como tem-na o povo, de que o �n

·genheiro Colombo Salles haverá de

mercado agl'Ícola e à previsão de
safrlls,
OPERAÇÃQ FERTILIDADE
Um aumento de� 420% na prodll·

ção de milho, corresPOlldend'o a u'n�'
lucro 15 vêzes superior à média aa

região, foram os resultados do Pro·

,grama de Recuperação da Fertili'
.

di!de do Solo, desenvolvido no mu

nicípio de Nbva Veneza, 110 ano agrí
t'ol� de 19{69, Esses resultados for�Tll
coIbidos junto à' 10 lavouras demons
h'ativas de milho, de um líec'tar�
cada, nas qua�s' foram utilizados fel'·
tilizantes' químicos e calcáreos pan1

correção do solo associados a outras

:práticas racionais de cultivo, Atr.. ·

vés dessa moderna tecnologia, {j

l'b'ndimento médio das lavouras dr·'

.J11onstrativas administrativas atiu

gill n 5,1)20 �l.1ilo� por. h('t'lt:lt�e (l lu

'conduzir Santa Catarina ainda mais

para a frente, quando, puder exe
cutar \0 .seu Projeto Catarinense .de
Desenvolvimento",

"

A ABSTENÇÃO DO MDB

A. posição do Movimento' DenlO
crático Brasileiro, só fói oficialnien
.te �onheclda �a JÚhna quarta-ferr'<l, .

quando f{ J<;.S'M,Dq' f�rç�u'. Um . P(�:.' ,',

mméiamento antecipado dos líderes
Pedro Ivo Campos e Carlôs. Btichek.
A inlormação' de que a bancada,

oposiciQnista ·irá se abster da Vota:
ção ,pressupõe, entretanto, uma

" ex

plicação riecessária: os emed�b�sta.,
não tem em prÍlicípio nada especifi
camente cóptrá /i!s' Srs, Colonipo
Salles ,e Atílio }<'ontana, sem chega
rem mesmo a analisar a questão sob
êste qspecto.
Desta 'fopna, o MDB vai compa-'

rec€'l." à sessão pública do colégiO
eleitoral n.isso manifesta em

parte seu ap::-éço aos candidatos are·

rustas -- e iié abster de votar, para
nilo.legitimar' o procésso indIreto- (ia
escôlha,

'

O líder Pedro Ivo Campós, ém

documento ';t ser lido no mom�ri�o
da votação,' deverá fazer declaração
de voto para explicar. que a Opa
sição não concorda com as eleições
indiretas e por 'isso 'se abstém de
votar,

Se fôr 'permitiçlo o MDÊ vai fa
zel inclusive um apêlo à consciên
cia cívica e 'democrática do' Pn
s;tlente Médici para' que seja es'ta

b'elecido o voto' unhiersal e' secreto
rara as eleições de governàdores,
segundo adiimtou porta·voz do paro,
lido,

cto líquido de 3.50 cruzeiros, Pelos
'métodos rotineiros .{de cultivo a pro

dução média do município. não 31

cançava 1.320 quilos, com renda qua
se deficitária.' Esse programa
também conheçido � por Operação.
Fertilidade - está sendo realizado
110S municípios de Joinville, Mafra
e Piratuba, num trabalho integrado
da Acaresc, Ministério e SecretauF,

da Agricultura, Sudesul e agênci[,s
,
creditícias,
COOPERATIVA
Com a assistência da Acaresc, en·

eo.ntra-se em fase de organização,
em Campos Novos, uma recém fuh
dada .cooperativa agr:o-pecuária que
s(·rá uma das mais potentes do

-

eg·

!;ldo, já que conta com mais de qui:
phentos associados com cotas de mil
'crU?:eiro� canil 11f1'1.
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,.: ii 'Í!quisição do equipamento e obten-
, :�ã!.; .de iina�ciarnento em 'órgãos fi

