
8 TIMPO
Elintese do Boletim G�ometéreológ!co de A. BeÍ'.ita� NettO

válido até ,às 23h18m do dia 4 de dezembro de 1970
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA:
101{).0 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 23.19 centigrados;
�:MIDADE RELATIVA MEDIA: 83,2%; Cumulus - Stratus -

Tempo médio: Estavel.

BLUMFNAU

o 1°j23jIH com ti auxilie
de 30!) menores blultl1!nav'e"
se3 deflagará em nossa cidade
de 8 de de!!l?mbl'Q ii 9 d� j".
neiro, êI AC!SO N. 3. Esta ação
eíviee-seelal, irá construir co

!àni<!s de fé,'ias nas seguintes
seciadades; Tal"ali;ra Tênis
é!ube, Bela Vista C.,untry
C!ub, Guarany Esporte Clube,
Ama:!ona EspfJ,'te CluDe, e se->

d�di!dp. Despl)rtivi'! Va s t o

Ver<l�,
-�-�._------

ITAJAi'

Objetívando a I reforma dos
estatutos e a programação de

atividades para o próximo
NJO. a Cooperativa Regional

'I, Agro-Pbcuária do Va}e do lta

I jaí realizou recentemente Ut11é1

I Assembléia Geral Extraordi
nária. Na ocasião foram ulti
mados os preparativos para
consolidação \ da Usina de Pas
teurização com capacidade pa
r� processar 15 mil litros d8
leite> diários, cujo funciona
meuto virá beneficiar Itajui
e municípios vizinhos. A {:O()

perativa mantem uma secão,
de consumo para

-

fornecimen
to de .implernentos agrícolas .

. medicamentos veterinários, f('l"
ti.th:antes e �efel1sivos, pará
utilização na produção agro-

JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura Municipal de
JaraguéÍ do Sul, está tomandp
115 primeiras providências' pa,
ra ii implantação de uma Bi
bHnteca Públ ica, confiando os

trabalhos a E�igraf, firma es, :
_ .. " .: L __;{.",\._ ;,..... _.

peda'li:ada no ramo. A 'Cria . ..,' :
ção d�'s5'a biblioteca, �ertamen, .

,te trará muitos benefícios �'ii'i".pulação jaragúaense, es

pecialmente aos jovens estu
danl'es.

LAGES \..

Está sendo organizada em

Lages la la. Festa da Trarti- .

ç[.(' de Lages,
-

haven-do grande .1rr-ovimentacão na Princesa ela :

Serra. O i;\' ontecimento se! 't

irealizado nos dias 18, 19 e 20
ne De':8!Y,bro, durante o qual 'Iserão relembrados as tradtcões

CANOINHAS,

pensamente ,dlo exeutlve da',
quoala comunidade, atrair no

vas indúalr ias p"lra a regii.c,
n'f,diante ii isenção de lmpcs-:
tos municipais.'

'NotHas de Canoinhes dá"
�!'!�t1! de que '3 prefeitura lo
ta! !,":'retend1e ip!:l alar breve
mente naquele município 'JI11

rill',"!!,!e lndustrtal. Além da"
medidas prelin-1inares, tomo

escolha do local, área ii ser i
I'
I

EMPR1l:SA EDITORA
O ESfJ'ADO LTDA.

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

Adnll1�ístração, Redaçãll e
OficinlM,; Rua Consf'llif'iro
Mat,ra, 160 - Caixa' .Po�tal.
139 - F'one 3022 - -Florian(l.
polis - Santa Cata1'ina. / m·
ItETOR: José Matusalém, Go
melli / SUI'ERINl'E'NDEN·
TE: Marcílio Medeiros }<'i
llio / EDI'l'OR: Luiz Henri
qUe Tancredo i GERENl'l!::
Osmar Antonio Sc,hIíndwllin !
�mB·GEREN'l'E: Divin6 Ma
rioL / REDATORES: Sérgio
da Costa Ramos, Antônio
KowaJski Sobrinbo, Sergio
Lopes f! Pedro Paulo Macha-
do / REf'ORTERES: Wilson
Libório de M�deiros e José

,'Carlos Soares / SUCURSAL
Dili BLUMENAU: Rua XV ele
Novembro, 504 ./ REPRll'·
SENT.\NTES: A.S. Lara Ltda.
- Avenida Beira Mar, 454 -
11° A.S. Lara Ltda. - ttua
Vitoria,' 657 - 3° andar -
São 'Paulo - Propal Propa
ganda Representações Ltda.'
- ),tua Coronel Vicente, 456
- 2° andar Pôrto Alegre e

'

�e:presentação Paranaense de
Veiculos Publicitários Ltda•.

R'EPAVE - Rua Voluntarios
da Patria, 475 - 12° andar -
Curitiba.

PHILIP'I & elA a casa do conslrulor
INFORMA

Com dois jogos prosseguiu ,1(1 noite de ontem a Taça de
Prata. N a, .acanã o Cruzeiro - que ainda tem chances de

venceu o Vasco por 3 a O. Dirceu Lopes 2 e

Piazza marcaram os gols' do Cruzeiro. Em São Paulo a Pon
te Preta venceu <> Allleric� por 2 a 1.

Florianópolis, Sexta-feira,_t 4 de dezembro de 1970 - Ano 56 - N'? 16.530 - Edição de hoje 8 páginas - Cr$ O,:;:{)

Os operários â� Cotesc . enn.en
tam o vento e as alturas para cum-

prir a programação da emprêsa,'" .

até o 'dia 15 quatrocentos povoS\h> .

lefones serão instalados na cidade,
incluindo ilha e continente .• A par,

.

tir de janeiro a emprêsa dará con

tinuidade à expansão da rêde tele

'fô�ica, .de, fl�,ª�ÍÍóp'?lis j_��a!_a�*[ .,
mais, 70p. (Página' 3),' :(
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Passarinho·
confirma: vem

'�

'na segunda

O Ministro da., Educação e
_
Cul

tura, Sr, Jm'bas Passarinho, d<'v,>·
rá fazer importante pronunciamen
to segunda-feira nesta Capit'll, clt,
1'811te a solenidade de formatu1'a
dos novos bacharéis em Dircitp da
U'nivers'id,\de Federal de Santa Ca·
tarina. O Ministro comparecerá aI)

alo na qualidade de Patrono da tm
ma, (ülllma página),

Pro j'e to re a pare fh a
a Magistratura em S �

(Págj"a 3)

(f)� ,

prova o onlem '0
para o funcIonai ismo

�nt $�ssão extraordinária realizirlt!a
às '18b30111 de ontem a Assembléia Le ..

_ " '
�

J

gislaUva ,aprovou per unanim;darle -o

prQj�io,l�e 'lei nO 1l�f70 que concede no

fundonàHsmo pú�iicQ e;Ia.�ual o abôae
de natal, fixando o prêmio 'em Cr$' ...

�
I __ •

100,00. ·A matéria Iêra aprovada, hU!!M

hém por 'unanimidade, na Comissão de

Finanças e Jusííça, tendo sido ndaiada
pelo líder .arenisía ZiJny Gonzaga.' O be
nefício é extensivo aos servidores dos

Podêres Legislalivo e Judiciádc, nae
I

sendo concedido ·aos funcionários'eaníra-,
lados pelo reginú� 4a legislação 'Ir�ha-.
Ihlsta, aos que percebem a qual�uer H
íulc orde:iiado superier a Cr$ lJJ90100' e
aquêles que. I�maram posse em daia }los·�'
terier a 30 de seíemhre. A Mesa vai- de-
'íerarinar a lavratura do au-Iógta:fo da -lei"
,com' a máxima urgência, para que () 60-

.

vernador' poss,a sancioná-Ia na prâx�ma
semana. (Última página).' ,
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Teu" início o
período das
formaturas

Vantagens, do
m�gistério .

I1lOdifiê-adas

Município
tem feriado
têrça-feiraL . (P,·' 3), agma (Última Página) � (Página S)

.:agtl··�a,.[ :a:",·\.recurs Srt., •• ,Ir • � � j�. I • " �

, �I \' •
j ,

" -.' � '.

(úHim�' Página)
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Biblioteca ,r'egistra
movimento animador

Apesar do' calor e elas péssima"
instalações, a Biblioteca Pública tlem
l'eL:ebido nesses dlas

-'
I UlTI gran�é

contingente de estudantes. Isto, se

explica. Com a prôxÍlTIldade "(�O�
exames vestibuiares, os estudantps
acorrem a velha casa da Çlütura em

busca d," subsídlOS com que enn

queeer seus ConbeClmentOS. I

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

-Volantes' se
prepar3fl para
prova domingo

Contando com a parti ;ipaç�o (!.�
volantes de Santa Catanna, Par:1J1á
e Rio Grande do, Sul, nova prova
automobilística será reallzada do

mingo no autódromo de São Jo;;(.
Terá três ho;'as de duração e se

desenvolverá no /período da tardf',
I 5,J�ra·se gl'ande público no loca]o

II tc-rl,[O el�1 vista a importância' de

pr.)\·�. (Pagma 6).
•

\__...,.,,_- lO! ..._ ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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programa

J5- 19.45 - 21h45m

S"an Connery
COM, '00:7 se.. SE ylVlt DkJÁ$
VEZ;ES

'"'I

�
'0;"";.. �

Censusa 14 anos
_'------------

• \ I , �

. 17 - 19,45 _:_ 21h4:5m
Christhopher L�e '- Lelia Goldini

.

.

.
'

�,

O TE�tRq DOS HORROR�S.
"

. I

Censura.) 8. anos
.

.

15 2CJ ;:_" 22;11;
D'_JStll1 HdÚm;,n, - Mia P.arw,w \

JOHN. &': MÁRY
Censura:: 18. anos

,

.._ �,. ,

-��-'�;�---------�'Jloxy

14 - 20h

P"ograma. Duplo
O MALDITO DIA DE FOGO -

O l?LENETA DOS MACACO�:
CeNsura 14 arqs

JAJ_,ISCO

17 _:_ 20h

�",an Conneiy
emllr .q07 Só
VEZES

Ce'1siJra\- 14 anos

\

SE VIVE: OVAS.

GT.;óRIA

17' -� 20h
'Sidnev l?oitier __,_ Jndy qeesoll
fi ') MF,\:-rRE COM CARINHO
Cf:!lSUra 5 anos

2Gh
n r:RAPU,LA
C�nsura \8 anos

,
.

----- ---��,__",.

?0h -.

.' .

M,llik ]}.3fPO,n- _:_ Ele&l.llof/:l �l'QWm:
JnVP.�J�i. ,''MNLVA1Df)S� tS S:J2l··
v 11 n.i:N'�, .

. ,

C�'lsl.í'i'n. 18.' 'anosy

")",� ;
• ,

fi

Q.,1\!{Bl,1in,q SHb111ari!ilo.

