
PHILI"I 81 elA a· casa ao conslrulor
INFORMA

Síntese do Boletim Geometereolól1C1!J C!le A. :SelxU Netto

válido até às 23h 18m do dia 1 Q de dezem"ro de 1970

FRENTE FRIA: Er,J curse PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA;'
1011,9 milibares TEMPERATURA MEDIA; 23.09 centigrados
I fMlDADE RELA'f1YA MEDIA; 83, i %; Cumulus - Siratus -

Chuviscos esparsos - Tempo me.d.o: Estável.

Sob a presidência do 01'. Murilo Capella reuniu-se ontem à
noite na sede da Associação Catarinense de Medicina a Comissão
Técnica do Planejamento que estuda a implantação do Pronto-Só
CÔI I li Municipal. Na ocasrão, roi examinado o ante-projeto do
P!:>M elltre��e. ao Preteitv Ali Oli�eira pelo Consórcio Lohner-En

tarco-Hospitália que leallzou os pnrneiros estudos da obra.
Florianópolis, Têr\';a-feita, 10 ele dezembro

SINTESE
MAFRA

/.\ Sexla RelJ!liãc das A<;;·

scciações CQmer!;IB,;,; e Indus

Irais do NOI te Csldrinem;",
ser

é

realizada dia ti de Mar

ço de 1971. O conclave ter-á

por s�de, o Município de Ma

fra.

RIO DO S1.'L

Domingo próximo em Rio

do, Sul, realizar-se-á D Primei'

ra Reuniáo Interclubes da Re

giào 10 do Lions Clube. A

n-uniâo é promovida
-

petos
Lions de Rio '10 Sul, Taió,
Ituporanga.. Ibirama,': Presi

. dente Getúlio e Timbó.

Esta semana, tendo por' le
cal as de!'iendências' da- FUN

OAJE, em Joinvlile, a Del�·

iJ<1'Cia da Receita Federal d.

�ue ia cidade fará realiíiJr \

í,) Treinamento dos Assis!�n.
_ tes de Núcleo .de Assist3nci.
e 'Oriunt<,cão Fi\cais; �q'U�

.

�e"
.,.... -� �

,

.

rlio brevemente instala,t!os- e",
33 MUI,idoios do interior., '''II
jurís'dição

-

fiscal, com'- o �i;i�
tivo de pr()!,,!>rdona�' à

.

",�j$
ampfa a5�istênda e orienta·

'ção MS ccntribuintes d.; Mü
nic.íp'''s flue não dispéieJ11 d<l
él'�ão fazendário.

FLORIANÓPOLIS-

Á. Asscciação Catarinêuse
de Advogadas está convocada
rara reunião no próximo dra

1,:1" às 20 horas, quando, ''211
tJ p outros assuntos do in'L�
r�'sse de suas. atividades ,,:10

guá os 'membros
_,

�el�ovJy�is
de seu, Conselho Diretor. ::J\

. � , �,

cotfl'o.Cae;!(r- €Stá "IBi:ü'J'ràdW'" petu'
tDl,eddel;te da entida:de,

-

MUl i
lo Eezende' Salgado. .

------ -- -_!_'-

5_4.0 FfV'\NCISCO-DO SUL

\

Terá i"icio em 197!, II cons-

trução
'

Casa do Pescador em

Sáo Fral1cisco do Sul, dotada
de instalações adequadas p!!ra

Secções de Revenda, consultó
rios médico e de!'tário. A In

Formação foi pre$�<!da., pelo
Stj Ba!dieer� Fi!omê!1o" Dire

for Estadua I de t;�çl! e p�:ir.a,

BLlJIVIENAV -

Estarão reunidas DO- dia' :;
de Dezembro, às U; horas, no

Clube Náutico América, ;:,�

Testemunhas de Jeová de Blu

menau, que preparam seu Iu-
turo Congresso, marcado para I _

o; dias 24, 25, 26 e 27 do pró
ximo mês no Pavilhão B, da

PROEB.
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Assembléia convoca'Ua
até dia 30 de dezembro

-,.�--., ._----'---,-------"

I

'd, Iii, .overnarucntaí serao en'�

IlJlr.\!lados nos próximos dias,

Com relação ao :irojeto de lei fia

Reforma Administrativa -do POrlel

Executivo, 'que 'será' implantada \J
:,c!r\i,J_' de 15 de março com a r1
'se' do En�enheiro Colombo' Salles,
(loverriador Ivo ,Sllvdca' justificou I

medida corno indísperrsável; a ex

-é({cã; db' plano" de
. govêrnb do se

sucessor; , ou . SQj;' do Pi'0jet�' ,Cal,.r
'nense de -<J)cse'nvàlvi'ment�: ,: (Últ!1
,��g�a)., "

,--

A Asseuibféi« Legislativa foi l(,n·

vocada pelo Chefe do Execu IVO' pH

ra um período extraordi�ario clt

sessões, a partir de tioje até 30 do

, 0.1 eútc, ,A '�Oí'IVOC çâo atenue '1

imbedosa. necessidade de aprecia

ção e: votação de importantes proje
'lll-. "('- 1,1::.1

. L.tl'L1SIV...! o da J.teloluHl

Administrativa e -do 'Abôno 2o')S

Serviddr,es Estaduais. 'St;gundo' a

[ustlfidatiea do fGo�ernador IVQ 811-

vcua 'líltle acompanhou -o 'pedido d.;

convocação'" outros projetos 'dé,

I'

'o, rvrínistl:o. )\láriO: 'Andreazza, (IOG
"l'raíl$ '�l t�5" chega. :1'0 meio-dia Je
heje em Imbitulra, acompanhado ' do
I IÍ��álJ{lil o. .Elizeu Lezende, Diretor
GeÚIÍ' {io' DNE:. Inaugura metno-

.

ramentos BO Pôrto: de Imbituba. vi
sità o. pôrto d� Laguna rv

":

ins iecio-
,

na as õ 'ras da Bl-I01, até a divisa
, .de-:'.Santa Catárina com o l;io Gran

"

de, do SuL (última página),.
._-"-....;_.....;.,."""-�- . ._, ---_

.

Pôrto de Imbituba
ganha melboramento

I

3)'

lestival Pop
'reuniu' a
juventude

'. '

1o Fest�val ele Música Papo l'éBli

Zi-lctO dOllllhgo na F'AC, embora não

tivesse 'l;bnJluma publicidade, reUJ:l1l

a júventude da ilha e cumpriu c.'.'TI

sua finalidade. abl ir o cd,mnho P,\

ra outros' Festivais, �ertamelll.e

mai� organizados e mais !Jadalados

Carias Imperial e Maria Stella Splcn, ,

dore foram �s. presenças famosas do IFe�civaL (pagma 3). .

-

Mada _ Stella Splendore;
lhe!' _de Den�ei', passou o

semana na ilha e, _com Carlos 1m·

penal" participou do Festival de
Música Pop. A\flbos ·se confessal'um
"catIVados" pela bele�a natural d<l
Ilha e chegaram a afirmar que

"praias, Iguais a ess'-\s aInda não v I_

mos cm tôdG o. mundo;'. Mal':a

Stella, :saiu bronzeada da praia da

- ,

Av a í dispensou B,ita, M,aria Stela deixa Ilha
Gama, Vilela, e Nilso bronzeada pelo sol

(Página 6) II ----....,.--'---:-:---__;'-'--..,...;'----',....:..--.'-----...,..........------
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n��!�!:��,:�� ,��!: I, Pai morre ao
II levar filho à

1" .Comunhão,

Corsetti · vem
•

�.naugurar
sistema DOO

Suicídio
'vira moda

. '.

na: Capital
(Oltiml. Página)

I : CONSTBUTOB,A . FEII1l,l�
I I , .

l Canteirõ de obras: pvnte de ligação
tinente: t

PR,ECISA
Dois soldadores
Dois Maçariqueiros
5 Serventes

Coq ueiros - Horári Co·Rua DesembaI'gador Pedro Silva, 134

merciaL (Página 5) (Oltima Págit,a)
----
I

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i I

o seu
I '

programa
CINEMA
SAO JOSí:

15 19,45 - 21h45m '

Donald Southerland S?lly Ke�
litrrnan
MA:S.H.,
Censura 18 anos

RITZ

17 - i�A5 � 21h45l'll
Robert Woods - Evelyn Stewart
O NLt\LDITO DIA' DE FOGO
Censura 14 arnos

. -; _":,:,_,

'.' -,

'

__ ': CORAL

,1s �,2Qlt /.
,

,'o
_

' • ,,'''\' _ 11.,

,F-éter. :0?Tóq1e' ;-:-' Petula Clark
-ADBUS';; �{��. SíÍIPS
Cen:sur.a :5, amis; "

r.., :

�� �� :.. '�t �;
"

:-�. ;.� ". j .1

::.' (.

ROXY

14 - 20h

Programa Duplo
QUANDO OS ESPIOES ATA�
CAM _:_ A CALDEIRA DO
DIABO
Censura 18 anos

..TALlSCO

17 - 20h
Cameron MitcheU -, Franca Do-
teia'
A BATi\LHA QUE SALVOU
CM 1MPER lO ,):'
C�lÍ5ura 10 ,anos, .F \"" ,':.;1�·' h

GLORIA

I I

17' 20h � : I
J",,?é M,,; d'O's -' O!'andO Ot��o'
N"�O I\PERT.L\ APARICIO

I I

C"risura 5 anos

RAJA

20h

'P'Mvama Duplo
JOVFi\IS, MALVADOS E SÊL
VAnENS - GERAÇAO 'ALU-

,
,

.

, ·1:,' \

��r���A� ffnU>'; ,'Z�1it�"i-fc\1éX;\i�1�(
'" �� ..

:r".'!;
_i,i

SÃO LUIZ

._----,\
20� �

CJaude Rich - Elsa MartirieJli
-

COMO DAR UM GRANDE
GOLPE f--·,
Celisur� 18 anos

TELEVISÃO
TV COLIGADAS CANAL 3

16hOO - Clube da Criança
16h20m - O Menino Submarino
-"Filme
16h40m - Seriado de Aventuras
- Filme

17blOm, - Patrblheiros do Oeste
_. 'Filme
17h45m Mulheres em Vah-
guarda
1 f'h?Om - TV Educativa
] 9hOO - A Próxipla Atração
No,Vela
19h35m
19h45m
20liQ5m
Novela
2Qh45m

Tele Esporte
Tele JamaI Herilt,l
Irmãos Coragem

Discoteca, do Ch'�rj,J.
nha - Musical
21h55m - Rl'portt'r .Gar�
22hl0m - Assim Na Terra Co
mo No Ceu - :Novela
27.ii40m Gunsmoke Filmp

'.'.,---- -

Nossos cumprimentos" Sen h')C3

Glatira Viegas Orle, pelo seu aníver
sarro sábado' prÓXibJ10 passado,
quando, com um almôco. em ,i L' '1

residência Léa e Carlos EdL!al'do V,

Orle, com' um grupo "e amrgos,

cornemoravam O acontectmento

uma churrascada . * Iná Maria Vieitél,
uma jovem beleza loura .. que será
Debutante Oficial do Baile Brancn.
* A Sociedade também se prepara
para o casamento de Vera Cardoso c

S,.1v.1s Apóstolo. que está marcado
para o dia 19 próximo.

cerá o movimentado coquetel, que a

di,:ce. o t1:1 Boate SCOl'pios,' ofel:ece
às 'Debutantes Of!riais do Baile
U :m, o . Entre as lindas Deburann-s.
SI�;':'1 sorteado um presente oferecido
pela boate Scorpios .'

..

.-.:-: :-:

FESTA DE 15 ANOS,
COQUETEL

Sexto,feira, o Presidente da AAll,B
E' Senhora João Mello Cunha, na sede
sor ial da AABB, a Praça Pereira
Oliveira, receberam convdados e

associados, para o coquetel em

homenagem às Debutantes Oficiais
do Laile Branco. O coquetel realizou
se à luz de velas, mas, isto absoluta,
mente não tirou o brilho da elegante
recepção .às Debutantes do Clube
uo: e de Agôsto. Dona Regina Cunha,
il anfitri i, em nome da Assocíacào
A tlética Banco do Brasil" sorteou
entre as lindas jovens, tema Juip"
Também foi sorteado um LP afere,
cido pda Casa Az de (Juro e u.m

presente oferecido pela "Walbul"s"
Boutique. Nada deixou a desej�l o

. E'smerado serviço de bar e a todes
encantou a simpatia dos anfitriões.

Já se encontra em' São Paulo,
participando do lll? Coniit'f.%O Latr-o
A��ri.êano de Psiquiatria, 'o Dr.

Hercíllo Luz Costa. O 69 CongriC'sso
LaÚno Americano, que está "1)

.realízando com o 1o Congresso Bra

síleir�, também de psiq uiatria, cm

sua' solenidade de abertura, 011[.' 11, /

contou com 'a presença do Ministre
Jarbas, Passar inho .

..�

O sim »átíco casal Lídia e Ned
Mund, no próximo dia 18, às 21 horas
na sede da AABB. recebe convidados
para a festa de 15 anos de sua linu«
filha Lídia Maria.

Numa ránida visita, que fizemos à
R01!Hqne Brasão, vimos a coleção de
nr-rfurnes importados, nova, Linha
Caron, Paco Rabanne, Caleche,
r" d c Cnlroohard . Também são

lindas as bijuterias que -lá estào

r,nelf),
expostas.

-

.. ,'

f' .

;, pia', �5,\ chega a noss� cidade lln\l�,

professôrà da ,50c1Ia, para atender,

..,lH:I�ê,�:':b,cio Cluoe Doze dt Agô"t"l,
ria . p.reptu;ação daS De'JLH:1!,les
Üficí;lJs, pata o Baile BnlPco.

O que estamos sabendo, é que f'li
hastante concorrido o fim ele semana. Ilá no simpático bar do Oscar Pabce
Hotel.Bastante' preocupado,· com ,!>ua

festa de formatura, na Faculdade ele

Od�ntologia,' que será dia 10 próx;·
,no, o jovem lJlretor Sodal do ClLme
Jaze d'e Agôsio, Murlio Fel'l'eiftl
Uma.

:-: :-

Nos poucos dias ensolarados qUI�

tivemos, na última semana, a piscill'l
dó Sanlacatarina COlíntry Clull.
recebeu visita ele gente bonita e

elegante, para seu banho de sol e

plscma. Dizem os frequentador;2:;:'
lá é simpático, tranquilo e se tcm

perfeito atendimento.

Lions Clube Florianópolis, na

ltima semana, no Clube da' Colina,
"irn), promoveu jantar clançanté,
ndo a renda des1inada ao Natal
as crianças menos favorecidas.

:-: :-::-

Dimas Cirilo Moreira, sábado, ccm

<1m grupo de amigos, comemorou
,eu an�vel'sário. * .Para comemorai
1 51/ aniversário do Canasvieir<.ls
'ounÜ'y Club, sábado, su:) Direto!'L1

. euniu associados e COTI\zidados, vara

t O ppl'Is�ménto do Dia: "0 valor.
uitas vêzes não é mais que o e'feito

l� u.n 9l'iii1de mêdoJ/.

SC:ORPIOS'
Logo mais, às 20,30 horas, aconte,

I

h

·�.v· \ .....�.,." -:'� . .!� ... , �', .. ".1

i;"�""":-"""� .

'.,,'�'-.- -�- "-�-_":..

,I·,'

'_
,,-

,

procura saber ó que
a deseus'produtos,."
,mede ia. penetração ,;\IS de ,sua própria, pró-

ganda.r, ; ..
" .". �s\ 'fa:z di\ p�opaga�da O ,�
iri;--estir:nen mais�f ....entável do

,mundo. ',' iI" ,. .\
,

trJ ��.,
--.v .•

'

'---,;,==�------
,.,. -\

, '

Augusto Buechler
"'!'rj�!ie cem nova musrca.

No último fim. de semana ouvi numa estação carioca a mais recente música
.rínterpretada por Christie, cujo "Yellow river" até há pouco tempo mandava
il!RS nararlns de sucesso e ainda se conserva numa boa colocação..

A nova música chama-se Sa,n Bernardino, tem' as mesmas característícas rie
acompanhamento ·de "Yellow river" (bateria, som das guitarras), mas é ,um

� [lOUCO mais lenta e cadenciada. Olha, é difícil dar uma idéia de como é que.; fI;; (1 ('1 música). Só ouvindo.
"

t) A gravação que eu fiz' ficou bastante nítida,' à despeito das más condições: de sintonia que .havia no dia. E como ficou níÍida eu P,enso levá-la até a Rádio,
Anita Garibaldi, ao Mundo, jovem, do J, G. Xavier, para' ver se é possível apre,(SUlhí.lo pelo rádio. Fiquem, portanto, atentos:

Rock: o som da nossa era. \
O último número da revista Manchete thz uma longa r�{)ortagem coro êssp

'título que está aí acima. Uma reportagem' de 'Roberto Mugiüati com geniais'I, fotografias coloridas' dos principais cantores é' grupos do moJl1en,to. Lá estão'
I Santana (que abre a reportagem e aparece ':cqro ;,�\1 conjunto','numa fotografia� que ocupa duas páginas): Donava"; Tiny Tim; ,�,b�' Coc!<e-r; "'Sly.,&' lhe: t=amilyShme; Chi�a9a Transit Author'ity; John Se-bastiim; Ten VeMs Aff.ér; The WhOi
., J�f,is Jorli"'; Jefferson Airplane; Mick Jagger; Jethro Tull; IrQn. Buttedly;J

.
1 Joh,lr'y Mayall, Abaixo da fotografia de cada um rlêsses cantores �\ grupos -háIr
'. -

,
ums le�E'nd� e Cf lipll,resfjeetivo tpxto. ('ol()('�nclo a gente bem 1101' dé'll\tro do quecada um representá para, a moderna música po·p.

Sve C. Clark.
Na última página da reportagem há um artigo assinado por Sue C. Clark.

"que escreveu".- diz Uma nótli no canto esquerdo da página - "êste t1;,n'(respecialmente. para MancNete e é lima jovem jornalista americana em ,;l:.�ita' r
,'" RO Brasil - '{\stá" fllorando no bairro carioca ele Santa T('re�a. Ela é co,a1:',:�."a.

de 11m 11los mais. .imn:ortllntes livr:o� sôbre a músicà ror l.�TI"�c]o� r(;�c,.':,fem;"l1�e�'"

Rock: World B�I!!l ,As L�ve (Ütulo ihsnirado no ,título de um, Lp. de Jimi IHendrix'.,

8'0 200 pá?in�'s com defloimen{ós 'dps mlliores fi�l1l'aS do rode. DOW{lilS T(e:lt
Rall foto?'rafoü e edlto�L Sue -c. Clark fêz tôdas as ,ent't'evistas. Elea f redatorado principal jornal especializado" em rock, o R�l!ing Stone, de São FTancis�o" .

Jimi Hendrix..,.

DllS muitils r-OiSllS interrssnntes que se enf'Ontra111 no artigo de E�ue Clark,
uma dE'l�s é sôhrE' Jimi Hendriz, recentemente f"Jecido .

........: O mllior (los gr:mdes nomes do ro�k foi Jimi Hf'ndrix, que reunia muita,>,

.�'irtudes E'm llm só artista. �Je era 'adorildo tanto pelos ('olegas ins1'i'umentista3
como pelos fãs.' Trabalhou durante muitos anos como guitarrista de rhythmblués; indllsive nas orquestras de gente ,fllmosa como, Little Richard e' os
irmãos Isley. sua indumentária (cabelo 'gral)de, roupas vistosas) refletia,se
também em sua presença desinibida no palco. Seu brilho sintetizava 'um"a decl:\

. ração de guerra ao status-quo, unida à grande certeza pessoal de saber quemêle era, pára onde ia e :porque. Esta im�gem agradava os fãs de rock".

""""ca errou uma nota. '''t ·-·-�·r-·"-'r.-...",
Muita coisa se tem .dito sôbre Hendrix; �oisas essas que o trandormaramnum mito. AgOJ'á, o que Sue Clark declara a segui, é simplesmente impressio,nante: '

Sua rap!lrjrl:1de incrível ramo artista de rot:k·blues nunca deixou (1�'
���n?.nt;;r os SPIl� ('oJ�.r:ís'. os ol1?is jnrllrllm qUE' pjp .,,,n,."! tocou uma nota erraciil
(nnl1"?_rllme!ia erros musi(,ilis) e era incapaz de fazê· lo" .

