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válido até às 23h18m 'tio dia 10 9-e novembro de 1970
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERICA ME
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SINTESE
BLUME�AU

Desde sábado, Blumenau
está interligada a

\

diversas , ci- -,

dades brasileiras pelo moder

1'1,0 sistema de comunicação, de
discagem direta a distância,
Com a presença de tôda .1

imprensa daquela cidade, ;1/
EmbrateI fêz demonstrações
de funcionamento dos servi'

ços de DDD, Iniciados em

carater experimental . e qu,?,
possibílitarão desenvolvimen
to mais rápido do Estado, no

setor das ,comunicações,

LAG'ES

o' Proleto Rondon Se,te,�.
,

s", reaH�ado E'rn jangiro � fe;
VE! d,!), na- região da AmI!IO�
nia, NQl"tt', NDrdeste" Ce_"tro
Oeste do Brasil. cDnf'ará :com
íj par+ieipação de �c1!demic,or.;
di) Univenmlade do 'PlélAàlto

Ci'!tarinense, UNIPLAC:" Sáo
êles, Aleida Ramos Que·des.
SílO 'An,ôni'o I Crema, José- Dilo

miam e Henrique Hess,
FLORIANóPOLIS'

Dentro dos objetivos de co-
I brir as 24 principais cidades
do Estado, cf Curso Fundamén
tos da Cultura Catarinense se
rá levado a' mais 6 rrnnucipios
no período de 3 a 12 d'e de,

'zernbro, obedecido o seguiu
te roteiro: de 3 a 7 - Mafra;
4 a 8 - Canoinhas; 5 a 9,
Pôrto União; ',6 a 10' - Caça
çor; 7 a 11 - Videira e 8 a

12 -

'

Curitibanos.
Cêrca de' 8.000 pessoas' Já

f ouviram o ciclo ,de 'palestras
dêsse Curso, promovido, pelo
Departamento de' Cultura ela
Secretaria da Educação e Cul

tura, com o, objetivo de mos

trar as determinantes do ca

tarinensismo e promover � in
tegração

.

cultural das várias
áreas do Estado, �\ f' ':

-
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.BRUSQUE

Tratando de 'assuntos' de in
teresse da comunidade br,us\_
quense, esteve em Flór'ianópo.
lis. o pl1efeito José Ge�ma!'!�
Schaefer. Junto

�

ao P!ilmeg,
tratou di! constrlJçiIo da P9fit:e
sobre o Rio Itaiai ·Mirim,' dltrl.
tro da Cidade, fazendo ei;!t!e.
9i! da documentação' neees

sária. A importância" :de�sá
censtruçãe é de ,$ujni :'\(.í i.
para o trânsito; fllcê,''o: c:r�s.
cente !!u'nent.h dé' v.léúlos" :�,!
cidade Berço d� Fi&ç'ãô Cà�à.
iinê!1sEi.

FLORIANÓPOLIS

Com o prazo de 30 dias,
acham-se abertas no Tribunal
de Justiça do Estado as ins
.críções ao concurso pera pro
vimento do cargo de advogado
do Juízo de Menores. É con
dição indispensával a partici
pação ser bacharel em direi
to, por Faculdade Oficial ou

reconhecimento pelo Govêmo
Federal.
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RUbe:rlo Carlos·
•

\ I
" ,

,

�

..
contra tóxicos

" o
. can tor RnbeJto Carlos anunciou

ontem à iióite 'que aceitará Ô, con

vit� das autoridades hrasileiras' :pa
ra ' parrlcipar )la Campanha de ,Es
ciarecimento da, Juventude encetada
pelos M;inistériós da Justiça, Educa

ção e' Saúde, -para o combate ao uso

de tÓlÇ1CÇlp e' .entorpecentes.. Afil'
,- mou o' ídolo' dà juventude brasileira

que até o momento não' havia rece
'bido nerihuma comunicação .a respei
to" acrescentando (que 'se convoca
do não hesitará em colaborar com as

autoridades par'a. -reprimir o uso de

drO�âs e',o tráfico, de' entórpeeêrites.

âmbito nacioual
'�� -

ce, t:\Ã -'!l'{
terá a :pal'iicfpação direta dos, tl';eS
'ministérios, '

para evitar a db7l�'ini,
nação

cJ

de entorpecentes que vai to

m�ndo vulto TIn 'faixa jovem da po

pulação, O Ministério da Educaçâc
exibirá filmes educativos é dlvulgn
rá através da Imprensa os males
q�le causam o uso das droga�", en
quanto que o Ministério da Saúde

rlrouloverii um trabalho de mediei
na' contra o mal. Por sua vez,' o 'Mi.
nistério " da . J�h';tiçk); atrav�s,' d�:. pi).
lící� Feder'\!, dern��de-al'á.,� �m.a
"blftz" , contra os tl'afl(laIlçtes:.'�"que
dia-a·dia· aumenta,n suas 'ativiÍi1fde3,• �

\- A 't t �.� -r

O tobogarí - a mais nova àiver
são" da" Cidade - tem concentrado

"

gran'de PÚOlic,o' 'que_ disputa 'rrà', fiía
sua vez de deslizar. O esporte, se'

zebras apresentadas'
teste 23 \ da Loteria

são os novos milionários
.

Esportiva.

cão -dõs jogos, ti Strperintendência
da Loteria Federal mareou P!l��' ás
18 horas de amanhã o .erícerramento
das. apostas, Entendem alguns que
o 111011tante será menor e poucos se

rão os acertadores.

Administração
têm encontro··
de todo o País grupo.

O' Reitor Ferreira Lima presidiu
,

a instalação do Encontro' de Admi
nistradores Universitários que con

grega representantes ,de tÔd'fs ��,
universidades brasileiras. O lato, que
rÓi realizado "ontem nas del�endêl!_'
cia� da Reitoria da Ufse, contou com

a presença de prof'essôres e autort
dades estadlÁais, 'Após 1.1 instalaç&o,
foram iniciados' 'os·.trabalhos em

,

Em sessiio, do Tribunal 'do Juri

r�alizada " ontem e,' erlcerrada à'i
23h45m" sob,a pr�sidência da Jui·
za- TCl:eza GrisóFa Tan�, da FI. Va
ra Criminal, f,oi condenado a 15
anos' de l'eclusão, (101110 inc'urso n:)ci

sanções do Ârt., 121, S· 2'1, Item 1\'

"in-fine", elo" CódIgo' Penal, o ré'!
José Franclsc9' de Lima, que em de
zembro de 1966 abate'lI a tiros. po"
motivo fútil, o carteiro José Verí�
simo, A {tese de Legítima Defesa Pu-'

.

tativa e desqualificação do crin�e
para homieídio privilegiado, foi re·

I
jeitada, pelo Juri, por quatro votos
contra três.

\ 'r-r-

I
,

I,
I
I

,

._---------�.�_._--- _ .. _-

Matador do
carleitb

\pegou 15 anos

Chegaram ontem à Capital, 3\, adl
dos militares estrangeiros juntos às
Missões Diplomáticas Brasileiras,
que permanecerão em Sa11ta Cat<:>
l'lOa até amanhã. Após uma visita
às autoridades, os adidos militar_e>, I
seguem hoje para Blumenau onde I

Visitarão as indústrias Garcia, Jit�

ring e Artex, Amanhã, estarão �()

nhecendo o parque fabril joinvillen
se.

Florianópolis
recebe visita'
de 31 Adidos

, <
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15 - 19,45 -.2JbA5m ,
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Kent Lane - Michele Carey
A INCERTEZA DE UM JOVEM

.

,
. ,

.Censura 14 anos

JJ.J1Z
17 - 19,45 �' 2th45m.

\

Giuli;no Gemrna :- Nino Ben-
venutti '

'

VIVO OU PR,EFERIVELMENTE
, MORTO

"cepsJra �(} 'anos
,t

.
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ÇORAJ�

J3ervl Rgi(j _:, Sm;�nnah Coral

;;.Bro\;vne,·
I "

• 1
. TRlà.GiJLá FFMi�iNO

;' i .;_\\.'� � ,:
,

CénsVlia.:18 anos
(
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P:'O':rrama D�pl,õ .

O EX�RCITÓ DE 5 HOMENS
O EXTRAORHrNARJO MA

RINHEIRO
Censura 14 anos

1'7 '20h..

;amo� Frq"'rí�rns ;_ 110na ·Rn(!n:ecs
\

O TF�bITRO� NA NEVE

.
'Cen.sura 1'8"alios
"

"

17 - 20h.
Den�is' Wilterma�' Romy
Sch'1eidOr
NÃO CHORE, MEU A1trOR

"Censura J8 anos

:7%.

P"'wr�TIla, ,J��pI9 '

AÚDÁf:íA' DOS HO'ivIENS. SEM
,

, t�EI - AS BRVXAS
.

�.; ':Censura is �1ilOS
, ,1',"

1,'

20h. ,�;:i;: .

.

, :, "
,

SidneY�':Nitier ;�, &netiper TracyJ' :' ,t, -'\ ", ,'I:<.. " : i·' ", d

- K&t'�,a�me.; Nép�l}f�'. " : .

ADIVINIr'EM QOEM iVÊr\I[íp�!.'
RA' L���l�t������� !

Censura ,5 ,!3nqs
'

,

-
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TV COLIGADAS CANAL 3
I

16hOO '� Clube da Crían�a
16h15m - ,As Avent1Jra;l de Rio
Tin Tin - Filme
16h45m - Os Três Patetas -:

Filme
f7hOO - Horário Político,
17h15m - Mulhetes em Van-

guarda
18h15m Santa Catarina 2 Mi-
nutos

1 f?h20m TV Educativa
19hOO - Santa Catarina 2 Mi

nuto:;;

� 9h30m -- Tele' Esporte
19h40m Tele Jornal lierinrr

I
", •

20h05m Ii:mãos Coragem -

Novela'
-

!

, 20b35m - Santa Catarina 2 Mi-
nutAs

,

20M0n;1 - Discoteca do Chacri
nha ----:' MURkal
21 h50m � R�porter' Garçi3
27h05111 - l:Iorárjo Político
22h2,om - Assim Na T�rra Co
""tO No Céu -- Nóv�da
22h50m. :_� Sa�ta Catarina 2 Mi�
nutos

22h55m '_-_ ,Grande Cinema.

Zury Mpchado
ximo e contará com a presença do
Presidente'Medici. I

· I /

Julio Cabelereiro' agora está'
com seu instituto de beleza a rua

Vidal Ramos Sem dúvida o co

nh-cido cabelereiro, agora tem

melhores condições de confôrto

para as suas, exigentes clientes.

· I / .

Nossos cumprimentos ao Senhor

Avrton Salgado pelo seu aniver-.
sário. Em sua bem decorada re

sidência o casal Salgado, recebeu
convidados para um' jantar.

· I / .

Nuín show promovido por Car-,
tola, sábado, Elizeth Cardoso e

Neide Múiorrosa, cantaram no

SJ)lão nohre do Centro Uni\iersitá
rio no Rio_

- / / .

Araranguá, não recebi o convi
te que um telegrama em meu po
der diz: Pedimos sua confirmação
vi,nd;r Baile Municipal Turismo,

,

assinado Prefc·itUTa e Rotary. Por

gentileza peço esclarecimento.

· / / .

,Os responsáveis pelo centro

.
social Stdla Maris. çom um ofíci�
nos informaram que já estão con

�luídas ilS o!5ras; do cemitério J ir'
dim da Paz.

· I /

Quem esteve de ani,versário sá
bl1do e festejou .com movimentada
reunião, foi' o Clube Limoen·se.
Nossos arrradecimentos ao Diretor
Social Paulo Marinho, pelo convi
te que nos envióu.

· 1/ .

Df·RTTTANTES DO BAJ[,E I

BRANCO
Evan?uelia e Elza Bernardini,

Kát,ia Silva, Iv.ana. de. Mello
I<!owa1ski. Letícia Maria Machado,'
L'Qio Maria Bernardes, Lúcia Ma
ria�Le�1 de Meirelles. Cristina La-_
cerda, Gilza Maria .Moreira, Olce
dir Cílld�s, Rita M. Gued�s,' Ma
ria Adélia e Mal'ia Cacilda' Costa
e Walma Bittencoürt Corrêa, são

_____
.• -._� ....-::1

lindos brotos de nossa sociedade

que vão fazer seu Debut, dia 19
cl� dez-rnbro no, Baile Branco do

Clube Doze de Agôsto.

. '1 I ,

No desfile .c.okção Hugo JWcll,ij,
realizado recentemente no Rio. a,
maravilhosa manecuin Mixin des-]
fi'ou com o vestido de Gala que
foi esnecialmente confeccionado
para l'vtiss Santa Catarina 1970"
que . deswTlhe�elld.o o '!;notivo, �',
cO'lstureiro recebeu .(j) �Irstjd.o anés
o certame no maracanãzinho. Bem.:
o que nos interessa dizer. f: que,
esta neca maravilhosa.. foi Mtfl,fm
c�'ene ,e 0r�,'ln7,à côr rosa � Ilfl p3S
sarela, do Cooacabana Palace foi.
uma verdadeira wns.a!!fação em

elegância e bom-gôsto.
( ..

· I / .

RIO
Noite da Ceresta e a moda no

Rio e a' convite do 'proprietário do

simpático e acolhedor "S�i�tcl�
Bar", na última semana paructpei
da ião divulgada n.óite ela ceresta.

O que vi, f.()! muita geijte de nome

na alia sociedade do Rio e gente
jovem, empolgado com as velhas

músicas.

" 1/ •

( <'

Juiz de DiM;ito, "ex-officio'" e

apelados Lealcindo Ribeiro e sim.
Relator: Dp�, EDUARDO· PE

DRÓ DA LUZ.
,

D�cisão: por votáç�o unânime,
negar provimento à apelação. Cus
tas peios !'Ipelados.

2) Apelação de desquite n.

4,347 de Joinville, apelante o dr.
Juiz de Dir.eito da 2a Vara, "ex
officio" e apeJad'os Luiz Silva. p

sim.

Relator: Des. EDUARDO PE
DRO DA LUZ.
Decisão: por votação unânime,

negar pl'ovim)"nto -a apelaçã9' Cus
tas neJos apelados.

3) Apelação de �Iesquite n. 3.349
de Florianóp'olis. anelante 'o dr.
J;,iz dI' Direito da V-ara de Famí
lia. Órfãos e Sucess":íes. "e'x-of
ficin" e andados 'Luiz Larre Bar
bo�a � sim,
Relator: Des. EDUARDO PE

DRO DA LUZ.
Deçisão: por votpção ullâninle,

neQar movimento à apelacão. Cus-
tas pelos apelados.

• '

.

4)' Apelação de desquite n ....

3.3611 de Blulllenau, apelante o

dr. Juii de Direito da P Vara.
"ex-officio" e apelados Aristides
LI::! Silva Andrade e sim.

Rel�t()l': Dn�. EDUARDO PE
DRO DA LUZ.
Dncisão: nor v0taçfí,0 unâriÍmf.

nE'''RI' nrovil1V't1t0 ,J ane1::Jcão. Cus-
" tas Qrl(lS apelados.

-

'.
5) A'Delação ,� desquite n� ...

3.376 dI" Indaial, anelante o� ·dr.
Juiz de Direito, "ex-ôfficio" e ·ape-

..;'

A A��(),dfldo AtJét,j,ca R�vltCO
.dn II 'l�iJ. OSCílr Pal."ee, �Wrpí()6.'
e P:Jill"írflSc rom Jl1[wim(>;ntatto;\;
cO(llJetéj� vã.o hDm("T)::;J0far às De
butantes do Bail,e Brat:l.co .

· I / .

Música Popular
ÁUGUSTOBUECHLER

, ,
. I'

•

- .

�OJ1Ji: J)�i CINPJ<;JlEJ.4,S
Em Blumenau; sábado o techa-'

díssimo Tabajára Tee is Clube, re

cebeu a sociedade catarinense, pa
ra a festa denominada "Noite das
Cindirelas". Foi bastante elegante

·

concorrida a' noite de Gal.a que'
[promoveu aquela sociedade, tendo
.' corno Patronese a senhora Deyse
· W.erner Saní!S� A. Pi,:e,tól'ia do Ta
bajara e especialméll;te C) 'casilj'J3ó-,
!!uith e Arno B.ernardes, êle ,Pl'.e
sic1ellte do citado c!ubê, noSsoS

cumprimentos. Rep,\e'seiüflram Eo

rianópolis nesta noite de. Gala os.

lindos brotos: Juliana Wosgraps e

,Yé,da Maria Hei;f)ec1<, Caudinilla e'
'

Kiko artistas foram. mestres ce-

. riÜ!onial e em ndme ,�â ,soci.eçiíÍde
; Tabaj�}ra" eiltregilt?1TI ',1i11rà0 �pJ"esêÍ1J J

" te: a Pat ronesse: .:':' ,.

',' ..

. I /

Já que estamos falando em B1u

memm, o cantor João Luiz exclu
sivo da Odeon, no Rio nos disse
ainDa êste mês volta a Blumenau

para, um show. Parabéns a quem.
o contratO,u, o moço tem uma es

pe.tacular voz e invejável bossa.

Tribvto a Vitor Manga.
Eu PScrev i tanto sôbre o 59 FIC' e acabei esquecendo-me ele comentar a

Ilpresenti1<;,iio d,1 Bl:azuca - a nova Brazuca -'- no show e8peci� que' hou�e" .:__

.ii./? pão me .cnl1:'lI1O - na última noite da' fase nacional. () mesmo show que

.'jiPfP<pntoll I) Tim Maia.

. D/)"lillq,Q fi i'oHe «stava eu jantando. a televisão li�tlda: quando no Programa
FP�'iI) r"v,.j('iJlllj foi ílmlwiarla 3 presenca da Brazuca. Ews ,entrtram e. ,deram

,itqj",ftjjl.�"{1'f. Mil!; o que mais tonou a todos foi a hnmenagem que .êl,es prestaram
o� hillÍpri"h ',ritor Manga r€('ent�ente falecido .. Lni$· �JJ&t interpretou
Trihuto '1 Vitnr ManCla, I'l)m Ar-tônio Adolfo. tr.lII},sfm�mando ,0 1WU piano plétri�o
Ilh)11A� .vorrladeira caixinha. df 'música e o, 'nôvn h.areri,sta daJldo' ,o seu

.. shl?"'"
partf01ll"lf: \, J�l�\"':\'� 1':

� !'
•

;,\.,-11-;,.

Nr fim ela anrr-sentacão desligaram-se os :hôl.of,ot,e.s �lJe ',estavám em,! cima

(�m; :'I"tjoj,,� ,I' �('I)J1.dP,!'�m-8e as lI,1Zes. Res\1ltado;, 'todo Jl1aJn'd,o c'l'wran.dl>. P.àr��e
(ji.'f' () F'�'Ív�o CJlv.Q!f'J1I�ti. finalmente ahandonoll' IlS ,suÍl,,� t,e.at�'�li7.açi)es e j'icoú 'ff)r!1
ll'Y! """ff\"tLo nó na garganta. Não deu pr�:,AÚêf'lmai\'i' iia.<!:a; ,"Os e-ometciàls',

-

j�"'�:�·�1�:',� i-' �<!:.;-.�' ;-,::.' �"J.",,-:":'!t;""
por favor!".

Ti'ni um:il j'Qfl1.pnag,em muíro hem prestada, porque o Manga era mais que
'l1�n ,,!)l.P"'� ih, f'1'?7l1".7: .et» um: {los maiores bat;�ristas do .Br�siL E o FIávic

fí�JJ)U rnnito bem, quando disse: J.,

- Foí uma pov3r.d4 do céu, tirar a vida dêssé rapaz.
"

I
.)