-,-- fjJme'
17h10m Xerife de Cochisé
Filme

17h45m
.
Mulh�rBs em Van-

guarda I
l�h?Gm - TV Edl;cativa
19hOO -- A ,rroxima A.tração
N«veJa

.-

1 Qh3Sm Tde ESp01t�
19h45m - Tel� lqmal B;yring
20h05m - If)l1í'j.os Co.ra�enJ, '!II

Novela

20h45rn _,..'Balança Mas N�o Cai
:' I hS5rn - R"?üi:tÇ-f Garcia
2/hl0m - A:ssjorp Na T�rm Ço�
11V' NI) Ceu, - NC)v�la
2::'h40111' ---'--, Gf<an.(�e CiQel'r)ª Glob{'l

- B�l1ile Maria Nasclmente
Denize Mari:.t Nascimento, ,a

debutante de ontem,' será a noiva
de amanhã. Seu casamento, com G

Engenheiro Ricardo Saporiti, sei á

realizado na Catedral Meh opolitana.
às ·20.30 horas. O mundo elegal]tó!'
vem se preocupando para o. acont c

cirl1ento. já há algum tempo. .'\','1
'-4,\1') s,,°I.I.'2 social clQ C:\111!' Náu';l,;(1
V@lICiJ)ps da IIlI1Ci, dau-se-á .] l1er:pp,;i'1l
aQ;; (/plwid,:"ldo�' r;Jas (,amí'jJls Nasci

monto e ,Saporiti.

C'le\!lt�(1o hoje a nossa ciçl?rle.
\ Plifil,�pd;'lltt'i d!! S:'ü Fál11'o. ri jnVt'lll
l il�l1stllifl'! e um dos bons 'paw]:'1-1s
I· ,. I P '1 F"ldt1 ,Estndo. ivU}UE', t:Q�0!.l12C' lf 10.

':---: :

'Em sorJedade tem .sido notada a

falta a beleza cigana' e]e Ma;:ia
, Cdstina . da . Silyeira Assis.

N.@WAD�
Sônia 'Ol-ivéira e, Ruhens SilvAi1'3

têm recr,hjc]o cUlJ1,pri!tlPntos do

g'rande f'írClll� de al:riz;á�le Wle têm,
nrúo, nnjYi\r]o- reali7.fldQ 11á, algllns
dbs' atrás. '

.,;;","- .."

PE!-� VA�I� "I,

Tamhérn está clltegançlo .l1.Diie-, de

Sflg l?a,ll,Lo·, p,a�;a ,!S 'fés-li.vidades dI)'

r�sajílen1.o, .' amanhã;, i:le. Demiz'l e

lli<li1;do, <1, j'Qvrm 'ca:spü Regilíll',' e
RoslolÍ Naséimento,

TABAJÀRA EM FESTA

o ]'!l',siXlplItf' 1110 Tabljara Th�lS

,Cluhe, Senhor Arno Bernardes, nos

'f01wi.rl'a 1'r!ri! pm·ti"ipal'mos da fest.a

de amanhã, no mais feiehado Clul)'�
-------�-_._-_.�._----

o Tl'ibnnal de COl�tas elo Esta.c,lo,
.

em sessào l'cr;üiznda a 19 de lilezem:
hro, sol!l a Fre'sidêr.tcia do Cowe·
lheiro NeJ.spN de Ab�'ew, examinotl

271 processos. Esti-veram. presente;; ,

à sessão os Conselhei;ros Nilt�m José

Cherem. Vice-Presidente. Vicc11tr!

.João 5chneider, Lf.wpoldo ObV0

El'i�r Nereu Corrêa de Sbllza .e

Lect�n S!oVínski,' Pr�súlte. tat1Jb�p,
o Pncurador

'

da Fazenda, '.Jnir
Mahs. x,

Q:; eX'lerliQntes &'''nminados feram

os s�guintes:
,!:M!l1ENHO$ SIMBLES I

])!.solados _ Jlllgados le�Ji.s:
Meyer SIA" Silvestri Silvej'ra (2).
.Jo;é· Pizani de Córdova e Filhes,

Ellgênio n. I�oeri('h'e Cia., Kili)no
F. Kret7er (2), 'Felippi e' Gh) .,
'Alfaiataria G0111eS, Distribuidnn

Farmacêutica Alpha Ltda., COllwr·

ciijl Hi'd'r!tl, Cal'los l-j'oepcke' SUl.,.,
Labpl'at,ól'io Isa, Carlos Hoepek�
S(A., G. A. Carvalí:lQ e Cia.

2) çg.J.�t.iyg,s' _ ,T,u,lgâ,c]os ]IÇ"ws:
lloJs Im.' Sli': '31Q3, :3401' Zf)!;).6, 321-.3,
;3250:( 3,748," 3?5�, 322-1: PG: 3flM,
�il;��,,: 3!i)!7r2, ,33fJ�", S1\.: 940.8 3400,
��):4, 3�(ij1'l, 3236" 3!N:?, 3243',. ;:P,41 .

, 3.��13� :n.35 3HI:� 3.l16L 3�4�. p� f\ S'

�W/.#." 3?2'i5 3,17.�. 3f�(lB, �,l 'Ui .311.),1,
SVpp,: 21!!44, 3_2fl.�. 3;J.í}7. ,3'�Cl5 :3'1I){\.

,i};U'11, RQ)fj?l, 3-�QO, 33@4. 3�06 .:l2-')?,
;:l��!). �2n3, ��90, 3Q�(j. SEC' 2!J!'lq,
:3!'1�f,), :;l�L8, 3>'l}fL 3�17:- SR?: 33118,
3D:;!O", 322�. 32M. 3'�54, '�23� J?if.l.
��'�3', ?3fig" 3311; 2(1)2B., SESP.: .32{)�.
VG,E:

'.

�:
i" ",

,E.M9
II

. R..�.5
]egiüS::

.

,Adilson Rosália da SHv3.,
Névio Capeler: André' L. ' CruCÍl1,8,
Oscar r�. 'da SIlva; Arno Hering. Ana
�p,il.'es GOrrJtlS, A.rql.!jm�(Jes ,f. P'AV11H,
Luiz G. Dias; Paulo Rogério Boni"�S

da Costa, II - Sobrêstaclo: Antônio
Muniz de Aragão.
I;:STOIl NOS

Inte-r�sséldoli _ Anota'dos: Polh:ia
Militar do Estado. Lpiz lier;ol<lc).
Rosa, Arno Beck, Fráb,io. ele 1\�°f)UI::; ')

SilNa Lins, Pen,itendária do ESt8CIO,
Açioli DubaI Martins, Ayrto.. ! l'J,

Cesar, Hél;io Costa, Eldo J. L.emos,
Hélio B.ridi, Penitepciária do E,st'� do

'(3), Càrlos Hoepeke SI A .. Salete )il:.

Vi�olto, . Polícia Militnr, Rio BranCIl

Ltda .. , Germano S1.ein S/A., A. S.
�. Pronague, Depal>tamen1.o Esfadllnl
de Trânsito, Philippi e eia., GráJicél

S.0],!�;J, 1�e�0 .. All?icles Bell(llÍ\l. Serre

tn,rip d.3 Agl'icl!llipra, Wilson Piuiíl

Men(!ol�çf), S.ec�'etaria de Estado Sel�!
P�.stil, Gabriel Nicol:au de �oraps,
S;.erFetari� de Est<Jdo Sem Pasta,
L�VI'::)-J'ia 'e Papelaria lVIoclêlo Ltcl'l. �

SDmlt'tp.;,:ia da' Filzel1�a, Mos:deo

J1!.lb)il/idaQle U�la" Livraria e P ;\}('

lar�é) ij.ecord� Ltda., Alcides Bendlin.
A 8ênf'i.a Nflcional, Diretoria de

Q.�ras PÜ']Jlicas, GabiNete .de Plane-

'�j�mentP
do �l,af)1eg. Cilpel L!da:,

(h�PTlalJo .Ste,m S/A .', ContaaonZ1

Gerill d� Estaào, DepartameJ1to
R�4i1(hHl� [�e Td)lSi10, Diy.eto'·ia ·de

Orgpn.iz:;lr,âo . da 'Produção" Pôsto' ete

Arl'Poadacâo .de Ipol'péia, 'Secret::p:la
d�, Educação e Cultura, OrtacIILn

Costf1, 'Teso1.Íro do ESlado: Gomissno
ele Enerp.;ia Elétrica, José B. Aml'

l:í�o. MoRe,ir' B,' Tom8zi, Polí,'ir.

Militar, :ç>anilo M, de Luca, Fernan�

da cid-ide de Blumenau (T�b�j:lraj.
O original convite traz a opinião
s,1]1re o acontecimento a se realtz»r,
do autista Lindoifo . Bsll ti o nome

d� fest� é "Uma noite em Copaca
lJil113 no Tabajara Tênis Clube".
Senhor Arno, não fôsse meu C,�111'

prornisso já assumido anterlormer.se.
para a!i!lonhi1, i;>!)t::jj'i'l aí. Gpato lwlil
SWl �t&nçf:o,.

�f�,
Já há alguns dias, encon trá-se

internado em uma rasa de saúde.. r;q

rio o Dr. .TO"O Eduardo JV[orij.'7, <1

qu-rn d, sejamos pronta l'estab\f1"('i
mento , Ontem fornos i.�Hílirrnyl'ns
que o Dr . Mori;t,;r, volt isá � 1'1.Q&8:1

.ci(li1de, na próxima semana':
-: ,��

N()ssos cumprimentos' ao Der'l·
til�lQ r0rl'an�O Bastos pelo' se'l

aPiversirio ontem. que foi comen1()·

rad'G em SUil residência, ,com UiJl

jantar,

Nos'lOS agradecimentos ao B'ÍícfuarPl
rll? Dl;rpito (la Universidilde Wederat
,de Santª Cqtarina, Newloon Brüggi"
m:Ul11. 1'€'1.0 çonvite qqe nos em" op,

p�r\l as fesfividndes de SI.Hl r,oml;;
tur:a, na próxima terça-rf:"!iJJ�":�:

" J,
\ ,�

DIi:Iil-U1iANTES N,O F,!JAIN.ElRoAS
Amal1hã, 4s 2_J. horils. a simpátira

Diretoria do Clube Social PaltJei'n,s,
vRi receber as lindas DebtÍtapj;,>s

I
.

Ofici8is do Baile Branco; paT:l

homefage�-Ias com cO!,!,t;etel,'
,

:-:,:-: :-:

�1II;''4r:���RIO
Anteontem, foi comemorado com

, '

um jantar, em S()1l apanmmento, o

p)�iv'l's',rio da Senhora Dr .. Amilton
Caminha '"

•• _...L••

Carmen SOU�3 D'uniani; chegmrl.
de

,
Silo Paulo, onde foi fazer prova

de seu pr-imeiro vestido longo, que
será para o "dehut", (lo próximo '11a
19.. no, G]jl1be Doze.

A- nq,'>Sq, TV (L;qJtl�F1!·, tem níhi,.),
Di�'pl)n.l! _,\Ft�s1Jh). qjle�, o S!,!H.h:',
Irani lWf;\Q�do, pE's!"Oq qUfil por lllglln"

. anos figl.!rou na dil1eção, i]l:t ís(·icil p'l

TV !7in.tini-, el:)� FÔ1;t{J Al!ilgl1f.l.

I
Dorp�,ns.p, pnóximo, o Cfjdrl1nfll 4' I�

"0 'lT�tª-filc'''. diri':)'iclo ]'te]p. jlJr.p.aJ1s'ij
ISérgip RaJ)10�, apresenta a reporta-,
gero çlilS l\llilis ml(ilf(i'lllt�s Stl"llln.ras dn I
Sorieelild� ç�til.1'Ínellse. (10 ano d� '70.

.. ---;. .

Em, 11.f)1'l q:1S movtlifleJ'ltilrJ8S ��(_W,l· 1

nas *1. pJ1inçiJíla� rua da cidad:e, ,ILl11
'

!nllJ1'.@. �]tt H,l1rJils jovens llomel1!ki'-'fl',
<iito P�u�. vl1i s:!' Dflçlriplw df

'JrTP,'norn�nLlst,n, na RJdl1de de C'lGa.q'lt.
......