. � ,D.epois dessa, não há mais nac!a' p:'lra se dizer 1

Instituto P��:.º�ivErsi·iaiii·l't: '

.. cwilso Il�TENSIVO PREPARATóRJO AO VESTIBULAR .1 I"
,

PÍW'éESSORES' ALTAMENTE QUALIf'ICADOS IPERíODO:' 01-12-70 à 02·01,71
,I, l liNIÇO. CURS0 'COM .�T:T,AS Í"HnJE'T'ADAS R APOSTILAS PRóPRIASi"�, .,' M{\Tfl.fCULA E INFORMAÇÕES:I' lurA DO,S ILHÉUS. 4 - II? ANDAR

IJ .

"

DAS l}:30 :A,8 11,30 É' DAS 15,30 ÁS' !3,30 hs, ;

··:l;.�"";i:�.�:i";;;:;"��,�.>�..,..��...,._",.li'
-----;;---

H,OTEL .

ANDRIMUS

1 Em FloriâIJÓpo}is, na: Lagôa< da Conceição, recanto mais pitoresco da
1 )3elac' IitIa.l�ir�,�,,'s lh4 ofer� Hotel ·;";flPart�e�()�. clWPQrumda .j.� disal c--' d� fithog<: por i�'$ 800,00 men

,
l'aÍa

-

'li �,o· fuetr?illo Hotel, !,

,H :''''!"'','''' ,p'.p"o,o"" ."'ont,,, "p,da;, .., hó,,,,,dos, "

,f
'1 f

'

it:� _J_ _ -·-'·-�'---==---_�����r��Kl
/TAVERNA PORTUGUESA

Rua João Pinto, 43 - Centro
(Bem pertõ do Hotel Royal)

pratos Diversos

Diàl1ían!ente Bacalhau ,

e Caldo Vel'de
Ambiente Selecionado

Aberfa desde às 10 horas da
Manhã até às dlUIS da Madrul!arla

Restaurante Típico

/

C�DERNOS JUVENTUDE
Brochuras - Espiráis em Arame ou Plásticos
-ICAL - LACI .- Latonados - C'romados

Isqueiros: Com uma e duas rodas
ICALEX (Automáticos)

ICAL -:- Indústria e Comércio Auxiliadora Ltda.
Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e 361

Cx. Postal, 137 - Telég. ICAL - Rio do Sul S. C.

i
I '.

._-'t_"_
-�-�.

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

-

RESTAURANTE'
CBURRASCABI�

GUAeIARA' í

Ex-Faisão - Sob nova adminislração
,

L
. Q::;a! .', te· #<iJi':t·:

\' �.
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Ulse forma êste ano 582
I

I

novos profissionais
A Universidade Federal de Santa

Catarina entregará ao Estado c ao
•

País, êste ano, 582 novos profis
sionais, formados pelos seus dezoí-

.
to cursos especializados.
.

O maior número encontra-se no

. Centro Bio-Médico, com 17� forrnan

dos, sendo 49 de Medicina, 43 . de

Odnrilologla, .42 de. Farmácia e 39

" de Farmacía e Bioquímica. '

,História, 22 de Geografia. 34 de p:e.
dflgo�iil, 21 de Letras e 13 de Ma

.,temática.
No Centro 'I'ecnológíco concluir," (l

cursos cêrca ele 71 acadêmicos. sen

do 13. de Engenharia �1çcílí;lic!1, �8
.de Engenharia Civil, e. 30 de Ellg(:'·
Ilharia .Elétrir-a, com, onção em

Enf'rrria e 'I'elecomuni-acôes ..
'.� Finalmente a Faculdade, de Ser·
.viço Social, agregada, à. UJliv,ét�itl-\-

�Na' di!;tribuíç:'lo. por Centros figu· .de Federal de Santa Catarlna í�:rl-

Ira, em segundo lugar, 'o Centro' S5> ·trega;l comunidade,' em' 1970� 'ml1j�
cio-Econômico, corri um total de 158 23 Assistentes .Sociais...
baeharelandos. Dêsse total, 84" co-" As solenidades. de .eolação . de
.Iarão gràu 'em Direito, 35 eh,' Ciên- _. , ,,!!rR11 serão iniciadas no, próximo
elas E�onômiüas, Ül e111 Ciências,' dh 4, no Teatro Álvaro', de Cárv�.
Cênt{lbds. e 20 em, Administraçiih,. 'lho, com a' formatura, de En�e:n�\a-

"

o ',Centro dé EdUcação vem in��, 'ria. �ril'erdndp.se nó. d_if" 18,' rom ;';l
,. '�liatam�nte após; coin l5í c�ncluj·n.\ . con('his�ó ele çu'rso- dos, :alunos': elo

f�s,
.

send? 36 de Filosorih, 31 '1e . Centro. de Educaçã�.
'."

v"

,Supervisores ,'do ensin,U
"ptii11árin.:rcônel1l�se';�, ':,,'>,

Dari,dq execução às atividades ,pre· '. ber:, ori':'TIta:Gfio' e' àssistêml'iá, tédio
vi�tas no Plano de' Traba1ho paiiJ, o' ! co·)edag6gica . dh'efa: e .:.if(dir�ta ;;

e

COÍT(Últe ano, 'o Programa d� Apt'r" .éül'sOS '.de ·treiáa11H:ll1to, de pl'o-fés-
feiçoan1el1to.,' do· Magistério -PfÍ.IÚU. . s6res' l�:)'imál'ios' ,hãÓ' titcÚádds ',{,In
-rIo � PAMP _ do Ministério' ola .

. âe(lorl'ê�ha' 'do� 'COl�VÚÜOS' fil'�1a�1I)S
Educa<:ão'.e Cultura deverá !)I'(j'ri,o. -

pAra- � ano' de- 70,. t'om 'C2 i.l�lÍ�lf:ct.e<; •.
ver, de hoje, até o dia 8 próximü,' "

da Federat:r.o .. ('ollstante;; --de .1:9 :€s·:
nesta Ca:Jital; o VII'; Enconttó N8· tR'(]OS e·;3 'l;erri-iól'iosc

.

,<:
cional de. Chefes' dos Serviços' (ie :. O' VÜ E�co(,tro' 'N�('h;:!1al; s":liú
Super,vi.sores çlo Ensino Prirnári(;, .. i\;stalado hoje: e tem' �'1;1'3 :ab�rÚ;ra

.
O. conclave captará co� a cola1.;o· .' rrr:lI'('ada 'para '�s' 9 ··_-.oós. ,(le .an\�··

rac�o qa $ecretaria de Educação. c ·"rih3i.. :11� ieatto .5:1v,;o ,de Cal:�ql;he"
Gultui:a. do: Esta'do, . com o: .princ('al Em. Santa' ÇátnriTI'l 's';tüo' vd" l'

.

objetivo 'cl� avaliar as âtividad0�� "tlo. A·:s "n'i;'çI'n .ns, cidad'�� d� B�lh,\áríO.'
senvolvidas tlelQ PA1VI'P, �m.' ilr:\'bi, ,h C· n1];f)ri�' ?rllsq'u:e,' . .Bhl'menatt, ..
to federal e' as ativida'des dos' Sei'· ,.,', �:'ve]aYIt;� � e' ltajaL" ,"

'. .'

','

viços dê SUll«:;rvisores do E�sho. (.YiJ
"

n : ell';('n:a�erito' . será:- �'in "'Pôrto
âmbit�

.

estadual e múnicipal, a" s<!--
", .1\1egr�. no' ;<i:6xiíbO'

-

'(lhi 1 L
,

".
'" ..

Vestibular ja ,teM �ai$
'de 230 jovens inscritos

Duzentos e trinta e dois candi,lu' ".lh,' i5� ,Físl"as; 67 para a árefl' de
tos estão 'regülaúnente insáitos· no

.

ri�Ílri "S' Sochis' e' Humanas' e 8 Ptl'

Departamentó de R�gistro . e C(ln. . 1'1' a' de ),rt'es' � Comunie�-lç(,es ..
trôle" Acadêmiro, l�arÇt, o (;oncursCl
Vestibular úrü('o e Unificado da

Uni\lersidade Federal de Santa Cil·

tar:ina. '

Seguríao informou o Diretor do
.

, DC:1f rta_i-iH �� () de' 11egistro, e 0ÚO
, ti-Me' AéclêEllcO, as ipscr\(,'ões àeyp:
rflo se.i- feitas ,com mais' intensiJ.a·.

Dêste total, 99 optaram pela área de� '3 pHtir 'de�ta semann, <'om .�
de Ciências Bíológio.as, 50 oara a d� COll('lusã� .'

dos cursos secundári,��.·
\-",...'.' !"---IÓII'���'"""",-_.........'. '_..

·

__..........-_oiiiiiO...__.._
·

..-
"

,--

.....,......." ;!"J'I/)I�., .•

\ I) ,

1.: X t U R S ti E S . 1.,1: R � U

I' 11 E U R O P A M li R A 11 I L H O S A .i

I

'�f
,

71 II

31') 'dias _ 10 países -- avião a jato
,

bons .hotéis _ tudo iricluido _ amplo fÍl)a',:ci 'm�l1to -"-- g' ia f-I nd'O

português..
.

.

•

POR'l'UGA:L _ ESPANHA _. FRANÇA _. ITAr IA _ iiUS'rrI \: -'
SUlÇA _ ALEMANHA _, HOLANDA _. BÉLGICA - I G'.ATERRA
saídas: janeiro: 2·7-14·21 _ fevereiro: 4·25 _ março: 11·25

Inscrições:

ILHATUR EMPRÊSA DE TURiSMO tTDÂ.

rua trajano, 23 - 19 andar fone 2355

/

Videira so
terá água se

pagar débito
i

A Fundação Serviços de Saúde
Pública. entidade coordenadora da

construção do sistema de ah�s1"f1"Í·

mente d'�"wi da cidade rle Videir:l,
poderá determinar a paralisacão das

obras, caso persista o débito da Pre

feitura no valor de Cr$ 200,00000

para a Fundação S!'sp,· já vencido

há 5 meses. Para levantar o numn-

1'81'10 comoromissado. a Prefeitura

Munici=al lançou uma taxa de

('(lntri1'uirpo de me lhor in. m=s a no

pulacão .não está comparecendo 11;)

'ra liquidar SURS parcelas: necessários

nnra a' -onclusão do em""re:endimcn
to. Face a gr�virl�de da situac'to.
vini"lI narn vi(lf'i'ra O· Diretor nf'·

gional cÍa Fundação Sesp, reunindo

a 1iderailC3 d"q'lf'h N1m":"'idc.1" "'1·

r ..... P�(l...,()l� () npoh1pn1'1 e n::1 ()(> .....sr:(,.

foi formuladó �.tr1vés de nota ()'l·

ri;:,l, um 'anê1o' i; PO'1UhwRO [l"r1

qile l"n ,;ue. em rlin. a. 5111 < rota 1 A'1.

do �irlo con('edido um prazo: de cl.UIlS
. .

s('n,qn�q. n�ra ·nV11ico'n.' r]" "(.·�·11.

hrl() d1 ('a·m'1��h�. C�sO. rif'r�ish a

-inrliÇerel1;-'�. 1'0�·Nir. Sf'r ínhrron1ni·
�l'� IP'n'.:) �nl)"r"l r'11�P i1,(:Õl1Sqn1111··in��is
dI> r.r" T.()()I)'0f)6.()(1'f';.fji_;e;p"df'ri� es·

ln,. ":onctuídél e'm (lOiS ou 'três ·me·

Sf'�.

Mães fazem
Feirinha
da lroduêão

Orgânizada - por
.

UlIL grupo ()-J

'''�''S spr� 're'ali'c";d3' nós 'Iróximos
di8s 3 e 4, a· r-p.fri·'ha, .d. Pr"Q .�

.

."

do Gru"n EscoÍar Barrei�'os Fil'-,o,
desta Capital.',
A Féfl'inha ('onstil de, prGClutos ;01 li·

inentíclos .

e
.

artesanato, J,tncluzido
pelas' pr.óprias mães' C)" ,]1111105 l' ;;

prodL1to ela vend,]· ré\lerlpr': 01'1 �",

nefício' da Caixa ESrol.c-l' p::ra aLcn.

dimento das necessi�la("l;� 0xtrá,esr(J.

lares cio an.o letivo de 1971

A ,comlssao oTganizadcra ..•:st.á
.convidando _todos os paiti '" fl""'l"!<;

pessoas
.

interessadfls. em ,tolabo";ll' "

com ess::l iniciativa comunitória,

INPS dá curso
.

,

de'Relações .

Humanas

, I

I
:1

.

Os funci.o:->á,'jCls do I �::'c; . -que
ef�tllam o atendime'1to ao nlÍb1ico,
s"r80 suhmetic]"s a cursos jÍ'l-tensi
vos de formação, apri1;i-orament('�
e relacão hÚm3'l3S, segundo de
[('.minacão de Mi.nistro- do Traba

lho. e Previdê'�lcia S �('iql "'TIl !,orta
I'ia de número 3.623 datada' df'\ 20
80 tOl':rente." Entre, ouf�S .;ft]p('ic;Ã·<,s
.�sta'belece O Mi1istro d'o trabalho
�ue as coordenações de beneficios
d'verão fw!cionar, nos setores re

latiV0s ao atendimento oúblico, no

horário das 8 às lR) denffrci. das
suas conveniências de hmário.
A portaria mini�terial cria ('0-.

J1lissão esoecial oa"a rever tôdas
as normas de s;rvic'l e· i'lstrllção
c tem b<1<;p' n3 necessirlac1e dE' d�c;
hurocrati7<1ção elos servicns elo
f �titl1to Nacional .e Previdência'
Social.

, . ;___-'-- --,. �_

I

Já encontram·se em tráfego qua-
.

tro dos dez veículos recenteménte
ildquÍl:idos pela Emprêsa Santa A�
jo ,da Guarda, cumprindo o itine·
Tário da emprêsa que faz linha 1< lo ..

l'iauópolis·pôrto Alegre" Os nôvos
ônibus Marcopolo são. os mais mLl'

. del'!1os já lan('�clos ]1eí� indúst, i.l
brasile'ira

.

e es1·ão. dotfldos de j"ol·
tronas reclináveis em 1ec\dos n'\o

inflamàveis, renovador de ar, c\llc

fação, tew solar e vldro� ray·ban

.

-

..

" " �,'-t�

Santo 8,njó
..... ,,'" �

IPoe novai
IfFota em açãü

além de outras instalações. Os mo,

dernos veículos da Emprêsa Santo

Anjo da Guarda têm cap3cidacle pa
ra instalar 41 passageiros confortà·
velmente,

Segundo 'fonte da emprêsa de;
trans;pol'te coletivo, os ou\ros seis

v('Ínulos que nassarão 11 integral' a.

frota dev€rão sel' entregues rim'

próximos dias e entt'!ll'ão em tl'ân·
SilO illléd]awlI1el1te,

/

I ' '

falta, de divulgação eju 1ca':;:
f'estival de Música,Pop'n 'f'

, . ,

'

; o Festival de Mú,jçª Pop, reali- em I' reve êles' ;' oder ão eS!'élf ceman presenças mais 'lmportaní e, "O
.-

�

z�do do.uingo, no estádic da FA.C,
. dando lodos os movimen1os de 'Jr· tival de Música Pop, conquistar.no

p'�COL1 pela faltai de divulgação é ·O�'. . t�, com'Jni(;a�âo e cultura em nos- , os aplausos e a sÍlllvatiô .uo , "u�tli,.,

gilpização, embora apresentasse con- sa Cidade." Encareceu a necesslda LO.,,�, "Le' «o l:�\ .iuo d I ·:�A\.

drçües .artísticas de se .ranstorrn: r ,'. de de haver, 'comunicaçüq e(;:1I Falando à reportagem, Imperial

e,in algo mais sério no' campo de amor, '�llegando que todos tivern» , disse que, ";'0 Rio' e em São P5ilki,

.�[;SiCa dá juventude.' OS
.

qíe11!ores .Intenções. "0 1°,. F��o
.

êste Fes i.val ef3lava su;,.,r.b<:daia.:!.:)·
":Um públi:co reduzido '3' sem entu- tival f9i um início, .uma : e-x,?erif,ro. e, �Ile, n�o (ss� a ,o"'Lv,i .;.t;: \) .:le

siillmo' espalhou-se pelas árquiban- da" At��vis' dele muitas .cclsas ' Foo, ', ú!.'im'a here, feria straldo dt".","a:,

�s1�das: :(]o ginásio dispersando-se lo- .. ram de�c�berf�s, ·Uma.' d.�las; �'a' de ar.tk as 'talYl(ls�s d õS� 1�: �s rh

go. após a apresentação -4o,s primei. pr:Ít'1d�al, 'é, ã :pos5ibi(id�de ,de. �ar. p�rtiéip'ar de um' certame dêsse '1&

]'08 conjuntos e cantole�., retardada . ji'rmcs. para' uma segunda et,n�a;' 1,Ít\1 '. riero, o prtme iro que se realiza :'.0

p�lo curto-circuitó prov(;ca'do quan . s-é�urçlb Fe s i�al qúe':reÚi'i!;'n,ão 5-0 . f"rasil, ,Ês'es ;rvl'''·S têm mui o va

�'(j,' ..
da '.ligação "des inÓ'mct'"osc apare.

.

, ." .'
•

'

lor e' FI�riarl(��o'lis pode se t()rl1�'
, ;' él ,it'Y�'I1'ude ;da '.Iha,· como tamb�m

·�'.:;,àS" :de som e. instrumentos elélrt,·'· . '., .",' ,
'.

' , .,
. "n.Qtída na.cjonal. e :até mesmo ii"i!.,r.

t
,., ' :, (Cori.vi.(Iíid.��" d�

..

·'ou�ras cidild., e� . e d!),os ' -,. ·,n�.cio!�al, se rea'hl� "m Fes iv I N'j·
I'

.

.

�utrcs Esi!idç�.- '" '.IHa é m�r,'víp:o.
I • -

"

.

dona I de MÓsic:a Po!".' É uma .rü·

'1"
.

.� 5a" e. ·possuf tudo '.0 'que 'POSSq,VOS
, . ,,�. 'I'

. i. "{A .',
'b' I" '.'" ,'c' ,.

. ".
. I'rloção barata, f!ue' contaria. con', ii

j;hH1e,a que o'es orço· e 'oa vor.·:1··.·· .desEjar', r';!ta' tÓl"!sc�;uir .·syr,e,s,s!). .

'w"'d' . '. 1'" '-d"F'
"

.' Y •• hjji1I .. cQla'�or.;::ão'.e :oberiuradl' .'\.
"e· os' Jl;Vens or�!1I1lZéi( Ole,:; o �'S··, àbsolut(>" em. romo·"':.E<S aI'H5ti� ..

,S,
' .

tt'i'fll devam ser ::1evad'os :','111 cont;;. -< �i;f. ,I:!�tiet.· i�;i,�r,.i��" i!��lus!�e e,: '·,r'.'.. ip.,
.

'dâ a i�prensa 'i:lr',siieira a:abai1,J(l
.' � '." '" , ..... '. ':pe� se COi' ;fluir·r'otída .lmbém no

a:.áus,el;!c-ia de:·rn,Ulivaçi1o·,:ftli' a \:.a'l'· i:-i'palme,�'t�';:.,,;o. túti�mb,' 'Ê"j:re�i5(; .'. ..�.

"s(r"pr�nçipal do i;�sl1:�es$o 'til]:]_'? FeiJ.,' :- n;e.:e·� � •.
'

ciir�' e ex "Iorilr .i> 'cfúe"·��is. ,ex1'i!rj.or,
..

,\t;ul ,de Música Pop. �
,

,

" ,:: : ,·t�" d� �e��at��na( ne�ta 'Ílh'j; ),,;cr
.

,C(';Ple.n,�ptou,
.