-I:

,1\\-' f'ilIlV/J' a'r,a:tIJC:". ' i '
'

� 'lW1,ílto
à nml� Brazur-a, só tenho rala�r3s �logi�iflR" para me diriqil'

. , ,

'

, , ','" ", i' '

." f.r.:o.p P/wh,�j(1 Anl'ilrln Arlol�0. o ('i!'búa' de, t.or1.o ii .(';(ln.junto .esta semrwe

',i<ntln nr;"'"R ri� '�I.te pit5" �or' f1entro 'Cr;1S .I)o.vps te�J�nj>.í:,1�,' musicais.' S�m r
1I)):mr]l)"fH' Ii sem m�w'jI rR !!i.sti'!'l da. fêz' ln:1t#.;�ii'Ompkh� ',Ir�-fm:inll )"lJl Brdnj('H.
�,';f> r-drJ'lí"ÍlI flni)'l) (>11'11';11).0, )ílO1ros' af'orrlc�;. ni'iv�o .'.t'�uem� ,de: tratwlh() .•Eu 'me

�hl'§ ,q��nd() ê!f>� am:pceI1J�J';im. 'h9 Marl1c��ic'7,i.l1h.o: ".Jllli:�n�':;.iTj�:a in1'.erpl;ptliç'í;)
J.J,(W3, ,('pm riwi10 n,'�jR' ·h.�l;HWO�,\ .rom o eml)reiz.b :;d€. ,O.ijtf'os:, i11��trljmeJltos de
I. _,"_ •. �. >.

� -t
-. I

..�. .

.

'"

JÍ)PI'/,jloç;;,Q, () flO](> }ii, n)-JPO)1 DrPpi<Ía fa7er tlrrent;e.liijfJ'lt.e�' é la.iJç'��· m.aí$ ,13m "ekme '

qpm p�>;p "'''''l1bl f'1}"'i'l;nt,�: Mp�lS' àmig.os: a n.oi1�i B/â:tilC� '-{;·'i;un'ba,rafD. E q'üem
'

,fem An1(�fÜO Adolfo' tem' tudo. ' ':C"
'

.. I / .

Fnrst'lÍ 0_abin,ete na ,Caf'llt,al ,do':
tr'l'h:;d))0.

' �li;'H,ei (l S"!1�lOl'. Df. Tj-
hir:ü;á HmrJho: Se'cr�ttíd9 do In,te- I F Vp.rd!Jne? '''';<�'.-)�
rior e 'do Turismo'd.o Estado .df" n' ,ílli'TIll ntímel'O d'n PRR0Him traz. e,m SWl sf'.eão "As Dicas;', lijl),a'. '!lota
S. piuJn, () Se,.er('t�rio com ,aauela ,',r ,

�i)h n tit'lJn "'fi'nJ'.o"n" E' qne tem o SPf(uinte c:ont�údo:
\

simnl idd.arlt' .I? 'f;efâ'l.dll sPs

,dis�e','
'

.

"

- JW.I) .fI1� nií.o q, IjPrO

f�,7pr. f,ofo('a,
mas _!'le rljsBe�am �ueJ a m,úsiea, que. a_

que seu dteSf':lO. � mUl.to ,bf�ve voj-, );'ptn P�rV8Jl11) ('�mtm] no 11 Fesflval da, Cancao, como ;,;e' fosse de sua aut.orla;
tar a nosg,a capital. ,n;;(I p ripl:' P rjl) Erlnlllnrl� Souto quP. nor sill}ll f�zia n.art.e do J(1ri. A pesso;) que

,

.' 'l, mp ,dicis.f> f. nA tôri� .('!J!'lfi:mca. At.é f�lou' assim: "»,ode per!2'untar ao Nelson
,

• l/ :
. ,."'. M'ot:J. 01lP P d!l T�T·G1.oho., Êle s;ibe". Quer diz�r: não qu.ero fazer fofoe,a\ mas

,AR.IES .,- ?1 /milr - ,'.'()I,:;br ,..:... 1'()1TIf> r'!f'f'is;';es mw n.'íll iJpv.aTh RE'r a(li�das. ? fim

r'!e aprovl'it1r hem as próxima� h01:?S. TÔlfas ,as b.o;:t;;' on�l'tuni,d.adesl,ql1'?
,

{iVP1' no tprl'eno SeutimE'ntal e ?oméstiCo, pôdÚ�.o ser aproveitadas intéli

,"entpmente,
TOVPO - .?l/:.:>hr - ?Olma.i - J'prsnp-rtíyas felizes de auio·realiza<;ão proFis

<!ion,�J.' Conte com o poder dé sua' mente, visto, q)1e> a ,.perseverança" ·a·deter·
min�riíl) e o senso de progresso material, presentes em você, .o levar.ão ao j.
'pxjto. "_' ,',. '.

.

'

,
'

' .�. .

, ,
.

"
. ::,,/1,.:, ' "11

G'MIiO��:hrm;�{. ...@r,'2Ó/J,rJ,h\:::;' ·'P.:ste nã,o '&\<flfti",ta '. : !);��Jnà Pru.;j' '�bzer ;,t

;': ';';/�·,f.n�fjGêll;il'lsi É hQ;�pon(í:�ri)i' anfe:;:.o qUe �i;l-rçIi�e. rl�íitr� l;do, (l �p�riAdl)
é f�vor.éÍvel a.o seu êxito pessoal, com base nas SlÚaS ativídádes':'Afa';�t�t'eÍi-
r(f'J'ltemente.

' , . ,

CÂNCER - :21/i""n - 21/iul - Uma vis,ão 3ntecip.zda do que possa fazer no

fim da semana, lhe trar� p.osltivas c.onclusões, ° que haverá de f�çí]jtal'
tudo n�r� v.ocê. Os contatos com geJ;1te de Câneer, e Pejx.€s rellderá di'lj�ceiro

.

Df.'cido: ;or votacão Uliâqime, �e amizades. J

!1'el'ar' 0rovlmp'1tn 4 apelação: Cus-' lEÃO - 2?liul - 22/aQ" - Possihili,',hr!ps, 'de p'j'andes( la�ces financeiros,
t" I dI d

'

h�v,pr;;o dp Sl1l'!?'ir nos ,nf0ximos dias, qUl'l1fl() o Sol e J\,ifercúrí.o estiverem. em
...

;:JS ne os 'an� a os.
.

{,), A!,�ela,ção cív,eJ n: 7.64R, de �,,"Hári.o, D.ê mi'lis atenciio aos !'ompromissos .assumidns na semana passad'l.

J,oinvill.e, apelante Td;,llído' Pa- VI.RGf.M - 23/;t�Q - 27 /s�t - Novas j')ossihilidades. de �Ilcesso Pl'ofíssiIJT1QI
lhOI'!?s e arrJ,n'd,a fndústria de Mó- (jpvfriíQ sJJr"ir nestil tprcll-feil'a, especialmente r:1ra os c.orretores de imóveh�

wj� Bela Vista Ltd.a. l rjp Vir�pm. Há r'revisão de uma transacão que lhe trará ótimo prov�ito.
Relator: Des. MAY FILHO. c ;\.i,'.; ll�R� - ?3/set _:, 221ol,lt - Previna:se para uma prom.oção dependente de

Decísão: por v.otação unânífl1.e,') 't�:"i!ji umfl assill!Jtura de imnortante doC'umento para sua vida profissional. Poderá'

negar provimento à a{Jelação. Cus- '))\"!:'� rpl'.eher promoçã.o social; conseguir nôvo emprêgo. ou encaminhar valioso
ta5 pelo apelante.

-

;,' nr.oj,etó. ."

A.córdão 'assinado na se!'\são. JfCQ�PIÃO - 23/0ut - 21/t:'lDV - Seu e�tJ1siasmo poderá levá-lo a excessos

n.o setor de flíivii!r.ti!ps. dpvf'ndo prevpnjr·s.e contra o e'XI·I'!ero. Canalizando
,

i ÇIJll f/kc::) clP vontade Pro sentido posiHvl)' e sem desperdícios. será melh.or.
SAmT4RJ(\ - ??;'.,"'v - ?f/dez - Acredite mais na pod.er.osl;l influência de.

'S�p'if;írio. )'lois vOf'ê terá mae:nH'jC':ls np01:tllnidfldes de c.onseguir melhoriq em,·
SlH) vida, através das qualidades positivas de seu sign.o. Prenúncios favo-

O mili()fláricCl pauHsta Humfl.er-'1'
.

tOl Ve""ueÍfo, num if1llí, RHfií.o·
sj·l11nMí,.t) ,ni) R..�lll.llVat. �� :nlils, a\

.'

r1i�I1(11;k?ir) llflHI ,d�s slIfls maravoÍ
lhosas f�7.�t:lrJQ� pára UJTI� tempo-'
rada de f�ri.as.

.1/

R('C1in.� ,e Rostof)' N' ;;Jsei"'lento
PIT) �0!l hêm dn�orado ílD.altamen
to. rp,c,f'henim

-

êst.e Cfll!J;üsta para
lln'Í (l]mr;�' íntimQ.. Si,;'ceram'ente
fiqUr-i impressionado r.�a man,dra)
corrf'ta como recebeu a jovem
senh.ora.

..,
· I r.

CRt,.1 �J'l')('i I'pnsfwi/mal. � (Sérgio Cabra!)".: .

lijprá �jle, isso é ver.nJlde? Se fôr, é o filp da pidada!

""'�'" '� C"m Pi,erD.
N'1" Pl''-lV,,('·i)p,� nll 5<:> FIe flPOllrp.cpram rQi�:Js rPfl11'l1pnt.e il'Jtpress'lJltpl). TIm

('lÇP';H,11l !;R]:;!rjo"'"-SP !'om � !1r�va<;'1.o ila ven('eC'lora. Pe4rQ Nadje. A gra�'.acií,)
,

IJrí:rin1l! ;. I'lJm Pior" e Í!' d1 (;PS. A cnn l:1n('oll um LP ,c.oro a],O'llmas músicas
rl'l f;1�e' in1'ern�"ir)Y"tl e Qlle'1Í intprnretà "p'p.dro NiJoie" é um canto); C'.hamarto

'i' Per,1) (�pm o "i"), l\If�� nor' ill('fív"l qHe narec� a nãp-ol'i4Zinai ficr)ll melh.o,l' "qUD
,.

'.
a nri';in!lJ. A ,de PP!'/) (PnJy·(lQr/Cnm. firou melhor qlJ.€ a de Pi,er.o {CRS),. Embortl
l',,�npibnJln ;1 flnjpii'ín dI? vo,.,ês, nãp posso dejx::lr dJ>. re!!istrar a minha: a era

v�(':;o� o.ri�in;11 I'om PiPrD. fi rI)! I b�st::mte apagadinha. C.omparem as duas aqui
.pit"c]qs e vrjam s,e eu não tenho rm:ão. ! 'I",

.. ..

!
�

RIO
Le-Bisto, o luxu'oso .restaurante

na 'Fernando Mendes em Copaca
bana que também' é ponto de gen
te que é gente. Sem .se falar. nq
excelente serviço, o·, atendimeilto é

: ,cf) 'J I •

o m.elhor, e tatnbelll a maneIra

$impátiça COlHO recebe, o seu pm
prietário. Em co�paillhja do ele

gánte casal Nair Theodoro Athe
riná na semana, passada j?ntei, lá.

. / / .

Pf: !iÁO PAULO
Dá Firma Alcantra Machado

est�u recebendo convite para a,
,

. inaugui'ação do ParqHe Anhembí,
cam '1' "'feira Sálão do AutomÓvel.
O acontecimento será dia 20 'pró-

Pf:N.5AMFNTO no OH: ,,".

A" liberd:Jdl.'.f. 113 .fiJosofja li
,

r.lJ7fio:_ !1?
/ art;'.

�
lJ

•
iJ1spu'ação;

, "

,

na poJ'hCll, � dlfed(l.
.

. " ,"
"

, .

,�

�------------------------��--------------------�------���.------�--,�----�------------------

JTribunal de Justiça
· -

• i,' � ..' '.'

'>

·#W4J;�;i'.tWi�..::'��.;· f��j:,"::':'�:�. i,�..�,�·,ç.:;,.,.�����i��;�:��

RESJI�nA PJ<: JJJLGAMENTOS

o Tribunal de :JUSIiÇil do Esta
do julgou, na s.essão de 4 de no-'

vembu) Q.o corrente. 5S seguintes,
processos:

1) Hab.eas corpus n. 4.5.8R d�

Florianópolis, i�llpetrllTlte o dr.
Tulio Cesar Gandi,; e pacient� Jo
sé Carlos RodriQ�es.

R�l.ator: Des.
�

TROMPOW8KY
TAULOIS.

.

Decisão: unanimemente, conce

der a ordem, sem prejuizo do pro-
\ cesso .

.' ,

'

2) Hflb�as corpus n .. 4.5�4 de
S.ií.0 José, impetrai1te o dr. José de

Brito Andrade e paciente' Ta1ci
cio José Soares.
lkliltor: Des. MAY FILHO.
Deçisão. unanimemente, 'concc

d�r a ordem. sem oreillilo do Dros

se§)J.liJJl�ento do p;:océsso.· Custas
na fOl'ma da lei.,
3) f:xceção de suspeição n. 1'7

de FJol'ianópolís. excipiente A So
ciedade Brasileira de Urbanismo
e eicepto o eX111Q. sr.' dr. Juiz de
Direito da 2& Vara Civil.
Relator: Des. RUBEM COSTA.
Decisão: unanimemente.

cOJíheeer do pedido. Cust&_s
forl1ía da. lei.

.

,

x' x x

A. Prirn.-ira CâmCl/'f\ li"il. do
Tribunal dr Justica dó F<;tado jJlh
)!0U;, na ss,'ssão de :) d� novemhro
(lo F,üÍTerJJe. os segujnte� p,!nces-
)sos: .

_ . .

l). Apelaçao de desqUIte 'no ...

3.344 . dt; Chapecó, apelante o dr·

nno

na

lados Si�c1er Seifret e sim.
(Relator: Des. EDUARDO' PE-
I)RQDALUZ.

'

7) Apelação dvr.1 n. 7.2:96 de'
Maf"a, .ane)ante FNmêl1cio Rat�
koski e 'Evaldo Ratk.oski apelado
Wenceslau Krachinski.

.

Decisão: por votaçãD unânimp.
,n!?gar provi1Tlf'nto à apelação. Cus
tns pelo� apelantes.

-

R) ,Apelação cív,d n.· 7,'556 df.'
,Florianópolis. an.eJante t'Jáud;'" de

, O'iveira e apelados DI;::eu -00-
meS.

Rf'lator: 1)1"<;, EDUARDO PE
'DRO DA LUZ.

Deçisão: por· votação l1nânirj1�,
negar provimento à apelação. Cus
tas nela aoelante.

9) Anelacão cível ;1. 7.()f�f) di'
" /'"

Ponte Serrada, anelante Dorvalino
Mí!l()770· e aoelndo Di'nival Amo
rinJ Antunes.'
R..,htnr:, f}>�. EDT}AROO PE-

DRO DA LUZ. r.
Decisão: por votação nnânh1le.

negar prci.,Vi';lento à apelação. CllS-
ta,s pelo apelante.

'

, .

p'p-3 � Cnm 'iJ'Qrnfldo e Tfrnura.
.J:í ('om rel�('iío il BR-3 volto � nrpfprir a p,TIlVal'i'ío ,0ricrjlJfll. com Tt;ll1V

'r�m�:nfl. e (I 'frio 'J'prnur;f. NIJ LP (Iludido ac;ima. l�ncamento CflD. ,a vP'IWPftOlq
eh' h�p n�rjon"l P internl"et!Jtla' Dnr (;�rsoJ1 Comha e os' acomnnnh:Htlent.os sã,;)

flfl OI'lluestra Som Bateau.· iVI2S não !lá para 'encostar COlll \.0 original, hão: \

" �t

. ,'� ; Horóscopo
OMAR CARnoso,"

.'

< •

rlÍvp.js. '

CARlllrõRNJ() - 21Id�;l - .70/jiln - Al�UI11:ls oposi<;ões devprií.o ser espp-
r:Jfhs lJe�1:l têr!,f)·feira, mRS C'om dp.ci�iío e ânimo par::) superá-las. O contato
('I}rn f)P.R�OilS influentes o levHrá a soluç�es mais práticas e 'viáveis.

AQUÁRIO - 2l/iil" - 19/fev - Tudo qlle estiver soh a égide do planêta
Urano. h'rá solwiío. andamento, OH nross'ep-uil11entp feliz nesta têrça-feirfl.
A presenca ele MHrte em Lihra tende a reforçar a suá �ôrçi) de vOJ,ltlÍdf·.
Spi:1 perseverante.

PEI)rE;S - ?O/fev - ?O/milr - Se ainela nãn cheP.'ou a,SIJIl vp.z de Cl)n�';e!!lIir
llma vitória inesquecível, pode' c.ontar com essa possibilidade feli!!, Seu
h.oró�rOTlO fàvorece, .atualment�, .os grandes negócios, tende a beot'fidá-Ip
em fudo.

,

.HOTE,t ANDRIN.OS
, l

Em Fl.orianópolis, na Lagôa da Conceiçã.o, recanto mais pit.oresco d:j ,

Bela Ilha. Andrinos lhe .oferece Hote} com J1.pattamentos comportan4.o·
casa1 e d.ois filhos por Cr$ 800,00 melJsaL' Pràia a 10. metros do Hotel!� i

.

I, restaurante próprio c.om desc.ontos especiais �.�1?s
. hósp�des.

L
�e

'

,�, r ... i:ê"
,

.N.,. ..ttJ .

j
,,,, )\ .:

"

.�; ',"i
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Capoeiras
l�rá parque

'

I�fantil'
.

, o Prefeito Ary Oliveira estará en

tre"ando oficialmente ao público, na
'b I.

próxima. t)el11ana, 1')0. Bairro de Ca-

poeiras, o' Parque Infantil, em .tase

de conc��?ão, que eSt't sendo insta

lado, no jardim frorlleiro ao Grupo

"Es�o�ar Edite, Gama Ramos.

FUTEflOL
Segu\u 'ontem para Pôrto Alegre

a caravana' 'de,' funcionários do Mu

nit'lrio de Floria�ópolis. que 'repre

senta o C.lube' MuniCipal e que, .na

capital gaucha; estará integrando ;�
equipe de des'poí·tlstas 't]ue, -na quar

ta-feira" jog,ara com seus colegas de

PÕrt� Alegre, .em" ,contine:a�ão ao ,I

Campeonato Súl B�"asileiro de Fute
(I'! ' r1enb'o 'l'HS, c0memoraçõJs da

�emana de Pôl·t.6 Ale&re.'"

;� 'Onze' 'gere·;tes e chefes de, car

"teií;';s '�gticolas_ de diversas; agên-
ciJ� pa�c,árias.� de, Caçador, Videir<},
'Rio 'da�" cAntas, e:' Tangará es'tiveram
fçcé�t�l11ente reu�idos no Centro dé�

TteirÍilmento çle Vjdeirà _' €etrevi

:-----,. an�1is:lnPO á problemátka, df!,
desenvol\í.jmento e estruturándo Urjlil
,programação d'e crédito rural pa!'a
_� 'região do Alt� Vale do Rio ,dt)

:f>Úxe. Duranté o encontro fic'ou' es
tabelecido que SÔ!11ente serão libe

radoS recursos para as' atividad�s

ll"�iI�s 'à J,."til";ltllrã d� cErna' tem
perado" i;uinoc�ltura, ,búvinocultlll':J

'de J�ite P. f'lIlturas cit" trigo, ,�mi1h-J
e' soja . .ctincluiu·se tambérp qU0 "a"3

impulsionar o processo de dese'1vqi
,'H''Yl'nH:tÁ ;'"',a'�"f(\01� da região. :08 l�e- \

,
, ".' �

. .' .

cursos financeiros serão libérados'

'nú.. r1i�mte' projetos elahor�dos' 'por
técni,cos da Acaresc, ,e" Secretaria da

�i' Aarl"l11tura: com ênfase especial n,)

,� h�o. çl'e insumo�, modernos e' adoçã�
iIe 'práticas agrí:colas regionais.',

E�� I,PUMIRIM DESENVOLVI·

,MENTa': É PRIORIQADE

I 'À fim dé elaborar ,um plaTIO. ,de
ar:ib' pAra /solücf>o dos,' pr0blerri'a'S
priOritá�i�s 'dO' muniéíp'i�,' as clá�ses
prodtitoras de Ipumiri� 'estão 'reali·
zán el o' 'um 'Íevantamento' s6rie-eé6-

'

nômico, O trahaiho vem .sendo, exe·

cutado sob iniciativa da prefeitul'a
em colabor\lção com.' o ,esrrifóriD
inúnirin.al da Acaresc e: Conselho ele

Í>�se-nvolvimento locar e bre-vementp,
ba'''fa'do, nos' resultados da c01e1'a e

�Ii.ãli�e dos dados, 'será realizado
Ilim ,simpósio.
I

_ �.{ •. ,',
"

. ,_OVO pârtidb.�;
j.á . tem' pronto,
seu:':'manifestD

i '

',Nos últimos dias que precedem as

el.eições parlamentares não são' ap'e.
nas, eieitorais' os ,esforços" regis
traqos nos rn'eios políticos: Sê

é intensa' a movimentação dos can

didato�. ,�'� ARENA e do MDB em

todo o 'País; não parece menor, tam·

bém, o 'trabaiho dos idealizadores do

,terceiro partido, que pretendem de

sencad�ár' él campanha pela sua

criação Jogq 'depois ce revelado� oS
)'1

.

reR,',!tarlos das urnas.