,
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'
"

nanceíros �d� Estado, do País e do

, O 'Go�ernãdp'r Ivo <Silve ira . re�é'-
. ". to que visa dotar Sa:nta éat�rina ;�d; , É,xt_erior, . O complexo fabril' a ser,

• .�, -
�

'

• .'
•

..' I' •

-. •

r

im,'p1!�ntado' em- Brusque suprirá :-!beu 'em audiência .especia.l a' di,f!:!' : 111�1',is .moderna fábr, iça, dê'
_ cim,eni0, delÍ1and�, .de címentó

'

rio Estado.
toria da: ,Mineraçã'O e

- Cimentó Vale ,'; rlo sul do' BrasiL O p.tojetD,:�quê' 'tis- . " ..'

do 'ltajaí _ ,Cimenvalé _. acompa
'

tá se�do analisado pelo Fu'ndésc:,� foi, ;itendéndo' parte (lo Rio' Grande do

nhada .do·Prefeito . -Jlisé Germano '. 'elaborado durante vários" �cses' POli .' Sul. ', r
'

Schaefer, de -Bn,lsq�: 'e' do iit�us- -um co'usórcio. ',de organizã�;'ões GSP� I
,c ;-'Ô_'G�{ernadpr 'Ivo Silveira deverá,

t.rüil· José Pereira,' a�,i,o_�ista da Plfl' cializadas, déstacando-�e -a ::Montré:.h,·' ',' a:G '

témino- de sua gestão.: compare
-prêsa.' Na' opoí:tunidadé, foi entre \. il1'lpianti, 'C. Gr�bima, A'nsori' e APS",'" Cei;' ��a�. local, o,nde se' erigirá a fá·

gU( '-ao 'Go�etn;d0r úma"c6pia do Pereira Barreto, dlém 'de"eqúipe�'(}c: 'brí�'a, .presÍcliirdo a cerimnia de

projetç ,déf;;ljii�o .__d,o empre:epdimen·
.

engenheirôs .contratados' para" os'
, "ci6' 4às obrás,

,

'\ '.

i

)

. A Comissão reVisora dos proces
sos de registro dos jornalistas P�'o'.
físsionais i!1,tehsificará as suas reu

nÍões,a fim ,de encerrar o tr-abalÍ1o
até o dia 21, 'dal a eril que a ·tár<õfa
deverá estar obdgatófiamentê �on
lêluída, O, Sr:, Alvaro José Bering
Helações P:iblicas da 'Delegacil,l Re.
gionar dó Trabalho: declarou, que 'os'
]Jrofissionais atenderam a convoca

<;50 do órgão, facilitaJ;ldo' o tra.balllO
da Comissão que, deverá_ apreciar
nos pl'óximos dias 'iO% dos proces- '

sos, já relatados"

lfgacia Regional ,00 Trabalho fàl'á
rtiblicar

.

em órgão oficIal· ou no 'de
·,11<.tÍor circul'aif.io, _

'con,'ocaildo os

interessados por _editai e fiXanp_o (J

prázo
.

de 15 dias para a regularizà·
ção. tias falhas de registro ou ápre
sl>ntaç;\o de - defesa, coniormé o

CáSO,

Segundo informol,l _o Sr, Alvaro
José Bering. do despacho do Dele

gado. Regiom.d rio Trabalho cabera
recursos ____: dentro de mll' praZ<;) 'de

�f1 dias - ao lVIinistl�o do Trabhlro'
e Previdência Social, ·tnelushie por'

pé!rte do SindIcato dI" JOl'11alistas

PrC!fissiomüs e de emprêsas propri�.
i itrias de 'jorna lS, Se não hOlo/er in.,
tt'rposiç'io de rt'curso, a' decisão, d1:l
autoridade regional será considera
da 'definitiva e confirmada p,do Mi
nistro do Trãbalho,

O Delegad? da DRT, Sr, Ciro Belli

Mu.ller, se enco'ntl':{ em 'Brasília .par·
ticipando da· rcunião 'rIos Deleg'atlos'
Itegionais do Tra!)alho de todl1 li

Brasil com o Ministro Júlio 'Barata.