A p,\,pnsir,''iQ' rj';-' �-;:i-0J11ist(lS. rlà'1
Escoln NLundo da Criançg,. q,;Je éS!,;! i

no S'tl'iío de 1.\,11tnn;J/'\lGlis, 1,Q,j,1:
H08'�cke. r.llfl Con.sel!lelro �If,a(�a.'
está .aberta ;:ltA amqJ1hi}. irs 12 horas. '

Já fO):)J.0s in�Q�'m�çlos G!.ue a mo[l"l

Dior. ppl'ª çi\vaJh�iros', está -l:a

Eou1!iq,tle Art ]'{oyeall'

,

n ��!íI�il!ne!1.�g q�, P.iª.: '1'0 'yerr;f,JlI'
d,eir� 'lTIkrito é 1;9t:nÇ)< q f,@/"-9, viY!!j ,

aind§, f!,!:I.@ g �tti!,f�%, �����,tqú.
.

\

(11 Pdm Neves', Awósíolo T. Nico!;! �cópulus. Ganlile Mela .. Çasa prienU:ll>
Vidral'ill,i�' Santa Efigênia, Comtl"!�
cia] Hiclrel Ltdq., Departamevto

deir'Cultura. .' ,

..

PRESTACÃO D!11 CONT.I.\S i l

RI;'s!,on$áveis I � �l!lga�I�I��
legais: Erv.pl ,R. l?e!,essol1l, Jose'J
C3rlos di! Costa Martin.s. OSi-'p:r' g,a,t
Silva. Elz.a Ataide Andrade, LlI�:, !', " �
C, Rocha. Osni .J. Novaés, Vh01'1í\,�
Klinkowski. Aleixo Del1agiUStinaij
C�l'l,ps Umberto P. Corrêa, 0511101';,::
l'vT. Gruhba. A-sdrubal Jaim,e, Mana ��
�pdj Parheco, Zel)-ália Mi' Nai)j}\\;�
hui, Geli)ldo Buzzi, Dauril ViCéJ1t3�
�le Fréitas, Mário Laurind.o,. Alberto1:

. . , I
C�lIss. Mauro Soares de Ollven''l,!t,(
TU\1nulo :\�alaquias da Silva, Imlh':\
Maria S�rr;?s, Irmã Maria C0mo]att;·. :fl
TI --- Paixa de respoi1sabili(h�d.�:,t!

.. i

P·q.nJo Cicl-ade,
.

l'4aJ<}ª·, Fi)Jza T)W.c1. �IU - Olctras dji1çifões: Wiliion _i

fi,,111in, ,;on1lG1fj)S C@rrêa "f;le'l. TV --�.�. �·I.
I

'R."tiríJr.]0 o

<Iii[' Pa�tta: Mqr�� Odet':' ',.;
..

-Bf'Í� ,1..! Si'Jva,
'J,'nTAI"t:?�$ ,

Jrt�r;ê�sil.çlºs I" -hllglel-S:..
l,Pl"nis: Cnnvit.es nrs. Q_91-70, Cf:E:,,_
Cr$ 1.2500l!l.. adi·ll�liG.a.tár'j(il, P.áhr:c'�{:
ele C�,rl��periils 1\lii1JieV· I!trJ'�, 9fi6 /70.:l
RPC ç�;� :;I. 684-.QO, ''t�)t�tgt0a,tJíxio: �:1
lVfilvfi�. Cimo SIA, : 13n/�0::;, SNO, �
CrÍ\i. 5.4.GB'.24, açljud:iqt_á' i�,: "Eter-r,!t,,�':
rl;Q ]3rpsil SJA. 2(J�no. SI;j( .... , .:
Cli� (l.' 59� 80, ad.iudif,�t,�flO:;· .José-'
Mi Ruel Pit'7,. 9f}6!'ZQ. pcç, ':.;' ::'.. ...
Cri\;, 1. 9iZ0.00., aGjbt�içatário�J,'l_\lt�cp;)do .

e Sia. Toma,Çlf), .Ge P·lie.�os r,ír0;',932/.70,·" '.

D.0e;:,,:e��': ,9::51iJ5,;(il!i :,:a:âjÍ:!:dié�táj,t!): ';,·r;\�\
'M:pssi e éiíl" Carta-CoNvite m. 15>70; /

'

péH�, (:1'<;; 3, (lBO.DÓ. adjú4içattiriO' ..

P'il'l1�� Jj da.. Peôni'l Lt4a, .} II _

.\Iili-:da:' Convite n. 022170 -'Polida
"- �-,�

Mi]Hill;' .

�<,'

DEC�ETns _ CRÉDITOS ORCA:
"

MENTÁRIOS
I nleressadcs _ Julgados le��,is:

Se('ret�ri� da Fazerr'da nrs,

11-lPO/9�6)D. 13-10-70/98QO,

I;)(ERÇíC!;IQS. IõINPQS
Interessa,dos - I _ Julg1ldr's

A lfreclo L. Gonçalves e outros, Iri'l
LQpes da Silva, Lu.iz W. Beri(i)li,

Thi;,tgo M. de Souza, Antô!lio II.

l\J'llnes e outros,· Pedro Cândido

Rodrigues, Aleida Ortigossa. SÔlliR

()rtíga, Valentin Vieirà, Henwni
PC))·t o e' ou O:os, Ind. Villares, Tel't'sa

GOlllart Sant'Ana, João l'Tarlnck
Fiího, AlzÍl'a Scholz Faísca,' Alfred.)
de Oliveira Garcindo e

'

outros,
Carolina Zadodozki, C'omerci3l

)(asquali Ltda�, Ângelo Kalk. JI -

Devolução à ori�:('m: Walrlir de O.

Santos, AleÍlw Zabudoski, Lpren,1

,CarV'llho, Nelson Bona Portão, III

_ Snhrpstaclos: Ninfa M, dd Souz,�,

'J.'ere(7Íl'lho da Silva, f, genor f�.
Varela. IV - Sustada � exeeuq."ío
cio· RtO: Maria Neci Siegler.

QUI,,\Q\JÊNIOS
InteressadQs _ Julgnoos' leg<).is:

Drlei Silveira e o\1tros, Dalva 1\-1(.ia

(' out.ros, Benito Zanini, Antônio o}�·
.Moreira, Osvaldo Gordini, inácieJ

.

Q\leiroz.
$IP('\�ENTJl;DORIA
Inl'eressadps 1

.

_� .Julgadns
legai:::: Artur, Jerônim,o CascGes.
n"'OllPs1'f1 Malvessi .. .Toana lVI. B(')rh�,
Snn j � Fel'lin, Florismundo Prado.
Schmitz, Elza Bednospapel, Aib�r-

Â <r:f.!pr'l.inr lI_if:" Iil? Spuza.
PF.:'fl,IHÇ'AÇA0 Q.!= �P�.S,��T�.
Dq:�.!A

'f!}t\fr:�§§i!S,o, Julgado leg"l:
1\frcl'j;l r�Jolif.la o Kering,
F��P.F.NH0 PARA P�(,;AM.,F�""A Df.

píI."DA DE �XERCíCIO FINDO

I"teress"dns _ ,iJ'ul gados legê,is:
('f)ntaclor1:J G'erRI elo Est�d'o. Aci.(lli
�<�'e�h:1do e o'ltros, An'tônio de_+ar:1RlhRS.

P�N�Ã0 _-

I '

Int�fi�§si!lte�' ..,;;_ Jl.!ü{8dos leg1jJ,;;:
l\ff,Qrh J\l.prha, lWiH'i.a Pf!Z c,la EtoS!)
]\1iilri? J3ep,t? M.fIe!rw�a. . Gi;�gl,lrt,l
Woi1xen: LeopolchitJil K�ntz( .. "

,:

S,AI·XA O,E RESPONSA!a,ILI.DAD.r=

Interes'sado� _ Apens'aelos, ao pro- I

cesso de prest::tçãõ de contas: 'Adilson

R,os�.J.io (la Silva" M:$vjo CRpe1(-Jl1.
Andl:é Luiz Cl;UC�uS, Oscqr Lucifi:](,):
Ana Pires, ArqujtF!Iil{].cs V;;d:(�eliQçlo.
D'Avila, Luiz �uímar�es, Pé)ulo' H.

B.0rges. ,
CPN$I"J.I..TA,
, l!1teressadÇlS' Respondida roa

forma cla Cinstruç:i.o: Departame"to
I .' "

Estadual·. ue Caça e Pesca, Secretal'1U

dn E(11J1�ação e,.Cultura.
R�Iii·Ir'�I.''!1�-�.A§� M!},N!I,Ç;!·�/�IG -

PAI.��F�S ffi!�AIS ::_ 1�l!9
'

.

I·"lt,ere'Ssa.dos Aproya.f]ns P'l

f@rT)J3. dà ililstruç5,0: Pl'dCitUl as

l\�lINlichais d"e Cax1ll}lJ;m do S�I [.'

S,Jj)m1;)l"i,o G:;Jruva,

CAN'/�NI<?S
1t;l,tf1.ressadÇ$ - I _ SO,br?stad-oq:

, Plnmeg e Prefeitura M�l,IililÜpqJ rri.!
U:otuye1'ÍI, Ul11,l�ki, WitmarsUlil, TiJ1!
Cíl�. Ti\NOó,' 'São ,M!igu?i do Oe:;tl,\
SRh):oecler, tí - ENcamiNhados' :lQS

ó,.l'g%os 'il)shutivos '1'lara reexilme:
,SNQ � PrefeituraS , Municip.fl1s de

C�,J:l;!p.o Erê � 'q_u!lomb'o. UI--;
Devo�vido à prefe1tura: -: Ass0ciaç50
de Crédito .e Assistêncià' de S-:o

C[:Irlos.
t":t');MTR4\l'OS
��>tP,'H�ITAeA

/

hatere,ss/idqs - 1 _ 0$orrestildv3'
A-. C .. Wertl,er Engenj;la;h,.
l\�ag'uiar ,S. 1\. II Açliado:' CO,1]�-'
tr-utora Sul Brasil de Estl'ad?s. lU
-, Julgado legal': M. V. ,J;utteL
�t;),ÇA�ÃO DE SERV.IÇO$ (

I!"!t,!!r�SsiJ�9� _ I _ Nl'gql'1�IS
lef',�is: Ari Garnier. Alceu Tomazdli,'
Maria Salete Arruda. pílma Maria

I,fofmann. Mariil Ferreira de Maeec](',
Adeildo Alves da Silva, _II - Soj}:'l"S- -

tado;;: ,Ethel Hoffman, Iria Gonçalves
-

Aléssio. Wilson Carpes. fII _' Sus1.n·
dq a execução do ato: Carlos BaHIH

gartner. . IV _ Adiados: C�J'lc�
Mélrfendal. Luiz Teixeira, �1:aur6' �r.
dos. Santos.

RE'iÇlSÃO CQNTRATlJAL
Interessados :_ .Julgados legais:

Leonila Horfn(-an, 1\amar Vando1in,
,Tnõo G. Marques.'
RE�ÓVACÁO D� CONTRATO DE
Lg,cb<<ij\Q, pE $EIlVIÇQS

1�,terI!SSildqs - X ,- .Julgado legf.jl:
Denise E. Liberata. II -;- A.dia,hs:

,

l)omingo� .J. da Silva Neto, Fra�cj;;co
RatimlL Leonildo Brisola, Klaus M.