Já 'está pronto, inclusive, o seu

manifesto' de lançamento, e Q nôvo

partidó' se denominará Republicano
Liberal.' O' manifesto será divulgado
na primeira quinzena de dezembro,'
em romemoracão aos cem anos, (10

Manifesto de Hu, que marcou o apa
recimentb do primeiro Partido !te.
pUhlican<{

" '
'

O tercéiro partido, te,tá como obje
tivo principal, conformé se�lS men·

torés, lutar pela, redemocratização
nacional 'sem compromissos com o

Govêtno ou a\. atual situação, nem

com os seus contrários oposicionis·
tas, julgados sem condições de dis.
cernir

-

a'�respeito do inelhor interês.
se político. '

.
'

� ,O ex·Presidente Pedro Alejx� con.
, tinua ao ser o pólo aglutiríado�' �i)

ttabalhp, e, busca com tôda a' cautp.
la evitar que antes· das eleições :Sf�
v,enham a identificar os grupO!\' e as

lIderançqs já, comprometidas ou

,simpiitizantes 'da' térceíta legi:md�.

Hilário vem falar sôbre
, \

o novo Código Penal

, .Encerrando a F' Temporada de

Música- e' Canto; o Departamento (!fi

Extensão' Cultural 'da Universidade
l\�deral anuncia, 'para sábado, dia'
:31, às, �1 horas.i'no Teatro Álvaro de

Carvalho; a aprésentação' do Coral'
de: 'Câ'mara '�.de Pôl'tó Àlegre."

'

QTÍfNIIéA IFARM�AC�UTr:CA
"Um

'

curso de QuírÍlicà" Farrnacêuti.
<;a, será ministrada nesta" Capital, eJé
16, a 23 do corrente, pelo professor
I, ,'," .,', '

'rabaj"ril Segu'lldo Gloria, "da Univer-

si:d�de 'de', Sã�', Paulo,
"

.' As-inscriçõ:es 'estão abertas a 'todos
()� intúe:ssaçÍ�s, 'po: Depa�:ta�énto de O Setor de Treinamento e Sele-

P�egistr6 e': :C�o�t�ôle Acadêmié.o, lIa ção do Pessoal da Universidade Fe-

1;Í;i�1�laaé.' .;-:
, l': ,>"

" ': .r: rleral de Santa 'Catarina, dará início,

1'1E'r(}DO�OGiA�' D'Á:,CI1l:NcÍÃ
'

no próximo dia 12, a um. Curso de
" Com liinite pàl-a '40 vagas e' destí. Secretariado, desÚnado aos' funciç"

�ado, 'em ,espeeial," aos p\qfessôreti, ; nários das diversas unidades da

seta reaHzado de 9: a '20, do' COiTe}I- ,:\ universidade.

t�, üm' CU1�SO Sôbre IVIeiodôlogia d:i
'"'�

Ciência, �ob 'a direç'ão d; Profess(;r'
João Jorge Cunha, diretor do In�·

tiül10 de EstUdos Avançados de

ETasília. \

� As aulas serão 'realizadas nó au

ditório do Curso Sel:iado de Econo,'
,

mia da UFSC e as inscrições. es't'io
abertas rio Departamento de Regis,
tro le Contrôle Acadên,üc()', na Trin.

dade. ._/

O Professor Hilário Veiga de Caro

valho, da Universidade de São Pau,

10, confirrhou sua presença nesta
r
Capital, no, período de 18" a 21 do

corrente, quando ministrará 'um cur
so sôbre o Nôvo Código Penal, nó
ClIl;SO de Direitd do Centro Sócio
EconÔrhlco. As' inscrições açhám·s'�
abertas, no', Departamento de Regis�
tro e, Contrôle Acadêniíco. na Trih.
dade. "

�l[ÚSIKANTQ

-,

FLANELóGRAFO
A professôra Silvia Barbosa Fer.

, raz; livre docente de Lingua
I
e Lite

ratura do Centro de Estudos, Bàsi

cos da Universidade Federal de
Santa Catarina estará realizando, de

9 a 12, do corrente, na ex-Faculdade,

de Direito, um curso sôbre o Em

prêgo do, Flanelógrafo Em Nível

Universitário.

.â.s inscrições estão abertas 1',0

Departamento de Registro _

e Contrô

le' Acadêmico, na Trindade.

SISTEMA NERVOSO
I'

Sàment� em março do proximo

ano 'Será realizado o' curso sôbre Se·

miclogia do Sistema Nervoso,
O curso, .que estava anunciado 'pa

ra o período de 16 a 23' elo corrente

mês, foi transfei'ielo' em virtude 'da

professôra Maria Antonieta Reholio,
da Universidnde da República do

Uruguai, estar impeditla de vir ago

ra a esta Capital.
.

SEr< [lETARIADO

Vinte e cinco ser\,jdores foram se

lecionados pm:a participár da pl.A
,

mril'a etan� do programa elàborado

pelo SETRESE.
De outra parte, mais uma turma

de motoristas da' Universidade F�·
eleral de Santa Cátarina vai partido
par ele um Curso qe ,Tréimlmento,
m,il'istraelo pela Escola de Polícia,
Civil. da SecretarIa de, Seguran�'a
Pública.

Soldadosldo Batalhão'
.

concluem váriOS cursos
, ....

,o Corone� Ivari Dêntice q�l�arf'S
pre.sidiu a solenidade de conclusão

qe diversos cursos,. profissionais c.i·

vis, ünte!i1 realizada, n/as dependên.
Cias' do 149 Bat�lhão de Caç�dores.
qs,. 'cursos, qu'e 'foram realizados

através (�e Cf\,!1vênios, celebrados com,

o ,Senac, . Sesc, Senai . e Delé'g'acia
E�giona�;d� Trabalho, contaram com

ri participação de 150 soldados .ela·
qüela corporação.
-: Dos participant�s, 138 concluiram

c.om aproveitamento integral e fre,

quência nos seguintes cursos:

Senac _ Auxiliar' ele G�rçon.' B3:V-

conista e Auxiliár de Escritório; Se·

nai � Pintor, Carpinteiro, Mecâni,

co de automóvel e Eletricista·

�esc _ Arte Culinária, Encaderna·
dor e Corte e Costura. O número

dé vagas foi' estabelecido pelo De·

partamento Nacional de Mão·de

Obra. Além, do Comandante do 14°

Batalhão de Caçadores estiveram

presentes ao ato os dirigentes ,dos

Serviços Nacional de Aprendizagem
Comercial," Industria�" e Serviço, S(t;
ciaI' do C61l1ércio; o Presidente d�
F�deração da� Indú�trias, do Estàó,)
de Sânta Ca'tarin,a e o Preside!)-te d'J

clübe dó� Diretores Lojistas, além

de' convidados especiais e jornalistas'
REUN!ÃO DE T,éCNICOS .

, Visando à conscientização dos

propósitos, 'características e, pr.oble.
mas institucionais e a utilização da

met�dologia da formação profissi�-.
naL .foi iniciado ontem un'l Encon·

1'1'0 de .Técnicos de EnsinoJ promovi
do pelo Departamento NacioAal elo

Senac. A rel1'nião, que será deser·
I 'd 't' 'b(d ' ,

VO VI a a e sa a o, congregara te�·

nicos dos Departamentos Regionais
dó órgão de Santa Catarina, Mar:>

Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul

A sede do Encontro de Técnicos
de Ensino ,do Senac é a cidade de

Pôrto Alegre e o temário f{li diyJ
d ido em três partes: I _ BaJanço
dos Programas de Formaçflo ,Pro

fissional da Entidade: aná)��e críL

ca da evolução do ensino Senac nHr
áreas do comercIO' e servu;os dos
Estados I e' da União; Projeçõ�s

'

e

Perspectivas ;com especial enfoque
dos aspectos téqJic(J·')edagógicos;
II _ A Metodologia dii Formação
Profissional: levantamento e análi·

se /de sua aplic'lção 'no's 'Departa
mentos Regionflis; IAtuàlização de

Conceitos e Processos; III _' Re·
cursos e métodos especiais a ser·

vico da formação profissional; Téc

nica d� análise ocupacional; Instru

çfjo Programada; Eluprêsas C0�er

ei�is ele treinamento e Unidades
Móveis,

) , ,

'---:..-J Transportadora VALE DO, trAJAj T.f��:
TRANSPORTES 'DE CARGAS',,;_ ENCOMENDAS· - MUDANCAS

,CGCMF N9 82.639.022
'

,

SANTA' CATARINA _ PARANÁ _:_ SÁO PAULO - RIO DE JANEIRO
._ MINAS GERAIS - PERNAMBUCO

MAT-RIZ _ 'BLUMENAU - Santa Catarina

ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS" i66 -- FONES: 22·1815 E 22-1840
END.' TELEGR.: "TRANSVALE"

F',I L I A IS:

\

,I
i

I
I i
\ I
II
I I

SAO PAULO
, Av':!nida do' Estado, 1624/34
Fones: 227·29·34 e 227-68·82
End. Te!.: TRANSPON'ALE

'

. BRUSQUE
Av. 19 de Maio",tf:lO

Fone 1�99
, End. Telegr.: TRANSVAL�

CURI1'IBA

II'tIO DE JANEIRO
Rua Nova Jerusalém, 4,82

Fone: 2-30-20-96 _ Bonsuccsso
End. Telegr.: TRANSVALE

JOINVILLE
Rua Dona Francisca, 3399

Fone: 3399
BELO HORIZONiI"E

Rua Manoel Maceno,' 215
Fone: 22-99-44

Rqa Rockefeller, 664
Fone: 23..3453

End. Telegr. : TRANSVALE
AGENCIAS:

ITAJAJ
Praça Vidal ,Ramos, 5

Fone: 183
End; Tetegr,: TRANSVALE

FLORI,ANóPOLIS
/

Lagoinha

RIO DO SUL
Rua CeI. Aristiliano Ratfios

Fone: 358

RECIFE
J Rua Max 'Schramm, 242 Travessa do Raposo, 64-A

F<:>ne: 6363 _ Estreito Fones: 4-4117 e 4,5828

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE
,

T r" 1F
.

Umcontratode.aü milhões de cruzeiros foi assinado entre BNDE é'BRDE_,

dentro do Programa FIPEME, dcstina�10 a ,finailcial' � instal�çã(), de ,pe-

quenas e médias emprêsas, ':fI

gue;Javorece' 'emprêsas
,;' .' �", • ,.�, '. .'.

• � ( .'" », .•

"I
,;" ':' ':' ';' t' • " ,

' " '.', .',

;�l��a��o����e:oal sG�, �:;;;sve����'- ,<: :;t'l'e'��n'�':I,."ao:,_"S"u,de1er,: t,'e'Dz··.a�:,�e':�C'�'�Ovl,ol.:l!:'"'��aH1c�":ltl;l<'d",adP,;"ri"':�':'eá-�(I:l::.elo' :pclos
'

se.iiS ,dirç't'ores regionais 'de '."� "

Sá�ja Cé1t;Jl�;ina é <10 Rio Grande:' �10 '

SUL pro{essõi'es ' Ary' Ca-ngU"u "de
Mes��ita-' e.'.:!'osé Alexandte Z'acchia,
flS.súioü !10 JÚo de Japeiro, u-rn \/ul·

,toso ,:onil'ato '.:..:, 4f milhões de" ('ru,
I

. -, ,�_ .

zeirqs '� com o Banco Néwbnal ele,

l;>eqenvolvimento Eeqllõnúco
BNDE _ élestina a implantação ('

expansão de pequenas e méd,ias cm

prês:ls l:ocalizadas na re�ião do "X·

tren:lO sul, áréa de atuação cio BRDE,

'nanlÍs1)l(r, atrlbutM :qu� fiz�J'am do,

BRDE ilm" dos. nôssos' .�Uiis ,Jflcie'l'
,

� tes\ :
}l,gentes' fin�rireii'o��,;.' ,

. ,','.";
,',' >, Atr:n;és do, doc�n;�nto qÚ� 0l'{1

assin�mos _ disse,
......� disporá iI

RRPE de mais ele 37 milhões, fi":5
mil' eruz�iros c' US� 500 �ir dÓI1.

,

Segun(io _o. Din�"or Su"erintenr]n]J.
ti? do RRDE'cll1 S�'1t;l r.'1ta1'i'la, 'wo

fesso)� Ary 1\�esCj\lita "rr'lW'Sf' dê8�e

'vulto' �omnr'ova a "}J])é1ci(IA'To "('0

'8an:('o
,

..omo organjS\110 repassar�"l'.
.de- Fljndo< Federais e o coloca em

pnsirão ;cle, dost:1ql1e elc�ltro cl� oe·

n,(\];io, ,eC':onômico 'do sul do Fr;"sil.

res para, juntamente COlP a parce!a
'lhe cabe' no PrOgralmi, estimula!'
a in'.c1 a mais o' �u:''''imento .d'" ,novas

indústria de pequeno e méclÍo pOI"
te nos Estildos 10 Rio Grande do

RuI :n�'r;lI1á e Sa,ltél Catarina

'Se r()�L;.itkrm'mns, ,o ('(,nt1'alu

t-230, ;;SSil1<ldO em 3
..

rico j:'lMÍro ,13

��64, quaúdo o BNDE '" repassou re

rur'sos da AID' no valor de 1.6 mi·

11-.(ie" de (',!'uzeiros, deu inírio efetivo

a' nm pr-ocessn ele, "f'(\oneraç"n "0

qt)(jl muito nos orgulhamos. Êste {,
,

'

o fiu f'ontrato 'de repasses, dentro do

Pro<;rama Fipeme que ::for1'l1alizamns \
,

rom o liRDE .ai) longo' ,de quase seis

é1nós para 'feirtalecet a "eco�omia re

gional cooperando 'dessa forma para

Por oé'asião d�:�ssinatur� cio f?n;
ü'àto" o engenbEjiro Marcos PerPira

Viana. Diretot Presielente do HN!) f:

ni:miféstóu * 'a' s'flH�f9'f'i\0 com, qw"
firmava 'o contrato de repasse do

Programa, Fipeme c'ü� o Bélneo T)().

Estudantes,
"

�' ,,,ih,
", ..

•

ntgonIZB.ft1:I'" I

"'<\�'�r.

feira de' verão
'.

°I '. o;.f ,",1

A Primeira, Feira de Verão" urna

prómoção do Diretório Central dos

,�tudantes, será aberta, oficialmen

te" no dia 11 de dezembro, estendeu

do-se até 0- dia 23, tendo' -inr ln-al
I o final .'dll 1'\1:1 Felipe Schm idt. ;:,0

lado do Tohogã,
A 'Feira eo:�tará ('om ii partVi ,')''\.

cão 'de várias inrlúst ri as de S;(IWI'

Catarimi, que es'al'á expondo e 'V,'l\

dendo- seus produtos a preces i,b:li

xo do' normal.
Além da exposição, urna séri- Ó"

OUtl::1S atrações está sendo prognl·,

m"d'a "f'l� comissão coo!rlen:1dor,�
. "

,

dos trabalhos;

Desenbos de
.

.

, '. �
-

'

humoJ r�tãn
,8l1Jju'gamenl
1::' .', :

...
: .' i �

,

; ,j�'\�tã� em f�se ele julg:�enl,'
',6S.,:' ,r,a1J�inOS apresentàdos ",ara con-
1 �ól:�'�i'em a- I, EXf,dsi�"o i\aCiO'llâl doO

Desenhos de Humor patroei, ado' P" ..

'lo Dep:irtamento d'e CulLIl',1 cid

SEC. Participam da i:omissúo juL':'I
dOi'a' os humoristas 'Nalhlir Ayal,1
e Juarez Machado Os Ú'a))a'd)C'�
aprov�dos particJpal'{to àa 11I05l1'.:

que será reaiizada 11'0 corrente m2s

na Capital.
AR1'E�AN.\,TO

Estao sendo ultimados' iOS :n·ep<i·

réltÍ\;o� para ::I realb.'ç:, o eb Fein

de Artes ::: Artesanato C_:ll.arinens',
l1l�'rCi1d:l para O p,eríndn ele 20 :i 2')

do corrente em ,�oi!1vil'e As i "s

cri,:iíes ao ç'crt�l\1(" em eará!:, r 'g;';;
tuito, conliru: m :,bert,1s até o di:l

13 na Es"ola l\Iu;üó lal de Arles

Aplicadas Fritz Alt. Grande nú l I. 'J

de artistas cataJ:i,n'e'nses j', co fir

m,11'Çlll1 suas presen(;"s no ee .. t,mi':

De outra parte ",s'á m"!"

1'a a noite de hoje, na rapiLll a',I·

lista a inauguHw'n d' 11:0,t' '" rl,

cIez. arlisias;, catarincnses,' :Toml'<"

da em conj lln�o
'

i''l "

':'

Açu e o Conselho, dos Estados Uni

dos

E usar o nosso Crédito Di

re'!� 0'0 Co,nsum idor, que esta
mos pondo à sua disposição.
,O Ragamento pb�de:rp:! "$,er; ,(

feito até em -24 meses.

'-.
Cam as. taxas e juros m-Q IS

reduzidos.
fi

'

Nós achamos qJJe
clientes devem

�,

�/

-

BANCO'DO 'ESTADO DE SÃO PAULO S.i�\.
+t+ INTEGRAÇ�O E DESÉNVOLVIMENTO-GOVÊRNO ABREU SODRÉ'
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"i)7f'lethN:l;rf·,:�..JGt or,ica r,"'ve�f\'I,de'r'>t�\�1'>� •. ,.
_ í' .

�

'n.ós femos n'o finandamento
dess:.ás,'atividad�s, umà (das
pr! nci pa is fi.n aJiêlad eS,i Que
agora foi ampl-ia.da:
Nós, agora,ajudamos você

a comprar. Comprar à vista
tu d o o que vo c ê p r e cis a -

automóvel, refri,gerado\',
fogão, t�l.evisor,jar-çot:ldlclonado,'

,
. )

... eql,J,lpamentos 1
__

. ,.---- -

so n.o ros, eR u 1-,
-.-----

pamentos pa
ra 'escritórios,
consultórios
médicos,
c9n�sultórios '

dentários, etc,

mesmo
=

I

I
'I

\

1
,

')

nosso·s

lucrar,
nas compras a

prazo. Abra
uma conta(na
ag',ência ma is

próxima. E, no,
hora de CO[TI

prar, não leve
dinheiro. Leve

B
' I

o an.co 00

Estado de São Pauld',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ruencla
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ecessarll
'Prossegue na esfera federal os estu

dos para construção e ampliação das rêdes
de esgôto de Florianôpolis, compreendende
a Cidade, o Estreito e o Conjun(o Univer
sitário. Eles se realizam como fruto de con

vênio firmado entre o Dnos, o Govêrno
do Estado e a Universidade Federal de

I ,

,

,
Santa Catarina. Os responsáveis pela exe-'

cução dessa obra não podem, hesitar em',1

lançar-se à, tarefa com todo o , vigor," antes
que o problema se avolume e atinja pro- I

porções de maior �ravidade. Acontece que
\

,

as rêdes atuais, construídas quando a Ci ..

dade nada mais era que um aglomerado
populacional de pouco mais de dez mil ha
bitantes, hoje já não mais comportam as

necessidades .acarretadas pelo progresso e

pI.O crescimento demográfico da Capital,
As ampliações que se 'efetuaram posterior
mente, por seu turno. também se tornaram

insuficientes e, a esta altura, o setor está a

exigir a realização .de uma obra realmen- '

te gigantesca para que a população possa
viver anos futuros em condições satisfató
rias.