Na maioria dos Fll'OCessos já apre
tiados a' deci&ão do órgão oficial c10

'Ministério do Trabalho tem sido Pt'
lo tranc-amimto ou carícelameÍltó
dos registros, de'ntro das prescrições
do Decreto-Lei 972,' No dia 21 dês te

mês o prazo para as revisões "sed
'f'neerrado, A partir de então" ós .ln
Íf;iessadas serão notifieados por

via ]JostaI contra-recibo, Se êste

meio ainda lesultar in!;)ficaz, ·a De-

Plameg' vai a Tijucas
impl a ola r rodovla
Em ato' marcado para às llh30m

.

de hoje, na Prefeitura Municipal d!"

Tijucas, o Secretário·Executivo do

Plano de Metas do Govêrno, engt::·
aheiro Cleones. Bastos; determinará
a primeira ordem de serviço à So

<:Jtel, emprêsa encarregada da imo

plantaçao da roqovia SC,49, .'no. tre·
cho Tijucas-Canelirrha:São. João Bo_-·
tista-Nova Tre.J:lto, O ato. contara 'com

él presença d�s Prefeitos MunicIpals
do Vale do Rio Tijucas, assessoreõ

e téc'nicos do Plameg é ,engenhei,
ros da Socate}, além de convidados

E Imprensa, Após a solenidade, as

autoridades pé),rtic.iparão de uma

churrascada nas deIJendências d(,
l'ijucas Clube" seguindo-se às 14h30m
nma visita ao c'anteiro de obras da
flrlna empreiteira, no município de
.Canelinha, onde estão col\lcentradas
a, máquinas e equipamel1tos a se·

rem utilizadas na obra.

".

. rA Secretaria do Trabalho e Habi'
·làção entregaréi na próxima semana

aos" sindicatos
.

de' Santa Catarina',
através das respectivas federaçôéJ,
(l auxíÍib dê Cr$ 35 mil qüe i o G(,

,
I I

vêrno do Estado concede anualmen·
te' pará que essas entidades (cubrarl
l!éspesas efetuadas com assistênrla
social.

'

Segl1l1do fonte' daquela pasta n.

liPf,slã.(). da entl'f�g:1 o. Seq:etário do

TrabaLho ,e H8bitaçilQ, ouyirã dos re

·iJre.s,enta�Jtes' Clflssistas sugestões aO

'P!ario de Integração Soóa�,' recen'
témente' criado pelq Pr�sidente d.-I'l1epú1JÚca; no se;ltido de ·coiÍler suh�'
l'íd'ins 'Para melhor <lplicá'-lo em SálÍ�'

-

',;'
ta Catarüif).

As iliscriç'oes para o concurso de

admissão ao Colégio Naval, pal;a OS

(:all(UdaTps que a 30 de junhp do

:mo da matrkula tenham menos dU

19 anos de idade, estão abertas hü
I l(eríodo entre 1/ 10 a 10 de' n�vBlJI
bro próximo, Oi! interessados pode·
rão ,obter informações' em Fl0['lu'
nópolis, no 59 Distrito Naval. 'NaS
cidades' de ltajaí; São Francidco"l(to
Sul e Laguna as infOl'mações lJode:
I ão ser obtidas na Dele'gaeia da. eH:

pitania dos Portos, -

Marinha di
os prêmios
de concurso,'

\

MISSA 'DE' 70
A A<,sociação dos Servidores da Universidade Fed'eral de Santa

CaLlrÍl1a, convida seus assocÍ<l60S- e amigos paru. a Missa de 79 Dia, que
oela alma de seu presidente Vivalvi GarofaIlís, 'nlUndará celebrar i10 Cl,jé
gio Catannense, às 19,00 horas do dia 2 de outuuro.
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