(linda. Q com"osí·

,I ". ,',

' "

c.' ,

'
", fyrir.i��ar >�s;t,à'. iuv��iude' :a!"d:il i��' 'tor:' ,,,� Cidade é sinséldonal, ehei.,

,� . .carloS Magno;'" o qri�i1Í,�-:'p�l' l,ri·:::. ,�i�i ..�;it!.}Ílí�lq�; tra�er ge:tlte". "1;>":. :':�, :'das m3bres' bele7:�:;" >�., <-ent!': vív:,

lesih1a-l, declarçnJ que, 'houVe' mui �n:: ,{ . ,; 'i:inià(,�'el\1,Í'im;' .: f:,Jv,(; fi,i:""um· 'Ji�rdaH(!i.'
.

,.,�:i,�teHge"'é( a!e?re .. , çoit:u"i :'ajjy�, Há

.fS,lôr��,. é'mbOl'�:: dricta '.� l'J��li.Lss';', -: ;;� r�'.,i;;q�l�iji.� �n�;':A�, \ta;I.;' '. i;'; .� ,�.� , ", ::u'inll ',!tive�híde sacli�':' e. di5: ,75;:' a

.P,OlWO'·, p�ll'a o sW:é.sso ·d-:.sej'uiJo; r:1<'.,<" ;:;' ,', ,. ,
. '.

',� ;"', - "
:'.' ri',·'ti1ar, a :'r"mhver.:. !,5� f! m"j'"

q\le, a'inda, assiní, aeré'cjita"ter c])-.::; IMP.E·kfAL- :E:�M�RíA' St�LLA; :AS .�" irh:·t;'ri"'lte- p d�vp. SE:!: a rov�i:ildc"

4(f' iní�io/- a ;·lIiIl,;�gl'ande:. )'�Qrriêçd�';,', .;
. ,�:.: PRESENCAS ,FAMOSAS

'

" ; CarlOS Imperial fo.tOgrafoi1 o "'c's,

njs,se" ójliçla, q,ue .,,� -::'ó&'S'.Sllp';r;,,<, :., :, ; '-'.;., "

... ,.,.
'

".' ,'.. ''.
" ti'n1' n:'·_' ,,,, re'vi';t1 ":"T".í1�):e e" {'

.rrnvb.u (:úe os jôvens JlpH�.nopoji:ta"',. ;\. .'�sl:;�i ,:i���'i'i�l" e lVI�Li�' Stl�1Í:1' r�gressau ',o').t�m aO' Hio, clr:' r��ll�i·

ó�s têm rhúita. f6rça,�' :qv,e ',d-ellt�'Ó:' 7
• S'l)le�qore : :'(e�;t)�'nner),' fot'�rn

"

aS
.

r9. 'ac�rn;panfiúlo de Mari::t Slella.

,'":,f
• t,' t

..

�'. 4
'.

"

.'

Ao' atingir o exp:res�ivo montante
sl.lDsctito .de

' " "

do_CIM ..Coritrato delnvestimento
M�nsil-aUNIVEST S�Á.,-pioneira do
,si'stema, �ente-se no:dever de. agrade
cer'a tôd:os qiIe:a têm,.honrado com a

sua confian,ça 'e :,congt.'âtula,�se com

setts clientes,' colaborad,ores e a,utori
dades financeiras, :pelo significado
desta reali�ação, provada capacidade,
de investimento do povo brasileiro,
fator decisiv,o para o contínuo desen-
volvimento do país.

. .

.;->' ••
. ,

,
"

.r

UNIVEST'
UNIVEST S;A. - CORRETORA DE VALORES - Met:1bro
d;t B61s� d� ValQres c;le S. Paulo �.o 67 - Carta Patente do
'B. Central n.O K67/1373 - Capital e Reservas Cr$ 1.573.137,03
Rua Líbero BadatÓ, 293 - 27. o a;1dar - PABX 34-9191 - S. Paulo.

'I.!AI UNIVEST S.A.' - DISTRIBQIDORA NACIONAL DE
r. 'TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - Carta Patente do

Banco C�ntral n.O A-q,8/4623-Capital' e Reservas Cr$ 300.000,00
., .

, . Rua da Quitanda, 114 - PABX -37�0161 - São Paulo.
.

•

,.
'

.
'

. ,:.,
"

;.' �,'
"

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BELO HORIZONTE
PÔRTO ALEGRE
CURITIBA
BRASíLIA
RECIFE
FORTALEZA

SALVADOR
FLORIANÓPOLIS
ARARAQUARA
BAURU
CAMPINAS
PIRAClBABA
PRESIDENTE PRUiJENTE
RIBEIRÃO PRBTO

SANTO ANDRÉ
,SANTOS
s, JOSÉ DOS CAMPOS
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A palavra de ordem do futuro Gover
:nador Colombo Salles para o seu programa
:LI G

� ...

d
'

",ue overno a ser uncia o em março de
, .. 1971 é "unir para desenvolver", Por outro
...," -

._. I, ',_ -:

lad� o mesmo empenho de união e de
desenvolvimento vem sendo pôsto em prá
tica nelo Governador Ivo Silveira desde

I fi. ;.;'�'.:; ;que �;te <ai�suIÍ1iu a Chefia ao Executivo,
lf... : ,:,'�; em 1966: E de se ver,' portanto, .que oatu�l'
.� .�,', : � ,'0 fútul'o Governador mantêm' em comum

um ponto de vista oue, de nOSSa parte, cOIÍ-
sideramos primordial para que Santa Cata
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'ri'�1a nossa. continuar se alçando no panora-
L:�, '>" �i'

.,
,

.. l' t, r;� , :�a nacíonal entre os Estados que mais con-

b:ibuem !}aJ'3 o': desenvolvimento do País,.
fazendo desta 'unidade da Feden:cã� um têr

ritério. de trabalho, progresso e

>

palz' social.

o processo de escôlha do SI'. Colem

ho Saltes nara sucedeu o Governador Ivo

Silveira, obedecendo 'a critérios excepcio
ng is tendo em vista os superiores interêsses
dj:l Nação, encontrou no seio da coletivida
eh' catarinense a mais ampla acolhida. A in

d�kaçf.í(t do S,'II nome �}elo Presidente Médl

cí ub; iu '(Ir! imediato uma perspectiva ,da
li"lãu c de pacificação pclítiea, !i�!a qual
t'�llIbém se bateu o ,Goveniador Ivo Silvei-

'nlj cmis<;,guiudo a,té certo ponto o seu in
tento. De qualqu�r, f�rma, a semente aqui
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plantada haverá de vingar nos anos futuros
em detrimento de divergências e interêsses

Inúteis que pouco ou mesmo nada podem
fazer para o aceleramento do (nosso progres
so e para a harmonia' política dos catari

nenses.

Estamos . convictos de' que reaimente

só a união e a harmonia poderão conduzir

,ê§te· Estado ao encontro dos grandes dias

que seu povo almeja e que seus Governan

tes colocaram cn,fre suas .metas .maís pre-
, dosas. Vivemos tempos novos e, a realida
de partidária de hvjc já não comporta lu

tas políticas (Iue fogem aos ínterêsses cata

rinenses da atualidade. Os extintos Parti

dos nada l11ais são que fantasmas do passa
do e não se pode admitir que seus espectros
aind» rondem o nosso quadro político que
os catarinenses não desejam ver como uma

casa mal-assombrada, a esconder nos des

vãos da sua obscuridade a velha e carcomi

da poeira que há muito �á deveria ter sido
varrida para longe, quanto mais longe me

lhor,

Há, uma parcela considerável dos nos

sos homens núblicus que �á se convenc-u
da necessidade dessa união, embora uma

minoría recaldtnmte ainda, .insista, mn
'

con.

tLuar empregando veÍhos métodos. Espera-
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;� :�:. i'� ,',� ',. ",0, Goyernç.tdor Ivo Si!'/_ejra, nurn ato rt!.l2.

IE ''t ",' :� ,,:,' l,':l:p:llríme. extraordin_ário' r-ealce a, ü perfeij:oI 'j 1;, >� � '�
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I -'F " ,',enteridimentó c0in o seu sucessor, Engenheil;o
Colombo Salles, encaminha à Assembléia

Legislativa' a mensagem com a refouna admi·

nistrativa do Estado, elaborada sob critérI·)

programático do futlj.ro Govêrno estadual, de

�êôrdo C01)J. o Projeto Catarinense c:e Desen·

,
volV'Í).nellto, A Si�llificação político·adminls·,
trltiva dêss.e f�to umvi4a ao come�táriq, pe,l?,,'
qual se saUente G alto exemplo de unidalle
,de vistas e harmonIa que tôda a Nação pode
colhêr ,da máneira :_ não apena,> pacífica,
senão também amistosa e solidária -' como

se processa ém Santa Catarina a solução
democrática do problema suéessório.

,. " . _ ' ,_ .. ,'," ,,_, ,Ninguém ,isnora
r

a excepcionalidade
imposta pelas circunstâncias histÓricas sàbiR·'

;: ': >ii'erÍt; dominaâàs pelo, Presidente Emílio,
G�U'rastaz!1 1\fédiei, em meio às quais teria de

de,;orrer, nb país, a eleição dos l10vris gôve;'.
l1J.dOles dos Estados, e o modo tranqüilo e

exemplar como Santa Catarina, integrada' ri'!
m,\is íntima solirlariedade com o eminente t'

tOl1l:�do, Presidente da República, soube

transpor dificuldades,' contra as quais, feliz·

mente, se haviain :prevenido os Catarinense�,
, "!lob a orientação patriótica ., do seu ilustre

, Go.vernador,,' com o amparo político d}l
AhENA, Um' único candidato ,- o Engenheiro
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nlr
mos, ardentemente que os pOIUCOS qee ainda

não se deram conta da necessidade de se..

,harmonizarem politicamente tenham I) bom

senso de enfrentarem a realidade política
dos-díasque correm que haverão de ver que
a mesma é grata e só oferece razões de no

breza para que possamos efetivamente edi-
,. ficar um. Estado rico e poderoso, integrado
.eada vez mais no esfôr'ço !l'elo desenvolvi
mento nacional e pelo aperíeiçoamento da

.nossa vida pública.

As feridas das antigas lutas partidáslas'
podem e devem Séll o; quanto antes cicatrí
zadas, O remedio=narà Isto é o bom senso,

" - ".:. ,

é a compreensão, é o amor por Santa Ca-

tarina e o despreendimento de ínterêsses

particulares em favor dos ínterêsses globais
da comunidade catarineuse, Este povo que
tem dado o melhor do seu trabalho e da
SHa confiança nos seus homens públicos
tE':JU o direito de merecer dêles u' reciproca
.em têrmos .de eficiência- e sinceridade de

princípios.
Espetamos que os eleitos a 15 de no-'

vembro, tendo: em vista o uôvo e alvíssa

reiro quadro que se "ai esboçando, se com-
'

pel1.eh'C�l, todos de {!uê só com a união po

der�lI1os alcançar o desenvo�vimento alme

jado.

Dto
Colombo 3alles - passaria a perso:lificar, em

\
() completo entendimento entre ambos no

todos os círculos da opinião catarinense, �\ mesmo propçsito de levar Santa Catarina a

vontad,e e o pensamento comuns, incluindo' iiempre maiores índices de crescimento,' C,:I1,
ademais a simpati2 e a confiança do Chefe' soante, as 'aspiraçlies gerais de seu povo e de
do Executivo Nacional, SarJta Catarina, 'pela 'suas classes produtoras,
expres'liva unanin�idade de sua gente, saudou Saiba, pois, tôda' a Nação que, também
o seu fUlü�O Governante, como' o homem a , neste' passo, ó E�tado de Santa Catarina iliio

quem não só 'se confiariam os destinos do faltou à evidência do civismo de S1!a gente e

'Estado, mas a continuidade duma polítü:::a da superioridade mental de Seus homens
desenvolvin1entista até, ,aq.ui trazida e , pÓblicos" mantendo·se tranqüila:e confial1te

, � ,".', f " i - ... �

exei�utada 'colÍl'ininterrupta, ,;,fi>4�.Q's�q;<;� ;e,q;i, ',i:<r}l� ,qQl"t�nuada, e segura marcha para ii ;;ua

patriotismo, O Engenheir'o CoLombo Salles éxjmnsão S9cial e econômica.
coéstaduailO que con1a assinalados serviços ao " Quis o Governador, antes de encerrar em

seu 'EstadO e ao país, foi recebidú com o;. ,rrÍà,rço :próximo a sua �estão, que não falb,ê-
naÚlral l:egozíjo dum po�'o que nêle recoilliece sem ao seu nobre- sucessor "as melhores con� ,

,

um c012digno e competente sucessor, no' ;aiç'5es l�ar�, de'�dê��lógo, :' iniPrimir' ao sêu

mandato, até agora digniti�ado pelo Govet- G,(,lVêrno diretrizésÚnerentes ao �eú Plano, de
nadar IVo Silveira. ,(lbenvolViD;lel).to �, � e assim, anviando, à

E se faltasse' uma demonstração mais Nssembl:éia' Legisiatfv;a a, mensagem d refOf·

eloqf(Pute do qtle a da pácífica e harmôuica ma ...,dminístrativ� ':"" elaborada e preconízad3.
'sollJ.ec.o do' problema sucessório, para provar pelo GovelÍndoT eleIto, faculta, por antro

l '

a perfeita integração política e espir'tual 1;)(:10, ao pais inteir,o a exata interpretação rio
(']lhe os dois homens públicos - o que pr�sente iüsÚintE� histórico, ue' Santa Catarina,
de lxará em breve o cargo e o que o substi.· coerente c�m as m'elhqÍ'es 'tradições democrá.
tuirá no exercíci0 para o 'futuro período tiCfl,S e p81'ticúlarní�n'te ,identificada. é.om i o

goveniaJ;nental -, o acontecimento a que BOS e;'erpplar ,: con1Po;Jám�rrto, que ,v.erp tendo:
referimos no 'início, ou, seja, o encaminha· desde o r.irimeiro'::,ctia �de' suas" �, 'atividades
mentb da 11lensagem' da reforma administra· goye�nam'��tais,,' aquêJe' que �erã, rtá, �scaia
tiva 'do Estado preconizada peÍo suc,essor do dos gçVenUljJor��'��: oatarinénses, 'o, antecés�{)r
atual 'Governador ilustra, documentà, exalça ,

do Engenheiro CoÚ:nr�bo ·Sa!lés. ,\.

A

do da ,Yerda
Gustavo Neves

'Há uma revista especializada em te

levisão. Vamos abrí-la, Na primei'ra página
;está lá:, '''Filha de Mauga renega o pai:
êle é responsável peio que aconteceu a

Cidinha",
• V o'ltel11os um pouco atrás, Quem é

;�-.'.�-,,�,:- ;"-�ê-8�11os M.anga? E' U111--dos (�donos" da pl'O-
gramaçao da TV Record, Antigamente Idi
o diretor das chanchadas da Atlântida, do

���i:�,,;,,: , ,j)téinpo,'de;::eyll FaJney,',OscaJjtQ, Zé Lew-,
"t-$(};",.;, ", goy etc. MãÍ1ga fu",'1cionav·a ab:ás das ,ca

:�;�::,::' "i;;�ràs, Há um� ano �nas�ou; a aparecer dian- i_
",,�.,,",.< '\,

te del'as, 'num progràillél da Record chama
;'>;;'1" , do�"Quém terp. mêdo da verdade?". Ví dois
�" �l Q:t '0(', ,,&.�;., - -

.

,;" ,.,."".,,' programas: dêssés. .

, O primeiro,' Com Roberto Carlos, Mas
!;::';;;�',,,: � é·,,,precis6 éxplicar a rhicânica do progra

:!jl�. "Que:n;t tem mêdo" ." é uma espécie
-",�"; .. 'c!�,·trji::>LmahHic(), onde o qu� está em j6go

,: é o caráter e a' atitude das pessoas no 111tÚO
em 'que viv;em, Seis ou cinco jurados,' qlle
si'ío ao mesmo tempo os promotores, ' se

ell('�lrregam de "absolver" ou "condenar"
o réu, As acusações são feitas por uma

V07 '111 isteriosa, Manga tem o papel de "me
diado!:" .

, .-

, No programa em que Roberto Carlos
!c\(o "réll1','senti que estaY<lm a,poup'tü' o

'jovem ídolo (é 'necessário não destmir os

mhtos), Fizeral11-1 he alg,u111as acusações tô
las e Qutr:ójs cretinas, das quais O cantor se

deSCartou com um sorriso 'despreocupado.

"'".'

"

Exemplo: "Roberto Carlos' é plagiá
.rio". "Roberto Carlos não dá exemplos edi
ficantes para a' juventude que: a- adora".
"O ctlilhado de Roberto Carlos passa che

gues sem fundos". El�l respost� à isso, Ro
berto aplicou o seu charme, foi soterrado

por confetes e, à final, absolvido por unâ
nimidade,

q outro "Quem tem, mêdo ... ", que
vi, trouxe p':l�a o banco um sujeito que já

. foi tr()ço,.prá burro' no rádio brasileiro, um
cainara'da que hoje está ·na pior� César de
Ale,ncaL As: acusações foram estas:

"César de Alencar foi prêso embria-.
gado em' São P�lUlo, e deu um escândalo no

Distrito;; '_ no aparêlho desfilávam rec·or
tes de jornais da

-

época," estampando' fotos
de Cés�r de Alencar inequivocal11�nte prê
so, e ,com' toda a pinta de que estava mui
to na sLia. "César de Alencar é dedo-duw"
- e foi lido um manifesto de funcionários
da Rádio Nacional, em que vários artistas
confirmavam êste ornamento da oersonaJ:i
dade elo animador. "Césàr de Alencar é
ladrão" - foi éxplicado que César' teve
seu contrato rescindido com a. TV Excel
sior porque arranj'aJa uma maneira de pre
miar com um automóvel um narel1te seu.

ocorrência denunciada pelo -pátroGinador
do programa de César.

Muito bem. E daP E dai, é' que a

desonestidade da coisa transpirava por, to
dos os canais. Era evidente que Roberto

Carlos não iria submeter-se a 'uma jogada
violenta dessfls, Mas, para atrair o público,
anunciarám o cantor e serviram Toddy,
como num lanche de escolares.

Quanto a César, não; César está na

baixa, talvez precisamente do cachê. :8n
tà(J, o Manga pegou o César e virou do
ávêsso. Dava'pena ve-r 'um homem justifi
car o injustificável, contrariar o fato pro
Vado,. dizer qhle estava no Distrito, tratando
do roubo do automóvel d,e um amigo,
quando estava mesmo por trás das grades,
E 'êle, que dominava auditório de 10 mil
pessoas, estava acuado perante os sete ga
tos p�illgados do estúdio; suaVh, I:umava um

cigarrq atrás do outro. Pára defender o

leite das crianças, fêz um streap�tea:se.
Voltemos à revista de TV: "Manga

, ;separou:�se da mylher para casar com Cidi
,nha, que abandonou o marido e filho de
um ano,' mas deu tremedeira; êle passa de
,Um co.varde, diz I(átia Manga, filha do
,proôu!o r�', Mais adiante: "Cidinha cortou
os pulsos e o seu marido teve um enfarte,
tusto ,por causa de Manga," "Manga vivia
me assediando, e agora me faz essa, diz Ci
dinha".

..

Manga andou dizendo que ninguém
tem nada com a sua vida narticular, decla
ração que lí com um inc;ntido desejo 9;é'
me transftrir para o pensamento de César
'de Alencar.

, , ,

Todo mundo tem mêdo da verdade'.

Paulo' da Cosia Ramos

De início, as viagens de Paulo VI

impressionavam pelo ineditismo de
um Papa deixando o colorido barrô
co dornundo vaticano e estreando 'o

jato ou o helicóptero.' Hoje, interessa
mais à opinião o destino a que os

aviões levam o Papa e o sentido que
terá ali sua

I

presença, pois as via

gens de Paulo VI parecem indicar
um. nôvo modo de governar a Igreja
e de .buscar contactos com o mundo
fora dela.

O itinerário de Paulo, VI, desta
vez, se avizinha do percorrido por um

jesuita espanhol do século XVI, São

Francisco Xavier, o homem .queTe
vou o Evangelho às .Indias e ao Ja-

, pão, na esteira das conquistas ibéri
cas.