T,-luedpohl. r
çO""'TRATq.s DIV.ERSOS

t.ntlrr,essadgs - 1 _ Julgado legii�:
Brrtoldo Corrê". II - Encaminhado
à Secretaria' da Segurança PúbJil'>':
Sociedade Catarinense de Seguqnc�
Bancária,

-

II

Ofl,jl

P,pular
o O

uSlca
.<

Augusto Buechler

JORG.E SEN.
, A r-ada dia que passa fino gostando mais da nova fase de Jorge Ben, parti

('IlJilrmrnte do LP F6rca flr'uta :_ seu mais recente lançamento. Êste disco

t,'·y?:, além (]i, m{niras muito .])01S. a marcação sensacional do Trio Mocotó, n�o

[;IlF"n(io evidenterueute, o violâo inconfundível de ,IB. t

1---:---

Ii'IlD/', "F'Z MI'l,�� I,.!V�'�.
,TOF'T1i' Pcn está c3rl't VfI? mais livre nq ofí"io dI' ccmnôr. Com o violão ê]e

SI' trnnçr,i "'1r� vira menino vivo fôrça da natureza, vira f�rra bruta. Só mesmo

o r.pW' vê e �p'lte onm t,1mf1nhll simnli-ídade. Para q1.HI. I'Ompj.irar, se nêle rude

\,,0'1, ""�," t,8rtn pot;lr�lill�rJe; se a música está no. r.róprio sangue ?

P1n SI' �ó')"tir ;;\ mú,d,of! r.llC Iorpe nen, h� que' S8 des"oi<1r. dentre ourras

_ (',,19"S rl� 10p�clir-i'o 'if,'çul'iJa; role "iptroduçijo-desenvO!vÍlJ1p.n1,0-ronr111são" rle'l"]'I)

d1 �1}1n"Q�ipfío rnnsi-al. A m1Í�i/'!a de Jonge Ben é antes de' tudo, W.,erd"�",
I"�H ;>])e\'j,o_ ,:ornrp(l pr�Ft,�. F �..'lem a 01lV� e a quer sentir, tem' que ser gente

aberta, gente certa;' que éntelltÍa de fôrça brlJta.

I •

h'VI?E.

"t
I

Tpmr R "omposir�o o, TlllJ fqr� TÇlc<!.u �Q:v��níel1te e

vep�p.s simpJ.esrpec;.t_e P-PPi1is e _eninlmentr sil11N�s: '

- l?ri9 �t) eJ:j !UI? entende, me 'lcQd.�
N� C11F'dq 011 na ªfwepção
l?,ln é q paz na, N1tnha guerra
Fh é m('l1 f'stado de espírito
F1::t é a min.]1,a, Pl10teção
Ç),qe nena. que pena .. ,

(;(,'ln eJ't eu S()U rpais eu

•
('rlTI f!lR ep sou 1l)11 qnjo
('om li' Ia, e11 f'iQll crial1ça

- /
I

dela dest'lco alguns
(

�ll S0U a 'p'f1Z., (ilU sou o 3mor, ell sou ''l e�per'lngfl··,
•
I

Q.nil!1fn à músif';:l Ç.\,!�,! ���tr�, - que eu �p::l:1"ei f-ffi Il1ipJ:ja �l]ti']1a colu.na

Y:l8f,i1 o (",-;r,I�-� ... 1, n�o snhpr f'm 011:'\1 djs"p Pi'lt<í ipserifi::) _ ÇlIi'.Yo psçlilr:.e"er

,f4'1f' Pp,,: 'n(l"!"ilo. não me IE;!mhr�i ter sido ela liln!l;ldil' f-ITl edjção �sr.er';.t:l,
j)f'J'1I't '?''l<;(,I�,il'!'!.
.

"np�o1" rJa n oTN"P 1"en trr fpito UJ11l'l lf'tf'A· nR ho�e �lÇfclp.sfilli' f!r;;; nri)1r'in(lis
11�(1o�W(;>� r'!Q i 1)Y'l" 01 '" l'll�r('qr�o d8. mlí�ira firQq qljeptérrirnil fat<)r �ii evielen

(f��l(' >;1:)r "�irl' 1"0 CqrlprY'(I 2. Amlplll bRtLcl:1 r;lo f§H!'9P li' .pm.a, cqj;;a' il1deSf'ri1 ível

Pqr tnr1o� ()"' Jr1(ljoiyn� RtF Rf1,lli enllmer:)cjOJ� rl1 n�p Vllrilp p,jJ1' ('qlor::n' o
.

,1(9),"'f? T'''n J'1r 1'>l'i,.",,;"') ti.]1J!" np f'()11]no.o,itQr?s e intérpf,etps n:'wionilis. Se Q Pclé i <

r"t:. "�l{'llliR ;\lpl;,i�") (! f) ",,,+,, 10 (ywr sinfl). ramisi! 111, tllr111'1l1']) no fllt<>11nl, .

n� lY'{j,�i�c' o ",..t1 ;fil. ''')11, rl/lvirh npnh"1111, � g D!,llnl'ir ·IP1:ge Bel). E êle

,nrf'�i�" % m,11 ;t(1 onn;n "lo �ell.. n8ís nRr� contin!lf!): pro('!u?:!ppq·
l?ob-�" pm V�10ri?<lr 1], 110SS8 m(loi�a. em cJ::).r-lllP lIma Tl.errrntagrm maior

1íl"$ Y)"fil"'l'qme(';;�s. Fi� entôo. um:1 -ótim� oportllJlir111clé ]li)rn nnr !"sses plar10s
'o";ry "'.''''''''��,, T,'[;<1 l'Yl11.;,jOR C1'_-,n� f'('mnf)�itores a mrreçer IDqis ªtellr�.p. Jl1ªs por

o !;nq,l1"l;Jfo f'jto .Trr!!e Ben, o fôrça hrllta.

.\,

"('. m'l'�orh f'f11"1; ]11J1i,h :>],;'''ria', por is�o <l�hO (Ipe a, mÚI'Íf'::l l)ol1ulllr b1''1si

lnll"o:l p'l�{'I"-'lq<:l +nhp""f '::J '(ll"_}rf�i'=l (, .... ) � J1n'lcrj,..;t r:n.t"iflf:tr Hr�sileira p'rp�i�iH'n
'f.P,'Tlt"rp ,.h���r �"r� I! r!.",,..�. i,oo i'Í é h?1irln p sn):-lI.lo. '�'qS (' ;(il;ltl�'e �P1"rl<lr1",
l'Tq l'Yl{I,�iro� rp1D All �'"l,.-.() 1':I�()1 sCli "p +PYn mr�S�O·.p.n1 OH rp('flr1.Q ta_t;g 9. �,le �i,..,+" e

,",,,,."1 ,•• " ('I,"r�"t .. �, À,,1w r<11<;' o im�()rhfltp p n rítJr1D. i1 I;l'ltid,>o tem trile m.,'l'd'w'1�

e rp\I,�"",,l-�r' f't ,.�"'\'t r":,. ... �.-.l ... ;�';'J. No mOl] 1r,!11v:dl1" D lr.trf.i nf.lo tprn flqrl� � �71��r f'flr'l

p rrn'I.--.";"<:; p;;;n l""P 1TY'P(1l"llY\(l f"nP1 pl�. /J rh�y& P n Srun. O �.H;�!1He. Q r�.st() ��d

,I""n;o ",�h,;,nh1""t.f'. fi �',n:n n(.>r1p "'11rl')r e dpve plAsmo D1Uel3)", fl\r�:�'-"rl' t�l'
I

, l�,

orósconn
\

O,MAR CARJ)f)SO

.ARlES ......:: ni� f''''l ilHA t'pr'á novRS �nortw�id.<.ld,es de s,e revelar pelps. Sf'US

f'onlJPr'i11]I'ntos ou nela antoriclqpe qpe exe.\('e 110 meio soc.i,aI,'em qlle
vive, Nflti�j�ç (lA seu intel'PsS8 pqrtirula.r �h.e serãQ transmitidas ror

,

,

"';OTTTlO - In:li"to-�pj,," nromi,Bsor:'l f' hpfléf.ka ]'.11'9 o SPll mUf;ido esnirituaJ e

�P'1� pO'''11)r(,hni��o$ de ordem financeira. Pom p"ríodo, ti)mbérn. para
t·,ntnr rl" j'pr,qr]f'f)S e assuntos relacIoJl<!clos com L�i, � a. JusriC;l;l,
ProP'fv'l'30 À vista.

r)1';�Iff,r;"" -- Mn< n,.."tetos nps�o"i� Illle mRlltiver nf,lil manhã, T'Qde):� rDnsolidar
)"nU"O oP01i7�rl('S e "�tenrlpr o "frClll.t:l rl" Sll8S lJ'mi7<l1�s e l.nlluat;J"i;j
nnoonnl. 'D?I'O :) viela sentimental, hã indíciol' dé :inel�or�s e trolOas

, ele !,,(ln,qf'''J.Jlt1;e�t,ps,,. i"
;h" " �. '�' ·R'·

.

,

.... :1:: :i� �:. �ti!l � A ,:í> i;'Y{ ..ir � /lti.i' 'A '.0 \
f'i

(;',\ T'WB!I --_' 'Ml1�fn'-;�r .- r1W nnrR vo"e re,,,:,vf'� fHW�t!tfS ��,D,�: el1r�,. ';(3'o�J,�
r01;J1 � f'oJ<lIJOrRI"i'íq clp ,�eus 'o·ami,<J.ds. 7flcli::jcnis e i'l't:n·:jQS 'fiéfh;�is: li,';ti,v'nS
e n(l,tiv'),;: rJ<> Touro. Virgem, Esco.r].3Jãq e Peixes, Perspectivas feliz"s

,110� ne!!óf'ios.
LK:<\O - TTm dia, aJe2Te e feliz é o qilP thp f.st4 m.vevisto nl'lstil �ext�-feíra,'

'

./
('rmi 0tns f'Op1 PQti,v.[ls p n<ltÍ1ms ele S;aaj,tárin ):lfld.erpo ,slJ,!1"i:p. Pilfél !;<·u

n-r:A",,;() beNefírio e revelarão pessoal, Aiil com decisgo e esp'Íl�ito
f

ele 111ta:

VFl.(\�lI,f _ l\Ifoi<; f'l1irlocl'1 po. tnto I'om l)fSSOflS da fqf)1íjia,
"

As cfJtJdicre3
rl0,."h:ti�o� 1")()(]pr'i'íQ, t>xi"ir 11'10i".. iltt>1lci'í0 r1e S1J;J nartr. s,enrlp jP'lP'f'lrtR,nj('
f'fl.lP mo.hili7p �� ""OS intenções fraternnis. Conte; entretanto, com 11m

fim rl" SI'manÍl fe]iz.
J IRflA - n;n "'1:1 (1/]; 1111.1i1.'1. "oi.:;'1 pndp,rá Sf'r feitn. e0'11 fi finlllidl)d�, de torn'lf

m'1i,� ]""p n SPll .ç�.rrl0 011 o f'ompromisso ,J" alrtuém. ·No entantQ, saib'1.
'1"<;> t"rlf) é um mixto de lutas e de, festas.

-

Não seja pessimis:ta, Boas

notíri�s.
",,'

.

, It!i'lr0..f!l?<T" n - "Doo rljq�'1si<;i'i'l. mpnbl e flR1J'R P (] ql,H;� se apre,sentaré) nesta
�pvto_f"iril o !\Tnvns esFr'1nlnQ p::;tiío Al')1 uersl'lArtiva..