Pelo menos é confortador saber que

as autoridades estão preecupadas com o
.

nioradores, Inclusive nos próprios locais
problema e preliminarmente voltam su�s

' "
"

servidos' pela rêde existente vez por outra

maiores preocupações para O Estreito, on-
. surgem problemas, decorrentes do obsole-

de não existe rêde de esgõto, a despeito da-, tísmo da rêde atual.
J

quêle bairro ·possuir mais de um têrço da' . O admirável número de construções
população do Município. Além do mais, o civis que hoje vêm sendo executadas em

\ ,.
.

crescimento populacional do Continente, .. t<'IQl'ian6potis, . proporcíouaude-íhe êste no.

lias proporções em que se está processan- ,
táv�1 s�.rto de desenvolvimente �l'banQ, eu-

do nos últimos anos,: haverá. de tatalmeu- controu 'uma infra-estrutura .que muito der-
I'

te acarretar problemas ainda mais graves, xa .

a, desejar. As administrações do pas.
caso não seja construída com urgência a,'

,

sad(�, em sua maioria, sempre se preocupa-
rêde de esgôtos. Não será' surprêsa se deu- ramo com a sobras de fachada, aquela"
tro de mais algum tempo' _:;, caso o pro-. 'cujO, aspecto externo pudesse, causar eíci-
bl�ma não seja sanado com brevidade -'

; , t�s mals imediatos aos-olhos <da' populacão.
começarem a surgir epidemias c doenças Se bem que a Cidade não I!0ssa. dispe��u
endêmicas em consequência da ausência de realizações que contribuam para o seu

tal obra. É em razão disto. que entende- maior embelezamento, não é menos ver-

mos que os trabalhos não se podem fazer dade quê as, obras de infra-estrutura urba-

esperar por muito tempo, com o que' certa- na são essenciais. É para estas QUI.:: se,' eh'
mente haverão de concordar as autorida-' yem :voítar agora, com maior ate!tfã()� os

des responsáveis pelo setor.
"

. Podêres Públicos, nas 'esferas de sua rOID-

A verdade, porém, é que o proble- ,pet�ncia,
.

a fim de que Florí:mópolis, v.�<

m� do esgôto não se limita apenas à parte ' �h!\, a ser nos próximos anos não somente
continental da Cidade. Mesmo em ionas; 'I, " �ela, e atraente, mas também que tonha sua

residenciais relativamente próximas do cen- I'

'

beleia edificada sôbre uma estrutura sau-

tro a ausência da rêde cria transtornos aos:�: :·'r :�: ,dâv€l e be� ,'formada.
. \.,'

.
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Financiamento e Expansãq Ecooõm,i,ca
! " '�.. .�"{ :" .:
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., �
,

.

�;, ,

Vieram � público, recentemente, resul

tados de pesquisas ·cm tôrno das atividades

do Banco Regional de Desenvolvimento ão

Extremo Sul (BRDE) especialmente em Santa

Catarina, referen.tes a operações realizadas

até o mês de outubro último. E pode-se veri·
ficar, ante os índices apurados pelo setor

da Coordenação Financeira daquêle estabele.

cimento, sob ages-tão' atual do dr. Ari Can

guçu de Mesquita, seu Diretor Superinten
dente, que o n:osso Estado se vem benefician

do extraordinàriamente com o critério ado

tado nos financi�mentos aos setores' indus
trüús e agro-pecuários catarinenses. Isso, de

ve-sE' acentuar· com apoio 1)0' próprio do·

(umento em que nos estamos baseando, tem"
-

sido possível tal!to pela eficiência da, direção
e dos vários serviços ,técnicos do BRDE, como

ainda - e sem dúvida preponderantemente
- grHças à elevada compreensão do Gl)vêrno
Ivo Silveira, que tem liberado' recursos neces·

.5 1';"'; iJ captaçi:o 'maior de repasses eXlerno,

aplicáveis' nas operações bancári?s.
P:'ll'a que se passá avali�r o ,crescimento

obUdo no vulto do financiamento em Santa

Cat;H'ina. basta referir que, nestes. d.ez mêses

de 19'i('), o URDE, como Agente de Financia-
; ,

.,

menta no Estado, aplicou mais de. trinta e

cinco milhões de cruzeiros (antigos bil.lloesi,
- somente em setores industriais' catarinen.

,ses, Daí se conclui que, em oito mêses do '

corrente ano, a média mensal de financi'!lmen
tos; que foi ?e 3,5 milhões, alçançou o dÔbro
da apresentada no ano anterior (196Q), qu�
foi de 1,7 milhões.

�as �á que acrescentar os financiamen·
tos efetuad?s nos setores agro-pecuários, que
subiram, êste ano, eni oito mêses, a 6,5 mi·
lhões de cruzeiros, o que eleva o tota� dos,
financiamentos em. Santa Catarina, de ja
neiro a outubro do corrente ano, a mais, de
'll' milhões e oitocentos e setenta mil cni:
zei�'os. 'Precisemos, melh'or essas cifras: .finar;-

,

ciamentos à indústria -:- Cr$ 35.302.994,90;
financiamentos à a'gro·pecuária ...... ': ..

Cr$ 6.567.660,09. Total: Cr$ 41.870.654,99.
ítsse auspicioso movimento de assisi êli.

cia financeira aos setores da economia cata

rinense constituem, pois, motivo de prestígio
parR o BRDE. como captador de recursos ex·

ternos, que se expressarão sempre maiores �
proporção que, através do FUNDESC,; o Go .

.,

vêrno do Estado, como o vem fazendo com

ampla visão, continúe proporcionando maiores

."J.

/

/'
··i'

n'iéiQS em razão dos quais será o vulto da

quelas ca·ptaçóes.
-

..

Aliás, o conceito do BRim, nas e'sferas

teqe�i1i�, é considerável, como se depreende
d'o 'intel'êsse manifestado pelas Autarquias
d,a Uniã9, para que venha' êsse' estal?'�lécim�n
to bªncãrio a çonstituir-sê Agente'Oficial q,o

SU�ESU�: ,

'

': .' :Credenciado para, em 1971. agenciar' o
.

:' Func!'o de Modernização e Reorganização In·
,

dustl"ial, 'o BRDE êstá 'fadado
.

a participar ".

.tarhbem do esquema de '�epasses do PÚmo de

f.P.tegração Social, como um dos agentes natu·

r?j.<; ::repassadores de recurso, segundo o per.·

sámento' manifestado do Ministro da Fazenda;

tro
.

da Fazenda.
,
(.

,
' Q1.ianto particularme'nte ao que diz res

l;Jr,ftb a Santa Catarina e à dinamhaç:'ío d,=

!"!1us' pote.nciais de riqueza, na indüstria e nos

.i�tores rurais, é o que se está, assinalando

aot�s1Jiciósamente, mercê da feliz evolução do

!J'UNDESC, tendo como AgentE: Financeiro o

BR.DE" qUe reconhece, expressamente, a sigo
nificativa: contribuição .do Govêrno Ivo Sil··

veira, para facilitar a sua influência nos fi-
.' 1ian�iamen1ios, visando 'ao desenvolvimento

cati'finen·se. I

Guslavo Neves
..

•

r

I

."

O amigo Fernando está, a meu ver,

perdendo um belo faturamento no negócio
do Tobogã. Ao que sei, ninguém está cogi-'
tando de cobrar alguma coisa do pessoal
que fica' ao pé do escorregàdor - e no

enta!,üo, essa turma é a que mais se diver
te ..

Estive lá outra noite. Subi pela es

cada e desci... pela escada. Dei uma be
la justificativa a um sujeito que perguntou
se eu estava com mêdo. "Mêdo? Eh, eh,
meu amigo, perto do da Lagôa êsse aqui.é
de l1arque infantil, mas acontece que eu

acabei de comer uma feijoada; o da Lagôa
tem quarenta metros, eu só desço de cos

tas".

Fiquei rondando por alí para ganhar
corallem, e, descobri, o seguinte: o melhor
do Tobogã é olhar o Tobogã, ou, melhor,
as _!"(;'ssoas que fazem deslizar o fundamen
to de sua personalidade nas estrias do To-

bogã.
-

,

Nessa noite havia um suboficial da
Polícia que, de unifo'rme completo; quepe
inClusive, descia e tornava a descer de uma

-maneira incrível: em posição de sentido,
apenas que sentado.

.
•

Depois veio uma mulata gorda; al-

guém pressentiu o drama quando a sur-

preendeu subindo as escadas:
.';

- Ó, senhora, de vestido não dá, se

nhora!
A mulata sacudiu os ombros e tacou

fkha. Apertou a saia entre,as pernas e veiÇ>
,indo. A cada intervalo da descida sucedia
exatamente isso: as suas pernas adqufriam
a tendência· de elevar-se para o céu, jun-'
tamente com a saia. A torcida gritav.a:
"Oléééééé!" Cá embaixo, a mulata sacudiu
da saia uma poeira inexistente, sorriu para
a assistência, comprou mais dez talões e

ficou descendo tôda a viçla.

Quem tomou o seu lugar: nas atenções
gerais, a segui�, foi uma senhorita de cal
ças azuis e blusa vermelha. Essa senhorita
parece que estava hesitando lá em cima,;·
ao que um cabeludo se ofereceu, ptazero
samcnte,. para a�pará-Ia. A senhorita não
era exatamente gorda; era-o apenas em,
dois pontos estratégicos, colocados ladó �.
Jado. O c'abeludo, em nome de um melhor
equilíbrio na descida e talvez para infundir
mais coragem à senhorita, ãpolou' suas

mãos nêsses pontos. "Apoi(im" não, ·é uma

palavra !)recisa. Êle ,agarrou-se, com'

unhas. '.' bem, com dentes -não, J.'.lprque
nã.o seria 'possível nem decente. E" desns

cessáriô. sublinhar' a sensação que causol\
esta postura, ainda tirais qlJe foi repetida
por 'duas vêzes. Na última vêz, o éôro exi-

,gia: "Agora eu! Agora eu!"
Chegou então um amigo, com a filh�

rad;!,. Os mais -elhos despejaram-se; o ca
,

çula: olhou; olhou e refugo-li,'O amigo apon
tava, conversava, mas não lograva 'conveo

.

cel' o moleque. Lá da plataforma me fazia
. sinais, dando a entender que "nada feito".
De repente, arrojaram-se -os dois:

.

o guri
berrava desesperado. I Observei tolamente:

- :E', êsse não vai .. ,
'.

_;_ 'Vai, sim1 como hào! Doeu? Viu,
não é nada! ,

E precipitou-se' escadas acima, com a

criança se debatendo no� seus bràl�os. A
cadá descida, o guri redobrava os ardentes
protestos. Decidi interferir:

Que é isso, rapaz, o guri está apa
"vorado.

Faz mal. E' para perder o mêdo.
.A expressão angustiada do garôto, no

traj�to, da descida, .estabelecia notável cory
traste co'l} a do paI, os olhos brilhando de

.
pura felicidade.

Paulo da' Costa Ramos

:� _ ..

TRIVIAL VARIADO
Mal'cílio Meqeiros, filho.

O LADRA0 DE ROSEIRAS

Roubaram minhas roseiras. Plantadas com todo o rigor da técnica, obe
decendo à fase própria da lua e escolhida a melhor época do "no, minhas

quatro roseirinhas vicejavam bonitas no pequeno jardim defronte à casa,
enfileiradas uma ao lado da outra e já prestes a florir. Ontem pela manhã,
quando levantei, fui surpreendido com a triste notícia de que as roseiras não
estavam lá, alguém as arrancara durante a noite. Olhei e vi a telra revoivi.
dá; foram retiradas' às pressas, deixando algumas "ràízes ainda prêsas aO
chão. Talvez. consigam sobreviver em. algum outro, lugar, talvez morram.

Desejo sinceramente que elas venham. dar ao mundo .as .flôres que não pu-
deram nascer no jardim da minha casa, nã() 'importa onde fôr.

Senhor ladrão;
.

'-'''. 41
Em prirneíro lugar, gabo-lhe o gôsto pelas roseiras. Estavam realmente ':1lindas. Espero que a sUa tentação nãó tenha' sido provocada pelo motivo

fútil do dinheiro, isto é, que as tenha roubado para vendê-las. Muito estima-
ria se a delicadeza do furto SI'! compatibilizasse com seu 'amor às rosas e

que a razão do seu gesto se prendesse à vontade de possuir em sua casa ro

seiras iguais às minhas ou, de preferência, elas 'próprias. Inclino-me por
esta última hipótese, pois não creio que a pouca quantia que 'poderia ser

apurada com a vendn justificasse o risco corrido. SQ mesmo a paixão pelas
flôres poderia levá-lo a arriscar-se dessa maneira. Imagine o senhor se eu: o

surpreendesse em (pleno ato do furto. Essa história de não-violência pode
ser muito bonita, mas em têrmos. Se eu G apanhasse esteja certo de que
não lhe pouparia umas boas bolachas, antes de entregá-lo' à polícia. Depois,'

I . :ertamente, retiraria a ,queixa, d�ixando.o, i.r" pois não sou homem, de guaro

'1'�-c,aI'
I ancores. Mas se fosse a proprra polícia que o apanhass'3 em flagrante

d.elito confesso-lhe que não intercederia em seu favor e aí o senhor iria

I prov�r .com todos os ônus a hospitalidade do Capitão Pacheco. Nêsse caso

eu nao tona remorsos pelo fato de o senhor, com tôda justiça, ter sido
.

" prêso e pagar as penas da lei,
, Mas 113,0 é istoo que me preocupa; o que .passou passou: .Sucede que,

I: estou pensundo seriamente em plantar novas roseiras no lugar daquelas

li que o se�hor roubou. Tenho. porém, razões de sobra para temer ser vítima
de um novo furto. pompro os enxêrtos, planto-os com todo carinho, dou-lhes

'

,ágúa e uma bela manhã, como a de ontem, vêm-me trazer a notícia de que'
elas foram roubadas. Como vê, o antecedente faz proceder a minha preo-
cupação. '.

'

Diante disto, venho propor-lhe um acôrdo entre cavalheiros. Se porven. I'f:ura. lhe '�oltar a ignóbil tentação de furtar, novamente as roseiras do meu I
jardim, �ao o faça. Entremos '2:'1 leal entendimento. O senhor me avisa pe- [la maneira que melhor lhe parecer, que prometo conseguir-lhe enxêrtos

.

que nada ficarão. a dever aos meus. Dou-lhe de graça, sem nada exigir em
.'

troca, com a certeza de não revelar para ninguém o segrêdo da sua ídentí
dade. Poderíamos até vir a ser bons amigos, .estabelecendo num futuro pré
xírno .sadíofntercãmbío de roseiras e aumentar nossa coleção através' da

troca-de espécimes que um ou outro ainda não possuisse.'
'

.

Mas, senhor ladrão, as roseírínhas custam tão pouco! Três cruzeiros
apenas, no mercado', vindas, se não me engano, de. Corupá. E' muito mais

I f�cil ,comprá-_las do que andar por aí roubando �s roseiras dos outros. Em

! 1
vista d? exposto, es?ero qu.e _consigàmos encontrar úh1a fórmula conciliado
ra para a nossa mutua paIxao pelas rosas. De minha parte, insistirei em

possuir quatro ou cinco roseiras nó jardim, a' alegrar as manhãs dos meus
dias. Quanto ao senhor, espero que esteja satisfeito com' a safra de ontem

I
e que, da próxima vez, me procure para um di�logo reparador. Afinal; �
conversando que a gente se_ yntende. Mas não se esqueça de regar beni .as
plantinhas que me levou. Principalmente aquelas duas que estavam no

meio, pois São as que dão as rosas mais bonitas.
' .

E'm noSso Estado, a campanha '

contará com a colaboração, além
do Govêrrio do Estado, através dos
S'2US órgãos específic'os, com repre.
sehta'ntes das comunidades e veÍ'

; I
culos de divulgação. 'I .;; 1

FAlNCO

i
TRANQUILIDADE '

O presidente do TRE, Desembar.1
gador NOl;berto Mi�anda -Ram.os, j ?

afirma que até o momento aquela ICôrte não recebeu nenhuma comu
nicação de irregUlaridades na atual
campanha eleitoral, acrescentando
que ',0 moviniento político dos can

didl;ltós tránlÍcorre' num clima '.' Hã
maior harmoniá em todo o Esta-
do.

,·""t.·

\

Est::'i pràticamente decidida a,'

realizaç�o da III FÁINCO, a ter
lugar em Florianópolis no próxi
mo ano, H:oi. apenas um problema,
aliás

.

�Unda�l(mtal para que se'
concretize a promoção: falta de
local.

A propósito, o que foi feito do
parque de exposição que deveria
já ter abrigado a II FAINCO em
1969?

'

PROBLEMA E SOLUÇA0

.BIt.;')'
"'.'.,

O Governador Ivo Silveira Vl'a-
. I' I'
JOU ontem até a região serra\(l,
voltando à noite para partiCip�r
da recepção ofereci.da ·áos Adidos
Militares em visita a Florianópolis',
A rápida incursão governamental

às cidades de Lages e São Joaquim
.

,

pr,endE:u-se a problemas pOlítlcos
de natureza in�erna da Arena, ao

que tudo indica solucionados com
a presença do Sr. Ivo Silv�ira no
local da:;; divergências.

Ontem, durante a entrevista que
o Ministro Mario Andreazza con

f, cedeu' à . Imprensa, na cidade 'de

.1 ,�ojny!,lle, um repórter. perguntou
lhe o qu� l:}chaya da BR-3, já que
o assl.!?to era 8,stradas ..

.

- E rea.lmente uma bela músi-

I ca, d.Isse o Ministro,. explicando

f
üepOIS ao� presentes o traçado 'da

.

'

.. rodovia, Particular a que se dedi..

1
.

cou com muito maior ênfase. "

TÓXICOS

TV Cl.[VTIJRA
.]

O Sr. Darci. Lopes não escond�
Sua satisfação por ter a SUa .$:ta

çã� de televisão, o Canal-6, e�trado
agora com a programação defini
tiva, apr'esentando tapes seleciona-
dos das Associàdas.

'

Pretende em dezembro fazer uma
grande promoção da TV Cultu�a
quando então dará a, festa da i�au:
guração oficial da e'missôra

'

\ '
.

.

Os órgãos de' segurança de San
ta Catarina, tanto da esfera esta-

. ,- .dual como da federal, estão se arti
culando' para a grande ofensiva
nacional 'de combate aos tóxicos,
�entro da ação 'a ser desencadeada
em todo o Pais pelos MÍnistéi"ios
da Saúde, Educação e Justiça.
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Procedente da Guanabara' chega
ram ontem a esta 'Capital os protes
sôres Frederico Vella, especialista
do Banco Interamericano do Desen
volvanento e Carlos Alberto Veras"
da Comissão Especial da Expansão e

Melhoramento do Ensinb Superior,
órgão do convênio MEC-BID.
Na' tarde de ontem os dois técni

cos foram recebidos em audiência

Informa

especial pelo Reitor Ferreira Lima,
com quem debateram aspecto da Re
forma Universitária em Santa Ca
tarina e 110 Brasil.

Os professôres Carlos Alberto Ve
ras e Frederico Vella deverão per
manecer alguns dias nesta Capital,
visitando as instalações da Universi
dade Federal de Santa Catarina.

Estarão hoje nesta cidade, trin
ta e um Adidos Militares,' que vi
sitam as Missões Diplomáticas
Acreditadas no Brasil. IA chegada
está prevista para às 10 horas es

tando marcado almoço, coordena
do pelo Comando do 10 /23 o R.I.
Após o almôço acontecerá visita

,_

as industrias - Artex, Emprêsas
Industrial Garcia' e Cristais He
ring, havendo no encerramento da
visita um jantar oferecido pelo
Prefeito Evelásio Vieira.