UMA' VIAGEM DIFERENTE

Anunciando sua viagem em discur
so aos caideais, a 23 de junho último
o Papa afirmou que seria "diferente"
e "mais aprofundada" e' isto não m1;l
dou, f mesmo depois que porta-vozes
do Vaticano declararam ,que leria
"caráter estritamente pastoral".
Dizendo, muito pouco ao leigo, o

adjetivo é feito sob medida para
abarcar as atividades mais diversas:
é próprio do pastor, quer preocupar
�se com 'a formação dos seminaristas
de Manilha, quer informar-se sôbre
"os problemas políticos da Asia e sua

solução" -' como consta da agenda
da I Reunião das Conferências Epis
copais da Asia. Bem significativa
mente, o relatório a ,ser debatido nes

sa reunião es'iá sob a responsabilida-'
de dos bispos vietnamitas.

Os itinerários do Papa vêm reve

lando 'uma clara preferência por al-

'guus pontos-chaves do mundo em

mutação: Organização das Nações
Unidas, Orienté Médio, Africa, Amé
rica Latina. Em Uganda, no ano pas
sa,do, os repórteres, de Paris Match

.puderam observar, depois de tôdas
as cerimônias oficiais, a visita à nun

ciatura apostólica, em Kampala, do
Presidente Milton Oqote, seguido,
alguns ininutos mais tarde, por Uma

delegação nigeriana. A visita à resi
dência. transitória do Papa

-

durou
duas horas.

UMA DIPLOMACIA 'SUTIL

A €xperiência diplomática da San- ,�

ta 'Sé remonta ao século V, quando
os papas:, enviavam' aos"' imperadores
de Constantinopla '-,- que cedQ' Se
tornada a rival de Roma _:_ os s€Us

apocrisiários, ,os embaixadores papais
de �ÍJtãQ. Os núncios são 'formados,

, geralmente, em instituto próprio, -

a

Academia Diplomática Pontifíciii,
que, conta mais de 250. anos de exis-

. tência. -..:

"

Aos alunos dessa Academia, afir
mou uma vez o então Cardeal João,

. Batista, 1;fo'lltini que; "se por acaso,
a diplómàcia pontifícia vresse a' de-'
saparecer do mundo, a ordem dipIo::
matica ficaria privada de u}na, esp��
cie 'de -modêl0, .. ; pois ela' é a arte '

da paz." Feito Paulo VI, Montini
levfl consigo planos e fórmulas de
paz, quando se propõe 'ir a Uganda,
sagraF 'um santuário, ou a Bogotá,
para encerrar um Congresso Eucatís
tico..
Outro· exemplo, recente dessa di

plomacia sutil foi o discurso pronun
ciado a 6 de janeiro de 1967, decla
Fando, a'iante do Embaixador da Chi-'
na NacioÍlalista (Fanhosa) junto à
Santa Sé, a pretensão de manter rela
ções, com uma e outra China, ou tex

tualmente, de "reiniciar contactos, as
sim, como os preservados com aque:..
la porção do povó chinês com a qual
temos, relações amistos,!ls".
I ., "

MUITOS ÇAMINHOS E UM
COMPROMISSQ
• A Igreja Católica tem muitos éa
minhas de penetração num país. Os
primeiros católicos em solo

-

áustra
'liano, semente do milhão e meio que
Ó P?pa ,agora yisitará, 'eram conde
nados:; desembarcados das galeras in
'glêsas, na epoca em que a Inglaterra,

substituiu, a 'Espanha, 1)0 dOlilínio dos
m<li:es e dos continentes. Os· inglêses
tinham úma pedagogia original na

recuperação dos sentenciados; enviá
los a uma vida nova, nas colônias.
Nà Coréia, foram leigos letrados,

ávidos dos escritos em chinês - lín
gua literária dos corealJQS, de então
- publicados pelos missionários je
suítas dos séculos XVII e XVIII Um,

\ '
.

elêJes, em 1783, 'membro da delega-
ção co{eana enviada anualmente à
côrte de Pequím� Yi Seung-hun, apro
veitou-se da' ,viagem para entrar em

COljtatO com os eUl'bp�us, levado "tan
to pelo desejo ele ábraçar a sua san

tá religião, quanto de adquirir ,cor7he
cimentos' sôbre as matemáticas."
Na Índia, uma primeira e�pedição

cristã, remontando provàvelmente ao

ano 52, às costas de Malabar, não
causou ,impressão muito profunda: 'a,

religião local' era já, multissecular,
enquanto o cristianismo apenas nas

cia, sem ter elaborado ainda n�nhu.;.'
'

ma das complexas estruturas filosófi
cas e sócio-políticas de mais tarde:
Os "cristãos de Sã<;J Tomé", como.se
chamam os descendentes dêsses pri-:
meiros cristãos, são hoje uma subcas
ta social no, Estado, de ' Kerala.

EÍn circunstâncias bem diferentes
desenvolveu-se Ia', segunda expedição
missionária, seguindo a.' rota de Vas
co da, Gama e' levando, um "cristianis
mo cheio, .de prestígio e poder.

Thomas, Kerstiens, famoso líder
católico Irolandês (foi o presidente
do último .Congresso Mundial.'

'

dos'
Leigos, realizado em Roma, em ou

tubro de 1967). resume a situação
global das missões católicas nos paí
ses africanos e asiáticos, em Dialo
gue d'Aujourd'Hui - Míssion 'de
Dernain, dizendo que "a História nos ji'r
ensina que do século XVI ao século
XVIII foram os Estados que íinan
ciaram as missões e que esta situa-'
ção se prolongou, em alguns casos,'
até nossos dias".
Por êsse compromisso com a po

lítica colonialista � "cujas posições
jamais poderia ter defendido" - a

Igreja Cátólica � segundo o teolo
go holandês - não conseguiu atin
gir, em ,quatro séculos de evangeliza
ção, sequer 2% da população do Ex
,tremo .oriente. Excetuando-se as Fi
lipinas,' onde os católicos são, aprq
;l(imadamente, 85% dá população to-

, tal, no Vietname" onde chegaram a

1 O% , os pexcentuais indicam ll1ino-,
l'ias insignificantes .

.fAULO VI� UMA TATICA
J?ESSOAL
MagnâninJo, numa' série de iniciati
vas práticas de aproximacão' e diálo�
go, Paulo VI é, entretant�, excessiva
mente cauteloso em dissociar cristia
nis'mo e cu.ltuf3' latina e muito pru
dente quanto à expressão doutrinária
do erist,ianismo em modelos de pen
samento e· de cultura que não. foram
origiuàriamente cristãos.
Assim é que, se na Índia êle sé

sentiu capaz de iÍliciar um' discurso�"
com uma evocação dos Upanishads"
_. coleção de· pt:insamentos

'

religi9-
sos. contida nos livros sagrados d0!?
hindus - em Uganda reafirmava'
sua tenacidade -em defesa da expres-
são latina da, fé c�ristã; disposto a

'''conservá-la textualmente". E em-'
borq reconhecendo' �v�lôres hu�anos
na .cultura africana,' qú({ria fôsse es

ta" primeiro', "profundamente com
penetr,adá

.

dos, carismas secretos dó
crlstia;nismo" e beneficiada pelo "pa
trÍtl1ôniO d� tradição patrístiCa".

'Essa tenàcidade '

e.' 'essa r\gidêz
doutrinária são ériti�,��í'J.s· em alguns
,meios católicos, ': De�lóz, um jesuíta
.professor, na Universidade de Lovâl-

, ná; em 'Pro Muricii Vitã; revista es

peeiàlj?:aâa: em:, �ocioibg{a' religiosà;
,

<

cr�tic,a-as, . dO" p(mtà-de-vista da teo-
riá. da comun{càção. ',Segundo êle, 'li

,

pr()fissão de fé de Paulo VI se exprí
me nu� código que só satisfaz a par
te dos cristãos e seu feed baock seria
ilusória - eco e repetição, apenas.

.

Paulo VI prefere outra tática, pos
sivelmente mais lenta, de aproxima
ção. Uma das medidas a .que se veni'
dedicando com passps medidos, mas
firmes, é, junto éom a internaciona
lização dos meios vaticanos, à pro- jy'
moção a posto� d� responsabilidade

!

de elementos do clero nativo.
'

O grupo de orientais que seu pon
tificado elevou ao cardinalato é� ex,

pressivo: Thomas B. Cooray, Arce
bispo de Colombo (Ceilão); Justino
Darmojuwol1o, Arcebispo de 'Sema
rang (Indonésia); Kim Stephan Sou
Hwan, ArçebislJo de Seul (Coréia);
Joseph Parecathil, Patriarca dos cal-

,

h deus malabares em ,Ernakulam (In
,
dia), 'Paulo yu-pin, Arcebispo de
Nanquim (China) e Júlio Rosales
Arcebispo de Cebu (Filipinas).

'

. Eles assistirão o Papa numa ln1-
ciativa a que seria temerário lançar,
se sozinho, mesmo com todo o pres:' ,

tígio de que' dispõe I
- a de sentir

de dentro, todos os anseios e aspira':,
ções dessas áreas culturais tão distan
tes da Europa e com êle aliar a ação
da Igreja. Este é, provàvelmente, o
sentido último, da presente viagem'
"mais aprofundada e diferente'" que
pode sigilificar, em futuro pró�imo,
uma nova mudança.

UMA CONSTANTE: O APELO,
A PAZ

I

Os discursos de Paulo VI em
suas via�Tens ao exterior têm tido duas' ,i
constmi,tes: a' !laz e o desenvolvimen-
to - e são êstes ex,atamente dois te
mas rcaràs às 'p'9pulaç6es ,atendidas
pelas ft'entes níissionárias da Igreja,
na Africa, na Asia, na América La
tina.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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p[óntdi"· �fabricd'r' ven'dér;
.

.' ,- .

_

' -' _: . '.' Ir· '...., _

.

nós Jem,'os :"'lCj' 'fi flcl nti'o�énto,
'

,

"d e�so·�:.'ó hyi da-des uma' d eis
.. .p ri nci·PSU�.

' fioali d a das. Que
agor·a foJ ampliada. .

·

.�.,::
, '."

Nós: b�gor.ài'(riudarrlós··você
a comprar:. Compror à vista

"
tu dq o q u � voeê p,re·c i sa
automóvel" refrigerÇldbr,
fogão, teleViS6�,

"

a r-cond iciona,do,
equipamentos

..

, '.

sonoros, equi''; . __
.d

p-o.mentos:·,po"
ró esc:'ri tê rí () s,
consultórios'
médicós, .

consultórios
,'d:enta.úó.s;: ek.'

",' "

Capinzal cri,8 Conselho· ,ta�rão· de se
.
JornàUstas âtinuiíl;�

para"o Desenvolvimento ��:��j:m recorrem a Júlio Baràli
f �.

. ;.. ��;,
.. \.:;i�:,;�'�; .�. \

Técnicos da Estação Experimental Antônio Mendes Filho, conhe- Diversos pedidos de í�rorma.� edital co�ten:dô o nome dQs�>p:rQ,�
de Urussanga, . Secretaria de Agri- cido ladrão. residente em Floria-' ções sôbre o cancelamento dos re- , fissionais que tiveram' seúS :ÍldmQs
cultura e Acaresc, 'estão promoveu- nópolis e que havia se evadido 10- 'gistr,os: profissionais de jornalistas cancelados e que não. fo{ànf élj.-
do uma série de reuniões' com agri- go após praticar um furto de apro- . têm sido solicitado pelos, atingidos centrados nos enderêços ion'stãn���
cultores de Içara com o 'objetivo de ximadamente Cr$ 8 mil da resi- ao Delegado Regional-do. Traba- de ,suas respectiva� ·fic,ba.s,�<'As�l�
€8truturar a campanha de 'vecupera- dência do seu patrão, sr. 'Manoel lho de. Santa Catarina;' .s. .. , Ciro':

'. sendo,. as .citações, cuffip�ii�Q' : S
cão da fertilidade do solo, a ser rea- Alves Neves, foi aprisionado. em

. n-mMÜller; presidente 'da Comis- dispositivo- legal; ou, sejªi>titray�
lizada em 1971 na localidade,

.

Aracajú, Sergipe, segundojnforme'
.

são Revisora :de Régistros�' Outros .'
de� edital quando' 0 Í1lfêi-essid'b

se:e:e���id��r�l'l:�:li::�:�S e�1e�1��'�:' daAD;i��ga��a re��:����� ���:l.ín(j,_ !����:�=,à���iS:�r��e����Sã�����!�'
'

,;.
não é. !ocaÜz�do> ::� : .: .t�,::>: ',j.J

· ràtório de química agrrecla, cêrca .rial;)ópQlis a Dírd enviou investi- inst�nc)l! sup�rior, EJU ��ja. ;3:9.':Mi,:'" ,I:.' Esclareceu 'a f�n.te<da' DJit: q4e .

ele mil' amostras- de solo. Oh resulta-
.

gádor à Sergipe, nistro
.

Júlio Barata, do;�Traba1hó 'e ".
.

" a. morosidade..

'

na : ap:(ecja�ijc(·'�·do-s
·
dos da pesquisa indj��rão qual o I��

'. ,oPrevict'êncla Soeiál. .... ': '. !:'. . , s., processos ;.âe,veu-sé :'à' defethún:�-
,

11101' sistema de adubação, de terras. ..
'. ,e"O'. m' ,'e'irc I'!IO'.- d,,.·e

J 'Fonte �da Qele�aç.ia,\���i9'nàl. d,d : :�",5oes,:�do;,Sl:: Sirc{���lli 'fYt;�.Ü�t�·�D
A prírrieira fase' d.a' 'Opei.'â(;�o Tja1:Jalhq,inforiÍlóu..q\le.·,.ó.s',. ,r�qu,Iil-'.· .. : �el1tt�� Ae �com.qnJc·ar· : lll.��v�du,!l�

Fertilidade". será
.

desenvolvida:nos, .

. ,rime·ntos· s.et'ã6· apeósàd6�': ai:{ pj;b':; ' ..
'mente a c'ada io.tereS�í'ldo",.a� d�Cis.íf.9

municípios de Içara, Criclúnía �,No·
-

". '. •
.

' .. ",.. c:;-es�Q; ... rn·strifíqos: 'e; '5é:':pe��ss��tioi .:.: ':da: ç9miss�o- revisol:(\ de._( :::.regfs:
'. va Veneza, . B Ium''e'oau a' lU-e'

.

:a:' realiza�ão de. ri.:ovas 'diÜgên�ià,s', '.' tros. Firlalizõu;,di�endó' qLÍe� �;,�í.ti:
, __ ._,�_'-._ .. _: _

.. ....,. �
.__-'-'-_ _;"....."--,_

' '. '. .

.

Dl' :�j1ie.� .�.à> re�es��;dQ�: �út�(·�:'-ins�< _ :aiéat�,,. dos:;."JofaàllStáS . �e,<êP��(�
L'd

.

d·
.

I
'"' .

. .... .

,
.

,
,'., tan.Cla, supenor: ,Acre.sçe.ntou, aque-<; Catauna al.l1_�a nao s,e 11}alnÍes��.

leres sm I(:a�,s er4o. �,eu curso
"

ii
' ..

t· d'
.

la for(te7r�velando ;que, é;'ítiletlç,ão :', q.uant?' <ló �c�ncel·art).f;ntq .<l�: !��§A '

.,',
".

,"

, ":;:-' --�....-"'::_'--'--,-'.--'---'..-,....,..--.;��,,-,-,--'-,--..".,-.,.-- !I e ':m a IS" .!l r
'

e· d�. fit'úlar' da',: d��iégâ.õJ�,:.� �,uJ;llicar, .' _tros �e,algÚiis: çl� ,�eús, fnfadÓ��;?�
:No�·diás.16/1ie18de·dezem� l'qú�'oSilidica�.ó:de:'(fFabâlh.'ácioi:,�S U'" U - ": ";...._,,., ,'" "', .,,'('''�';

· t�iêi:�i�!��i:���������� ..
'

;ri�t� ��� �01����; ':����. l ��������, o(Sc=é��\�t�:· Pà.r ': lIIí.r.',,:'e:�',:'a.. 'O,". I,e.va,·
.

·:,r.'.s, l),'�: 0'1" .tiaI19POH-s,
. étm su'a sede à rua Ti-

-

menauense passará a cumprir seu. ., _' . , I/ , .'
.

. .,. , .. '

. g�l:l'��;�!::�h���!�:���·· SI:,:C:::",<ad; ,ep,,�e"t""-· �;�K����:I:f�g�::��;:�� '''Ilho
-

....

··8" :,: la·· . comunHI.í\f'pe�ti�as áreas de' atuação.. tes da Fetaesc nó.último domingo r( de segunda a sexta-feira das .
.' I '.' . _ ,_ "

•

" " '. " , .

•

r,," r
foram

.

criados os Sjndicatos ,de 8 às 12 .hor�s e dás 13h30m
.

às
, T[MBÓ, ,�(Su�t,�r�al: �:�e:}3lutTI�� . l?�jd,t�é,,:u�a ',via ,·p:r�fe!,�ª,���i.Y9Trabalhadores Rurais c}e São 10- 2l hor�s. Aos sábados, das 8 'às 1,1;;lu),:-;-:,' A .fanHJ�a· Elchenbe�-g es-' .' Volks :f01� c(')lh!�() 'com :.. y:1(}!�nêtíJ.

.sé e' Papailduva. En.quanto, isso os 1,8 b\)ras e no dia 24, ,das 8 às 12 tavá: �telloidai
.

Acordata,:: iied<Y' ':eFIl. ':.\ .' ,pQr lui('ôriibüs ,çl.�S E�'iY���a�:.w:ç:';F
àgricultores do município de Pau- horas.

.

;;\,f'apongHinhas,:muriibfpiq de Tjpi: .� ;': 4I�(Vs' q��j' .se>�irigià: ,P�:t.f\c':rt::;í:inÓJ�
· To Lopes rnan'tiverám

.

reunião com
. , b.ó, ê F4ma'va p.�n( o,:e:�!1.ir0.; E�.�n-:;, ;\, ..�<·I).h�s. ;BluI1on3:i�beFlb�.fg -�Ji61 :fe�i�-

':1 diretoria da Federação objeti-

E f
J gélidQ da ci,hae 'onde :'0;'peq:(iéno , :. - tiil a(')$}e�ii»e�tos �qfi:iqos;:úo:clÍ��

"ando a organização de Uql Sin-:- H' e'r:',m.!1g·�.,''01',' .

.EicÀtwQerg f'iU,ÜI. �uá, Pednieir,\ Co,:, .;t :'q�l�" 'yi_ngo:-�' ·faJe.cer: :)pÇ!fu�I1to�
.' diqto no' município: U 'li ,muphão. Wer-ner, o filho lnais:"'ve: .

,: .após; �ti<1 �entr'ada 'no ItIoS'Pttl:lL:'lclt
;Iho qa' 'casal 'Bi�no 'Êlchenb�icr;' di,. " .;�"caL Wernel', seu' i:iÍfi�oí:�rf&nor, ';:e

t'e v,e' ,',S Cr'1' ,II
.....

Jigia ó Volj{swagel}: ::Por vqlt:'d�s-'
"

,

.: ....
'

... " (':' :,; ��"o,·:,·:·': ,l
�h30� de doiningo;"' �ô : âtingire.rn Dna·, Edéliá Eichériberfe�t�@Jnt�
o penmetro urb�no, dá, cidade. de ... na.dos' 'no. "Hospital' de Tifilbó"

.

eili
,

.,. ,,!,imbó, Werner c.rqZOlJ:' bÍl �Qá ve.-
.

estadó gráve,
"

.... \ '. ,,;,' � \�

Semrnano "�!��::!�t��Á!G��$'��ot���r�t��1� 1
Das 'rinta e .quatro escolas de .' CGCMF NY ,82;639.022'..

.

" .. ' ',;:., ;'1;,
enfermagem existentes no País, �ANTA CATARINA � PMANA :__ 'sÃo PAVL()'- ':iüo' bE,JANElltU':"
apena� sete foram convidadas a .,,' _ MINAS GERAIS _

.. .PEhNAMBÚCÓ, "

.. :.' � :':' �I>partIcipaT do Seminário Para Pro- ..
'

.. ·'MA'fiHZ,:__:B�UME;NAU ....:.'Sant�.Catarfua::; ',. �"''Ç.:_' :. "
.

gramação de Disciplina do éurso . AlAMEDA DUQU'� :D�' cA;x�s, 166.�;' FONES:' 22":1815 ,E 2g.,1� ";'
.: i' ,S,up�rior de Enferm�gem, que se .