'

esp,edal:rrlf"-nte no

�ptnl' rlos fimmcas. Cmltrihun u;:!ri:) qn<:' fi seI.! dia �eja. positivo e

nnweitoso,
R A rH'rÁ P1/"' - ],,rn,,��

\ f)nnl!fqnjrl,<li!r.>S rl"vAri'o c111'D'ir rn) 'Sl1t'l virl(l ínj im,::t, de-
.

P"f)]'q Pl1] cli�'ltp p. Vf)"f. d;;TAd f�7pr todo (l nos���'f.J 1)ara .an,roveiJá-14l".
n�� ,.."h,.. lnf]O, o "e1l1tntQ com gente capaz e din&mi�a será su.maP1erü(\
importaNte,

. ,

(' A rf.T('('lpl\TTn. _ P",.,"n"" Si,Ptlilpi7Rl'-<;P mp lh'11' ('C)J11 ::l,� fQrç�s slltis .ia 111l�)lr"7,'l.
pllh'nniln 1"11 "onhtn r()m <l PrC)dflFn.ri.a DiViT,lR. qtravps d.a mpr<ljhl"�o
" rlA <"nc� df' jUStir'fl. �iío eS)lere m,uita colaJ�oração p�.r pa,rte dt'
tprceirOIl.

AClFÁnTO _ "",;" npcono ::n1tA"ti�" o �Bhpnrl,(,l '1')1Ap1 pr, 1.S sq,a.s I))�mln('s e ;:l i<"a

noh"ro' iotn n 'pillrJOr1 _ ()'1 ::l ilind:llj3 ];)��f"'1t.e. A fé eIp selJ,1' n9df'J'f�"
�ni"Y'n;q ororá elemento dos mais importantes 1?8ra o seu progre3so
profissional.

:PJi;I"'\ES - A"nr"rlitf' PJ11 .:;i 'lQis 11 I'OllJ't8nr,<l m:{,rf1ri,� é l;;t,l'l')1�melJtl? l:];�r"'R�n>.ia
n"r<1 nl1en] llRSN' �f)h os rRios .nrlj)tl't(lrp� de w'et]]l;Jo. Slln intni,,�o
1'",1" .. :\ s"r f"nt�o1'i�"" mas' vor:ê tambéu-, dev�rá agi17 (je lY)allP\l'fl
nr(Jtirfl. R0as notídas,

VENDE-SE DORMITURIO
Vende-s'e um dormitório de solteiro. Tratar à rua Nunes Mach1!do, 10

•.
Apto.. 2.

,
'. '

" J' ,

" •
l1li 1 I.... r j � z,;,� ...., ')
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-O Governad�l' Ivo Silveira en

viou na tarde de. Ol'lt�,m, à As�el�
�hléia �eg!sl,at}�apr,ojeto' d�, ,!:i
que ena carzes, no- Poder JUdlCIa
.rio e toma erovidências relaciona
/ das C0111 a clivi,são e' organização
judiciárias do Estado,

.

J;>e1'o:,pi'ojeto são criados os se

guintes _ç:a·rgDs na área do Judiciá-
·
rio: 1 J" de Juiz de Direito, 'nove

·

de Promotor Público, dois de as

si-tente social, dois de escrivão do

crirne, nove de 6fj.<ôiaf de' Justiça,
dois de au-x:iliar de cartório, dClis
ele e'nc:ál�Fe?ade de serviço, um de

aeljunto de PróÍTfotor Público, bem
Gomo, de iáventariante jud<icial,
elistl'ihuidoF. avaliador jtldicia,l,
contador, deoositário' público tra
dutor 'i1hblic0, intérprete e cbmis
sárià' de men0l1e,S.

-

\

O,.:I")IiOi�to cria na Comai'Ca da
Capitãt"lima escrivania do Cível e

A neXGS e U'1'l1.2\' do Crime e nas

C"ma,rc,as ele Casnàr .. Hábrran'!:ra e r

Pinhalzinho' quaho oPí:o-ios de -Jus-/
tiça, Também são' criados 25 car

g{)8, ,<,\'e, com'issários de menores,
para terel1�' exercício' rias Comar-

•

.', ,: ; '.,.' - �:.. ')I., ..: -', -.' "
,
..

,' ; •

tas de 3a, e' 4a:' erHlja'l1'Cl'líS:, exceto
ri�á;" ele " ,"FrórianQn61'Í'si� 'Nf�criaa'te
prúp0stá; do TÍ'ióm\i:4f'.a.e Jtu,ifiçi'e
à' rriedida que' se":f,ize'rern .' néces
sários 'lbderao' �e';' ';cI;iai!l<')S' hOvo's
cargos �cl� auxifiáí(de<Í'úsfiç'a ',:

•

• I -

,1., r

SeguFÍ'el0' o projeto
'

o
. Ésfádo

eoastruiré 3fl>lla,!:im'f:I're, oeles ÍJhefiós
deis ediiíeios. destiml(lôs a' .f0J�Um',
cCJJ'liJcç,a'1d'o peTas com:al'eá� 'de
maior rl'i.ávFwtento: fôrense e, pros'-

{ seguinde em ot'de'1;Íi âi!crescel'lte"
d�vp"clo ta,i'S 1'lJ'�clios,' t'eF; al>éf.iJJ das

Mpelldên�iâs n,ecess�rias a:�s (!a�
. . i . . �

billetes dô's 'jtt!zes 'e l'l'fO''r),(')'tOt'f'S e

à insta1açaO el0S cartóliios." um�
saJ'a desfin2da, a uso' (wFüvo" e

uma' 'exçlll'�iva aÓ�' 'àdvógâç]óS.
N::t méns;:lO()111 nu'" acrmna.nh�l O

projeto o 'd�velin<ador Ivo Silvei
ra solicitá ur,gêntiapara .'a: sua

votação, a .fim, de que a 1ei entre

e,m vigôr 'na mesma data em que
vig01'àl'á a, 'R_,psOi'UG3'0 n'o 1 do
Tribunal. de Justiça.'

.(.

'Escofa de'Cideles laz

I .

O' Comandante elo 140 Bata-,
lFiào de Caçadores e'stá 'oomll"ni
oi;\li'd:a q,ue os eXaJ'ues para a Es-
G(1)] á- P'reoaratória cip, Óíd�td do .

'Exéi"cifo
-

serão reali�a'dos nos ,elias
,

"

15, lb e 17 do corrénte TI'Ü Grupo
Escol a'r José Boiteux, rio Estreito',

· Escla1'ece q,l\'e GS .candidatos deve
, � rã/o co'm,DaTecer munidos de 'seus
! ,respectivos cartões de' insCriçã'o:

FORMAIÇÃÓ DÉ OFICIÁIS

p'or. oHtro lad'o, estarão abertas
até o dia 30 ao oorrente �s inscri-
çnE'S aos exames de admis�1ío à,
ESG01'a de Formação se Oficiais

'ch P:'llirif-l Mi1it::)�· ri!), F,t'1À'f), 'TÇcJ_
d(11S oS ,;!.we'ls' de 1<7 a iB' q/n!)s,
te'do' (:). 6ksü gi;hal�(a,l Gompletô,
póde-'-ão

.

fP�'tJtê'T'el' il1SCricãto cliráa
memfe ao Coina;Hclo' GeFal da PM,
.\

.

A E�cela' cle FOr111'8Gi-ío de Q,fi
óa�s c0ni,preeí%1'e-

'

�loi's .

CHl'SOS,
sellda um prepal'atório, com a

ell1'r'a'ção ele 1:1111 ano,
'

e'E!uival'ente
ao C:ientí;fi@Çl n�i]itar que concluí
do dá: aq' atuno 0'_ direito de il'lgi'es'::
so ime(\l<ia1t,o J1I6 eurso de f01'1'Í'1:ação
ele 0�kia'i·s., Duram'te 0 !'erí0cl6 es-

1:)01ar o alui'lo reeeber{ al,ém .

de
toelo' o en:siFlo, uma a:juda fi�a1í1-
ct'l J'"a', fardan'lentos. a1lil;lentacão e

assistência méclico�]1(')s'JDi�al ar.�

/

•

','

40 novos
Até o dia 15 próximo 400 no,

vos, telefones' estàrão ,fu-ncio11111'J'dü
em Flotianó��olis, sendo' 2M" !'l'à J<l.,a

e 200 no Estreito, A in Iorrnaçào
foi prestada pelo presidente da

,Cotesc, professor Alcides Abreu,
acrescentando que hoje será feÍÍ'c
um teste no cmroncamcnto da lt' d

com o Continénte para garanfir à

normalidade dos serviços.

No dia 5 de [anetro serf o ligados
mais "700 'novos aparêihos quando
estarã' concluída a nova Central Te,

,

Ierônica, que terá capacidade' pa .a

10 'mÍl tele fones,

Atírrriou o professor Alcides.
Abreu' que' o cronograma -da Cotesc

está inteiramente em dia, com a

Implantação .de 1,600' novos terrni
riais erri Florianópolis.

, ',.

projelo' que eriâ
cargos DO � l_dJciárío .:

'�' �
,

Informou que' é pla'ri� da emp-ê
,sa aum�ntat ó número

. d� telefones
públicos .C'; de cabiiles púbIbis, ten,

do· 81n 'vist')·" �'r ,1''1(1'' ·,-lr. ': r. -"e
-

chama�as urhanas e inteturbana�

Oliveira de
Menezes bnça
seu livrl

.

Ka!ka� Ó' O.utro, livro de ONvei·
ra de lVIeilezes, lançado Om'8'll-te a-.

sessão ,solen'e dá Acadenvi'a· Cat;wi·
" nense' de Letras: já se eílCO'lHra: a

vende!' na's livral'iélS da ci'dade'. EEl

sua obra, o autor, que é. mémbl'll
.

da Aca<Iel'nia, esnüuça os rnmp'''-
nentes psicosse'xuais d?'· discufida
obra de Franz Kafka, O '.'l1saio de
Oliveira de Menezes é sigllificaüva,
mente vilori'zado POlI seu' estÜo'
fluenfe, sim'ples e lllnélw,

As repattições p,úblicas federai�, •

estadmiis e municipai?, o comércio,
, a indústria e os estabelecimentos
bancários sediados na) Capital não
funcionarão 'na próxim8 ,lerç8,fei"a,
(lia consélgrado à' Imaculada Concei"

ção, Ê��e dia é um dos quatro fe-
. ,riados religios0s de Fiol'ianópol1S-,
segundo dispõe a lei ,Ii9 832, de 21

\, de JUNho de 1967,

,,,:__.

__ . ._._\ .. ... �_.�!!_ ..

1

f? -;-.-"-2z?ã'--'�-� ....- _.

Trán'SDorftadora, Vl(,& DO, ItAJAÍ, Llldal-'
,,.

TRANSPORTES DE ÇARGAS - e:NC�MEI �Ii>AS-......
1

MUbAiIIÇAS
"� .

. CGCMF NQ 82.639'.ói2'" .

$ANTA CATARINA - PARANA _:_ SÃO PA,m.j - RIÔ' DE' jlANÉmo 1'/- MINAS GERAIS - PERNAMBUCO
MATRIZ - BLUMENAU - Santa Catarina

ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, '166 -- FONES: 22-1815 E 22-184'0
END. TELEGR,: "TRANSVALE"

FILIAIS:
! i, SAO .PAULO

Avénida do Estado, 1624/34
. Fones: 227-29·34 e �27-68-82
End., Tel,: TRANSPOVALE

BRUSQUE'

RIO DE, JANEn�Ó'
Rua Nova Jerusalé'm, ,482'

Il'o�é: 2-3Ú,2é,96 _;�, BlInsÍlcesso
" End',' 'l'eiégl.'