\

A caravana dos Adidos Milita
res, representantes de seus respec
tivos Países: C. Alte Rivas (Mé
xico), .Cel. Av. Borba e Senhora
(Uruguai), CeI Medlegia e Senho
ra (Uruguai), Cel. Meteu e Se
nhora (Itália), CMG Bernet e Se
nhorà (Uruguai), Cel. Pereira e

Senhora (Paraguai) CeI. Av Ro-
drigues e Senhora (Venezuela),
CMG Brandt e senhora (Grã Bre-

� tanha), CMG Klaue e Senhora
"'" (Chile), 'CMG Boza, ,e Senhora

(Peru), CeI. Villalobos e senhora
(Peru); CMG Hoffmann e senhora
(Argentina), CeI Landazabal (Co
lômbia) Cel. Av.' Valência b Se

I nhora, (Bolívia), CeI. Leighton
(Chile�, CeI. Cho e Senhora (Co-
réia), CeI. Av. Blas Marin e se
nhora (Paraguai),' CMG Dietrich
e senhora (EUA), Ten CeI. Pfeill
e senhora (Alemanha)" CF Bastar-
t'" I � "'" .. � J "

!
'

reche "e 'senhora (Espanha),' Ten.
CeI. Av. Borba da Silva (Portugal),
Teu. Cel. Moreno e senhora (Bo
lívia), Ten. CeI. Callero e senho
ra (EUA), Ten. CeI. Av. Huni
cken e senhora (Argentina), CC
Martini e senhora (França), CT
Conboy e senhora (EUA), Dr.
Roehrig e senhora (Embaixador
da Alemanha), Alte.' Silveira Lôbo
'e senhora (Brasil), senhora CeI.
Av.' Acosta (Peru);' Senhora CF

".'

AUTOMóVEIS

Mora Perez (México) e os oficiais
brasileiros Major Werner e Senho
ra (FAB), Major Rodrigues e se

nhora (Exército), e' CC Bonturi e

senhora (Marinha).

Surpreendendo novamente a to-
.dos. O "Baile das Cinderelas" do
Tabajara Tênis Clube fÓi', ac�n
tecimento GRANDE, onde altas
personalidades, artistas e pessoas
de destaque da sociedade catari
nense estiveram. E' realmente um
dos grandes bailes de Santa Cata
nna.

Dl� (Colombo Machado' Salles
e Dona Deyse, ela a: elegante pa
tronesse da festa, Dr. Jorge Kon
der Bornhausen, Dona Dea, Peelro
Colin, Dona Marilu � Deputado
Abel Avila dos Santos, Dona Ma
ria, êle representando o Gover
nador Ivo Silveira, algumas pre
senças ela I?esa principal.

" A 'o0nita Alexandra Rodrigues,
\ filha do Dr. Jêmeson e Vera foi
quem recebeu através sorteio' o,

anel, de ouro 'oferecido pela Pri
meira Dama do Estado.

Suzana Vieira (Candinha) e
Marco Sesso (Quico) foram os

"mestres de cerimônia", dando es

pecial comparecimento ao aconte
cimento.

• ti , "

----____!,._
, , , I

Casal Wolfgand Koegel rece
bendo na noite de sexta-feira últi
ma em sua residência, grúpef de
amigos para comemorar aniversá
rio de Aldo Peluzo.

Aniversariando ontem a senho
ra Dr. Victor Cristiano' 'Garcia,
.Dona Cleonice. A Comemoração
con�eçou no Baile do Tabajara.
Com nossos cumprimentos.

Simca Tufâo . . . . . . . . . . . . . . . . 65
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Três �olas na rua Quinze de Novembro em Blumenau

�������������-����������f.r� - ai f in

EM NOVEMBRO n�o é preciso dinheiro' .algum.
(

Compre o que quiser. .. e comece éf pagar em 1971.
- Moda feminina, masculina é i�fanlil, as mais lindas cria,,'

N ,f\

çoes em lecidos feminino e masculino.
Cama, mesa, e banho. Tapeies e cortinas.

CASA PEITEI

',)l.

Com a finalidade" 'de examinar o

anteprojeto de instalação do Cen

tro de Treinamento de Blumenau,
reuniu-se a corrnssao encarregada
do assunto" nas dependências da

Fundação Universidade Regional
de Blumellau. Durante o encontro,
foram debatidos 'os problemas re

l�cionadoll' com a .criaçào das co

missões Executiva" Diretora e Fis
cal. Outra reunião da comissao

foi marcada para' à próxima quin
ta-feira, quando serão ul1imados
os dispositivos constantes do an

tenrojeto.
DOÁ'ÇAO
Nova doação de uma séríe de

documentos históricos foi feita pe
la família Eimer ao Arquivo His
t�'-ico da Biblioteca Municioal de
Blurnenau. Dos gscrüos constam

/' cai'tàs d6 funclad6t da cidade' H�r
mani; Bl'�iJ:repau ,�Victor Gaert
ner, além de uma dcritura passada

- porHermann Blúmenau em '1875.

se tem núcleo
de pesqu,isas
rodoviárias
Em ato presidido pelo Diretor

Geral, do 'Instituto de Pesquisas
Rodoviárias, Sr. Homero Henri
que Rosa Rangel, foi instalado na

tarde de ontem o Núcleo de Pes
quisas Rodoviárias. Autoridades
civis e... militares prestigiaram a so

lenidade que teve lugar na sede do
16 o Distrito Rodoviário do 'De

partamento Nacional de Estradas
de' Rodagem.

'

Esse' órgão do Conselho Nacio
nal de' Pesuuisas, visa aprimo ar

, a técnicà rodoviária em Santa éa
.tarina e .sua capacidade de trans
porte. Com a instalação do núcleo
no Estado, o território catai inen-

I se desligou-se do órgão de Curiti
ba fundado em 1962.

Estudantes
,visitam
Univer

·

dade
A primeira etapa do programa de

visitas de estudantes secundários ao

\ "campus" da Universidade Federal
de Santa Catarina foi iniciado ontem
pela manhã quando quarenta alunos
do último ano do segundo ciclo, do
Instituto Estadual de Educação fo
ram recepcionados com palestras do
professor José Edu Rosa sôbre o

funcionamento' e objetivos do' Cen
tro de Estudos Básicos e aspecto'
da Reforma Universitária.

Os estudantes do Instituto Esta

dual de Educação percorreram as

dependências dos' departamentos d�
Centro de Estudos Básicos, Museu d,:

AntroPOt9g�a,"� }1Plan�tá[�q; ['I" Q,jlntro
Téconológico, Registro Acadêmico (:.

Assistência ao Estudante e receberam
refeição grátis no restaurante uni
versitário.
Amanhã, uma segunda equipe ck

secundaristas, cumprirá idêntica pr o

gramação.

f11
!
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S�(Tw,(h ir-formam os dcf�'1"�-

rcs do 'EC. Próspera, o clube
anre�e"hrá !,J'çwas concretas de
«ue havia policiamento em con

dicõ-s nara o árbitro terminar a

partida. jí ou- o mesmo não de
Ch"0U qu- o ;"�O hi snnenso Dor

f�lt1 de 'lTa�'a�+'l',: A m��'TIo ex-ie

di-nt-' usou o E, C. Merronol e

rl ...... ;l'1n,",'t,�n.nt0 I' r1� ,."'('l' ...... 1'1í-:.t·,0 ..... 'lI
X Interna-tonal em Criciuma, ('l'�.\�Hl
c1'l o Q"bit;'0 l\H"io C01"'''q [I""0U
f'11!"t")' rlrro Ç;",ron1'B'1r'""l -r'Ir'll'[l (!r;�1"10' ..-i""r
a 1'Jarlir'la. Prol' f),ürn t,(10 o p;.(',�
)"'n"8 estranha a i:>di:;'j"cõ') d- �,'U

:t�--''I11''''n. i:í flua ?,P'1 int\Ta\rlp�,,;r""�s
p"j·,-.. .... inr-es. np'-r-d0 t�""'"iço� f·-· 'Q'TI
c-it1d�s =m �'J:'-nU11

.

nor ')1"hit,"()s,
rr�'�n D�.,.,,·<,)(l �'-"-''''''''12__''hf) o TUf'\ I\.n_

d"qr-1;" (l 8n(1;t().)1.� Y'�n t(V1'10,11 ('íl

JlhC'nimf"�tn r11' d�',ú"cí',l p�r "'\0'
snfP''n ()� tér''''l;-'�S nfi .... 1qli,��)�1�S
P'l 'prr. "'''hora te�1,ha'n a�si'a
d" (I súnn!1a.

,

P3rti�i;:)81YJ!) dn re"�h i:,t.�r�,,('h-
TI'!l jifo<,\']('vFl'1 nela Rcmnsu1. "n�'i

d�de con�rf,l"d()ra do re'TID no Hio
(ir;mde do Sul, a dUfJla, \'i1ola·

G"iel'iglJini, do Cla!)') de Rq>',,[,cs
.A Ido LllZ, consi?",uiu registr['l' ',ô"'o
e bl'ilh"1nte' t1"itU1'fo l1Q p!Ü'20 de

Douhle. agora rjia'lj'e do União e de
UJ1.1'l. ernli!le l1rw;uaia.
RenE'te·se [lo,,:i-.;'l ;í vitória de"'al(�l'ns.

dias atrú;-; cO'JOuistrld:'\ pela mesma

dUpla catnrincnse lá mesmo em

ázuas gaúchas.
"

LIRA D!E!'XA p, P,A.lMEiRA.5 NA

LIDERANÇA
Na noite de sábado tivemos na

cidade de Joinvi1le, o desenvolvi·
mento da primeira rodada do retur

"'0 do campeonato estadual de pola
2.0 ('está' m(!sculino adulto.

Foram protago'1istas as esquarlr3s
I

do Uni'io Pallneirlls e do Lira Tênis I

Clube. O clube joinvillense tentaria,

mantcr',;e na lidetança ao' P3SS0
que' o Lira ü'ia 'jogar com o�,obje
tivo 'de derrotar seu ad\\ersário e

'meJhol'�r
'

sua posição no ' atu'll;

c�rtame .

�,.._'
\,

.

.',..., _
'_

�

§N�f adt�n�ou a ���t� jps :l'a?azes;;: '.'!�,:�.
dn . Clube" id1i ,C.olill:f;\ii1'1'tÍ'e:'·"érCab�)?ah1\-·-·'''<�
caii1do' dianfe da equipe palmei-
rense P�l', 89 x 69.

'

DUELO DE DOis LíDERES NA

PlitóX!MA IRgDADA
O certame 'barriga-verde de

basquetebo) adulto v.ai pro�seguir
na noite de sábado próximo, 2m

Blumenau quando estarao em ação
os elerlcos" do Vasto Verde e do
Clube Doze' de Agôsto.

Os dois, clubes 'ocupam a lideràn
ça do campeonato ao lado do U'1ião
Palmeiras que venceu seu COIP-pro
misso 110 úítimo 'sábado diante do

Lira Tênis Clube, assistindo seus

torcedores de camarote, o �onnonto
\l�S� Verde x Doze, torcendo para

que um dos dois caia na liderança.
Será um duelo sensacional, j)01S

estarão em aeão as duas maior"s

fôr('flS (lI') hasquetebol catarinense (
no momento. . 11 ,"

,\TI') 11,,';,;:;- o elf'l1co dozista coman·

i" 'lo por Luiz Carlos Machado,
vcni'CU por dilerença mínima, em

('ol{\i(1 travado no estádio Santa

Catarina,

I
1

I

)
I

ESCALADA A DUPLA DE

ARBITR.AGEM
A entidade da Avenida Hcrcíl'io

Luz já escalou para a
I próxima

rochrl1 a dupla de árbitros que

<,si ará 'funclm{amlo neste choque de

lideres (�o. atual cert:1p1<:� estadual
de! basquetebol. Airtol1 Thomé de,
Souza e N;iltOJ')' Pacheco, sel';�o os

anil';dores quw iE'riió gl'cl\l(lp 1',,'snOTI

s'lbilidilde 'ta dll'e�fio (16ste er,con

tro que poderá ser a al'l'::meudà de

ll1:n dos dois clubes em busca do

título. •

r

rf
�
$I

Il • na 4ttlUJ!I:PW
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Esportes

/

�
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._
__�

,

�__ ,

I}'

tem pr
Remo catarineuse vence

" '
"
'. -

páreo internaciQnal
o double-skiff do' Clube

..

\

para gan, ar no
'! \

)
,

experímeatada dúpla que é uma das

esperanças barrigas-verdes ao Bra31,-
:'l�il'o de Remo marcado para abril.
11:ln segundo lugar chegaram os

gaúchos do União e em' terceiro .03'

utúguaios do Montevidéo Rowing
CI'ube.

Regatas Aldo Luz, constit�ítio cor

Nelson, Chirighini- e AntÔnto .viÍ�[a,
fuarcaram outra.' retumbante .' .vitória
para o remo de -Santat Catarina, ao

truinfar na manhã :, de 'ontelTI 4rlO
�,

..Guaíba" em Pôrtô Alegre,:' ;quahdo
foi efetuada mais',umá', Regáta In,te6
nacional comemorativa:' ao ,:--antvetsá, ,'," ,�""'Os dois remadores regressaram
fio da 'Capital gaiic�a.; .

".'

.

.

"": ontem e já hoje estarão reinicianuo.j
-Nelsón . e .,Toni�h0 ,��einatarh . dom· . .os preparativos : visando a regata

bastante firmeza " e .'.'d�8�:n�olt�{·;;',
" .,

,._/ ,ii:la�lgul'nl' do.Ir' Campeonato Cita-
r., ..

dominando a: prová cOJ;rl'O: j:Jé� eni'en-., . trino de Remo:. marcádo para o dia
·

deram:' :Esta em gránde formã.-,� ,22 do corrente, na,baía suL',

Campeonato tem rodada
antenip�da para sá�ado
Na

.

única partjda dn semana' e

que só· foi efettíad'l por ter' cons

tado no teste da Lot�ria Esportiva,'
j�'5ahim 'na tarde d� sábado., em', ,

;ro-inviHe."injlllliurfl!n�o a ··13a. rodad:J'
.

do Esta'ditaÍ 'dé F�t�bol, OS. conJun-
tos do C�xias' e Figueirense.' 'ó' jôgo,
disputado' pcilmó i palipü' :cli�nte de
peciuelio' ",'públiê'o,' foi" ��v�r{êtdo. �eip
qW1(1ro' local' rifÍr 1::1{ é. ;'

< " '

Na dii;écã'O' dJ' pfélié, fun�iÜlí1�u' o
sr,' José" drl�s Bez�náJ qúe' 'teve

>
,

"

\...
r

•

� ,

�,� } ..l-

boa a:tuaçil.h;, , O .refElndp .apitad0l'
pO�('� . arÍ'tes, t�\!e �"c�PQfa�o '�:o. aÍ)tp
móvel ,em .. que viaj'av� com 04tros
dois

'

colegas;. Nad� sofreu ,e .pôrle
,} ',.

"

.
'

apitar, mas Marin0' Silveira que <)
· auxiliaria no 'eneont'rortev'e ,que ser

hospitalizadb, 'pois sofl�eu �scoria-
ções, sern g1�av,idade ·Pbh�in.

o toi!neio' RobeJ.1to Gomes j:,edros�"
prosséguiu com,. jogos efétuados
sábado e domingo. O melhor re'slIJ
tado foi colh.ido pelo Fluminen$c
que consegUIu, em São Paulo,
sábado, à noite; derrotar o Palmeiràs,
líder do grupo A, pelo'marcador' de
três a zero, enquanto que o São',--

Paulo no Maracanã conseguia em'

patar com o ":ascd da Gllma por
1 xL.

1 '

DQmingo, 'no Rjo, em partida
levada a efeito no' Maracanã, Bot1·

fogo e �antQs ficaram no, 2 :lf. 2 e'
em São Paulo,' o ,C,oríntian� e�pa.
tava com o Internacional sem aber
tura de contagem. 'Compietaram a

rodada: Cruzeiro 3 x 1 Flamenl!,o,
no Mineirão, Bahia O x O: América,
no Batistão e Grêmio 3' x O Atlético
Paranaense, no estádio Olímpico.

.

COLOC�ÇÕES
'

SÉRIE A '

1 I? lugar - Palmeiras, 4 p. p.
21? lugar - Atlético Mineiro, '5.

".)
,
3Q 'ugar - Botafogo e Grêrriio�, 8.

'

41? lugar - Santos, 10.

51? lugar - Bahia, 11 ..

61? ,lugar - São Paulo,. 14 ..
71? lugar - América, 15.

SÉRIE B
<'
1° lugar - Fluminense, 6.

21? lugar _ Internacional e FIa·

• mengo, 7.
39· lugar - Cruzeiro, 9.
49 lugar _ ,Coríntians, 10.

5° lugar � Atlético Paran�ensé e

CLASSIf'ICAÇÃO.
Reali�ado o encontro Figueirense

.J
x Caxias, a fision?mia do. Estadual

.

de Futebol P8SS0U .a ser, esta" por

ponto� perdidos.
1'" 'lugar _._ Ferroviá'rio,' 1� p. p.
21? lugar _' Próspera, 15:
39 lugar - Olímpico,. 16: .

,-

.

4<1, lugar -- Aval e �Ainél;ié·a·,.' 1'7':
"

51? 'lug�r � Pilíneir��{ '20" :' ,:
.. , 61?' lugar Juventus', 21'.

.,...'
,"

"iI? lugar . Caxias, 22;

8°' lugar Intérnacionat '24'.
9\), lugar -, Hercjlió Lu,z; 28.-:
IOI? lugar - ,Barroso' e', Paysàndu,

29.'
.

111? lugar _ Figueirense, 31;.
121? lugar :_._ Carlos Rénaux: 44.'

,139 lugar _L Guarani, 48"
PRóXIMOS 'JOGOS

Sábado será comp1et�da a· 13a.

rodada,' com os. se.guintes· jogos:
Avai x Am�ricà, nesta,') Capit;i; ,

Palmeiras x Inter:, eI? B�ume.nau:,
Paysandu x Ferroviário, 'em Brqsque;
Juve�tus x Olímpico; em Rio ':do SUl
e Hercílio Luz x Carlos Re-n_aUx, em

Tubarão.

Santa Cruz, 15.
6<? lugar _ Ponte

16.

PRóXIMOS JOGbS'
Quarta-feira _ Vasco x. Inter,' no

Rio; Palmeiras x Santos, em São

Paulo; Atlético Mineiro x Siío Paulo;
em Belo Horizonte_;_ Grêmio x Corín

úàlli;; em Pôrto Alegre.'
..

Quinta-feira' Fluminense x

Bot�fogo, no Rio.
.

'S�bado _. Flamengo x Santos,

Recife,
haverá jogosDomingo - Não

devido às eleições.
O TESTE N,'?3 DA, LOTERIA E

SEUS' RESULTADQS
1 _ Botafogo 2. x 2 Santos.
2 - Vasco 1 x 1 São Paulo.
3 _ Palmeiras O x 3 Fluminense ..

4 _ Coríntians O x O Internacional.
5 _ Cruzeiro 3 x 1 Flamengo. '

6 _:_ Grêmio 3 x O Atlétiço Para-
naense,

7 _ 'Bahia O x O América.
8 _ Nacional 5 x :2 Americano, ,I

9 _ Atl�Üco O x ·0 Goiânia. ,
(

10 - Niterói O x 2 .Cantagalo.
11 _:_ Caxias 1 x O Figueirens�. "
12 -- Fortaleza 1 x 1 F. C. Pôrto

_... Internacional'.

Falandu ·da
cadeira'

'

I"
, �

n,

.

Gilberto N�has�.
, .

, ]' .: O Tribunal , de :�; lústi'qa
-'1)esportfv'a de' Sant� Càtá,*i.n�" :,y:ui
't�'r, na próxima quinta f�i:ra outro.
julga'mento importante, 'acêreà ';(jo
fútebol de I Santa Catarirta .. ·, R��
salte-se'· que ',at6 -.a presente,' data,
rtranténdo. os processos sempre ,,"ln'
dia, fulp.ando -corn isenção. � "müita
reslJ�)!' sabilidadé' vários e vários
Ptóç�ssos .. '.'cabeludos" acêréá�'de
casos 'acontecidos e1l1' nõsso fute�

.

bq1. êsse 'Iribunel.. tem, ��: saj�o
muito bem,' [ulaando. dentro -' da

le,i.; d::)s 9-1'0\;-as,: e cçm<;>' Já
.