"

'r�P'''é 'f�L.EGR ..
: ''':r1�.f\N$VAi:�''

.

�'., ;'1 ':, ,::./�� :.; ;"
'

realIzou na última semana; na CÍ- ..' '. '. ,.t·:: ( "F, t ,� I A ,. $ :", 'i >, ,:' ,�"'»S� {;';;:'.:�. ;\.' j, ' dàde palJlista de Ribeitão Pr��: ' SAO 'ÁUI,;O"" ",'
" 'RIO 'PE"JANEuto .

','Iê ;.'. '

Entre"as sete escolas, figurou,ó
-,' AV��id�', �ó ',:Esta'Jo,:,l�i4j��,- 'TRua',N��a� Jêr'usáú�'rl�; 4��;,;��" '.� ;,'

Curso Superior de Enfermagem da Fbii�s: 2'2.7;2Q;34 é 22'(.(i!Úi2
'

Fímê: .2-30�2Ó-96 ..:._. BonstÍcêssb "

Universidade Federal de Santa Ca- ,Ênd. Té(;:: 'i'RANSPOVÁLE '

Énd.: �Elh,g.·::' Til�sVJÜ;$' \
- '

tarina, que se fêz representar J,?e- BRUSQQ'ê ,,'
' .' .' "

.
.

'

las professôras Rosita Saupe, re- Av. 19 de Máio,,'HlO
, ,

", , 'iOI,Nyli.Ü::," ; '."
�.;presentando' a Diretora,' ,P.rofa. ," Fôné 1299

'
.

,

,
, .• Rija Dona l')'ancí(lc�, ,:'à-300�;;" �

,;��ít: :;::��4��e;::: Nelc� COU�i-
"

';.�tid: "T€l����c�f�,:�;��
..

� ,,' :,. :��'É��O;�'R�f:�;���,,�:lt:�',{ '
.

,"0 S,eminát-io teve o PatrocíillQ , ,Rua Rockefellel,. 66.4 � \,
. RtiCMátibel TYla��ctd�' 21$.��;.:\:·�

.

da Organiza;ção "'Párariameric�fl:á -

FOll'ê: 23:;;453," ,," ,fo:qe_;. �2:9��' '.,J,t',:,:.l.i,':.:i\.i,',;.
. i

da Saúde. '

• '

",End.' Telegr. ::: lfRANSVALE ; . Lagoipl1a..
. ':',';,:,

Exposição artíslica,
.

!T�JAI" 'i,.A G • H c' i A' ;;:, '��� 'í'D� " ��� ,

,:: ,:.} ,": "

Praça Vida! Raúlo8, 5 Rua CeI. Aí;istiltano,' ,:(tafubi{::
Fone: 183 F9ne::' 358 "

.

".: "� ..
End. Telegr:: TRANSVALÍ!:

FLORIANóPOLJS

" '

G.i1 t .. Aragão
, .

agr d�ce·"
a O [srnto

Sesi inaugura·
nova sede
em Blumena'u

,

�'tliJDlIalidade
I • ,- "

,['
,

I

,
,

BLUMENAU (Sucursal)
Através de exoediente encaminha-

- /
.

do ao Chefe da Sucursal ,de O
ESTADO, o Comandante da 5a.

i\:�' Região Militar. General José Cam-
pos de Ara-ão congratulou-se com / recentemente em Capinzal o. Conse

a direção dêste órgão pela cober- lho de Desenvolvimento, coordenado

tura ivrna'istica .dos JOgos. Mili- . {::e10. sr, Cãrlos Alberto Santos, pre-
tares

.

da Primavera.
. ".';". '

.'
.

J\)itó'.da ilo�ãlicl�de,
No documento, o 'General. Jos� . Considerando os aspectos priorr-

Ci1qipO's ,dç ,AFa,!�à:.·âs·s��urâ �que " tários :d'3' desenvoÍvimento sócio-eco
'ai da" nerrnanecc"

.

indeléve] I"

em .

.

.nômíeo é .cultural' 'do município, Ó

nç)��\ .. :!;el�s;ünef1;io-; ,\e', êerti:rn,ente,. .... ',Cons.enio >está .ínícíaímeute
: COl1SÜ:

no. -ío �ovo blumenauénse o mata- 'I f'i,i ,,\ro ;)O;.� Comissões de Agr icultura,
vilhi;s'c' feito f'ih ..6ile·�s6,' co'nsütüiU S�\ide' Educação, Bem Estar. do Me·'

os')ogos' Milítàr�s. d·�.: l!rilli<�ve'ia"..
'.

nV.r �:; ESpÓrtes:
.. ,

. .,

'. À"'tescénta
.

o � C,omárrdaiÍte
'

dá :'�OItERAÇ�O' FERTILfOADE" !=M
,

5�:· R,egiaó Mmt�r "dji�pdb:; 'que. .

lçjÜ�,�'·
ç"'m rata (é'ljçídade .. fi�61i,; m<lis
l1r.rj�: vel:' ,!1fov?dô: 'qhe: QS')'I'l�\0S 'C1-
\I}� .·e . n:rilitares "éstªo pêrfeiiamen
t("j"m�':;�dos� nQ .ig�,âlcf)�i�IiIJ.·. dr).

;' e:1te.ndíil1ento'. n:fenà,·· dentrô do,
.

m' is· ,�,u 1'0; anseio: efemócrátito. .'. '...
,

;0: ;'(jt;i�tivD' do]in'��9;> �:�':pi,'ds�;;�
gue, ..

foi
-

possfvêl. <.iJiniziJ;·; ;:aÜà,vés:
di coópéraçã-6 �Sp;;)lltãí)�a''-'e .·d�d-: .

did1·df. ôi·.:"�()s do G()VêTnO:da "Fs
t2;do: da. Mwticipajçlade; de: Bql�
caildÚiós. dp,_" Estabeleciin�ótÓs
c()merciais 'e tâmbém' de ÍJ:lúmÚOS
pá'·:í'clllares,·· Fh:.�liia· ó;'�xnidi�n,�

.

_.{ (" .': firnládo·
.

nela, Geneta't> José ,

(J�'m,po� ,de ,A-rá8ão Ç[estâún<:Í.6· .a .NST1�UÇOJtS
agãó ,inforljlativ� q�:�p ;PST!PP,: r'

rue,'«nâo m:i':di,\l' e�fôrçq,f pítta. 'qt�� }.' OS ágriç;\.!ltores do municÍpio de'

, •• ,'
oS ,:.1")2,9S .. �üi�à:e���'.�'a:�;Pr�lJ1�V�'��.' ,' .. '.. Luiz Alv'es· vêm recebertdo Ínstru�::

"

, tiye.ssem tl;lhto:��dest1iqiíé>derítr0' diV
" çõ�s �Ô1Dr�·::çooperativismo,!· refor-··.

��l����d��r����g�?�� �S,atÚa �Ca� '. ��p�1����e:.re�t��:��a�e���ni�:�

Com a participação de trabalha
dores rurais, médicos Veterinários,
juiz de direito, representante do co

mércio e indústria, totalizando aproo

xirnadaments 40 membros, {oi criado

.. (

,� E usar o 'nosso Créd�to Di-,
reto ao 'Consum'idor� qUE? '�s.tà
mos pondq à sua disposição."; ,',

' .. O pogO!TIento poderQ �.s'er
feito até em 24'meses. .'. ,.,., ,

COITY'os,taxas e juros··rnóis· ',-:

reduzid.os.'
Nós achamos que
clientes dey'em

. I

RECIFE'
=

nossos

lucrar,

')

mesmo nas compras a

prezo. Abra
uma conta na

àgência mais

próxima. E, nó
hora de com

prar, não leve
dinheiro. Leve

,

o Banco do
Estado de São Paulo.

\

Ficará ab�rta até o dia 10 do \
conente, no período das 9 às 11
e das 13,30 às 17 horas, diària-
mente, a Exposição Artística dos
altmos do Colégio de Aplicação da
Universidade Federal de Santa
Catarina.
A exposição foi iniciada no dia

27 de novembro, nas dependên
cias do Centro de Educação, sob a

. direção da professôra. ,Stella MaIÍa '."
Naspolini, dirhora'Mo ·çol�gro·'U cl�'��� �f

.

Aplicação:

Rua :Max 'SchramIÍ1; 24;2. Travessa do Raposo, 6'lcA'
.

Fone: 6363 - Estreito Fones: 44117 e' 4,5828"
SER"IMOS�BEM PÁRA SERVIR SEM.pRE

AUTOMõVEIS .

- CA1\\INHóES
.: "

...

.

I •

EE lVOLVIMENTO-GOVERNO ABREU SODRE

BLUMENAU (Sucursal)
Em solenidade que contará .com

a presença do Presidente da Fede
ração das Indústrias de Santa Ca
tarina, Sr. Carlos Cid'Renaux e

do Supei'intenden.te do Departa
mento Regional do Serviço Social'
da Indústria, Osvaldo Pedro Nu
nes, será inaugurado às 11 horas
de sábado o novo prédio do Ser
viço Social da Ind(iStria - Sesi.

�iínca 1'utao .. ; '. . . . . . . . .. 65

Volkswagen 2/p. .

'

; ..

Esplanada • .. \. '

Volkswaglm 4/p. .. ..

69 Ford F-600 �"""':""""� ":i6�1............... , ,ál I

•• ',' •••••
'

......"; .'. 6ti t

···BANCÓ�DO E,
+t+ INTEGRAÇiO E

··IB

DE SÃO PAULO" S.A.

tia· Ford F,600

69 For'd F-350

ltamarati ..... , ...
'

.... , .. , .. '.' 63

,

�'IaAUTORlZADo,v:4�CHRYs'LEA'. '" .�.
; da BRASIL S.A.

"

, .... ,

' ',,', .'
.

"

"

'

J"

Financiamento 'até 30 meses
"ME'\'ÉR VEtCULOS� tTDA.

.,
".

Rua Fúlvio. AdduCi 39", - Fones 6389 - 6393 - Estreito'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Esportes

, ama, ilso e-,I
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deDU com o errovlano,
melhof do campeonato

Desde domingo que o futebol

barriga-verde tem um nôvo cam

peão: o Ferroviário, de Tubarão,

que não precisou levar. a melhor

si'bre o Hercílio Luz, seu rival tra

dicional, que resistiu ao seu pode
rio, tanto que o marcador não sO

freu alteração nos noventa minu

Los.
A torcida rubronezra vibrou,

-

assim, cem a retumbante conquis

ta oue foi a primeira da história

da agremiação que, destarte, pas

sa a 'ter seu nome na Galeria de

Honra do Futebol maior de Santa

Catarina.
Fê-lo por merecer o galardão

máximo o quadro orientado por

Gaiola, iá que, em todo o c-rta

me, nrimou nela maior regulajide
de. Foram autores do feito, entre

outros: D� Costa, Carlinhos, Guri

,[T'l César. Ernesto, Paulo César,
A ··m1r'c.h, Cesinha, Márcio, Sissa,

Baía, :!.é Carias, Angelo. Mioueli

t�. � 'lÍ'loldo, Heraldo, Silvestrê e

Adilson.
A r''l'"Y)l'anha do Ferroviário foi

a :;oguinte:

�";Tovjjrio x Caxias - 1xO e

OxO
p01Toviário x Palmeiras - 1xl

e 4.xl
Ferr('"i�'rio x Internaciqnal

lAl e 2x2
P�""rwiário x Juventus � lxO

e 2 x O
P<>lToviário X Olímpico - 2x4

e Ox4
Fp1Toviário x C. Reriaux - 2xl

e 6xl
F"lTrwiário X Figueirense - 2

xJ (' OxO
pnrrovi(Jrio A América lx2

e ] xl
F"1Toviário x Prósuera 3xO

e Qxl (
,

o CAMPEÃO

Pcla nrimeira vez na história

do futeboi catarínense a equiDe
elo Ferroviário de Tubarão, levan

tou o título de cmnpeão estadual,

após empatar ,em O x 0, com a·re

p,'p�pnté1ção do Hercílio Luz, no

clássico regional.
FLA É LíDER

Com a derrota do Fluminense

cfi�nte do Atlético Mineiro, a re

presentaçi'í.o do Flamengo assumiu

a oonta da tabela da chave B. pas

s8�;do a vire liderança a ser ocu

pada !10r Fluminense e Internacio

nal. O Fla soma 10 p.p. e .os dois

] 1 nontos caela. Na outra chave o

Atlético Mineiro é o líder rAlTI 8

p.p. segnido do Paltneir"
..
�

Grêmio.
PRóXIMA RDP l, .,.

A próxima rodada do P "')

marca para amanhã, os s� ... íntes

jogos: Flamen!:,o x At'étic(, "11 oi

ro, p�lmeirils x Grêmio, Santa

Cruz x Botafogo e Bahia x Santos.

Na quinta-feira, mais dois jogos:
Vasco x Cruzeiro e Ponte Preta X

América.

STA. CATARINA NO

RHASiLEIRO
-

---I

O lJresic1enle da Fednn(jo Ca

(arine�w' �k Fvtehol de �a iío, in

formou ;] re�10rtagem ,de que é

peD'>2m nto da' diretoria de sua en-

1 idade tudo fazer lJara que Santa
......·'---.Qot..,,,in<l o,., f"lr>l 'renresentar nas

.-'
'

Ferroviário X· .Guaraní 2xl

'(n"ão teve, o 2.ojogo)
.

Fef�oviário x "Barroso �", 2x1

e 3x2 .

. .
... , -, ,.

Ferroviário x Paissandu' -, 2,xO

e O�2· '.,. y'
-;

'

,.Ferroviario x:.A,:,a,� :-- 'lXQ e

OxO.· .

.

• Fer�o�iárió x' Hercílio. - 2i1 e

�O.. ...

. ; '14 vitorias;',5 derrotas, 7 empa-

tbs. ' '. .' ','
-

\

.,
O X O TAMBÉM AQUI

Aqui, . em jogo transferido do

"Orlando Scamélli" nara o "Adol

fo Kop'der", també�1 'deu e�ore
mudo. o encontro foi disputado
com multo ardor nelas dois times,
com o f'i�ueire;DSê-Ievando, porém,
nítida superioridade técnica, pelo.
'que deixou de ser 'bem recebido o .

·escore. até mesmo pela torcida a

vaiana que achou que o "Azulão"

jOgOU muito mal, mas elogiando o

.cornportamênto da retaguarda que
revelou ser a melhor do Carnpeo-
nato, "

.

.

Mâ-riho . �{ilveíra. delxou, dé , as

siâalar ::un1 bérial para '�àda lado,
não co�vencendo,;

-

assim, seuide

sérrlpeii:hd.:
.

.
.

;.
.

,. !

ds
..
cj.tiá:dtos: .

AVAt. - Vieente;
J. Bati�tai Deodato, Juca ,.� �;aul

zinho� ,Bita, (Moebda) e Ro��rio;
Dailtóh;Gatnp' (M0atyt), Cavala7,-

zi' e Cari9s '. Roberto. FIGQEI
RENSE',7 Eroci; .' Arnoldo, Pau:'

lo;� Betó��e· F�rreiTa; Pelé é. Pi)1gà;
Cac.o" q�lb�; ��Ti��o_ � ta,�i: ,

,'I, & '.

OLtMeIto .lI; . VICE.CAMPEÃO

. Em Bli.Ímehâu; .o OHm,bico cbíÍ�
seguiu.o títülo·· de vice,-cainpeã9.
aoi

.

derrotar novamente o Barros:Q.

Assinalou ,,o' qlia(j�.o gtén·á"· çlojs
- gols· contra um)lo úme portliárjo.
Rô&ta/ ag0ra, ao, DlíínPlCO

.

àguar

dar o� IeStlltap.o :d,ê·,'América :ir Ca-

'.,

eliminatórias do cámpeonato bra

sileiro de futebol de salão. Como

já noticüimos, Santa Catarina terá.

que vencer os gauchos para poder
, chegar às finais do brasileiTo.

FAC VAI PARAR

Após o cumprimento de seu ca

lendário na temporada de 1970, a

diretoria da FAC deverá se reunir

na noite ela próxima quinta-feira
quando provàvelmente dará por
'terminado o s� 'I trabalho clurante

° ano de 1970.

VICE NÃO FOI

O Vice Presidente da Ff'dera

cfío Catarinense' de Futebol não

foi eleito na noite de sábado em

l"'união Que foi ef�tuaiíla na sede

da entidade máxima do futebol

catarinense. A Assembléià Geral

Extraordinária convocada resolveu

não elel!er o vice oresidente pois
em março haverá eieiçã.o para a

FCF, não havendo necessidade pa

ra taL Muito po.uca gente apareceu

por lá. ,

.... HOJE TEM REUNIÃO

xias, que deixou de ser efetuado

devido as chuvas, para ver se fica

. com o título só para si, já que con

ta com o mesmo número de pontos

perdidos que o América.
; PAYSANDÚ 1 X CARLOS,

REl"AUX O

Em Brusque foram adversáyio
Paysandú e Carlos Renaux, cons

tituindo outro choque da rivalida

de da rodada. Venceu o alviverde

pela contagem mínima.

PRóSPERA GANHOU OS

OS PONTOS

Em Criciúma não' jogaram Prós

pera e Palmeiras, simplesmente

porque o time blumenauense. re

solveu não viajar para a. terra do

carvão, preferindo fazer a entrega

dos pontos, de forma que o con

junto- prosperáno conseguiu a ter

cei ra colocação, face ao embate

do Avaí, com á qual dividia o pôs
to.

A COLOCA:ÇÁO

Faltando tão somente o encon

tro Caxias x América que será e

fetuado hoje ou amanhã, para o

término do' Campeonato, a colo-

dção é a seguinte:
.

.

CAMPEAO - FERROVIA-

.

RIO. 17 p.p.
2° lugar - OlímpicQ e Améri-

. ca, 18
30. lup:ar _:_ Próspera, 19

4° lugar.- Avaf, 20
5° lugar - Juventus, TI

6° lugar - Caxia,S, 24

7° lucrar - Internacional, 25

RO !tIPar - Palmeiras. 26
.

9° IU!iar - Hf>rcílio Luz. 29

J()0 lu�ar - Paysandú .. 31

1 P ]un3Ji - Barroso, 34

] 2 ° lu-gar - Fie:ueirense, 34

13° 11l�i81:-- Ca'rlos RE'n::lux, 50

] 4° lugar - Guaraní, 54.

.. ':_:0.;"
i

QUADRANGlJLÀ� TEM

JOGOS HOJE

Esta' noite no ginásio coberto

do Colépio Catarinens'e prossegui
rá as dismItas do Torneio Qua

c1ranpular·- denominado Olavo A

rant�. Na preliminar estarão em

Rcão os elencos do Colegial e da

C�lesc e no orélio de fundo Cuoi

do x Doze. Na rodada inicial o Cci

lel!ial perdeu oara· o Cupido por

4 �x 3 �enquanto que o Dõze caiu

para a Celésc por 3 xl.
AMÉRICA X CAXIAS

O
. c1ássi�';�re�;;J-d�'=j�i'��í1íe

deixou do, ser e'fetuado devido as

chuvas. O árbitro J"<� Carlos Be-

7erra. não dpl.l condições para que

jfwo fP.��p: r�a1i7ado. clevendo al!o

ra a "rF daterminnr'a nova data

Illle T'ndprá·'ser em meados da se

·mana.

H4MJLTON EM 80 PAULO

Encof1tra-se em Si'ío paulo o

ci°sT"{'rti�ta Hamilton Berreta que

foi credenciado oela entidade sa

lonista oara tratãr de assuntos li

gados a-participação de Santa Ca-:

tarina no certame nacional de fu-

tebol de salão. .

PRÓXIMA COMPETIÇÃO

!.,
..

Na lloite de hoie estará reunida

a diretoria da, Federncãó Catari-'

nense de Futebol de Salão quando
deverá fazer circular a nova Nota

Oficifil, proclamando campeões
estaduais de futebol de salão. as e

quipes do Tipso de Itajaí e �sso
ciação Municipal de Lajes, essa no

setor juvenil. .

.