.

T�Â'N'SVALE.

,/ "i Av. 19 de Maio; 100 J'(IHNVILlE �

Fone 1299 ' Rua. Dona Fl'aneisc!l\ 3399.
End. Telegr,: TRANSVALE Fone: ,3399

CURI1'IBA EtE't.O H'oltizoNre
Rua Rockefeller, 664 Rua Mano'el, Macf'no, 215'

Fone: 23,3453· Foné:' �2·99-4'4
'.End'. Telegr.: TRANSV:ALE Lagoihha

AGII!N'CIAS:
ITAJAf

! f,'l"/f•• _

'Praça Vida! R':lmos, 5
F1Qne� 183;"

EIÍ'd'. Têleg'r,: 'I'RANSVALE
FLORIANóPOLIS,

Rua Max Sehramm. 242
Fone: 6363 - Estreit.o

SERVIMOS BEM PARA
_'_- _.�-.- _ .. _

-

- ......

!???.

RIO DO' Sl:JL
.
'Rua Cel. Ari$tiliRl1o Ramos

Fo'Ile: 358

RECIFE
Tra'vessa' do Rtllposo, fi4-A
Fones: 4,4117 e 4·5828

SERVIR .sE�PRE
r-r ;;=

.

rrram

. Clral vai 'se
,

ápresentar
em formatura,
o regente do Coral da Universi·

dade Federal de Santa €atal'h\J
maestro J0sé Acácio Safltana, cnn

firmol:l ontem' a participação dos co·

ralistats acadêmicos na solenidnde
de colação de grau dos' Baehal'clall
dos ,em Direiio, a qual contará cel1l

a presença do Minisb;o' Jarbas Pas
sarinho,

De outra parte, o maestro Hé'!iq
Teixei'ra da. Rqsa anunciou ont:pm

que a Orquestra de Câmara, da- Un j:
versidade também fará uma apre',
sentação dunlnte a rece"ç�o a S' .. '1'

.oferecida pela Reitoria 30 Minislro
da Educaçiio \ no dia 7, logo após a

conC'Jl1S�!l clns so�cnidad�s de 1'1)11.
matUJ'él dos novos bacharéis em 'Di·
reito.

I!,

,

15
-,

Sul quer. prigridade
, ,,'I " 1

p�ra aceSSD à 8R-101
fldagugia
se expande
em 'ltumeRau

. .

.

:l:íli \

Líd�:'r� da região de Criciúrna estão

se movime tar-do no �entido de ccnse-
!,. .' .

.

guir dó .Mi'-:islro Mário A .qreú\r.i\.
d s '1',.., sp r:es .: m.i.iure çao. e.o re

<IS pri..tidades cstãbelecid-is. do. as nl

lamento do acesso norte 'da BR:,IOI' afê
aqu Te mn icípio catarine se, Nr-e"s:1-
ge11s _"di 6,iidas ao (Jóvern,:ld:\f Ivo Si 1,
veira' pelo prefeitp

.

AM:iJnio Oswaldo
.y

.

I
No sentido -de rne.l..or r o <\['.in

dimcnto dQ( meio cstudáuti. 10,S!:1l, ;,

Ur iversidade Regional d'! dum' n LI

implantará, a/ partir do próximo
ano, diversas habilitações 'na ,H'. H

de Pedagogia,' visando colaborar

pn1' toe'!''': {)S 'lwi; ',i "", ",

dades do ensino en� Santa c':ítá,'ir,','
As novas haoíhtacoes serão: Ac:rni:

nistraçào das Esco.as ;:;,ClUl.1<J:L:3;
com curso de 3 anos, íormando di,

retores c auxili-ires de direç io (i('

escolas' secundárias," do 5" ao 1]°

grau; Administração [L' Es (,)a

Primárias, com curso de 2 ano:

'formándo dirdores e 'ux illt'C'S de

direçã'O de eS00i�s f'lrimirl's (ln ,'I

ao 4!q grau; Professôres Pa. a '�' .. ,

sos Normais, d'e 3' anos, "o:'m ;',d"

especialisfas nas l11afé�ia5, eh:,
sos normais,

d, N v V� eza, e pelo Ve-

read ,." -irchimedes Nasp lini . Fi.n.i,
presidente da Câmara de Vere lei .rcs

.�.,. ,,�j .im t , 's ,,!j�l;anl a medida, c )0-

siderard :,3 como de c. pital impor
tâncra para .a região'; O Governador

1,1',) $1'I,je'j'''il ,re rorç:l rá
;

sses a'1'í_�k s.' j 11'11 �
to' ao' Mi' istro dos Tra.isportes.

,

:BR-280 satisfaz·· SF
--��,' .

A Câmara MuniciptI de Sã0 Fran·
cisco do SUl d.lrigiu mensagem ao

GOvdlluUor' 1"'0 Si)'veira', assinada

l�elo' sé\i pl'esicJIél1te', V.ereadol' 'Ne\'.�
tow AM:'ques' da Cruz, eXpl'eSSdllt1o
o' ag'i'àd'0cimentó d'e S'ã'Ó l"l'a�ei:;r()'

do Sul pela intercessão do Govi:r,
I'l<ldol' lvo Siivcira, no. sentido de que
..... � v .• '",: _,..; ,-_. .. v .. l�· \....... • .• A articulacijo entre> os '" ,;

'm1tirãi q.u�,. ao fini. ele. !1'ê' (:

candidato obtenha os 1/: (,.� ,'i i

mas,

(']\0 Jo'k,,'iUe,S:io Franci'sco,
sem c'baLiri'll'id'a(JE�,

LlV ."j"

._-�_._�.. ) c. 0 ......--··6,.

t·-:

\ '

"

.. ,
.'

.

�

/ .

" '

f'lE DEZEMBRó:
\ '. '

. ,

PANAMERICANf) DA At
+aboração

. "

dêste jornal com.a campanha da ��A .DÁ PROp!:"'f�A�DA' �®
.
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Buraco - abertura pequena e ordinà
ríamente circular; furo; orifício; cavidade.
O que é apenas um obscuro e insignífican
te verbete nos dicionários da. língua portu
guêsa parece haver encontrado nas ruas de

Florianópolis a sua próptj� materialii'ação.
É, percorrendo as suas melas seculares que
se tem certeza que o buraco existe. Talv�z
a única capital do !1a'ís cujas r�as, .não co": -, ,

.nhecern o asfalto, Florianópolis merece,
em nome de sua expansão - a maior do
Estado no setor da construção civil, para,
dtar apenas um exemplo - um

: �elh�r' '
tratamento por parte do" poder pÚblico,�lIi�"
nieipal, Se o asfaltamento de tôdas as suas

ruas soa como uma utopia' e uma obra mo

mentâneamente superfina, não é menos

verdadeiro que as ruas da' cidade,' calçadas
a paralelepípedes, oferecem o. máximo em

, desconfôrto e obstáculos, além de um

grande contingente do .velho e conhecido

'destruidor de veículos: o buraco.
. , Todos os munícipes sabem distinguir

uraeo
bem entre um buraco necessário e um bu-

r

raco deeorativn. O primeiro aterde geral ..
mente a uma necessidade de ordem pública,
sendo atividade meio para que a adminis
tração municipal atinja os seus fins. 'O se

gundo, êste é inadmissível porque sua
\
úní

ca utilidade (?) é dar.mau a'spé,cto a via,
públfc�, prejudicar os proprietârios de veí

'culos, automotores' e mesmo . os pedestres
que são obrigados a 'atravessar a rua.

Embora algumas das obras da muni-
"

, cipalidade ,marchem :em ritmo pouco alen- ,. '

, j tad�r', "a' exi�tênei�" de' 'bUl'aco� n�s, ruas, .

,'rem decorrência 'i da. 'execução de serviços, '

p(.bllcos, significam antes' de tudo que' a

Prefeitura não' está dormindo. Merece só

eloglos a administração que, à despeito dos

ingentes sacrifícios, ainda assim permane
ce' dinâmica e amante, Não deve, contudo,
esquecer-se dêsses pequenos problemas: os

buracos podem muito bem abalar o con

ceito da administração perante a, opinião
pública.

Prudência: ·

Por outro lado, .os podêres públicos
estadual e municipal, que dividem a res

ponnsabmd�de de manutençâo da, rodovia
que ""';"demanda' o Aeroporto Hercílio Luz,
pr�ci�am, .

pelo menos, recapar e restaurar

certos trechos da estrada cujo asfalto até

,paí'ece uma colméia, tantos os buracos a

povoá-la.

Florianópolis é hoje uma cidade 'IUf,
ingressuu definitivamente numa faixa de
desenvolvimento irreversível. J� vão longe
,?S alios em que a modorra e a estagnação
eram os auíbutos mais marcantes d.as ado

ministrações. O' que ainda se faz necessá

rio é acelerar !.! ritmo para que possa a ad

ministração' atear-se deíinítívamente no vôo

do desenvolvimento.

Para que isso possa acontecer, o po
der público deve ,5C instrumeutar, nroviden
dando para0 os seus óq.�il.o!> especííícos um

" -

/ crescimento idêntico !l(t da cidade. Do con-

trário" só os buracos crescerão.

-

Ec nomizar Gasolina
'.

\
. .1

Ontem. "O Estado" notrctou que o Se
cretário �la Segurança Pública não tem co-.

nhecimento ele que seja iminente a falta de

gasolina nos postos de Florianónolis. Mas,
explica o general Vieira da Rosa, que, a

Secretaria de que é' ilustre titular não mais

supervisiona o problema do .suprimento.:
dêsse combustível no Estado, e isto

porque uma das firmas distribhidoras de

gasolina fêz consulta ao COLlselho Nacional
el(' Petróleo, inconformada com a obrigação' ,

de comunicar àquela Secretari!l, de Esr,ado
a escota?-em dO pràduto. Desde então, o

'l'i'tor de Segurança Pública deixou de preo, ,

cupa r-se com o problema.
Como, quer q.ge seja, o fato é bastan

t:,� 18mer;,távd. Há. evidentemente, ela par-
1(, do Secretál;io Vieira ,..da Rosa, um res

pr"itável escrúpulo. De outra parte, a ati
tllClr da firma a que se refere a sua decla
r8.çi'í,o talvez haia Decado Dor excesso de
tnfliildres, Todavia, o grande prejudicado
f'i1l tucio iss8 é (1 público, que sofrerá- I) e-_
f,�ito da repercus�ão que a falta de gasoli-
'112 trl:á na economia geral, no comércio, na
ti I ec a' ied ade-'\ dos; transportes.