4i�se
'mais de lúi1a 've'r- 6 �'eu Pr-ésid'é'n:,
te: muitas' vêzes com o C:OhlC�ú,
r.c,ls �e f()ssern' ��jícár a léi', coM
todo 'ri f!ôr , como prevê '0 CBDF,

.

o
. noss6, futeb'ol, a]üu:ls "c1uQes' e

atletris. iá estai'i'aro liauidad'r,s:' Es"
se.: ITrib{l'lal_, 'não se deixa .é. hwS\r
por ardís. nois embora' çonstitu'i
d(1 de' !JéÍ1t� jovem, é Yl;eci�6 n�
éonhf'c�r' àm: estão c,3iéi�d0s 'no
jHl O':>mp.�to � de easós i"i),eirt:in.te,>,
f' '�e às vêzes. lião' ,a''!rada: a df'ci-
"�ão, 0llP. toi]J:an< '''(lbe' o r'ec�r�o'
a.os ó'.'''ãos, ele' • j.ll�tjéa

>,

sunerio'1": ': 'e
v�ri0iS .recú·rs�s·' i11l"�cÍri,,\ na . Gua-

..

I' .. "

,!1:;lhara. tem c6.n.firinado ·(lue" ,,', ,o
-r.rn teri1� se, havido' com' lisHrâ' é
J1,erfe1to '.

"
co.nheçiTp�'nto �dé .,caÚ�a.

-É, c1Fij'O du';� .temos ol:\s�rva'dà· que
:l, tõnica "nãO trtii' '�iê,ló: ...;;.;;1ia�

.

�ofn
-0S ci'\,lbe8 'e' @s 'at'l,\:'tas 11Qiscii:ilí'1'a
ôn",� da':1do ós' '�eü�, rrlem,bros" íúl
?adof,e�. sem.'Í'li:�", mais'. Ut.n�i ch�i:1-
c.� aos· Ínhati':rês' cla �lei: . coni:, €er,
t�'s • d i.sUf,s:itlvo$·· ,'; 'd.a, lei 's�;dó:', :�S
vê�és�.êblQ�aàos�' (Ie'� hidó'; I !i�X�' Ó
pr(1f;'·rim('�t0 ," <te: u'ttla . §Fhtériçá
iriiiis--brancla 'é q"tle; �a vet(i�d�.. :�m
c�f.t�s oç�sjõ(,s'. caus&' ",:' s1iro'r��a,
Ni!i6: l..

� contu4o �'rr( .Trib�il.llJ CJMe
jlliia, lendo· nela·, m�srna ÓàrHH1a.

�;��;: 'U��d�à?��;��t!�te��u;������;;
ó: 'iüi7' HalniJ,tbu' Léo . Pites' di:e'i-,

�'f;�;:�� ,;\1;1�:ij.uIY,���;h�o ;�TIé::vt7�5,
enlo0r<j:..dpl'i:ótadó' h"H ·111(\' éà;I;�'�
va ':QUa10liú cOtÍstraTi?imeú'io'.': pp;;'
·êl�·,bs' .'aávã haseádb �cie"ltfó dil:+:;t
0\1 S"1R, (l a.ttiqo ;'no 'núcal '0 ,aHdit0r

"

(':,qp�d,ra�a . o�'. it1�ta·s.: àÍi�: .em�d';:
1'8, F1Vf''lS: e

.

orineiniantes:' ::c:H�'S:6ó';' .

fihecendo; �s l�is
.

e 'a' cii'séipijn'a
\ df'��ottív�: i,T1'Iéj-�ç'iami :s�1.' Ú�h'?�i"!
?:l'idos.: mai<:, Qornne. "<,hlríY' os rDf'.s:".

. m'is djrifTidos ríor iínm�n:� ,: corfiíi\
cf'd'ores dá,,> 1"':1S,: é di! df�:""i�hrÍa,
(111"

.
sào OS térM.if"{')S·' psnort.i�f.()'i;;,·.:e

di�f'tores. Os Thbtinajs
-

d�, Ju�ti
cq. qúarido..do 'iulâa�lpntr) Ú !!ra'��
d"< C�S()�,;:{t0m.ám' 'cnidados �/.�l'i-

'� ,"� .'.. ')'. ,
' , . , ,

'

tos. oarFi aue lÍiíci" se C';()l'11"ta in,-
iústicils' flaO'rantés. e pi'io 'S? iliL
pllf� de' fOT�ma orit'·�' ni)�' n�o se

pareca com, ca�o;s . anáh<r0<: .. i"��e
ano

..i\lh>:ara� nelo' mpn�� dnis, i'f
1'Ol"t:mt",s CRSOS:, O dn Mntr'lf')"'l x

Internacional e o do Herci1j(). Luz.
x Juv�.,tus. ambos", com rledaTa
Ci'\."'� imnortantes dOs árbitr.0S.

'.
e

E"mh0rà"-n�o tf'nha"n a(Tr:l(hrl� a

'mu.itQs. face a falhas no.s nr()cl"S
S0<:. dfl"l1m�·nt';s 8nr;'I;;:�t:V'l i �1�
Saill.,�", hem r,()}nf) hem' sRi ram-"e

,

0� jlli7"� cÍÍlE" il'IJ<rRram o càs'o Có-,.
. . (. ,

mnrrj"Í"in'x nl.l,<i-i·:l"i ",:" LagP3
.

e

GlÍarani x Caxias' tflmhp"I1 erl-J La-
'pps. dnf. hp'h nouco difgrem do
prpopntp. "'r()"f'ss�..

.

.

','

')
- CR,kl "llrnr��n o f�to rio

rl\,lT) ,tl"r' rH'I�rln ,os d,,;.nmo ....:t";
do iO[Jo T;'�rl'()vi1rih ')c, C'l",;,j·s. 01J
o r"'�o M-í··C:i�. 011" �(1'li lO Ó�vh<;
n"'>'rI 'IL 'flO Su!,�ripr' idp"1; e oP0r
tU'1ament� ü órni)rin CNn 1Yl::l''ltj
,,"'tR 'a seiltenca do :Slinerior Trihtj-
1"'�J d" Iustica dá

.

r:RD. Q direito
de recurso é liquido mas' su'r':'
preenqe mais, o'ue � ,Caxias te
nha tanto i,nterf\sse no iuJgfl,�,FntQ,
�ode �er (lue' haia, uma revira'iol
ta. )10IS fa7 !10jlco: ahmis, diri,..

P'l"n�",s do CO;,itiba e 'atli�s; qpe
haViam açrredlélo a um ,iái-hltrp)' p

sic:lo e1imih8dos e �llsnpns�' 00;
1011\;0 período, tiveram" SU1\s,'petüú;
reduzidas. o. que atesta nu'e , lOS
homens iúlgaml semllre. de ma-'

.
neira, diferentes, Iln'� 'dos 0utroS.

. Quem

• �t!, "'

EMPREGOS

,

..

.......... '

deve primeiramente- habilitar-se melhor,

Datilografia, leciona-se na ESCOLA' R:b;MINGTON DO ESTREITO·;•

_., \
"

,I
-

"

Rua Gal. Gaspar Dutra, 275 - 1 <? andar _ Em frente ao 14<? B. C.: _.- .�
sem i),atríc,ulàv com mat'eÓ!ll e assistência índrvitluai a: cada al uno, por ',:
'i�strl1tora competente) e arruga.

',' '.'

,',
\... r

"
�

,

.

'. '( ,O?'
**.' �_..,*t':""!'*'�.'"�,,,, I�"'�!'!',""'........_""""_.._I.1I'lf���..,,����;'

� . '�

.1'

r�ill·-; • OBRi ·piBi'":'t;;S;R��;" "�
;1 RiEFOBMAR' NÃO É .ItA,IS ' PRO,BLEMA.f' , .

'I' R. Andraae, firma' empreiteira especializada. erh mão de obra par" . 'i

,r . donstJ'ução" re�.Olm$S e� '�ea))3lrientos de alve:n�rias. e . 1;13(\draS, preços ( i
\ roódiéos.. ,

:1 1" Aceita-se construcâo pera Caixa Ei':oBômica, i:, Ípesc:,
J I

' .. rrat;� _ 'R: 'Nunés Machado,> 7, 19 andar, sala,4 -r-t- .Flcrtanópolis, .I' t

l� � �=:�-i;.. .....;.i��m ";"'��#""';��:±::_c�:,!i!..-.-. _,!,""_�.e >:'""" ...... ·Dw...y;4

..... ·Ipitanga Automôteis
�

�
,

'

'" .' I'!, ,,',..-'<'..-:,.. ;:.:
',.'

•

, /.
.

COMPRA VENDA E TROCA 'DE VEíCULOS
, Rua:' de.Setê�bro, 13 '�� F'Olie'�38R6

CEN''fRO
'

" 'Opel
.
Ólím�ia," ... .'.:."" .. "" .. " .. _ " " " " " . : .... " . : � � .. 19��� i'�

-

� .
\ .....,. �

Kombi; .,';.":.' :.: " ..
'

,,,:, ,.: , , ;
'1963 ,",

Se��# ,Vdi.kswagen .

.,,: . .' .. ," ; " .. :
..
" ,,' " " " " " ',' . ; " .. ,.. . 1967 ,::c

'I Sedan voYks�:ág.en
.

'.,' �, ...
,,:

... :,,:.: . .': ..... ,
', ...... , .... "-.��6ô

"

FINANCIAMEIIITO EM �U 3D' M�5,ES
"

- ,
,

'

�,

�hevrolet
'

',""" .', ,., '...... 5ti
LANCHAS A TURBINA .' .. ','

' :..... 711
(

f !<'INANCIAMENTO
ATÉ 30

M'ffiS���'':-'-,;;;'«f_�''_._._c__". __ _c_�,

.DtPRON'AL\.
P

_,

,!l.ll:l' f elip� SdlmÚH. 611 _- FI}�t' 20-51
.

flVP<\H;rAMENTOS irr.:' CAlltl.OR U�AD()S
ITAMARATI çinza .' , , .. '-;l"'" i •••• : •••• ,.
,ITAMARAl'I vermélho·:.- :. :.:..... . , .

IrAMARATI J:ieje '. :: , ; , , ; , . : ó � , .

AERO WTLLYS cinza ", '" . .' ::... .." .

RTTRAI:' WTLLYS 4 x '2 heje
.

".: .':. ,' .. : . : .. � , ' ,

RURATA�UXO, veI'rlelha' .. � . : . � :- > .

JEEP marron" .,. '; . ,'. -:'. ... :. '.: .. ,,: '.' � , , , , , .

RURAL 4x4 ::.": .•... , .. � :
,

,
,

RURAL: 4x2 luxo .. : , : ....... : . : . ; :.: _.' ,

.

GORDÍNI azul ....

GORDiNI v�rmélho :.':",: : ;.; .. : ".': .. : '.:".
vQ:LKS"YÀGEJ\il azul,.;. '. .., .. :.,,'., ; .

ano 69

and 66

ano !?6
ano 62

1 ti:
,. ,.I

.

.. N.ÃO" J.OG-ARAM' .\

América, 'x.' F>FÓsP.er�:; q�e '; sêria ,0

e�petáculo� .dé;; p.rit�çnl�m: etn �otil
vin�, '. t'�ve" qU'El 'ser', rloViu;l1imte
,., ,\. ".", ",! .. , .

SUSp�l'ISb,' fican(�o ,para: 'o-utI'a opor-
tunidade.' . 'É qiú� d'e,' nôvó ,�Q�1liipirOu·

· Ó' lua li
. t�nipo .

em '}�h'lvm((; . ,:
.

t, ..
'.

J .

"
. , -

,

'" �� :.� '.

",i";"·ffB, eFlu ainda,
'

.'

,

lideram laça' de Praia
. '\' "

,

anO' 08

<lno 66

ano 6t;

ano 1)4

64

64ano

ano

ano

'iirrjfr.�.��������..�..��....�.....�����__s·n.��.��__ma�

,r
'

I,
,

'I' Gala:xie ". . .' ,- ..........•..•..• �'•...•.••.•••

':, Opala lti;o' 6'cH : .. � .. :.:, .. : �: .' '

.. ', .

'I' Ford F:'-lOO •. , ...•.•.•.•.••• ',' •..•• , ••.•••
'

.• ,.' • .' •• ,.' •• , ••.•••••• ,

, j' Clievrolet ,Chevy , ..•. , '.' . _ , ...•. _ ..•. , .......••..•

r:', Aéro WilÍys ' x. o o. o_': • o o ••••• o .-: o ••• � to o • o o •••••� ••••
-f ,

•

r� Aéro-;-Wil�ys '. 0"0. o, ••• '. o o •• o,••• ; ..... 0'0 ••••• ' •• � •• �••• ' ••
,

•••••••• '.

: � Aéro Willys o ••
'

•• � ••••••• ':,'•••••••• :�•• ;, •••••••• o : •••••••••
" Aéró.Willys v/côres -

" '

! , ','

. : R�ral Wnfys � : , • .- _ , , ; ' ......•

, Rural 'Will'ys . ,., . , , , , , o'" ••••••

Corcel _8tand , , ,

Regente. , ,
'

, , .'. , , ........•....... , .. _ .

Slrnca Emi SUl , . , , , _ ..••..••

FINANCIAMOS ATÉ 30 MESES

Fingllciámento . i�� 24 ou 30 J'lPSPS

Rua Almirante' Ijamel!o. 170 - Fone: '2952 -: FlorianóplI tis - S. ('

68

Volkswagen .. , '

_: .. "",' ..•. , ...•.•..... ,. •• ,67
Gordini ., ,. l , , . , .. , .. , . , , .. , .. , � .

.

,Gordini ,., ........•........ , , . , .. , , , . , .. , .

DKV Belcar •.. , ,

'

..•

'-,\

"
-,--_

.--------�---_._--i;.---.ii

j.(
1 )I.

. LOBO & DAUSSEN· - CIA. L1'DA.
'-"'" -

.

COM€RCm DE AUTOMÓVEIS E OFICINA,
Rua Dr: Fúlvio Aducci, 952

'VENDE _;, Tl)OGA - FINANCIA - PONTO CERTO
PARA BOM NE,GóClb

TEMOS. PARA V�,NnA:

Volkswagen ...•..•.... " ...•. '. .. 70
Volkswagen ...•...... ;.; OK
Volk!lwagen , t. 64
,Volkswageh •.......•..••. _ ,'. . .. 6i
Aero Wi1lys ..•..•,................. 65
Fissore DKW· ' '

. .' : . , . . .. 67 - motor

DKW: Vemag _: ·63
Gordini. . _ _ . . . . . . . . . . . .. 68
Gordini. .

'
.. _ � 66

Aero Willys � _ . . . . . . . • . • • 63'
Karmanguia ...• ,.; ...• _ : , .•.• " 66

t •.
.

I -, Chevrolet Impala 68

'� rr:==--------.

l

(i3

65
<,

';:.

j
,li,

,
.

" :"

I,

"

ln

69
], "

Iii:
,

62

67
,65
65
64

65
I67. I.

. �)9

rl7

66

6t;

63

'.1.
'I

I
estado 1.1

de novo �I"
�����������. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A P A R T A M /e N T·O S :

'

,
,

�Uif'ICiO ALÓEBARAN.
.

•••• ,'I�' UM SENHOI{ APA1iTAdYIENTO, Somente um por
.

<indar' com 230mts�., c/4 quartos, 2 baflheito.s, gr.andfi
,!laia.' 1ardil).1 de inverno, área de serviço., dependênciáS .

.

'(:.om pielas de em pregados, garagéns p.ar� 2 ,carro;!"�:. Pl'éd'io' de 'lHo Luxo' com hali ·de entrada em mármol'e
<\cabarpenFQ de primeira e toda vista 9a Baía-Norte.

, ! l;lómenle Cr$ 5 000,00 de entrada.
.

\
\

tEDIFícClO Al.CION:
'Com financiamento em 10 anos em piEmo ,centro

,

, dI! ciil.ade ao làdo. do Teatro: Próprio par,a ,casál Sfl1]J
" fílJ:lOS mi pessoa .só. eihór O 'erta do momento para•

;flW�J.l,êgQí��e;�,c�#P;· �1�lii4{')f:i .�:}1.l� Jli,iji:i;:'�it;nt -��%,.� ,

h�i.��tt:t �r·11l\.ú ;:.t_,.. }, I "'}:q� :�{; '.iZ_;il.,· f/}:;�;,' ����·;;-;'��l�;�-v,;'E6tFfCIO l;:et�4:,. t'«; ; ti -:��
.

" ., ..

i No ponto mais central,ide ,Flarj'ál!1QpoUs, conjllntosI

para escritórios. e'- êonsultórios. Ent,rada p.equena CQ,H);
�ral)de financiamento.

JiDIFrCIO BERENHAUSER
No coracão de Florianópolis, Rua, rr�dano, n. 18.

ÚJt.im�s unidarles a venda sem reajuste' de qi.Jalqtler
" natureza.

I'
CASAS C-=NTRO

i II .

CASA. à rua, Raul Machado. casa de )'IHl1:erja! ,c!2
Quartos, s<lla, cosinha. banheiro. uma área envidraça-/

'

i d:l com 112m2 .. exc�lente vista, têm lugar �ara gara·
gem, Custo Cr$ 25.000,0'0.

'

CASA. Avenida Hercílio Luz n. 186, -área do ter,
renQ 2.!'iAmts2, ('.8S.3 .cIpor�o h�hitável. 3 (luarfos e .oe. -

penc!l'>ncias. Custo Cr$ 75.000.00.
.'

Hua, General BittencúUl't. casa- de material, área
11 por 4, ülsto Cr$ 20.000,00.

,

Rua, Esteves JÚniorr-. Casa ,c/� paviment.os" c/.4
Qu�rtos. 2 banheiros. 1 sala de televisão e 1 áre·1.l de
veriío, no 29 pavimento. 1 quarto, 1 sala ile jantar. Cl)·
sinha p livlng. sa)il hall rk pntrada no Í'9 pavimE"'lto, -

,

CUSt'l r.r� :�on.(II)O 00 a combinar.
ftCr.?(JNOMICA .

'ij"a
-

J.ollguim· . Costa, área terreno 10x27 áre�
enst. 80m2, C;:1SIl c/2' qll,artos' qaJa,. l'o$inha, banheiru.
1'.()JTI.,.P'ara!!pm rll�l'o nr!lt 4!'i ono,OO CI'$ 9, 5.D.O,OO, fJ
mm,,',,�n nel.'l r" 1'1{A FEDERAL. saldo a ,combinar,

,.·()f!f""NENTk:
_

RIJa. HUJnllitlÍ, ('asa c/3 quarto!!� sala. grande copa
1? cosjnha. (>$crit(lrjo, llan;heim. depend'êI'W;l)s de em-
·prpl'.anos, com abrigo para carro, área.do· terreno
410 m?, fF;strf'it.o). ,

, ' 'Rua, Tenente .Jo.aquhl'l Milchado, área tt')nstrufd!,lI ln� m? - '1'pl'rtmo �om :!n0 m? 311roxiJljA.dllmentf' .. r II
J11111J'tOS. sala rie'estllr, S.8W de iilntllr. "lmheiro. cóSinha
1I11lprir�nJl eom:trllírla pl'la 1"ormip)as �oh m.l'ni}Ja
f'll�t() r-r$ 50.000,00 à vista. Trans;v(>rslI! com $l)'I)tC!
SaTlliv8.

,I COOUl!HH'S
JTAnTT .\SSl"r �I!a, P:I ,,1eblÍlll I'I/n, t!8,a 'l/3

lI)rtofil. !'1:Jl<l. rosinhfl 'umhl>irn I'ltf>ITf'flO dI' 3�Orp2"
Ary!l, (> lR!1m? f'n"to �r�:441 ooo,no.