--------------------��--�--

A próxima compet\i;ão promo

vida pela- FASC será no dia }.3,
Cluando será efetuada a regata Ma

rinha de Guerra do Brasif, na clis

tância de 4.000 metros,. para 'bar-,
cos a oito remos. As .inscrições de

verão ser ser anresentadas na se

cretaria da entidade.

TOMAZ
INSTALAÇõES DE ,BARES. LANCHONETES.

FIAMBRERIAS E T�JDO EM REFHIGERAÇÃO

É COM TOMAZ

E C;OM. DF Rf!FIUGf!RA<;ÃO LTDA.

RUA 7 De Sf!TI5MBRO N. 14

Fo.NE 3095 +- C.' P. 775

..

FPOLlS. - S. C.

TUMAZ GARANTE

INO.

Tão logo terminou o encontro
de domingo alguns atlétas do Avai

. foram prontamente dispensados.

Gama, :Sita, Nilzo e Vilela, s�ndo
que êste Íl�'110 foi com um em

presário. para testes no Ferroviário

de Curitiba.

Falando a reportagem o Presi

dente azurra salientou que termi-·

nado 0.' campeonato é clàro que

algumas 'dispensas sejam feitas, .�
alem dessas, outros atlétas

,
serão

dispensados dentro de alguns dias.

Jardimvooderá sair' também. ainda

esta semana, tudo por térrninojíe

contrato e a maioria.com passeIi-
vre.

. ...

.

Não escondem os diretores con

tudo e os torcedores do clube a

má vontade evidente de àlguns jo
gadores no domingo e em -alguns

. jogos anteriores, quando não. ren

deram aquilo que poderiam ren-

der.:
..,

No decorrer da semana .senos

preparativos serão feitos' tanto no

Departamento médico como no

de futebol visando os amistosos

previstos contra o Fluminense e o

F'amengo,. ambos da Guanabara.

AVAI X FIGURIDFNS� NA
.

SEMANA DA MARINHA

O Serviço de Relações Públicas
do 5° Distrito Naval, colocou no

prcgrarna de festejos da "Semana

da Marinha" o jogo Avaí x Fi

[luéire'lse. a ser disoutado no "01'

íando .ScarpeJli":
. Ambas as'. equi

pes 'acpitár{lh1. Q .convite e disnuta

rão. 'além de. 'meôall:lí:ls;
,

belísslmo
troféu ."A lntir,ante tá1n'ãndàí:é"
Que ��râ' de __poss�, defiriiÚv� . qu

ttárisit6riâ. conf6tirie ..regúlamentli
c"'í(l. i-á nüe t6_d0S o'S ános será rea
li7ad� tal pattida. O Fhme:irense à

nroveitará a oportunidade / para

fazer inaucrutar- as l1r)Vas -il1sfàla
ç?í�s ;dEi '�iu estádio, turteis·e 1110-

j f11).;e�tos:�> : ��,. ; �, .�. ,

"

-

I, -t

Jâçà :",e '@ratâ
tém.·.8mOQh'j
quatro Jogos

.

-

-',
'

Fl'amengo .1 i" IrternaêionaI
.

ü.

sáb�do: e Botafogo' 1, x Afpéric}i.' u,
Santos 3; x São· Palllo 2, Ponte Pret3

1 x AtléhCb Pàranaense o (em Cllri

tiba);, AtlétÚ:o Mineiro '3 x Flrtmi.
nense' 1. Grêmio 1 :ii: vas�·õ· Ó,

.

Cru

zeiro 2 x Santa Cruz 1 (�m ·Redf.�)
e 'Bahia 3 x Corin�ians 2� dómingr',
deram continuação ao" Tornt'io

Roberto Gomes Pedrosa, 'que· agora
apresenta as classificações. que

seguem:

GRUPO;A-I� lugar - Atlético

Mineiro e Palmeiras, 9; 2� lugar _.

Grêmio, 11; 3� lugar - Botafogo.

12; 4� lugar - Bahia, 13; 5� lugar.
- Santos, 14; 61? lugar - São Paulo

e
.

Amp,rica, 19.

GRUPO B - 1� lugar - Flamengil

10; 2� lugar - Cruzeiro e Flumi.

nense, U: 31? lugar _. Illternacional,

12; 4� lugar - Corintians, 16; 5�

ln:'!,!'r - Santa Cruz, 17; 69 lugar -

Atlético Paranaense, 19; 7� luga�'

- Vasco e Ponte Preta, 21.

JOGOS QUE, FALTAM

P"ra o térmi!lo da f'se de classi·

ficação (2 clubes de 'ú! c grupol'

faltam 05 seguinl�s jogo;;!
Amanhâ - Flall�enF x Atlético

Mineiro, no Maracanã; P:llmeinl'l x

Grêmio, em São Paulr; Santa Cru?

x Bolafogo, em Recife e Bahia x

Santos, em Salvador.

Quinta·feira - Vasco x Cruzeire,

no Rio e Ponte Preta x Amél)ca,

em São Paulo.

Sábado - Corintians x FlaqlCngo,

em Sã'l
'

Paulo e Internacional x

Atlético Mineiro, em Pôrto Alegr�.

Domingo·- Vasco
. �Palmeir:-s,

no Rio; São Paulo x Cruzeiro, em

São Paulo; Atlético Paranaense x

Fluminense, em Curitiba; Grêmio x

América. em Pôrto Alegre; Santa

Cruz x Santos, em Recife e Bahia

x Botafogo, em Salvador.

PROCURE TOMAZ E TENHA PLANTA li:

,

ORÇAMENTO DE SUA INSTALAÇA,O, SEM

NENHUMA DESPESA

o QUE

�-�_.-....
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BIOUINIS
I Fabricamos os maír. modernos biquínis. em Ciré, Jersey, Rendãc,

Algodáo, etc ..._
.

..
,

.

Vendas por atacado e varejo. Rua Felipe Schmidt, Edifício Florêncio.

Costa 131? andar' sala 1.309 (Comasa), M. K. R.' Confecções fabrica o melhor

..'
,., .

'

.

_

GALERiA ,AÇU, AÇU
:':·�':·Eiir'exposiçãO permanente os' melhores ernstas oarrtga-verces

Artesanato, jóias, cerâmica
.

Etc & etc & etc

Blumenau - is de. Novembro, D. 1.176
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'.'I'�i LOBO· & DAUSSEN - eu. LTDA. �
• CQMli:RCIO DE .t\UTÓMÓVEIS E ÔFICINA

,
Rua Dr. Fúlvio Aducci, 952

VFNDE - T�OCA - FINANCIA - PONTO CERTO
.

.

PARA BOM NEGóCIO

rEMOloo pARA V�NDA:

Volkswagen
,

ane 70

.Simca Tufão
a o [1.4

D, K· W:
ano 63

�::bi : : : � :)Ijl� ��
Jeép

: ..;
ano 51

.·F.1
..

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

.....-�

� ,

�. ��_ ..
_:__'�.._.;._�,,"'""'.�',,-;;i. �...1 ••

.
.

.
.

. DIPRONAL .

I .

.

.f . Rua )-elipe S,:hroid�, 6(1 - Fone 20-51

.�.t....
.

. O'EPARTMdEN'fOS· VI!; CARROS ül.'iAlJO:-.

. lTAM�..RA,:iI'c�w:a :.:, .'..........•...�..... ano ô8

iTAMARATl beíe 'J.. .'.'-; ; V. • • •• • • • ano (iJ.i

AERO WILLYS cinza ;............
ano 64

·Corc·el ·Sectan BrancO·
,..........

.

Corcel Cupé Cinza c/Viniz
.

Aérp Vermelho . . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . ..
alW 63

.

Aéro· ·Azul . . ... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a)IO 68

RURAL-LUXO vernelha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ano 64

ano 65
..

RUHAL 4x4. ,

.

)
l:l..lJrtAL' 4x2 lu.xo 66

,I, GO�DINI �zuh ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..
ano

) '1 GOHDINI venl:Jelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ano 66

I t- .,.'
.',

._............__�_...'
.

_J
...�:

..

"�' .�-_�. Q.- "<O
• ....,...-C

... �--,---- _.;.--- .ã-"-i'isdii"'-'::
�.�)!i.t;"""'��,•••. r

ano 69

Iplrrr ga Aulrmõve;s
I'

.

! COMI'Rt\ VENDA E TROCA DE VEICULOS

(

1''-'
·.RlJa 'í de Setembro. 13 - F�>oe 38R6

I
.

CENTRO

I
1 Sedan Volkswagen,

.

I' ':
1 Sedan Volkswàgen

:............... .

.

.:� 1 Seda.n Volkswagen .

. r
•••••

1
FINÀNCIAMENTO EM ATI; 30 M'SES

lJi_ . _�"""_""!""���..

'""="��.=

\��. !L�..-:a.
.. __

_

.

jf,�.�'����....
..,;:;_._Jdt...._1IIi'__"":tilli••;.�

H •

JEHDIROBA �UTOi'!Ó'�EIS
.

1 I
I!
I I'
i I

.

I Roa:.!':::� .���g�:.17�.::-:��� .Z9�� ::-: .F1�ri���Il.•.-:t
C

I Impala , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

69

I Opala
,.

. .

62

Che'/y
•

69

Esplanada , ; '.
. . . . . . . . . . . . ..

69

Corcel

.

65

66

Financiamento até 24 ou 30 meses

Belcar ..........
r. 00

••••••••••••••••••••
0 ••••••

••• o ••••

Belcar

Aero

.00

0

0
•••••••

•••••••••

66

68....... o

0"0 •••• 0 •• 0 ••••••
0
••••••

Volkswagen
..... 0

••••••••••

0
••••••

•••••
o'. o •••

o ••••
o •••

.........................................•

69

67

64
Volkswagen

Regente •• 0
o. 00

••••••••• " •• o .. o .. 0 ••••
••••••••••

Simca ..... u
•••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

65

Simca

.

69

Ford F·IOO '
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Lanchas à Turbina

.

['
Financiamento até 30 mêses

,etG2:!. ti d :l

MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR. E

RiEFORMAR NÃO É MAIS PROBJ.5EMA

R.· Andrade, firma empreiteira especializada em mão de obra par
.

constnlção, reformas e acabamentos de alvenarias e macieiras, preço

'1módicos.
,.

Aceita·se c6nstrução pela Caixa Econômica e Ipesc.
.,. i

Tratar - R. Nunes Machado, 7, 1Q andar, sala 4 - Flonanopohs. ! I
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l,,-,, 'ielG:(,,::e C8Ga residencial reC0,J) CCi1Gá'l.(fla [,:\;t.:.a·

(ia melhor rua bairro Trindade. Cr$ 600,00 mensuis, com

: garage, ou permuta-se com casa ou apartamento mais pró

ximo centro de valor equivalente. Contatos através fone

, 2935 das oito às nove da manhã e das dezoito às vinte horas
"

\
\

,p,-I'"6-.I'i.,AIVl ,''''lO G..u,.''''.'''� L�I Q._.IIII

� v I s o

IQ)llA,AÇAO DE PRAl:O

TOMADA DE PREÇOS N. TP 70/1.206

O DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRA';, L.'

na público para conhecimento .dos interessados, que face

a não publicação em tempo hábil, pelo Diário Oficial do

Estado do Aviso de TP n. 70/1.206, fica a data de aher

tura daquêle Processo, adiada para o dia 07 dI' dezembro

de 1970, às quinze horas, e a data de entrega de propostas
pará o mesmo dia,' até às treze horas, na sua sélc,

DCC., 'em Florianópolis, 26 de dezembro d'" 1970.

Rubens Victor da" Silva _ Diretor Geral.

APARTAMENTO - ALUGA�E

Situado à rua Rafael, Bandeira, n. 43, corri- 6 depen
dências. Tratar no local.

VENDE·SE

ótimo lote na praia de Inglêses, medindo 12 x 25.

I, terreno plano, a 80 mecros da praia. Tratar à Rua Pe'(:Iro
Ivo, 1 - telefone 3835.

VELEIROS DA ILHA DE SANTA CATARINA

CONVITEDOCUMENTOS ROUBADOS
FOi roubada a Carteira de Motorista profissional do

n. 113.139 de propriedade do Sr. Osvaldo Junks, resi

dente em Antônio Carlos.
A Diretoria

I

do Veleiros da Ilha de Santa Catarina,
tem a imensa satisfação, de convidar a todos os associados

e seus familiares, para participarem do Coquitel que ofe

recerá na dia 19 (primeiro) de dezembro às vinte horas,.
quando da passagem do 289 aniversário de fundação do

clube, oportunidade em que será entregue a parte .con-
'

cluída de suas novas instalações,
!Iorianópolis, 28 de novembro de 1970.

Osvnldo Fernandes _ Comodoro.

LOTES E CASAS A VENDA:

PRAIA, DA SAUDADE, PRAIA DO MEI,o E·

BOM ABRIGO
Escrit.: Rua João Pinto, 3(}-A - Fone: 24-13

Florianópolis - Santa Catarina

VENDE-SE

Uma chácara na Serrinha - Trindade; um lote
no Estreito - R. Batista Pereira; um lote em Jurerê..
um terreno em Sambaqui .. Tratar na R. Nereu Ramos:
114.

A V I 5 O

O Departamento de Estradas de Rodagem de Santa

Catarina (DERSC), comunica' roas interessados que se acha

l.!he'ha Tomada de Preços _ Edital n, 12.(70, para a Cons

.trucão da 'ponte sôbre' O Rio Mãe Luzia em Nova Veneza e

,demolição da -superestrutura da ponte atual, com com

primento estimado em 41,00 metros e prazo de entrega das

propostas a té às ie.oo horas do dia 17 de dezembro do

corrente ano.

Cópia do edital e maiores esclarecimentos serão obti

.dos na Séde do DERSC, 69 e 7c Andar do Édifírio das Di
, reterias em Florianópolis, onde o mesmo está afixado 110

'hall de entrada.
.

.
DERSC., em Florianópolis, 30 de novembro de 1970.

. E;ng9 Civil Newton Tesseroli _ Respondendo pela
Direção do DER/SC.

:'1,
PENSIONISTAS.

A Soe. Beneficente Caixa dos Empregados )\0 Comér

['cio, comunica, às suas. pensiOllÍstas,' que- já' �súo sendo'

pagas as pensões em sua séde social à Rua Alvaro de Cal'

valho, 34, esquina com Felipe Schmidt, no período da

manhã, das 9 às l l. horas.
,

.

•
'.1 ,Eduardo Nicoliche _ Presidente.

VENDE·SE

Lancha fibra de vidro e/motor 40 HP Evin�'ld pcu

,91::38imas horas de uso, Partida elétrica; Lancha. sunei
equipada. - carrinho, tolda. cobertura napa. Rstado' �e
jiova. Estabelecer contato através fone' 2!J35 das oito tl'\
"manhã às nove e das dezoito às vinte, horas. IVO PIMENTEL

Faleceu, ontem às 11,00 horas. no Hospital Govrr,
. nador· Celso ,Ramos, o Sr. Ivo J:>tmentel. '

.

' O seu sepultamento o"orrerá, hoje às 1000 hor<'8,
saIndo. o corpo do'Necrotér1o do Hospital Cdso Ramos

para o Cemitério de Itadorobi.
.,

.

.
O

.

extinto deixa viúva, d. Selva Teixeira Pimentel e

filhas Ana Maria Pimentel Càrioni, casada com o Sr. Nil

son Carioni el Lilia Rigueü;a, casada com o Sr. Mári()

Rigueira.

VENDE·SE CASA,

A rua Jerônimo José Dias, 132; Saco dos .'!.imões.
Pre<;o 12000.00 - com 50% de f'ntrad3' e (\ rl"stad�

a romhinnl'. Tr:. tar com Evaldo Pacheco no Trib�mal de
Justiça. fone 3394.

.

��...

Das Unhas :_ Do Couro Cabeludo _ Micose _

Aiergia":- T�atamenfo da Acn� Pele Neve Carbônica e

i�P.e�1ing''.
.

,!I.".

DEPILAÇÃO
Dr, Roberto M"reirCl Amorim

F.�-F,st!-1"'iál'io do Hospital di:s Clínicas da Universidade
ne S"'ó PalÍJo.

'

.

C0i\T'<TTT l'f S: Di?iri:>mrr,te. à partir das i3 Ílorp.s
. CONSULTóRIO: R. Jerô1"i'1']o CoeIho 325 - Edifício

Jülieta _ 29 andar _ sala 205.
'

DR, NORBERTO CZERNAY

CIRURGIAO�DENTISTA

I�Plante e transplante de dentes - Dentis+érÍ1 Ope
ratÓria pelo 8isteí'na de alta rotaç�o - Tratamento indolor
- Prótese fixa e móvel. Consultório: Ed. Julieta. 2° andur
;_ s�IR 203·'- nua Jr:dônimo Coelho, 235 - horário uns

15 às 19 horas.
-, ------------

DOENÇAS D.t\ PELÊ

MUDANÇAS LOCAIS E. PARA emAS' érDADil:$,
. DISPENSAM.:)S E�UR)\DEA�E�TqS .. T-I.l::'fA·': WMiH.b.
!{OMA. 53 -- FONE, 277fl -'- .\NEX,) 1,\0. '(lEP.ÓStTO

'

MÓVETS CIMO ., :
.

"-:,, .

4,

/

�m@�Jm �,romofarã de.fleH� .It�,8: .. i, !endendo I

.' ". " .I·W':";" .',i "'",', i!_, ••�',' ro,�:@�� }·."l"';h:�'jiil>:;"�"""·;" .tI{f"''';''<''- ",I!; _i., li'!:. d\ f'\'5'!;'", !;, j
1

H"lf� '�j1"�1 --:}';' f�t·i·L'f. t5\� H� ;\� r\\!� ..(�tt "';-�' � \'� :�:;r- �';'�,l� ,de.:�·· �,;,j l��tt�·"tr:·;"I' f�;/ �rJ·_''''�. �'S\ � �i :.��:.\����.:4 \ »

;rn /�'f·:Al"ÁtiTAMENTOs:t·,(·." ,,1" \�,��, ��j;,�.\.;",: :�fi
I

.' �t.�;;'l?t'�::·\C·;:·"··�{·F ..;.�'1>;, ;\�,,"_'A,'�'�•.•��'; �\.;' :I.���l�;j·�>-';.�{,.� N

I· ll�iM:;S--ENH)R AR;"R1'A'M-�'NTO'" >.·I·'�··t"�:' '1�:,1 -', clado ��la ,-<a�'(.a.Fé'd�ral/ sinal. Cr$ ·2Ó.Ooo,0'sa.ld.Ú" a t

I ",;\-1,'" "ft'", ... · 1
• sum J?_e. ''Ul!I'.p,OI' , combInar. '. '. " "._, ',1, _'o " "'''';

I

1 andar com 250 mts2, cY4'l'1uar ús, � ,banhell'o's, :grande
,<

1)
,) �l)�i . ,«: : 'S'_� �<, ,

..

'

'?'� :'.' .' , '. ' '.;:;:, I' 'I sala. J·ardh.n di inverno área de, se""'I"ç'O ''''ep'on''>I'e·;n'.....l'as' 1\.U3., ,má.dÇl
. fl,\1e1ra ..>!J'; "';;::�JfundJl�. c.:1'i.a ,lO, :rasa

I' <.,
,

-, 1 v '"1' '-< tI· " de rn'ldelru de 6 J 1 /,1 t
.

b'" 11
�," " .• H'

.! romplet�s. de I mpregados, 'garagens 'para, 2'lÍ;'àrrós
' , ,',

_
x. ',(',' qual' o e an 10 UI' maLel'lal,

I ,j Prf.di0 de lUto 1ilXO com hall de' e'n·t ·d".: ' "ã
3 'quartos. s�la, ('OSlnda. area do terreno 10 por 20. 1

I 'I'
'

. .'

ra -a. em, fi r- Custo Cr$ 18.00000
I' I "�"�" f\Ml)�n1r.lto ne Pl'lmelra e tôdá vista .da Bilhia.

. .

1 ,Nortp <;n1'Yl,"llt: Cr<ii; :tooo,OO de entrada�
. .

CONTINENTE
EDIFíCiO 'A.LCION"

.