Estava certa a provid,ência preventiva
nlafltida pela Secretaria de Segurança Públi
ca e a ninguém prejudicaria. Ao contl'ário,

•••

a todos favoreceria, pOl:que, conhecidos os

estoques do combustível, a. autoridade 'res

ponsável peta ordem pública e, extensiva
mente pela normalidade das relações de
comércio e transporte, estaria em condi

ções de evitar que o indispensável fôsse es

banjado, em desfavor do supérfluo, do dis

pensável, .

nas eventualidades de escassez

de gasolina. _

Mas, já agora, para: quem apelar, na

iminência de es.gotamento dos estoques, ca
. "so"em que caberia a providência equilibra.,
.,dora do consu111rQ, pelo racioname.Qto?,

Enquanto esse
-

alheam�nto da Se�re-
taria de Segurança Pública ao problema
não ocorria., a Petrobrás recebia semanal
mente' as informações oficiais acêrca da si

tunção dos estoques na praça de Itajaí. E
qua'1do assim informada, aquela emprêsa
adve!'tidat�lente promovia com urgência -as,

rf:'messas, p�ra suprimento de gasolina em

. Santa Catarina. Agora.,.
Bem, agora é de esperar que, a des

peito de tudo, e no ioterêsse da comunida
de, não prevaleçam os melindJ'es de uns,
CO'1tra as conveniências, gerais do bem es

taI' e tranquilidade de, todos. Certo, não se

haverá de esperar que a absoluta falta de
gasolina veoha a paralisa.r a vida e a ecoi

nornia do Estado, ou de grandes regiões do
Estado. Urge que, se encontre uma solução,
e mesmo a do racionamento, se tanto pa
recer necessário ao 'titular da Pasta da Se-

,

gurança-
,

Deresto, é prudente qU0 a iniciativa

particular empreenda campanha de mode
ração no consumo, desde que, em, virtude .,.

de "O Estado" haver assim trazido, a pú, �
blico a situação precária do abastecimen! t;
to, temos todos conhecimento do que está Ji
acon�ecendo em relação ao problema. E
{le tod'o poJ}tp de. vista ÍLnpeüàso qup se e

vite o colapso, cujas conseqüências são im.
previssíveis. "

Daí, pois, a conveniência! de prudente
economia de gasoli'na. E para que se tenha
uma. solução mais completa para o caso,
prom,ova-se, junto dOI ho111'aQO - Secretário
da Segurança Pública, a reconsideração de
sua atitude, em atenção' aos altos interêsses
da comunidade, mais consideráveis do que
as de qualquer seto.r particular.

Não lhe faltará, sem dúvida,' o apoio
dói coletividade catarinense, refletido na

confiança que Q Governador Ivo Silveira
confere a.o 'seu digno Secretário, numa

Pasta de tão latas respqrisabilidades.

Gustavo Neves
r-

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

Toma lá, dá
,

,

Há uma emprêsa com um capital de
cem milhões de cruzeitos, digamos. De 'suas

li;Jhas de produção nasce um· produtõ de
altissimo índice de consumo .... Seu fatura
mento mensal,. em copdiçõcs normais,' atin
ge dez milhões ppr mês.

Nesta, como em outras emprêsas, Os
diretores' são eleitos pela assembléia ge.iaL
,dos acionistas. Nesta, como em nenhurna
outra em'prêsa, os diretores e'leitos jamais
se dedicam, integralmente às suas funções.
Ap contrário: esta emprêsa é gerenêiada
por pessoas que :'arranjam um tempinho"
para ir lá dar uma olhada nas coisas
coisas que se'mpre vão mal, é claro.

Oue diabo de emorêsa é esta? Esta

emprêsa chama-se Fl}tebol S.A., e está fa- .

lida em todo o Brasil. Apesar de vender o

seu produto a uma multldao sempre cres

cente, ,apesar de não o vender barato, ape
sar de êsse produto possuir uma reputação
inigualável de qualidade em todo o mun

do -- apesar disso, a emprêsa está falida.
1'>01'- ,que será?, Vamos analisar 'a .crise'

lmüs !'ecente, gue estourou na subsidiária

�otarngo S,A. Preliminarmente, re2ihre-se
g'ue Rotafogo S.A., pelo menos teoricamen
te, tinha a obrigação de ser um dDs depar
té1ITI?"t"S J11;lis lucr:ltivos da emorêsa. Seus
npcr,'irio:, 530 os mais habilidosos do mun

do, l1elo mcnos 'três clêle3. O chefe ue

cá •

pJ'Odução é tido como o melhor da espe
ci:dI.\jade, em termos inijemaciona.is. O.
,]11eSIllO, no e�1tanto, não se pode di.zer do
gerente.

,

O gerente é proprietário de uma rêde
de açougues. Entre ul11a reunião da
SUNAB cG'm vistas à liberação 'do tabela

�mento da carne e o arreJ11ate de uma tropa
goinna, êste marchante decide os destinos
do �otafogo S,A.

.os bois têm dÍl;eito, no seu matadou
ro, ao último berro. No Botafogo, não. O
último berro é sempre seu· E dêsses ber
ros nasce a prosperidade negativa do Bo-
tafogo., J

O operário quer salários? Que faça
um "vale". O chefe de produção, reconhe-,'
cendo, a ausência de estímulo ,aos oper'á
rios, ergue sua voz em sua defesa? ôlho: da
rua! Não há firma que agliente ...

x x x

Vou fazer um? afirmação que causa
rá espallto, lllas que é rigorosamente exa

ta: o homem r,n:1is illjustiçago do futebol é
o cartola de clu be.
\

Quando o club(� levanta um título, al
guém está se 'ralando !)ara o papel do car

to;a? Nil��L1éil1. Se () dirigente quiser pegar
urna casquinha, ainda se arrisca a uma

vaia.
_' 0111a alí, que aquêle bicho tá fa-

zendo no meio dós no&sos cnques::> Man
jou êle? Se arranca, bicho, esta não é tua!

Dirigente �Itura o V;1111'0 inteiro: joga
dor máu-carater, jogador criançola, joga)
dor vigarista, jog.ador apUlx0nadu, mulher
apaiX01\'ada, de jogador, '\:nsa' milita.r" de
jogador, pai coruja df' jogador - enfim,
o pão que o diabo amassou.

E' uma profissão tão despojada de
gratiHcações, que o Govêrno bem podia
baÍxar um de(�reto proibindo o seu exer

cício em todo o território nacional, fa
zendo cessar esta verdadei:ra exploração

I

C\O homem pelo c! u be . de sua paixão. E o

Brasil ganharia muito. Assim: () sr. Toniato
do Bqt�fogo, dedicar-se-ia, exc1;lsivamen
,ty,' ao aprimoramento do nosso rebanho. O
sr. Joaquim De Plant�o, do Vasco, impor
taria mais bacalhau para as nossas mesas.

O sr· Athiê Cury, do Santos, teria mais
tt'mpo para apresentar projetos e emendas,
na Câmara. O sr. He.ia1, do Flamengo, ven
deria eletro-clomésticos em prestações imo
biliárias, no Rio.

o futebol, en t�lO. seria entregue a

empresários de futebol, assalariados doyclubes, deJtgados de uma empTêsa 'que
cuidariam ltnicamente dessa tarefa: de fazê
la pros_perar. Nada de sacrifícios injustos,

Toma lá, dá cá.

Paulo da Cosia Ramos

�/' :

Arena será ouvida
pelo Presid'enle

O Presidente da República resol
veu prestar à Arena a- deferência de
consultar seus dirigentes antes de
anunciar as decisões sôbre a recorri
posição do comando parlamentar. Ta.l
comportamento parece nítido, .nas

últimas horas, em virtude de declara
ções feitas pelos Srs. Filinto Muller,
líder do Govêrno no Senado, e Batis
ta Ramos, presidente em exercício da I

Arena.
Ambos afirmaram que os líderes

da Maioria e os oresidentes da Ca
rnara 'e do Senacl; não serão Íl1dica
dos, antes do dia 15 de janeiro, Nes
sa ,dAta, conforme explicou o, Depu
tado Batista Ramos, já ',estará de
volta ao país o presidente efetivo do
'Partido, Sr. Rondon Pacheco, cuja
substituição também está em causa.
E já estarão em Brasília os congres
sistas. eleitos para a próxima legisla
tura, os quais seriam 'ouvidos pela
direção pa rtidá ria antes dos en1endi
mentes finais com o Chefe do Go
vêrno.

Apesar de tudo isso, não se'acredi
ta, nem na Camara nem no Senado,

... No MI)B, consolida-se sensivel
que venha a ser permitida ao '.pm�- \ mente a' tendência para a eleição'
tido e ao Congresso participação eíe-. tra�quila do Sr. Pedroso Horta para
tiva na escolha dos seus dirigentes. a liderança da Oposição na Camara.
Não há ilusões, con'forme se verifica A representação paulista lancou sua

até mesmo, da,') declarações meneio- candidatura ,e obteve pronto
-

apoio
nadas e de comentários de postulan- dos dirigentes das- bancadas do Rio
tes, cOUJo o Deputado José Bonifá- Grande do Sul e da- Guanabara. O
.cio, que pretende retornar à presi- nome do ex-Ministro da, Justiça sur-
dência da Câmara. ge, portanto, com a respaldo das três
O Sr. Filinto Muller levou ao ,Ge- maiores bancadas do P'artido.

neral Médici os nomes que compo- Não há dúvida de que é bom iní-
rão o plenário do Senado, numa, lis- cio. Não só para a sua

. candidatura,
ta que registrava em prêto os repre- mas. para o' próprio Partido. Por sua
sentantes da Arena e 'em' vermelho,' tradição, .por sua cultura, por sua
os do MDB, E esclareceu que toma- bravura cívica, o Sr. Pedroso Horta
ra a iniciativa a fim de que o Presi- tem condições de dar grandeza à li-
dente da República pudesse "desde derança da Oposição. Foi êle o De ..

Jogo preparar-se para
-

adotar as de- putado do MDB que mais se desta-
'cisões que dêle se esperam, quando �o� nos 9�timos dois' anos. E à pro-

_ chegar a hora de renovar os coman- jeçao �101It1CO que detinha juntou ago-
dos parlamentares". 'O Sr. Batista l�a.a expressão eleitoral adquirida no

Ramos procurou dourar melhor a pí- último pleito, 'quando realizou ama
lula. Enquanto o Senador ficou na campanha de raro brilho e de cora-

explic�ção de que a participação do gena.

� .

- "

� Agendéf
..

Economica
>

BID ilÁRA MAis REC1JRSd�r
AO BRASIL

OS recursos destinados ao Brasil

pelo Bailco ,Interamericano de Desen
'volvimento __:_ BID � "erão eleva

.... dos nôs _próximos três anos pai'a um'

te.to de 600. a 800 milhões de dbla
re.s (Cr$ 2,9 a 3,9 bilh6es).
A revelação foi feita ao Ministro

do P!a:lejamento, Sr. João Paulo\ dos
Reis Veioso, pela' Missão do BID

que se encontra no Brasil -analisando
projetos d� investimentos juntamente
mm técnic.os brasileiros.
PROGRAMAÇAO

OS réorésentantes do Banco Inte�
ralnericano de I1esenvolvllnento dis
seram qQc o. programa çle destinação
de' financiamentos ao Brasil se.rá
substancialmente elevado, passando
dp. um nível de ] 00 ,a 120 milhões de
dólafe� anuais, média mantida nos

últimos qnos, para um teto estimado
entre ,120 e 250 milhões de dólares,
nos próximos -três anos.

INDlJSTRIA DE AUTOMÓVEIS
RATE RECORDE DE VENDAS

,

As vehJas da indústria automobi,
llstica alcançarã.o, até o fim do ano,
o número recor&e de 400 mil unida
des, cêrca de 15% a mais que em

69, mas deverao cair nos -primeiro�
meses de 7] �111 face do a,umento nos

preç9S dos veículos de passageiros e

comerciais.
Esta previsão é do presidente do

Conselho Nacional de Revendedores
da FO,J:d-Willys e diretor da Abrave
- Associação Brasil6ra de Révend�
dores Autorizados de Veículos,' Fran�
cisco Càltabiano. Ele disse, ontem \c.

que "torna-se cada vez mais difícil
conquistar novas faixas de consumi
dores de automóveis com 'preços tão
elevados".