"

pOl\t', APJnr.o - FmI H'lrmí.,jn MiJ!.P!!, paSA ,,/2
f)JJ'1!'tlll-l ? <::J1JJ<: I'()n� C'o;:hlhJl. h;rt1hpiro !1arJ!!1PTn VII,
"nllh "" ..,to r1", t ...�q <:,,1� hnnhl'iro lflvfl'D':",p,.i", ?
IlJJ",.t,,'l ",(I�i"h� I'hHrl'll�llIlPirll fprt.pno ,ri,f> MO ",?"n'll'ltrlJ!'i'io 1 no m2,

('OQl:TF.rnO� - .Rua, D(I�(>mharl{�rior Periro SilVA,

I t '\',fI c--l,f I"

,(\ g1'<IIlip,efmai'lh
111'1 (a(1);a1 Selva e filho aínd p::r�\in(' ii e 'inI

cúl1sternadas pelo falecimento no dia 5 do corrente de 8P

:esposo e pai ANTÇlNIO (Nico) SELVA, cumprem o inde
;'

clínável dever de vir agradecer de público �o Dr. Fernando
'Olivc;ira" por sua desvelada assistência médica durante

• .tantos meses. De igual modo, sentem-se sinceramente reco

'.nÍlecidas aos inúmeros parentes, vizinhos e amigos, que.
,"!(ln! seus préstimos e sua reconfortante presença na en

"fermidade e durante as cerimônias fúnebres, muito os

"l_lpararam .nêsse ,duro transe. Devem ainda testemunhar
sua gratidão a quantos enviaram flores e acompanharam
., sepultamento, A Deus rogamos fervorosamente que .a

lj,dop galartlôe. essa prática de Iídima car�d'ade cristã,

': --,.'tRiii"No-'Nó BALNI;ÁRIO OS CAMBORJU
Vende-se belíssimo terreno com 35.000 m2 próprio

nara casa de campo ou granja, situado no município de
oambortu, distando da praia apenas 4 km. Preço de
Cr$ 35,000,00, aceita-se propostas para financiamento.

Tratar com Carlos Nunes pelo fone 3853.

AGRADEC IMENTO
,

I Agradeço ao Menino Jesus de Praga, por uma graça
,

aíeançada. M, P. Ü.
r ,

�U11Iú.� .,;OnElh�ll � iJ&ÀfÁl�lv""�
Atenção diretores de Jj"I(i_ss')l'a3 ,l,e Rii{J.o !
A' "RAT TO CULTURA DE JOlI rVILLE" está à, p,�

siçâo de suas co-irmãs, para gravar \ ínhetas e abe '.tv!:';,.,
de programas.

"

Equipe de locutores de primeira linha, Estúdio ,oe
elevado padrão técnico e profissional, dotado de equipa
mente importado da' melhor qualidade. Consultem-nos.

RÁDIO CULTURA DE 'JOINVILLE S, A.
. Rua do Príncipe, 330 - 109 andar.

\Jt.t!bt �:!k!�,dó�k\LJ� �,;L �k/j·ll1,·JE�M�IJ��
fkA:ju��$��il�

PS1QUIA'1HIA n,l.E<'j�NT!L
(JIstúlb!os ce conduta - Distúrbios da psícomotnos
.uu1e - neuroses e psícoses infantis -. oríentação

psrcorogica de pais
Constiltório: Rtla .Nunes Mac H:t(W, n l2 - 2'> anda�
.- Ji8.W 4. Marcar hora 'lI" 2� !:ia tr.ih'a das 14 às UI

.

CLtNJCA tiERAL - PRO"1'F<';�� f"IXA E MÓVEL -

CUROA DE JAOllETh .- CIRtJRGlA

VENDE-SE I

Um casa mista.' sala de visita, copa, dois quartos, eo-

I)il�h:a.. área envidraçada, bom quarto de banho, /-área . ')

servico e bom quintal. ,'./

Rceém construída. tratar a 1'11.3 Gustódi0 Fi.rmínio
Vieira em sáco rios Limões com Vadíco '.
-',' "

VENDE·SE
, ótimo lote em Inglêses 12x25 - 80 metros da praia
:Trátar direto - Rua Pedro Ivo, 1, ou pelo telefone 3835
iiL- somente a vista,
I, '_,_' _._.' .,.�

I'

i VENDE�5E
,

pma easa pequena � rua Presidente Coutinho, 11 -
ou tro'oa-se por ,um apartamento. Tratar na mesma, das
'14 às 16 horas.

.

,I ...- ..........�._ ."

", .

CE�TIFICADO EXTRAVIADO
.' ,

Foi extravi"do o certificado de um Volkswagen Sedan
'a)1o 1961 - motor' B-59829 :___ chassis 014018 de proprie
;dade do Sr. Hélio Gonzaga,

D'lCLJMEN1'OS ,EXT,RAVIADOS
Pesqueira Pioneira da Costa, comunic.a o extravio dos

.àocllUlI'mtos do€' propriedade do veículo Caminh.ão Merce
des Benz, rôr azul e pérola, ano de fabricação �968, motor
ri, 321.980 - 1201.837, chassis. n. 344,007, 1202.1404, placas
50.,08-04.

;,__.._�-----------------
UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFJ:RS De

SANTA CATARINA
COMUNICADO

Emhora tardiamente, a U.B.C.S.C. sent.e-se na nbri
gRc�O !lI" elo?iar a ação do DETRAN no que diz respeito
'ao di� 2 elp hovembro de 1970, dia de finados.

O DETRAN demonstrou ,mais uma vez sua atua.ção
iífj 'if'ntp auxi1ümdo de Uma man.eira 'tôda especial a nossa
classe, .que trabillha nno só -para o sistento pessoal, ma�
bmhóm n?ril o engl'andeciment.o cada vez maior da grand.é
Florianópolis"
r ,

A Diretoria

ATENÇÃO FUNCIONARIOS PÚBLICOS

A Associação dos Servidores Civis do Brasil, vai sortear
um carro' zero Km, no 'di<l 15 do corrente mês pelo pro
grama Flávio Cavalcanti, no canal 6 TV 'I'upy, inteiramente
grátis.

Não precisa ser sócio Ida Associação, todos podem
concorrer desde que .seja funcionário público, basta que I

escreva na carta o 'seguinte:
'

Nome. Endereço, Repartição, Matrícula luncionlll, co
. locando ainda a seguinte frase:

"Eu 'também participo' do progresso do País".
,i! Somente com isto você estará concorrendo a um

Fusca Zero Km. vamos trazer êste FUSCil Zero Km. pari}
Santa Catarina.

Escreva sem' demora para a Avenida' 13 de. Maio,
23-D - Sub-sol�, ou entregue diretamente' na sua dele
gacia à rua Felipe Sch�idt, 58-S/L __:_ Galeria COMASA.

A V I ii O
.

A Chefia do 169 Distrito Rodoviário Federal, comunica
•

aos inscritos para o CONCURSO DE ADMISSÃO À PA
TRUL.HA' RODO,fIÁRIA FEDERAL, que as Provas Escri
tas serão realizadas às 9,00 (nove) horas do dia 8 de No
vembro corrente no Edifício do SENAC., onde funclOna a

. Escola "Horaldo Soares Glavam", na Pr\iça do Congresso -
, Prainh<) - Florianópolis .L- se.

Os �ahdjdatos,'. deverão estar munido's de seus do
cümentos de identificação, além de lápis,-tinta ou caneta
esrerográfica, conforme as instruçõ'es vigentes para a rea

'izaÇ(ão do referido concurso.

Flprianópolis, 3 de Novembro de 1970.
Hildebrando Marques de Souza - Eng9 Chefe ih

169 DRF

---_._------ ._-�_._---_ .._._--,--

EMButiU: i,:', . JGISTA
DR. UJiZ CAPtf

Dois anos de reside!":'
logia (la GB: (prof,· ,",�
Pós graduado pela PX.J(
Diabetes - Obesidade
Glandulares ..

-;- Dosagens
. CONSUT ,'rÓlUO

.

Hospital C-elso Ramos
Fone 3699 - 3�99
Das 17 às 1 �hR, elià ri .... v�nh!

'i'.s-rtNDOLA
.stituro de Endocría«..

E':ilíii ô: cocecrrêncía pfbiiclil nl;) 07/'10

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina torna público (T1J'" fará realizar, no dia de
z�sseis (16) de nOVCIJII1"í) dr) corrente ano, às 15 ho

r�s, e� sua sede a n�fl Ncreu �a::nos, s /n, concorrên
era publica nas seguintes condições:

,

'Obj�to da, üty'�on'êncil'l
.

,A concorrência d qn� trata o presente edital des
tina-se a alienação (venda') de material constante do

seguinte:
1 ° -'- Automóvel "l1r0Q Aero

motor n° B�4�021197 C .. .ssis n°
base de Cr$. 3.000,00.

2 D
_ Automóvel '--, '1 '1:'1 Aero Willvs. a110 19(;5.

mo�r n" B5-02821'" (.""'M�is no',5114501087, prêço
base de, Cr$ 5.000,00.

3° - Automóvel marca Aero Willvs, ano 19'55.
motor nOB5-034966, Chassis n? 5114506824, prêço
base de Cr$. 5.000,00 .

. Observação: :__ O� veículos acima 'encontram-se à

disposição dos interessados no pátio da Assembléia Le

gislativa, .à rua' Nereu R,l''Yl()s. s/n, nesta capital.
I - n�s Propostas

a) .As propostas deverão ser apreséntadas em 3
vias, em envelope lacrado, selados com Cr$ 1,20 da
taxa' de expediente.

. b) As- propostas rlP'Tor"i0 conter obriaatôriamenre:
.

I - Nome e enderêço do proponente, com fir
ma .rêconhecida;

II - Prêço por, extenso e em algarismos;
III -'- Prazo de 3CY ,.\í·o� de validade, para estudos e

solução, co- tados da data
-

de 'abertura
do or6cesso. -

n - Cm7c�'�n;;,,') d� Participação
I - As propostél', c''', ,0,1';10 ser entregues na Dire

toria do Materiaf da /s9"mhléia LegislatiVa; até duas
horas antes da abertunJ do processo, mediante recibo
em que se mencionar:i (Í'l.ta e" hora do recebimento, as

siopdci por funcionári" c1 0+'1 repartição.
III - Da fi �., 'o" "] das Propostas

, a) Aabertura das r"'�'OQstas verificar-se-q às 15 ho
ras do dia dezesseis (161 tIe novembro I de 1970.

b) As propostas aiy Itas serão rubricadas pelos
proponentes .presentcs.

.

IV - Do P�!!''lmento e Desoesas
a) O licitante consickr.ado vencedor deverá reco�

lher aos cofres da AsscIllh1éia Legislativa, no ora7O de
,48 horas, o valor do proposto pã;a a aquisiçãõ preten
dida.

b) As despesas 'decorrentes com a transferência
dos veiculos fiêarão sob a j'esponsabilidàde dos propo�
nentes vencedores.'

V - Do Julllam,mto
O julgamento' da concorl'ênril:\ g.('r1 fpÍfo pph rn_

. missão Julgadora criada rC! a Mesa Diretora, após a

manifestação do órp.ão COlll'1ctente.
A Assembléia -Lc\Iislativa se reserva do direito de.

,aceitar ,ou rejeitar tt;�as as propostas apresentadas,
parcial ou totalmente, sem que assista aos proponentes.
direito algum a reclamação ou indenização.
Diretoria do Materíal, f:1n 04 de novembro de1970

Alípio Pedwo Perfeito
.

Diretor do Material
.

Willys. ano 1964,
41145070, prêço

QUARTOS PARA ALUGAR·

Alugam-se quartos para solteiro. �xige-se refe
rências. Av. Rio Branco, 187.

VENDE.SE

Uma c'asa �e alvenaria com 3 ,quartos, cozinha,
copa, banheiro. quarta para empregada e garagem, Si
tuada a rua Abelardo .Luz, 73 - Estreito. Próximo a '

praia Balneárío. Tratar na mesma:
\

�r. ALDO AfiLA DA LUZ
ADVOGADO
CIÇ - OQI71.66289

'R. 1 enente S11veira,. 21 -� fone 276'8.

/' ,'-

Vendendo

, ermann)
'r..of. Jayme Rodrigues).
Tireoide - Distúrbios

Hormonais - PBl
,�F.S")F1"C'4

.

Fone 3147

,..:1VIt-KJ::;.A :JANTO il.t _JO DA GUARDA LTOA.
1'.i!; PoRTO ALEGRE
ª Florianópolis, : _ c� '�.l{ ) T EJTO AS 21,00 horas,

4.30 aoo. 10,00 16,00.' , 19,30 e

21,00 ho.l':.ls.
Laguna " 4,�1{l 8.00 10,QO 16,00' 19,30 e

, I
'

<casa 1'/4 .Quartos. 2 sidas. cosinha, 2.:banbeb-os, em t�r, '(
reno Oe 14x29, casa de alvenaria Custo Cr$ 55.000.00 taceití:1 Tfroposta.

.
..

I'.' 'l'F.RRENO CENTRO
I

.

R!la:
-

"A" Lote 59. do L0teamento Stodi'i!ck., com
12,150 ff'ent .. pará rua '�A", lateral/24;40. Pree') .. ' 1

,
Cr$ 1.3. O(')fl_O(},- .

.

.

'. ' I
,

. AGRONôMICA - Ruâ. Aristides Lô};lo;
. téT:reJl� .1.'.

coro 12- pOJO 23 metros, Preço Cr$ 6.000,00, _
.

CAPOEIRAS - Rua. Jt;la-quim Carneiro (lote 21) ICus to Cr$ Iii. 000,00.
.

. BOM i\.BIUGO - Rua Anténor Marais área- de
300 m!! .�. J2x25- (lo e n. 39):. . ,,', .:
�Si.S."

.

o �". '.' ,.,. '"

f��;4 /�;
2 fiG.'�é".J"S'16.'..1(lOO. '.' . $. 4 00.O O�

.. J;/.. .�.,j 1 "'I
'

��lJRINP'AófL :' i ;�> J.' ;' '0';!?f;' ;;���;Rua;' ;:�urd ;LjlllÍ�r.e�., f$/n,· ã,r;�a fí&i�etrg(,�!ltt�"'.om.et-ros de fundos. Custo Cr$ 80 . .000,00 com 50 �
60% d� �sjnal o" saldo a combinar.

R'ua Lauro Linhares, casa c/3 quartos, uma .sa}a.
casinha tôda de azulejo. área da casa 72 m2, área do
terreno 16 x 45. casa com menos de 6 mêses de habite
se: Custo Cr$ 18.00r.,OO (Trindade).

LAGOA OA eONCElcAo '

Terreno de 20 por 40 metm.s; .-no
'

melhor
da T.ae-ôa .Tá todo m lJrado.

.'

PÂNTANO DO SUl.
-

Localizacão. Armação da Lagoinhll.
custo r.rS 5,000.(10. .

A. h.iga�se uma loja comercial. na rua Conselheiro .1Mafra. -. '''iIII........'.
ALUGA-SE um salâo com 90 m3 00 a�dar .su:Peri@� .

d.a rua .dos Ilheus, n. 15.
ALJ..IGA-SE
Uma sala no Edificio Aplub - 69 andar_.

VENDE-SE
Rua Marechal. Gama 1)'Eça (Chaeará da Mo1enda�
Casa c/4 quartos. Living. s,ala de Jantar, s31a n�

estllr. !quarto de empreg;ldos c/banhdro. garagem bem
flrllnde·. 'cofj'p embutirlo, telefone. I;Hland.eria': PreçoCr$ ?OO (1(11) 00 a C'omhinar:

PROJll,Tj;'f, � Promotora !te Nee-óciQs ;Uda.
J1VI'(}V'F.J�

.

. :, .

,
.'

.Jhiíl Tf>nf'nte �ilvl'i"ll, 21 - �'ll'l -02 -� F�,"p' lU.,,!)
'F'I\."i<n>n,"n�i!'l - S.anta. Catarina
COQlI,EIROS
F.nIFTrTO 'NOF,MANDTE (Pr'aia da Saudades).
APARTAMENTO com vaga 'parfl, gflra<!.l'm, 1 Quarto.

!jvin�,· hanhpiro e kitinete. Preço Cr$ 18.000.00, Aceita
se Cilrro rte entrada.

Lf'lTEAMf=NTO STOOJECK ,

. -CASA 1'/4 qn�rtos, 2 saIas. 1 bllnhejro completo.
. ,. lavávrJ. dl'nendêndas r� pmnrel!lldns. gara.gem. paradl}i'� Nlrr(.)s, árell terreno 318,60 ,metros. Custo

.

Cr$ 1 RO oon 00 !'lendo financiado:
Mn�ON/)MTrA

fJont� II
área 12x30, II

Rn:) Dplm1nnrt i':ilvpira, 2�,m i'Lhlnol. C3S:l 10. cas/I
np m�",pirn 1'1" 'R x 11 p/llIJl'lrtn np h'mt'o dI' J11"tprial -'-

:f 1'l,,"rtM "01" ,>,,�inha, �rNI do terreno - J O por 20
r"",tn .

r,,<o: 10 nOfl 00.
<e li: 1"1 ,,,.:: ...

_ TI=PPFIII"
�lIn "�o ,.,,,,, ,1" p"",tn eln l�"i'(n iI"PlI 41'1 R!lR nn mil·

(')l�to _('r� �o 000 00 !il'nrl� !)O"", (J vfsta I' o saMo l'm I
24 mpsps. 11

(:
i,

.

Clín�ca 'Geral - Pra .. (,�se � Cirúrgia
D8.·-1:DftI0 IÃRj���A SANTOS,

/ ,qnJli'ão "Ociltista ..

I-for.ário: de 78. a (ia Fetra, das 14 às 19 flOras
HtÍs Deoctoro: 18.;- F;di��cio Soraia - ��a,a 13

�TENDE' PATRONAI. DO INPS

21 "0 ")1"as

Sombrio ") 10,00 .J6,OO 19,30 e

_. ,----'-._._�----......--

21.00 horas .

Araranguá 4,:30 800 1'0.00 16,00 �9,30 e

21,00 horas.
4,10 8,00 10,00 .16,00 19L30 e
2] .00 horas.
4.30 a,oo 10,00 16,00 UI,30 e
21,1}0 horas,

�- Da� :Jnh;l,\. _'. n" <,'(\II! (l Cabeludo - 'Mico�e
_, Alersri� -:- Tr�t�llm�n1(l (h A. �nf' Pée Nev� .r.�rhf>'l;'.. \' .

"'1.\ e "Pediu�": ,. .:
,

, OF.P�L'l,{'kO
.

" " '.

Dr.· Roherto M"re;�I' Amori",
Ex-Esta!!iár.io do Hospital .-las Clínicas d,-,. Uníve+

lidacle.de S, Pau!u.
'

CdNSULTAS: - Díàrian,ente. à partir das 1�
boras. •.

CONSlJLTÓRIO: _, R' Jerônimo Coelho. 3'15 ...;

€d Julieta - 2.0 aí Ida r - sala 205�'
'

.�

Tubarão

'Criciuma

DE S,OMBRio
à Florianópolis (} ,"

, 'V) 12,30. 14,30 20.30 f

-

DR. ·ANTôWt�
.

,

S�,NTAElt�

• Z:'"l \ S

Próblemfsrl('!l P�ff1UISI:I 1\Téuroses
DOENCAS MENTAIS �

, Consultório: Edifício ASS0Ciàção Catannl'nse. i1P
Medicina. Sala 'l'3' '- Fone 2:&-08 Rua JeTôntmo

, r.oelhO, �5� - Flnrinn6poUFI
-,_._---------�--

à P. AiegT�
DE_ ARARANGUJ.
tt P. Alegre

3,00 lÓ 30 12 3.0
1 ,00 horas.

DR". A,' BATtSIJ'A "H.
.' n�i�a r'i" r.;ianeas.

RUA. NUNES MM'HAOO. 21
FLORIANóPOLI!OI

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

1,on ·1.30 10.00 1�,00 '14',00
;
"",.,., ;18,00 e 24.0QL ����b. i � l' .

ilt�:�.�i:\j' ];,00 , ,[l 30 '1-13:;011 , l�lOÔ 'II 2,MO ,e

i1:" '

"." ,:li��;�t[) 2�.ÓO ;,fl'Ol'às '�';�,l '.; ���
, >� ;i� ;:>

,,; _

� t:� .)�Hw\�· { i:'; (},,30' ; 2 fiO 9,00' f1;OO' 13,00
l'" "O ....1 30 I)oras.
O<�O 2,00 5.00 8.30 . 9.30

\ _
14.00 14,30 16,00 e 22,00 boras.

DE TUBARÃO
à P. Alegre

à. Floríanópolis

à FJorianópelis

. 8 (lI) 1" n,i) 12.00 16,00
�3:00 e 24,00 horas.
21)() '\0(1 -6.00 6,15
9.20 F: '10 12·90 13,30
18.0U hons.

7,30 --

16,00 e

.

LEITES ID� CnNTATO' .

./ '( Dr.' Décio M:ildeir?' Neves
Curso de ü�ntaçtologia no Serviço do Profe�':f,Hilton Rocha, Belo Horizo"lte,

... Consultas e adaptaç�{l ('om hora mllteada pe1Cltelefones.3699'.3899 e 39C;9� .ch�·, 10 às 17 hs.: ,'. ".