Rua Humaitá, casa c/'.:, quartos. sala. grande copa

Com fi.n:ll1 'iamento em 10 auos pleno centro' ria e ('osinha, eseritódo. banheiro, deOenn.,llcià de emprc-
.

i f'i(hdp fiO l;'i(io 1(;) 1'e;j1:ro: Prónrio para casal sem filh()s gilnos. 'lhrigo para carro, áreá. do terrenó 410 mt82

!
(ll] npqOf)� só. à nelhor oferta do momento para emprego (Estreito).

I", de (,'lni.tf11. i Rua. Ten<:'nte Joaquim Machaclo. n. 103. de esquina. I,

EDIFíÇIO 'CEISA" á_rea consíruid"l 103 m2 - Terreno com 300 m2 aprox..
!

No ponto lIlais central ç1e l<'lorianópolis, conjun- ('/� quartos, sala de estm" sala de jantar, banheiro, co-

tos para escri brios e consultórios. Entrada _pequena sínha Americana construida pela Formiplas soh me-

com grande fil anciamento. didns. Custo Cr$ 50,000.00 à vistll (Transversal com San-

EOIFiCIO 'BERENHAUSER" tos Sflraiva).
No coraçãl. de Floriànópolis, Rua, Trajano, n. 18, P,Ol\1 ABRIGO

. / ,

últimas unidae �s a venda sem reajustp. de qualquel Rm\ Hrrmínio Milles, casa c/2 qmlrtos, 2 salns,

natureza. rODa, cosinha. banheiro,.. garagem. varanda, parte de

EDIFICIO· 'ILHeUS" trãs, sala, banheiro,. lavanderia. 2 quartos. cosinh:l,
I

ÀPARTAM !:Nl'O c/2 quartos, sala; 'banheiro, cO:- churrasqueira, terreno dE:\ 360 m2, constrllção 180 m2.

sinha e depent ências.
.

,T-=�RENOS
.

1Edifício J<l lê Veiga' - aptos. plj,ra pl:ontá entrega' "Rua. "A" Lote 59, do Loteal)lento Stúdieck, com I
- preço fixo! Im reajuste. 12.50· frpntp para rua ."N', Lateral 24,40. Preço , ...

I
CASAS _ CENTRO Cr$ 13.000.00. 1\
CASA, à r ,a, Raul Machado, casa de matefial c/2 Rua. Fplipe Neves, dois· lotes. Preço Cr$' 5,000 00 (

quartos, sala, ( ,sinha, banheiro, uma área envirira'çada �·1)iI� (Estreito).' 'b'
c'om A2 m2. p� ·p)Pllte vista, tem lugar par:a r,aragem.

.

Rua Llluro Linhares: s/n .. áre� "5 rn LMpr�l 50 "1 I�_J
Custo Cr$ :m.Ol 0,00. '. frente. 1.200 flmdos. Custo Cr� RI).OI)O no com 50 à 60% 'tCASA, RUI Esteves Júnior, casa -c/3 ,pavimentos, de sinfll, o saldo a ('(l1nninar. (Trindade).

I�c/4 quartos,' 2 banheiros, 1 sala Qe- televisão e . uma LAGOA DA CONCEiÇÃO' r,J
área de verão, no 29 'pavimento" 1 quarto, 1 sala. de Terreno de 20 nor 40 metros no melhor ponto dil I

· jantaI'; cosll1ha iwing, sl;lla hall de eritràda no primei- J_,al?!\R jli tedo l1lurado. ,
�

ro pavimento. ( úSTO Cr$ 300.000,00 a' coinblnar.", '" CASA, no· melhor ponto da Lagô� d� concekiio'I:,Rua CoronE Lopes Vieira, n. 7, Area dI.) Terreno, .Casa de madeira. c/�. qURrtns sala, cosinha. banheiro

'338 mts2, C;JSl\ c/3 quartos, sala copa cosinha, ,i ba- de mah'rilll. ('usto Cr!!!; 11.000,00.
nheíro, dep€'ndl 'ncia de empregada, garagem. Custo .PANTANO DO SUL

Cr$ 120.000.00 combinar.
.

.,
: Loralizll<:iio. Armação da J_,agoinha, área 12 x 30. I

Rua Marecl aI Gama D'Eça (Chácara da Molenda) custo {1"1; fi (100,00.
·

Casa c/4 ouarto " liwing, sala de jantar, sala de .estar,
�

S�O JOSé

quarto de empl �gada c/banheiro, garagem bem grano Sito a rua. Ponte dI} B8ho. área 40_()5� 00 mts?

; de, cofre embul .<lo, telefone, lavanderia. Custo .,.... (' ..4! nO,OOO 00. sendo 50% :.l vista e o saldo em 24
.. Cr$ 200.000,00. mêses.

.

'

LOTEAMF.IITO STODIECK EpIl=fl"In Nnl:PMANDIE (Praia da Saudades)

I CASA, c/4 quartos; 2 salas, 1 banheIro cOnlpleto, � l'>AR1',\MF,N1'O eom '''JS'''l n"rn ,"ArlH'pm , rmnr.

'I 1 lavável, depI .Idências àe emnregados. gaq_ para to, Íiwing. h�nh"il'O e' ldtinet�. Preço Cr$ 18,00000.

nnis t;fll'T'OS.' fI) �a. terre" 31860 mts2. Custo "-,,::. . . . . . . A(,f'ih .•p "�rrn rte entrada.
\1 Cr$ IRO flflA no' .I"ndo financiado. /II '"'! 1\ ,"'O:

AGRONôMICA
.

.ALUGA-I'F. um saJiín ('om 90 m2 no fll1dar supf'rjor
Rua Joaquim' (�osta, n .. �3, Área terreno 10, x 27 riR R1i� fins llhéns. n, 15.

ãrea ('nnst. fiO m2. >"asa ç/2 quartos, .�'ll:;, l('3Ínha. ha· A P,RONEL l'E'solve o �eu nrnhlemá
·

nheiro, garagem. Custo Cr$ 45.000,00 Cr�
.

l� 'i,(4) ':I1;ln, Rua Tenente Silveira, 21 - �ab 02 - fone 3590

.

t·
.
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CURSOS MARKYT MUNDO DA CRIANÇA
MATRíCULAS pARA 1971

Encontram-se abertas as matrículas para os curo
.

sos:
."

II, I
�IL _,j;I�� l.bJ

,:1; 1 . Maternal
2. Jardim de Infância
3 . Pré-primário
4 . Artes, línguas e balé
5 . Curso Primário (ciclo básico I),
6. Educadoras para Escolas Maternais e Jardins

de Infância
7. Noivas
8.

.

Futura mamãe e futura vovó
9.

.

Yoga, . ginástica e massagem.
Os cursos dos itens 6, 7. 8 e 9 serão realizados
caráter intensivo, no mês dc janeiro.
Outras informações e inscrições:

.

RUA BÓCAI(JVA, 164

,/

em

DR. AGAMENONN B. DO AMARAL

ADVOG,áDO
CAUSAS:

.

CíVEIS - CRIMINAIS _ TRABALHISTAS

•
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

r----- _

Dr. A,LDO AVltJ� DA tU!
AD'1r�lJ)O

C. P. F. - 0017766289
Rua Tenente Silveira, 21 - Fone 2768.

Linha FLORIANóPOLIS - RIO DO SUL

HORÁRIO

Partidà àe

Florianópolis à
Santo Amaro às 4,30 e 11,3;: horas
Bom Retiro às 4,30 horas,
Alfredo Wagner às 4,30 c 16,30 horas.
Urubici às 4,30 horas.

Rio do Sul às 4,30 e lEI.30 hnras.
São Jpaquim às' 4,30 hor:lS

01,5. Os· horários em pl"ÇH.. __ -", • cln<:Íonam aos dO!llingos.
Linha Rio do Sul - F'-' ·�olis.

HORÁRIO

Partid:1 de Rio"do Sul à

Florianópolis às 5,00 e ],. ,- aras.

Alfredo Wagner às 5 r.{, '

e 17,CO horas.
Uribiei e São joaqUiF(. horas.

1.:'
.

�;.��

PEDRO IVO. �i?
rua D�lrva� �l"!

apto. 28 - C!R'

;�l��:;-�S? ahl,�e
" �"1 !II�� \Íl-. ,.'���<l� '!l, Jl_ I

"�[j E�:��nln

Professor de Psiquiatria (12 f _ :Jldade de Medicina

Problemática Psíqui 'a ,Neuroses

DOENÇAS 'ViENTAIS

Consultório: Edifíçio A�fOri.-H;ão Catarinense de Nfe-

dicina, S�la 13 -- !fone 22-08 rlla Jerônimo Coelho, :.l53
.

_ FlorianóP-oHs _

-----------t1·:\:��(..�"
CHni�a Ge�a! <'�".�' �>}":".' ''$",� _. Cirur'gia
ClíNICA GER.�L - PI\.0TFSE. FIXA E MóVEL

COROA O.E J,!\QIJ.ETA-- CIRURGIA

DR. EDM� ��.. ",,\,�:f,"�.A SANTOS
Cirurgião Den�isfa

Horário: de 2a. à 6a, f",i�a, das 14 às 19 horas.
Rua Deodoro, 18 - Edifíd,) Sora,ia - Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS

DRA.. Cl�E(fNICE Nt' �IMMEBMANN
LABGUBl

PSIQUIATRIA INFANTIL

Distúrbios de, conduta - Distúr1)ios da

dade - neurose e psicoses infantis

psicológica' d epais
Consultório: Rua Nunes lVf;]( hado, n. 12
- sala 4. Marcar hora de 2a. a 6a. feiras.

psicomotrici
orientação

29 ar.dar

Dr. Décio r,l�deir' Neves.

Curso de Contartolncj 'oo(do nrofessor Hilton

noch�, Belo Horizonte.

Consultas e adaptação
fones: 3699, 3899 e 3999 d'

Consultório no Hospjl-'

'a marcada pelos tele

'; 17 horas.
llamos

tlON
Ad-w"'I'"""- :II)j

'Rua Tr�j�'��
llAB·SC 6B�

'Otd'�n!n 9
"

, 001fJ96239
ADIL REBELO

CLó,VIS W. SILVA

Advogados
Somente com hora m;>"�

Centro Comercial de Floj: no )olis _ sala, 116.

R. Tel1ente Silveira, 21 - Flfll·ianópo.lis _ SC.

' .. 1/ I 1 \1 k \.U JI. R I I" uI<'

:-OliAi. F;i: l\iOTIFI:-A J,

(I BACHAREL GEllT OOEERECHT, Juiz (1') i.hrcito (I'i

Cumsrca de' Orleães, Estado ele Santa Catarina, na forma

da lei. etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dê],�

conhecimento tiverem. que ror êste edital, com PllAZ')

DE 30 (TRINTA) DIAS, NOTIFICA a Sra. FRANCISCA

SCHINSKA, brasileira, casada, com 72 anos do idade. a

. qual encontra-se em lu_g�r incerto e não sabido. dos F'r,

mos do PEpmO DE l'V -nWTCAÇÃO requerido por AN A,

HERMfNIA ALVES, residente e dorniciliada no Distritc

de Pindotlba. dêste iVl'unÍ"Ípio e Comarca. cU.h petif'�o p

despacho seguem B]):ÜXO transcritos: PETiÇÃO. ·"Esmo

Sr. Dr'Juiz de Direito da Comarca de Orleães. Ana Herrni

nia Alves, brasileira, resider-tc e domiciliada 11<1 loc;:,lHnrl'

ele Ptndotiba. neste l\!funir>í1_)io e Comarca, por seu advoga

do e procurador que esta subscreve (procuração anexa,

ínsrrito na Ordem dos t' r'''(v>ndos do Brasil, Seção de San

ta Catarina, sob n. 2.351 e no CPF sob n. 102861609, -vem

exnor e requerer. o seguinte: 1) _ Que em 1951 passou ,I

viver maritalrnente com' Paulino Faustino Rodrigues, ten

do celebrado o casamento religioso dois anos após, 1'0'1·

-Fnrme certidão anexa. D�ssa união nasceram os filhos

Sôni» Rodrivues. nasrid� '�f) dh 12-01-53, Marly' RodriO'll"'>;
nascida a Hl-12·53 e P�u'(' Rodrigues, nascido a 31·01-55.

2) _ Que durante os Úl anos dessa união somente inter

romoida com o _falcnimen1'o do seu comnanheiro. dedicou

se inteiramente ao' 131', educando os filhos e rlispensando

ri' assistência necessári» � fa'l'1,Hia. 3) _ Vivia. portanto

na denendência e·con'·--·' 'r. "l'cado Paulino .Faustino Ro

drigues. que cuidava da mmtenca do lar, .provendo-o rlo

necessário � a Iiment al'§o e vestuário, bem eomo ao COTI

forto na mulher e 1'il1oos. 4) _. Com o 'fàledTll')ntr. rl�I'f1Jt>l.'

a ouern se uniu nelo casamento religioso, cujo óbto se vc

rifir>'Qn DO. cli'1 07 dB mqr{'o de )97'0, neeessità�habilitar,sr
fi Pensão Militar deixada ;)p10 "de cujus", 'conforme rezu

lamento anrovado pelo decreto n. 49.096, de 10 de outu

bro de 1960. 5) _. Entretanto. conforme certidão de casa

mente '11. '1.343 do Cartório do Pe"istrn' Cível
.

de p"nh

Gross». Estado do Paraná, no dia 04-04-1913 Paulinho Faus

tino ]{oclrü�ues COntraíra nú 'r!:!s com Francisca S�.hj'l�

1::8, )1�tur81 r.aauele l-Pl_1�iní"io, desap;U'e('ida sem rlpjy·-,·"

1l�tíri8S, l;á vlÍrüH; dé".adns Requer, portanto, c�m funrb-

111pn'tri nos f1rriQos 7Z0 e se"ujntes do Código de ProceSSi)

CiviL a 'not,j4'i":JciiQ no]' f'rlihl de Franci�(>n S('hj"'ol,� h"ri

dlpir� ('('lm 72 anos ele irl"f18. filha de Pedro Schinsk'l e

Marià S�híns1.-:a. aüsp.nte. '-nis se haJ:>ilitará 30 rerebim"'ltC'

dfl p"n�:;o �ifilit'lr, no 'Rst?bele"Ímento Regional de Finan

ças d� '5a. Rellião Militar. em Florianópolis, e que, feita

a notifi<'3c20. sejam os autos rlltregues à petic10nária, ]'10

)1r0'70 lcp�l. Dã-se o ,,"lor de' Cr$ 100.00. P. Deferimento.

O;'l1'iírs, ::>5 de nOVp.jl1))j'o (lo. '10'70. (a) Constantin!l Zomc"".
A 'lliradf\� e inutilizados, os sêlos devidos. DESPACHO

"A. R. NotifiQue-se nó1' edit?l rom o prazo de 30 d,GS

(limo VPZ '10 Di<11'Ío 0fi"bl' I' (�"0S vêzes em o "O Est�do"
de F'lorinnónolis _:_ S.C.). E:n 16-11-70. (a) Gert O.debrechet
_ ,Jllil) de Direito",

T<; nol"l Ol1e c)'e<!ne ao conhecimento de tod'os, prin

rjl')al,rpente nos intere�qO'r1nS ";JSFOI]-Se o nr"sen,e edital,

.que " �(;'d afix:Jdo e nl'h'i{'�'l() r.a forma da lei.

D�ilO' p n�ss�(k '

�rt� f?,"'\ rl� :-,� r'() �Y'

setpnt� (1 Q'ir�\. Eu, �

'. r.;ç!',t Od<:!"r.,"H � ,r

. ,
. '-, :-lo. Orle�es, 3('S vinte e

. 1 r'Je mil novP,('entos �

""',:::rivão, o datilografei
;'"0

r.r"'-

-PiCg,1; '08 sn:-;
.Á dv(w::vl nç ����!iG'

f"\.j1·1� � çr-- •• ... "i1�.,..,

di,-.i",� "à ,Rl,l� tp,··�·

:0'00 hs, ';0 rliq 1 ii

)!J1inte. ardpm do dj(l'
1 - Fkição "

1110 niretor:
? --:- (Il1trns �FO

F10ri..,,,f..,,,,",1�<:: I"') r

��1"'ÃO
: nr80 C1taririeJ1se de
-�mh'p.;<1 Geql (h-li

r"t"ri�on"e clp Mp
"o 35i 6° andar; às

"0 de 1970, com a se-

;enová,::,ei� do Canse-

, __ ;t11'�r�s�p- S0f"lQl.
"�""n (1p 1 (no.

-- ":' ç: -\ Lf,; -,(no
.

'--"r"JTR
MURlI,n

-

n'·'

SaídDs de Flori�rr ---- S"o Mi'Juel àc Oeste

19.00
'
.. - (1'hiamente

Saídas de S?o l'''iP''',,,] -l() ()pste _ Flol'ianó�'olis
7,30 horas diàriamente

O Departamento S0cí-> I c' 'llllnica que, face a aproximação

da data de entrega da S",,-1,,." ,i� 1 aos Srs. associados, resolveu

suspender. a partir de 1/' ", :",-,mbro. a ';ealização da "ON

DA JOVEM". na Sede !'

Para Dezembro f' "r(1gramação do Clube é a

seguinte:
Dia 17 de bezembro

Jantat comemora ti' ' ik conclllsão da Sede Social

e em homenagem nc r,,' 'O'1fr>S de t970.

Dia 19 de Dezembro

98q Baile Branco
""TQC 4"Conjuntos: os "TNr

Dia 20 de Dezemblf0

Inaugura<;ão da Boit,

Conjunto "Music 4"

Dia 21 à 26

Boite

Conjunto "MUSIC 4"

Dia 25 de Dezembro

Festa Infantil de Natal
Dia.31 de Dezembro

Réveillon

Conjuntos: "3 DO ,.,
.

Dia tq à 6 de Janeiro

Boite
Coniunto "SAMBRASÚ}'

BOITE:

Terças, quartas e quintas feiras às 22 horas.

Sextas ferr:as -- Janhr � .. "('�nte para' casais.

(\�hado - Onda .1

Domingos: a) Hora do Mil1gall das 16 às 20 �oras .

b) Boite -- à partir das 22 horas.

(
.., MBRASIL"

.l';'''''''''''l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-Florianopolis, Têrç�.feira, 19 de dezembro de 1970
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puração reserva surprêsa az 4 e erais
Carvalho 41.586

49.492
60.592
38,063
23.461
42.612,
5t:947 \

o 'Governador Ivo Silveira' 'eri�;';
mínhou ontem mensagem ao D�pti�
taqü �-Pedro Colin,' Presidente,' ,�()�'
Assenililéia Legislativa, 'co'nvocandJ
o:Poô�r' Legi�lativo estadual pa,ra,
�Ú1 período extrilOrdinário de ses.
sões, entre II? a 30 de dezembt'l.
A mensagem de convocação da A�·
serilbléia se apoia no artigo' 48, pa
rágrafo 31?, letra "b" da ConstituI·
ção 'de' Santa Catarina. O Governa
dor justifica a convocação extra pe�
la necessidade da apreci&ção e vo.
I:;',ção de "projetos de lei de rele
vância originár),os do Poder Execu
tivo em tramitação nessa Casa Le
gisliltiva, entre êles - prosSegue. a

."',::;'

�:' é:kposição de "Inotivos - permito:mr:
,'cHár ,o da Reforma Administrativa o

qu� 'co�cede aMno aos Servidü;es.
,

Publicos Estaduais, o, que dispõe
'sôbre o sistema de remuneração dOll

,Servidores do Instituto de Previdên
Cia do Estado de Santa Catarina o

qúe autõriza doação de terreno' à
Federação Catárinense de AutOll1ob'i'\
lis�o e o' que dá nôvo, tratamento
a dispositivos da lei dos Incentivos
Fiscais, bem assim' outras proposi
ções, que até o ,dia 10 de dezembro
farei chegar a êsse Poder, Legisla
tivo".
RENIIS'SAO DE CRÉDITOS
Foi enviado ontem a Assembléia

0- Governador Ivo Siiveira enca
minhou ontem à Assembléia Legls,

.

laUva o projeto de lei da ,reformo:
administrativa do Poder Executivo"
a ser implantada a partir de 15 f;le

dispensáveis para a execução do
seu, plano de govêrno consubstancia
do no Projeto Catarinense' de De·
senvolvimento"'.

O' projeto introdrtz
-

substanciaismat'çu.

A proposição foi elaborada p'elo
futuro Governador Colombo SaUes
que, em expediel1-te dirigido ao Sr
Ivo Silveira, jústificou a :nedida c:o
mo indispensável à execução do seu,

plano de govêrno.
'

"

Na mensagem que acompanhl;i o

projeto o Governador Ivo Silveira
afirma seu proposito de proporcio·
nar ao Sr, Colombo Sall�s "aS- coil

dições que ,Sua Excelência julga in·

'modificações na máquina do' Poder
Execu.tivo, destacando-se a cnaçao
das Secretarias da Ádministração, do
D�senvolvimento Econômico, do Go·
vêrno, dos Serviços Públicos, dos
Serviços Sociais e des 'fl'ansportes
e Obras, A Secretaria da Segul'<,n
ça Pública ,passará ii denominar-sf"

" da Segurança e Informações, senc(n
extinto ú Pl3;meg e as Secretár18s
Sem, Pasta! do Trabalho 'e HabHü'
ção e Viação e Obras Públicas.

Nelson Pedrini
Níleon Kucker 1�;'f.,04

9'.�94
6.975

l.

11.273
5.992

.

7.:n-8
10

.
.'362

6.546
1.114

12.000
9.603
9.961
8.018
8.472
6.702

10.30.9
10.634
12.619

Norberto Hafermann
Octacilio Pedro Ramos
Otto lilntres
Pedro Harto Hermes
Ralf Knaesel
Raulino Roskamp
Reneau Cubas

-

Sady Cavalheiro Marinho
Sebastião Netto' Campos
Telmo Arruda. Ramos
000 Altenburg
Venício Tortato
Vivaldo Herbst
.Walter Vicente Gomes
Wilmar Ortigari
Zany Gonzaga
M D B
Acácio Pereira, 6.377

, Aderbal Guarany da Rosa 6.596
Adolpho Zigelli

I

5.320
Albino Philippe Potrich 4.969
Alvaro Ramos Vieira 3.547
Antônio Menezes. Lima 14.40.7
Cândido Abdon Goulart �4.80
Carlos Buchéle 8.572
Dejandir Dalpasquale 13.0.77
Delamar Filomeno Vieira 4.'122
Delfim de P., Peixoto Filho 9.185
Faust� Lobo da �ilva B�sil 7�6�8F ranClSCO de ASSIS Soares' 6.151 '

Geov,ap J. de F. Amarante 4.887
Isaias Alves" , i27
Ivà:n José Rodrigues 7.899
Ivo Luiz Knoll 6.546
João Ramos Martins

, 3.237
Jorge Gonçalves da Silva' 5.803
JUrl.rez RQgé'rio Furta,do 8.44·2
Luiz Henrique da Silveira, 7298
Manoel Carlos de, Souza 4.573
Manoel Vito.r Gonçalves 7.921
Murilo Sampaio ,Canto ,8.059
Nelson Tófa'no' 8.465
Ney de Aragão Pàz 5.259
Nilo de Freitas 7:02.7
Pedrei Medeiros 2.129
R�ul SJlva. : '5:893
Sadi Pigattof ,,1..-989
'Urbano_ Bertoldí ,"'",/ "...

'4.\8�h
Waldir Buzatto 12.028
Walter Zigell,i 6.841

, ,

Législativa o projeto de le.i do Exe,
cutivo que dispõe sôbre a rem,i.$Sâo
de créditos tributários ,relativ.os '"a
i�postos já extintos. A remi5�{,o
será concedida desde que os c.'édi.
tos sejam pagos oú, ,.tenham o' seu

pag;a:me�1to
.

prometido em prestar
ções· mensais, no dec)ll'so de 15
dias seguinte� ao da publicação da
lei.
A iniciativa 'govei'rlamental decor

re ,do fáto de a lei .1082, de 28 ,de
julho de 1970, haver men�h)llado,
apenas o impôsto de mei:cadori�c;,
deixando de fazê-lo em relação a

tdbutos extintos, como- o de, ven ..

das e cons�gn,ações.

Segundú o projeto, as atividades
da administração estaaual obedece,
rão a sleis ,pri��ípios fundamentais,
a saber: planeJamento, coordenação,
descentralização, delegação de com·

petência, contrôle e racionalização e

produtividade.
'

O Governador, os Secretários de
Estado e os oc'up,antes de cargos em
nível de direção respeitados os li
mites estabelecidos pela Consütúj
(ião, serão liberados da rotina

,
de

execuçãó· e das tarefas de mel'2. for·
malização 'de atos adl11inistl�ati"os,
devendo concentrarem-se nas ati'!Í·
dades do 'planejamento, superv,isão,
coordenação e contrôle.'

.
' I' , '

A inlegra dó projelo será publicada na edição de amanhã

•

•

Temporada
do IAC
vai até 19

O Diretor do Teatro Alvaro ele
Carvalho, Sr. Luis Alves da Silva,
informou que o 1'AC encerrará! sua
programação anual apresentando
dia' 14 as alunas da sua Escola Uf�
Bal.lét, dia 16 o Festival de Piano
Bethoveen '- sob a direção da pro
fessôra Helena Moritz -ê a partki..·
p,açãb: da Escola de Música de' .Santa
Catarina - e dia 19 o Concênto lia
Banda <ia Polícia Militar do" E�tado
de. -s.anta Catarina, com seu B�r;c!
ShO.vi;

,'Por outro lado, informou ainda o
Sr." Luiz Alves da Silva que a: Di
retqria de Obras Públicas executará

.

em. b�ev� os servÍços de pintura ex·

terna, do :1'eat1'o. Também a' nlo'sa
de ;:Uvmiú�ção, que foi encomenàa
da,' 'na Inglaterra. deverá chegar
dentro' dos próximos dias.,'

Caminha foi
a!�reunião ·

.

do,I� "

. UI' Exército··- . ,

,O Comandante do 5!? Distrito'Na
val, ,Almirante Hérick Marques' Ca
,miUl!a, yiajou na manhã de- '·,ontel'l
para Pôrtd Alegre, onde' pa'rticípaúi '

hoje, na qualidade de convidado es·
. 'p�cial, da reunião de gener�is do
III Exército, a ser presidida pelo'
General Breno, Borges, Fortes.
'Es!arão presentes ao encontro os

gener'ais-comandantes ,da àrea do
Rio' Grande do 'Sul, Paraná e' Santa
Ca,tarina.
() Comandante do 51? DN retorna

rã â Florjanópo!is quinta-ff'Íra.

Oruaniza"ção
Judiciária
é aJrovada
Em sessão extraordinária realiza

da na manhã de ontem u Tribtmal
de Justiça

c

do Estado a!Jl"OVOU e1l]

redação final o projeto de lei que
reestrutura a Divisão e Organizaf;ãc
Judiciária 'qo Estado.

O 'presi,dente do TJ, Desembarga·
dor Marcílio Medeiros, deverá' eh
,tregar nos pr(lximos dias ao GÓver.
nado,r a resolução acompanhada do
projeto, a fim de 'ser encaminhado

, à ,Assembléia Legislativa.

A COlTIlSSaO organizadora dó coli
curso A Mais' Bela Mulata de Sant,
Catarina está ultimando os prepara
tivos para a noite intitulada "Quan.
L10 as Mais Belas Mulatas se, Encoa
iram", marcada para às 20 h�ras de'
sãbado próximo. O programa cans
t, rá de "shows", desfiles e' apre
sentação de Miss Renascença 1fl70.
A festa. que será realiz(l_da !lO está
dio da FAC, culminará com um balo
le nos salões do Ipiranga F.C., !lu

bairro de Saco dos Limõeve será
abrilhantado pelo conjunto' musical
"Drasilian Shaecks", com início mar·

c'ldo pai'a as 23 horas.

Indreazza Chega h o je
e. Corsetli �;vem • 6a feira
O Mitüstro das ComutlÍ6aI}Õé�, Sr",� g�nheko Eliseu Rezende,' diretor-Higino Corsetti, estará em Sant�, 0a-,' geral do' DNE}t; do Sr, Zaven 'Bc-'• .

r"tarina na próxima sexta-feira, ai fim' ghossian. diretor-geral do DNFVN e
de inaugurar o sistema de discagem do, 'Coronel 'Augusto Rocha" Maia,direta à distância de Blúmenau.i.O ' 'chefe de seu Gabinete. O MmistroMinistro viajará em', cómpanhi:a",do '(ara' breve escala no Aeroporto Her-presidente da Embratel :

e' de. Vát:i'os ·�iVo Luz,' onde ser'á recebido 'peloassessor�8, sén!I� ,r�cebidi) eU; ',i Bi\l. I,' Governador, qy.e· o acompanhará aomenau pelo G�ver�ador 1iro' Sirvf:i�'a' : .' Súl.
'

é outras auto'rid�des 'catatít1e�scs' r
i , ó

r

programa da visita marca" :1, '

• ,','", f ; iÍia4guraçãQ de 168 metros de, ca isANDREAZZA CHÉGA HOJE �.; 'i

"

,'ê�'.Im�it\lba. Daquela cidade' segui-"',Por:sua vez, 'o Mi�istro;c{Ók rI��'�s': \
tá "'para Laguna, onde visitará o l)Ôr-portes confin�Ojl 'ii v'isÍtI,l �1it�i, f:�rá' t(C l?éSgu'eir�, inspecionando' poste''hoje ao Sul dó :Est�do, 'devendo ;Ciie-' . 'r'iol;rrie�te as obras da BRIOl até a

gar em Imbituba por . v,olt�' d'o rfu;;iõ. divisa de Santa Càtarinat com o Riodia: Viajará acompan'h�9.� , 'dd:�éil. :qNÍriae do Sul. };,. ;,.,'
� ':';. ').

Faltando computar somente os Arolde Carneiroresultados de São Joaquim e Bom Díb CheremJardim da Serra, municípios que, Francisco Grillo''segundo fonte do TRE, remeteram -João Cândido Linharesdados incompletos, o pleito de 15 -Ósni de Medeiros Régis.de novembro em Santa. Catarina Pedro Paulo Hings Colinapresentou 'nestes últimos dias .ra Wilmar Dállanhol
,�ua grande' surpresa que foi a ve- ,M ti B ,

tação atingida pelos candidatos do Abelardo, .B.upp iZll8-2MDB tias eleições proporcionais à Cesar C. "do Nascimento '10.21(2Câmara Federal e Assembléia Le-
'

Ffancisco O. Libardoni 50.231gislativá. Humberto Duwe 6.978Com os novos resultados o Sr. Jaison Barreto 47.838Laerte Ramos Vieira será o quer- .Laerte
'

:Ramos Vieira 29.241to deoutado federal a ser eleito Luiz Benjamin Pereira 9.764pe,la 'legenda do partido oposicio- . Pedro Ivo F. de Campos, 40.648nista, sobrando pela Arena o-.Sr. ' �SSE.MBLÉIA ,LEGISLATIVA
,Antônio' Pichetti. O :r..JDJ.3 elêg�-, "

AR.ENAtá quaJro deputados. fieand0':::� ':'Aclhemar Garcia Filho 12.098Arena com as nove vagas' r.�st:�n<,.
'

/Afoosb Ghizzo" 12.791tes. ',,", ':" Aj<;f6 Pereira de Andrade 14.274Pelo Partido situacion1sta::,estátl ..: ",Ane.elino Rosa 18.767eleitos para a Câmara- Feder�l',' d�, �: ,'Ant6n.io Heil 14·pf9Srs., Francisco Grilio,; Ad�ni�r "ó ), ;';Arisiidé� Bolan 12.2.17,Ghisi, Di!) Cherem, Aroldn.: ;c�f::;' ,J :Arí:id Séara 5724valho, Wilmar Dalanhol, Abel'Ávii ; ��: jie,�e'dito Carvalho Netó p.321la dos Santos, Albino Zeni, ,Pedt6 '�':'eârros Moritz 6327Colin e .João Cândido '; tiríiia.re'��,:, .; ,'t�tso Ivan da Costa 9.731enquanto que pela legend;L' iI,ti : :,> ,:Ce,lso Ramos Filho 16.279MDB foram eleitos ,os Srs�' Jarsou<:
'.

Dâkit Ni1ton Polidora 2.0828affet(), Pedro Iv� 'Campos, 'Pl:a:n� , ))j��IÍria Mondo 9.151�,isco :Libardoni .. e Laerte R�m-ds ',:-

':, 'J;:dl�óri Me'irelles Spenindio :rb�7Vieira.
. ,,'\ ,,:'EcÍln'Ond J>J. Salíba 9,71'3

"

,Para a As.sembléia ,LegisJâtiva ':,:Elgyd\D. Lunardi 11s11
� Arena fará 26 deputados �e /,0 ", �plfªcio ;Bittencourt J.5 .2J2-MDB 11. ,E\,âlclb Amaral 12.�Ó53

"
,Até às 24. horas de ontem os' :Ferriando J. C. Bastos 16.0?2resllltados oficj�is: de' 195. mul}i�,' F-iórbvante Massolini ' 15.639clJ1.ibs divullgados pela ,; Contr&S;�q',,:- ,:fhin'çisco J. C. CanzHmi 8Al·7de Apur:;lção do �ribuJ;lall .RegÍ.Q�' ,,9_e-ntil Bellani 9:924

, 1\31 Eleitoral eram os séguinteS1; -:. ,fIên<i>' Carneiro 9.1-90��NA:QO _ '_, '".,.,' ·He!}-çique Cóidova 5.680.Kond.er .Reis ..
" 50�:.�91<\ ,.:,�tféDty faul '

, 7,28'9LcnOlr V. FerreIf,ll". '�'�,63\1:44;,L �'JIom�ro de :M:. Gomes" 1'3.564Romeu Sebastiãô:Néves "é:259:A2t:b'-;� <;>;:Ji>ãó}.Bértolf·' " i'2.869

i=�:FE�Ek� F:"�í���a���;�t:i:E::{ ,11mAbel Avila -dos':StJ:-ritos 34�7Q'6�:�;:,':;�,orge.SIlva -

: ',�.'''-7';Xr99Adhen1ai.' 'Paladirií Ghisi
. 5:6;7:;.9�, t, '��l\i<f?Meirelles _ 6.156Albino Zeni ,

,
',', 4§.185;·, ".:t�:ÚIi'ªnhÇJ Cardoso da Veiga 1.190Ántônio PichettF, : 32.'700" '"Milton �@.arlos ae Oliveira 12 260.. : � .

-

"

.:'.��, (_'o : ':�;':':;':: .JI< . ,','. �

r-
•

'
..... , ','" . '>$"": _�'i' �r

Ivo &0:0'1úl.1:' Assembléia para
funcionar :ate 30 de dezembro'"'

·

...... ·'":of

Outro ·Iuinf�ip: lá,"
são três/Dumá semana ...

!
-

,.., _,:.'
-. '. �·.l" ,

t -
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. .

suicídío e removeram o C(rno <le
João P:wheco para. o' !hstit\li� iú�, Depois de providenciar socôrro à
dico Legal onde efetuaram a ;nç' menor, 'o Sr, Sérgio Greenhalgh ,--

crópsia. A ocorrência' fol registrada casadõ,
-

c,Ontador, residente à Rua
na Delegacia de, Segurança Pessoái

,

Abelai:'do Luz, no Estreito - apre�
que iI�Staurou o inqí.térito policiaI- "séntou-se à Delegacia de SegurançaMENOH ATHOPELADA ", ' ,', ,PessQal onde, registrou o acidente e
,Depois de i:apotat violE;ntainént�:o' ::,�.

'

,fói· ípst�utadb o imíuérito

Senado é 'Câmara fazem
sessão de encerramento

Mais um suicídio' foi registí:àtfo
ontem, eleyando pára' três �: riú,UlC
co nos últimos diàs ,na R�gião !�a
Gtànde Florianópolis: O �ncíão JoaQ
Pacheco do� Reis ;c' "fio' an�s,' resi.·
dente à Rua Calistrato� .15�4, 'em
São' José - que apresentava' um 'de
siquilíbrk "'nervoso e, �enç,óntrava-se
e{rl tratamento de salíde, foi en.cO,I1·
trado �'poi, populare�' �n�prd90 _lÚI'_'
ma cêrca, tendo, utilizado uni peoá,
1)0 de arame.'

'.,
'

No local, compare-;!er,am' ,ós per!·
tos da Divisão d'e Policia Cíentffiça
Q_ue realizaram o levantamento: do

Sob a presidência- do Sr. João
Cleófas, o Sepado Federal encerrou
ontem a sessão legislativa do cor

rente ano e, em consequêl'cia,' a 6�

legislatura in'iciada em 1967,. d��pbis
de realizar na última' semana um es·

fôrço concentrado em qUe forar'1
votados os principais pr�jetes que
depehdiam de sua deliberação.' �a
oportunidade, o Sr. Filinto Müller,
líder da maior.ia, ressaltou o' fato de
se , estar enceN;ando pará alguns;
não apenas um mandato de oito
anos, mas uma década da vid�' po
lítica brasileira '''que s:e iniciou ,por
uma grande esperança e, depois es.,
têve ameaçada p.or fatos POlít�f�úS
profundamente graves, ,que puse,
ram em sobressalto a nacionalidatb"
e risco à própria democracia". peso
tacou o trabalho ,danoso, honest(l _e
digno dos senadores riêste perlodo
atribulado e dirigindo-sé ao Sen'!·
dor João CleófÍls acentuou que v

atual presidente da Casa, conduáu
/0 Senado de. acôrdo com ',a tradi
ção, com. alta dignidade. elevado es,

pírito público e uma perfeita
_

no·

ção dos seus deveres ,"procuranda
manter' nitidamente o prestígio do
Senado Federal".
Ao encerrar os trabaIllfls da, pre

sente �essií.o legislativa, o Presi
dente .TODo Cleófas dirigiu a paÍa
vra a seus colegas manifestando
que a despeito das turbulências, a"
Casa do Fovo jamais deh:ou de ser

o campo de ação de nossos hóirien�
,

públicos, O cenário de afirmação dos

•

"Vollcswage!l de lieença 7-14 09nt:l�
zi�o por Sérgio Greenhaigh Carl\.ei.
yo atropelou a menor Maria Lúcia

.

de Mereino, 11 anos, filhà de Jov.i
to 'José Mercino e Iolanda Mal'ia
Mercino, residente na Estrada Ge'
ral; ,em Tijuquinhas. O adqeI);��ocorreu na BR-lO!, no, município ,(lP.
B,ihaçú e o veículo pertencia a em,
prêsa 'Wildner S.A., tendo� o mota
ris ta ' socorrido· a vítima conduzindo.
a

'.
ao Hospital' Sagrada Família ond�

roi' medicada e permanece intérna:
da em,' obsel'\'ações, apres�nt�ndo
fratura na perna.

ReJorma administrativa está na BL· :Mulatas tem
festa sábado
'com. atrações

políticos onde _yguidamente êles
se' elevam a serviço da Pátria; e'jn
meio a màior

I tempestade. ;E al-'res
centou, "procuram,os fortalecer f)

Congresso Nacional 'na afirmà'çãu de
nossa conduta política, pela adlo
crítica, pela solidariedade aos ':gu
tr08 podêres 'da Rep.ública, cada, 9,(1l
iNtegrada em suas fUll{'ôes co�s,�i,
tucionais pelas manifestações dlO
independência como fizemos empp·
nhar-nos' no exame das importantes
mensagens do Presidente da Repú·
blica".

Acentuou o Sr, João Cleófas ll).,le
"a Révolução não é �penas aquêle
ate político de um momento (ia
história, mas é_ acima de tudo, um

propósito de revisão e renovação
construtiva, trabalho para o qual o

Senado' contribuiu decisivame" e
nêste período", Concluiu sua ora
ção apresentando o relatório das
atividades de sua administração' fi
frente da' comissão diretora do' Se
nado, agradecendo aos �enadores e

funcionários a colaboração prestada
Por SUá vez, o Deputado GeraI-cilo

Freire presidiu a sessãõ ue ence'l......

ramento da Câmara Federal, queI
'

constou de discurso de dive.rsQs
parla!l1entares. As duas' Casas �t.,
tarão a reunir-se a part,ir de II? !)e
fevereiro em sessões preparatóri.is
para a posse de novos deputados
,c senadores e para, eleição dos
membroS das Mesas que dirigirão
os trabalhos da. próxima legislatura.

I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