CDnsultório no Hospit8l '.Celso -Rámos'
.'

.....

'

� . .:�-�,.... ,.� __,...,... ........,.�.......--•• ". c .

[)R. I\GAMEN01\J, R no -AMARAL
ADVOGADO"

.

CAUSAS:' CíVEIS.-'- CRTMTNI\TS .� 'TRABÁLI1IS'rÀFADMINISTRÁçfi,Í) nJi;·. IMÓ-\7EIS
..

, .

LOTE� F'CA.�AC;; 4., VENriA:
PRAIA 'DA 8Ann 1\DF, PRA TA DO: MEIO E

':aO'M ABRIGO.< r '.

�

22,30

DE LAGUNA
14,30 22.30 e 23.30 horas.
2 '30 3

..30 6,30 6,35
12,30 16,30 e 18,30 boras.

à r. Alegre 6 30
à Florianópolis O.;'lO

12,00
DE FLORJANÓPOLI�. .

à P. �legre CARRO LEITO ÃS 21,00 horas,../
4,30 7,00 12.00 17,30 19,30 e

Soml,lrio
21.00 l'fJ],:08..
4,30 7,00 12,00 l7,30 19,30 e

21.00 horas.
4.30 r',OO 12,00 17,30 19,30 e

21.00 J'Ol'ZlS.
4.::10 Fi.30 10.00 12,00 14,00
17,00 18.;)0 19,30 21,00"

Escrit.: Rua J.oão Pinto, 39:A,
. ','I

Fon�: '2413

Ara�llnguã
LagUl!a

24J\;) h:J'Ils.
Criciuma 4.30'" "1 8,30 12,00 14,30

17.30 1:; 30 21,00 e 24,00 horas.
Tubarão 4,?' : 7,00 8.30 . 10,nÓ 12,(10

,14,30 13.00 17,30 18,00 19,30.
21.00 e 24,00 horas.

DE FLORIANóPOLIS
ii Lauro MUller : 12-,00 via Tubarão - Volta 6,00 via

..
Tubarão.
6,('() vi," 850 Bonifácio terças
ql'id;,' (' sábados.
Volt.-l' fi 00 via São Bonifácio

Florianppolis Sl:lDta Ç-atarina .'

à Lauro Müller

s\.gunc1a" - quartas e' sextas-feiras.
DE FIDRIANóPOLIS
P Imbituba

VOLTAS

fi,::;o 7,00 10,00 14,00 17;00 e

18,00 horas.
�

1.00 ,., DO 13,00 e 17,00 horas �

"iJU Rehelo
Clovis W. 'Iilv$
!\tlvfA!fldo:�
�õinente com hwa marcr.cl" '/

I

Centro Comercial .de Fiei 'w ,1i5·'.� siü..{� 'Ú� ,

R. Ténente Silveira: 21 -. I,c .,tllopolis '.--:::- se .

) .' .
"

, �-.

. :1':'.',

�m, parto Ale,9re: p, ' " l'" Bsrbos� - )47
Fones 4.13.82 - 4.28.75 6 4.73.,50:

Em Florian6pCllis: Estação Rodoviária:
\.

R'otloviária ,'EX'�çff�;�l:l llrUsquensf�'
. ��rári9: .. q.am��riÚ, _ Ita,�í é. B!h,lm.���p,;:",1,�1J ,;.""!I'.3(t��}O �\4 �1'i:, ·7·,3Q; .....�,,·,·, -f,.�'"f�íltr)i;t;;n1.

\
..

:. j;.��1:��IiJ1&� i�t.�i.. '.

't 2;'."".'2 itAi�." Í;:�.�".:.'.;.'� :'.J�.''';:à.'.'.!.��.�'J\� ��.�\ifo.�.,,� _;�N'. \Y_�,' ,-,,'{l1;, _ �:t i)5t?l,. ·\}"t:P ·"\;:_1P.... "'11\'4�t��t
,-

jl,e�� 1 :��un�S�!�a ;��ª W��.;:��� ll� ..
)

i{i ti P.!\$ ...
,

N$� W.•'ENCOM'EN.E>A�;�PA�À 4 ;:;ti<Íi.;,.
rjjucas, Çamboriu. Itajaí, mU;nenau., CaneHnllà, Si9loão 'Batista Tigipi6, Major G<.'rciJio. Nova Trento..

Brusque
.

.. ADV@GJU10 \.'

PEDRO IVO MHiJ�. GOMES; alend,e .

,
.

rua Durval Melqru'íad®s de Souza, II,
lptO. 28 Chácara �Jo Espanha.

I '

A,trAIATE
E

eOSTUREIRO

SALAM
COM DIPLOMA E ALTA REFERf:NCIA DE PARIS
7 de Se'tembro, 16 - 19 ando s/3 -'- Florianópolis

MUDANÇAS LOCAIS· E PLEA OUTRAS CIDADES,
DIS'PE��AMJS ENGRADEM ji' ""'OS. RUA P4DRE
ROl\1:A. 153 FONE 2778 - ANEXO AO DEPÓSITO

. \
\MÓVEIS CIMO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, Têrça-feira, 10 de novembro de 1970

�r;...... �

Dirigente da'
CGI, hoje, em
Florianópolis

Está prevista para as' 18 horas de

hoje a chegada a esta Capital do

Vice-presidente da Comissão G�

tal de, Investigações, General rt"

Divisão Oscar Luiz da' Silva, Desem
barcará no Aeroporto Hercílio Lu�
acompanhado de outros .membros .da
CGI e de assessôres e sua vinda a

Florianópolis tem pOI' obejtivo man

ter contatos com, os integrantes da
SubCGI' de Santa Catarina. \

O General Oscar Luiz da Silva
permanecerá nesta Capital' até .quin
ta-feira e em seu programa 'está pre
vista uma entrevista coletiva à im-

prensa, a 'ler concedida amanhã, das
18 às' 19 horas.

Arena encerra
campanha

'

com ,jantar
Com um jantar de confraterniza

'ção, a ser realizado no dia 12, quin
ta-feira, à;- 20 horas, no Restaurante
Guaciara (ex-Faisão), no Estreito, o

'diretório municipal da 'ARENA -v�i
encerrar) a campanha de, 1970,
Ao jantar estarão presentes o Gó

vernador Ivo Silveira, Vice-Governa
dor Jorge Konder Bornhausen, Sr.
Aderbal Ramos' da Silva, díretocià
da Arena e candidatos ao senado,
câmara federal, assembléia legisla
tiva, além. de veread'ores e intégran
tes do partido.

O jantar de encerra�ento da cam
panha de 1970, da Arena: será trans

mitido por uma emissora de rádio e,

posteriormente, será realizada uma

mesa redonda, nos estúdios da TV

Cultura, Canal 6,

As listas de adesão estão à dispo
sição de todos quantos queiram par
ticipar do jantar e podem ser en

contradas no diretório da Arena,' no
gobinete do Vice-Governador" na
Câma�a �unicipai � com o' sr. :Ehro
Luz, na Prefeitura.

De outra' parte, fonte do PartÚlo
informou que a campanha de séus
candidatos prosseg.ue satisfatória em
todo o Estado, sendo intensificada
nestes dias que antecedem o plei-
to. Segundo a mesma fonté, as no

tícias que diàriamente chegam do

.interior dão conta de que ,a cam-,
panha transcorre num' clima de r

:c�r'dialidade; ,sem ataques aos ati ..

versários, 'da mesma forma como

vem agindo os candidatos da, oposi
ção.

DII CREREM-
Êlé pede o leu valo

p;ü'a ho�rá;:lo
Arena nO 208

"

,

coberto de asfalto. Não fôssem as

chuvas êle' poderia ficar concluído
em novembro; entretanto quero
crer' que um atraso de vinte dias

numa obra dessa natureza não sig
nifique absolutamente nada.

Referindo-se ainda à Br-lOl de

clarou o Ministro dos Transportes:
- Nós temos lido' na imprensa

que estaria havendo paralisação das
\

obras da Br-lOl aqui em Santa Ca-

tarina, o que não é verdadeiro. O

que pode ter, havido é uma diminui

ção do. ritmo no contôrno de Floria

nópolis. Nesse pequeno trecho não
se deu prioridade nem se cumpre
Um cronograma 'tão rígido, por -ser

um obra desnecessária ,na ligação
Curitiba-Florianónolis-Pôrto Alegre.
É apenas um contômo

'

par'! evitar

que seja maior o fluxo de tráfego
pesado e' de longa distância por den
tro da cidade de Florianôpolis. Com

preendam todos que não há proble
ma de paralisação de obras; há -é,

.vum grande interêsse de fazer a li

gação continua pela BR-lOl de Pôr
to Alegre a Curitiba. E isto será
feito até março do próximo ano. Es

ta parte a que estamos nos refe

rindo, o contôrno de Florianópolis,
nós resolvemos incluir nessa pro

gramação, por nossa iniciativa, jus
tamente para beneficiar ainda mais

êste Estado,

DNER se encarrega_,de censíruír 'IR-282

eclara ,: 101 até março e- 282, ,"alé

Obras do, Ninblério não paralizam
Perguntando por um repórter sô

bre a' situação, do' pôrto pesqueiro
de Laguna, sôbre a paralisação das
obras da BR-lOl e sôbre a não in-
_,

,

clusào destas obras entre as priori- •

dades do Govêrno respondeu o Mi

nistro dos Transportes:

Em éntrevísta concedida à im

prensa ontem em Joinville o Minis

tro Mário Andreazza éonfirmou pa

ra março a conclusão da BR-10l no

tr�cho que corta Santa Catarina, in

formando que o Presidente Garras-'

tazu Médici j'á manifestou desejo de

percorrer naquele mês o trecho Curi

tiba-Florianópolis. Esclareceu que,

segundo o cronograma o percurso
Joínville.Curitiba estará ínteíramen-.
te, asfaltado até dezembro, concen

trando-se, a partir daí, os trabalhos
no trecho Florianópolis-Tôrres,
O Ministro dos Transportes che

gou na manhã de ontem a Joinville,
após ter inspecionado a BR-468, en

tré Curitibà e, a divisa do Paraná

com Santa Catarina. Foi recebido pe
lo Vice-Governador e pelo futuro G0-

vernador, bem como por grande nú

mero de autoridades da região.
'Fal�ndo sôbre o trecho Joinville

Curitiba o Ministro afirmou que sua

cônclusão se dará' no menor espaço

ríe tempo possível, "tudo dependen
do das chuvas".
- Todos os, .problemas, tanto os

financeiros como os técnicos, estão

equacionados. A firmal que trabalha
nêsse trecho é uma das melhores do
País. De forma que o único proble
ma existente é o das chuvas. Acabo

de 'percorrer êsse trecho e saio da

qui com a convicção de que até fi
nal do ano êle estará inteiramente'

Indagado sôbre a paralisação das
obras 'da L�'l-282, assim se expres
sou o Ministro dos Transportes:
- O problema da BR-282 é o se.

guinte: O Batalhão que está traba

lhahdo na .rodovia foi transferido,
por decreto do Presidenté da Repú
blica, para a cidade de Santarém, a

fim �de trabalhar 'Da -estrada- Cuiabá- ,

Santarém, Desta
I
forma êsse Batâ

lhão terá 'de cumprir a nova missão
que lhe foi confiada a BR-282 será

absorvida pelo, DNER. Possívelmen

te já: na quarta-feira a turma da

secção de Planejamento e Operações
do' DNER irá percorrer todo o tre-

\ " ,

cho. da 282, não _havendo, portanto,
solução de continuidade. O que po
derá ocorrer � prosseguiu --, é
uma momentânea. paralisação, que
nã� chegará a causal' prejuízos no

cronograma de execução da ob.ra,
uma. vez que essa grande transversal
de Santa Catarina está programada
para ficar concluída néste período

"
,

governamental. No dia 19 dêste

mês, na presença dõ Governador Ivo

Silveira e do Governador eleito CO-\
lombo 'Sales, assinaremos no Rio
de Janeiro o .contrato para o início
da pavimentação entre, a BR-116 e

Campos, Novos.' Então já temos

quase a métad� do Estado com uma

grande transversal. A .seguir serão
intensificados (os trabalhos da

BR-282 na ligação até Lages e na

ligação até São Miguel d'Oeste, den
tro desta programação de dar esta

grande transversal inteiramente, as

faltada ate o Iinal do atual Govêr
no,

"

E prosseguiu
Andreazza, ainda

BR-282:

o Ministro Mário
falando sôbre a

<'

-- Esta 'é uma obra que nos inte
ressa bastante. Brevemente, tão )9-
go seja concluída a transferência
dos serviços para o DNER, nós esth-'
remos inspécionando os trabalhos.

blicado por quem? Pelos jornais? E

jornal é órgão oficial para- dar no

tícia de obras que constem ou nâo
constem das prioiidades? Como Mi

nistro dos Transportes dou neste mo

mento ,a informação certa: a BR-282

consta da progr�mação do Ministé-
rio.

Os senhores sabem que em peria-' SANTA CATARINA ,FELIZ
dos eleitorais sm:gem 'boatos d6{ita' Eni sua entrevista o Ministro Má-

natureza, paraFsaçã'o de abrás, COI- rio Andreazza declarou que "Santa
tes ,de verbas, etc. Nada .disso re- Catarina deve, sentir-se imensamell,

presenta f ..

verdade. Não haverá -ne- te feliz, pois dentro de ,três- an9,S -es-

nhuma solução de continúidade nas tará com sua, iace completament8
...

obras do Ministério dos Transportes mudada; com uma infra-estrutura
em Santa Catarina e, muito' parti- que vai Icontribuir para o seu pro-

cu'larmente, no pôrto de Laguna. gresso. O povo catarinense deve me-

Trata-se de um convênio feito entre ditar sôbre isto, principafmente nes-

�o Est�do, e o BNDE, na organizaçáa ta época pré-eleitoràl; deve fazer
'de uma sociedade de econom'ia mis- uma co�pa�àção do que foi feito'
-ta, ,Tais tipos d�' sociedades não -eu- antes, .do 'que está sendo realizado
tram na programação do Goyêrn(J. agor� e do que está ,programado' pa-
É um conjunto que se forma côm a 1'a o futuro,-Não deve 'se deixar le-
participação da iniciativa privada, vaI' por boatos.
'do Es�ado e, provàvelménte, com re- BR-l�3
cursos �riúndos de diversas fontes. O Ministro dos Transportes infor-

Então,
-

não existe problema algum mou durante a entrevista que já fOI
com' relação do pôrto de Laguna. incluído no finanCiamento do Banco

,

E ante a insistência do repórter, Mundial a li-gaç'ão rodoviária entre
inclusive pela evolução de BR-282 Passo Ftlndo-Erexim-J'oaçaba e União
das obr,as prioritárias do Govêrne, da Vitória. Os editais de conco!'-

contestou o Ministro: rência, afirmou, sel'ão publicados
Quem di�so isso? Isso foi pu-

'-'''_
:'em abri�, de. 1971.

'<

RESTAURANTE
CHURRASCARIA

!

GUACIARA

Ill --

-.

\
t

i
!
I

Ex-Faisão,� Sob nova"admini'slração ) I
--,-__ III I

Dom Jaime
falà sôbre
uso de drogas

O Cardeal D. Jaime de Barros Câ

mara,' que vê a, campanha contra o

uso de, drogas ebsolutamente neces

sária, destacou a importância de se

atacar e destruir fontes produtoras
-' \

'

das drogas, sem o que a 'comgrcía.
Iização sempre existirá,

'

- Os pontos de vista dos médi
cos -- disse êle -- têm

-

elucidado
bem 00 que sã'O' os grandes males

provenientes 'dos tóxicos, especial
mente na juventude. Assim, a mo
dida vem beneficiar a população
brasileira sob' muitos aspectos. N?·
turalmente, o' êxito dessa' campanha

� dependerá da colaberação de 'todos
os bons elementos que sentem' a ne

cessidade de soerguimento moral,
psíquico e físico dos que, infelizmen

te, tenham decaíd� da elevação eJ;ll
que nos devemos manter.

EFICÁCIA

Acha entretanto, D., Jaime que a

eficácia de qualquer método, d� Te

cuperação dos viciados e do comba

te, ii situação dos aliciadores' depen-
'

derá, grande parte, senão princi
palmente, de se atacar as fontes de

produção das ervas daninhas.

'_l Se não houver medidas sérias
contra as fontes' produtoras, sempre
continuirá a comercialização' dessas
plantas venenosãs.i.Para -se .reprimir
os efeitos; é necessário atingir as

causas.

,

Assinalou D. Jaime de Barros Câ
mara que não só a Igreja mas, todos
>(IS que procuram remediar os ma

�es e promover o, bem-estar das

criaturas humanas têm o dever "de

dar todo o seu apoio a essa campa
nha benéfica",

\

PATOR CONG(i;NITO

No contato diário com vi�-iados em

entorpecentes, os psiquiatras procu
ram uma resposta à seguinte per

gunta., Estará, o .vícío subordinado

a uma fator genético? Os -éstudos
até �gora realizados parecem indi
car alguma relação com a' herediLI-'
riedade ou com uma predisposição
congênita. Isso tem explicado por

que muitos fumam 'fIlacoliha ou uti

lizam pSicotrópicos' sem nunca apre

sentarem -um quadro psicótico, isto

é, condiçoes que ex�gem tr,atamell-
.

to médico.

Estudiosos no assunto afirmam

que' as reações diante das drogas são

puramente pessoais. Elas variam- em

escala infinita, não se podendo estil

belecer regras gerais, Mas são aiS

anfetami�as que levam a estades cac
rentes de intervenção médica. Pàr'i '

alguns, i;I maconha não passaria de

um cigarro mais forte do que o que
habitualmente se 'compra em qua�
quer charutaria. Seriá um simples
mata-rato. Há .ijlesmo corrente que

sustentam ser' o atual preconceito
contra maconha o mesmo que exis
tiu antigamente contra o cigarro de

tabaco. Contudo; enquanto náo se

define exatamente, em.' têrm'os
científicos, o que' é a maconJ:la, I ela

continua no rol das coisas que inco

modam e criam problemas para ii
sociedade, I'

,

Desde que o indivíduo seja constl

tucionalmen,te predisp'osto ao uso da

drogra e atinja o chamado estádio

de dependência medicamentosa, for
ma-se o quadro psicótico, Cri�m-se
simu'ltâneamente a dependência or

gânica, que �briga o 'viciado ii Ire

petir as, doses em quantidades cada

vez mais elevada, e a dependência
psicológica, pela qual, o doente ou

viciado se vê diante do va�o" do

nada, e não sabe realizar loisa al

guma sem est:1l' dOp'ado.

/
,

.

, �,

Plano diretôr Ua entese
em fase'de'cuDcorrência'

><'.. "', �
.

s
" .'

,

'Quarenta firmas nacionais e,' es- Os trabalhos de abertura da CI),!-

trangeiras apresentaram propostas corrência foram presididos pelo
à .concórrência destinada, ao Iorne-: ,P�Qt�ssor Alcides Abreu, presidente
cimento de material e equipamentos .xía Cotesc, que disse do, significado

para 'a axecução do Plano Diretor "'da realização, que abrirá novas

da ,Campanha Catarinense
-

d'e
-

Tele: ,perspectiva ao desenvolvimento ca-

comunicações -- Cotesc.
' '

tarinense, especialmente quanto à

A concorrência alcança a' cifra de .Intégração do Estado.

C'i:$, 200 milhões, representando a
,

mais . elevada operação já feit� em ":
_

"''fodos os documentos da concor

I Santa, Catarina no setor público, �én- ,
, .. rêncía pública foram ontem recolh;

do--que o GovêrnÇ)' do Estado,�articV ,

:, ',' qps à caixa-frrtR do Banco' do -Es-

pa .como' acionista. tado,

Univ,ers.idad,es reúnem
� I, "

- ,

, ,

administradores em S'C
,i

O Reitor que' já se prolonga por mais de dois
,: -�nôs- e, que ao fina! deverá fornecer

,,'.'v,aiios�s subsídios" para as Univer-

�;id�d'es- brasileiras.
'

Adminis-

da,

de

de

conclusão

Para' Depuhldo F,ederall
}�8A:NCIS'CO laULLO

i
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