Para o Sr. Francisco
__

Ca1tabiano
"ás áreas de Poder aquisitivo a que
se dirigem os fabricantes de veículos,'
estão concentradas em regiões Já 'sa
turadas de obrigações; Assim, a in
tensificação das vend�s nãp depende
apenas, da atração dos modelos sôbre
os compradores, mas de estímulos
,reais como o acesso do consun:1idor
à mercadoria por meio de precos jus-
tos".

- �
I

CRESCEM RESERVAS NO FIVII
As reservas 1110�lelá rias do Brasil

atingiram US$ 1 1-13 milhões (Cr$
5,32 bilhões), em outubro últImo e

de. acôrdo c0l!,l a meta fixada
, pel�

Ml11l�tro Delfim Neto, da Fazenda"
clevel'ão atingir a US$ 1 200 milhões
(Çr$ 6 bilhões), até o final dà cor

rente ano. A informação é do Fundo
Monetário Internacional (FMD,· em
comunicado divulgado ontem em

Washington.

Chefe do Govêrno traduz o princí..
pio da harmonia entre os Podêres, o

Deputado falou sôbre as, consultas '�
bancadas, a serem promovidas pelo
Sr. Rondon Pacheco. Logo, 'ajuntou;.

no entanto, que o presidente do Par
tido estará em Brasília para "íormu- I

lar o problema, examiná-lo e Ievá-lo
àqueles .que devem da� a última pa
lavra", ou seja.vo General Médici.

Ouanto ao' Sr. José Bonifácio, êste
-dizia a deputados que é'candidato,
embora não ignore que "na' atual
conjuntura o Presidente da Repúbli
ca tem sua parcela de interferência
sem desdoure .para o Poder Legisla�'
tivo".

,

Alguns' políticos, contudo, consi- ..

deram que as consultas partidárias
'poderão representar mais do 'que me

ra formalidade, desde que o Presi-:
dente da República, I conhecendo as

tendências, delibere de acôrdo com.
os anseios gerais,
LIDJ3;RA.NÇA . DA
OPÚSI'ÇAO

.

:'., " >Üs"'téêhi'cüs: do FNII acreditam que
ci Brasil atingirá, sem maiores difl- ,

culclades, a meta 'estabelecida por
Delfim Neto. Como os dados estatís,
ticos 'refyrem-se, apenas a outubro,
ainda· l'estam três meses de registro
para que a quantia seja alcançada.
ALEMANHA REDUZ JUROS

O Conselho cio Banco Central de
cidiu ontem l'eduzir a taxa de des
conto na ,Alemanha Ocidental de 65
para 6%. Decidiu, também, baix�r
a taxa de juros pela qual os -bancós
podem pédir empréstimos contra va

lóres, de 8 para 7.5'%.
O presidente do Banco Central

anunciou, a baixa ontem; após urrla
reunião dÇl Conselho do Banco: Foi
a 'segunda redução' em ambas �s ta
xas ,em duas semanas, pois a 17 de
novembro passado o banco redu'ziu
a de descorito de 7, para 6,5% e a
outra, de 9 a 8%.
,Klasem revelou que as reduções

t_inham por finalidade conseguir maior
uniformidade com as taxas no exte-
'rior e diminuir a procura de crédito
no exterior por' parte da indústria
alemã.
VALOR DOS FUNDOS 157
ATINGE CR$ 428 MILHÕES
. Embor,a os resgates de quotas dos
Fundos 157 tenham sido elevados 110

- segundo semestre dêste ano, o valor
das carteiras do sistema ascendia t'm
5-10-70 a Cr$ 4�8 milhões e deve;{t
se expandir agora com a arrecadaçào
das pessoas físicas '

Qlna análise,' da� posições do siste
l1!-a em 30:6 e ?-10-70 rf\vela o tres
�!I�ento ,da importél.l1cia (las pessoas
flslcas e a elevada participação dos
bancos de investimento na admiriiSq
tração dps Fundos.
,QUEM PESA MAIS

1_. Em 30-'6-70, o valor das apli
caçoes de pessoas físicas no sistema
,representava Cr$ 127 milhões e das
,pessO'as jurídicas Cr$ 131 milhõés'
e� 5-lü-?0 �s pessoas físicas p�s�
sUlam aphcaçoes de Cr$ 170 miihões
e as pessoas jurídicas de Cr$ 132 mi
lhões. I

. �. Em 30,-6-70 o, número de par
tlcIpantes pessoas _físicas era de 434
1111� e o de pessoas jurídicas era de
138 mil; em 5-10-io o número de
pessoas físicas e'ra de 455 mi l e o de
pe,ssoas juríclicas de 103 mil.

� . Em 30-6-70 os bancos de in
vcstil:1ento administravam. ,aplicações...da oldem de, Cr$ 201 l1l11hões o�
seja, 78% do total l{aquela dat� que
era ,C:'$ 258 milhões; as aplicações
ad'll1l11lstradas por bancÇls de investi
mento em, 5-10-70 se elevaram a Cr$ ,

243 milhões, ou seja" 81 % de Cr$
302 milhõcs, aplicaçõas J1eSSa daÚt.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ral qo, fo.dçt I;i\ec\lti.vo', constante do

Anexo l(�, di! :L�i, :nQ: 4.441, de 21 'de

maio: .d,e 1�7Q ti,ça\D, I'\ÍÇldiflcacÍo� pa'ra
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',Santa Caiar-iaâ}
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"

19 andar - fone 2355

39 dias - 10 'países -- avião a jato'
bons hotéis - tudo incluido :_ amplo financiamento - gula falando

português,
'

PORTUGAL -, ESPANHA - - FR4NÇA. - �:rÁLIA - ÁUSTRIA -, I
SurÇA - ALEMANHA _. HOLANDA '- BÉLGICA -- IÍI<G[.,ATERRA,
saídas: janeiro: 2-7-14-21 - fevereiro: 4-25 março: 11:25
Inscrições: ) .

n�H��TUR EMPR2SA DE TUIBSMO LTDA.

iIIrua trajano, 23
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HG�EL ANIBIMUS
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I
Em' Florianópolis" na Lagôa na conce'ição, recanto mais pit,Qresco' da I

Bela Ilha, Andrillus· -ih�' ;ô_E�'i'éce Hotel' cbiri apattamentos, comportando 'I
.:a_:;al e dois filnos por Cr$ 800,00 mensaL ,Praia a 10 metros do Hotel, I
,':,[auvallle pl'optio com descôntos especi,ais aos, hóspedes.

I
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l
Vendas ,por atacad.o e ;varejo, '�ua Felipe Scamirlt,' Ed�fíclO FlorêncltJ

�osta, 139 andar, .salil, 1:399' �CoJ'nasa). :M. K. <R, Confec�Ões '�at)rica ,O melhçr
em roupas. "
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POBI'UGUESA
Rua JoíW Pinto, '43 - Centro

(Hem perto' do Hotel HoyaÚ '

/.
PI atas Diverso!!'

Dlà"iamellte B�calhau
e Caldo Verde
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Ambiente Selecionado
Aberta desde às 10 horas da

Manhã até ,'às ,auai; dá Madrugada
,
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; '< "R�!ltaura-nte Ti'Pic�
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Brochuras - Espirais em Arame ou Plástic,os \

ICAL - LAel - Latonados - Cromados
. Isqueiros: Com uma e duas rodas

ICALEX' (Automáticos)
ICAL - Indústriá e Comércio Auxili'adora Ltda. �

Rua Coelho Netto, 160/170 -- Fones 349 e 361 i,,:
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I"� MÃO DE 1JBRA PARA
I RIEFORMÀR NAO É

..

'I,

CONSTRUIR E
MAIS 'PROtiLEMA'

R Andrade,' firm� empreiteira especializada em mão de obra par'

c(!)nstrução, reformas e acabamentos de alvenar�as e madeiras, preço
módicos,

.

Aceita-se j!onsti'ução pela Caixa EconômiGa e Ipesc:
Tratar, - R. Nunes Machado, 7, 19 andar, sala 4 - FI0rianópo(is:
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.' G'ALtRIA AÇU" AÇU
Em expo.,:ào permánent.e os melhores artistas' bsrriga-veró.es

Artesanato, j6ias, cerâmica '

'
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RESE!'IHA D,Ef �utG.A�,��,.qs' :
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Deú 'entrada' ontem �'à· Ass�mblléia
A Câmara Crímíuat do ,TIl�b,Ú(l;�l, de ",'<I, T Legislativa' projeto, de rei do, .Execu

Justiça do Estado ju,tg0t!" l:1,� s,e��áC:l ,),1 ,�: tivo alterando disposições de lei eSta
extraordinária do' día 27 �e, l;l<iy�m' dLla� que dispõe sôbré a incorporação
bro do corrente .os seguiates P1'O", I !'li de. v.antagens estatutárias. O 'projéto
cessos: ," �}j", í

diz respeito a diversas categorias fun-
1) Apelação criminal �r. p "��� de

"

clonais, tendo o seguinte teor:
"

Criciumà, \ apelante :Q-al!i,ie.l' Bp,to
N '.

. ,

�'�Ite,ra dlspuslções da, L�l :n9, ......

Rocha e apelada" 'li' .7,us�iç\\1 P9;r;s'éti",Wl" i'-441, de' 21/5/7.°1 di�p.õé sôb�e"�
Promotor, \' ,,,',

' <, ,

'
,,'

.'''' ,- ,,' ,,,",,.'i- incorporação' _dç .._yantag6i,1� e'stàtu�
, I\el�t�r: D:S;,. �PyA�;D() i'�V-t,,:.<; ",,"'" :';' �,;':!' "ª,,rià�,,� d;� Qu�ri'!�-':fio�j;�ê�t,�s.;, """

�eClsao: "a
." Ulljirlo/l�ade:", e,;' ,11�, " "',> ",A.�t,: 12 :--'. ,Qs, ��upa.n�!.i$ :,,�0S ';ffl'l'lQs

aco�:ao com 0 ,\l�r�<;er" -:�a�l' :r:Í'.\)�����; I�:,�;' "\' ��: ,L�,?��: ç::ar$!çI{atl:co, 'H' 1 �';:,,,�(?:, �Ia::
doría G�ral do, .Estado, PQ,l;il\ecer�" ,d;p:, ',i- .,0- ',�I,�),:Q�r�!' SI� ,�oder" E,xeJ,:.fltl.\(G'",qve;�te-
recúi"sQ" e "I!�gq'r-lh�. 'P;�Yi.in�t\to'i.<; ,>"" .\��tf;in'(:,p�estad6, éon'��r§o;' p(l�)-iç,() -: >;J.e
Custas na forma da lei": I.

_
\", <":rt '�'_;'J,�§vall' e, títl!rO$" serao e.1)'c,lu'âÇlril4às'�iiciL

r ' ' ... "

� \ t'.f';,! I '1 ' ',"
- \ '. �

2) Recurso ctiiilinal .m 16.-355, de > ���:,,;;�,ç,!l.�,g9S1 , a' que- se referé o. p:h'ágvafo
. I', .,r .. �\, \l�!.'�.$f'''-'� .... '- � ). ".

Capinzal, recorrente fr'ec1i.' Julzel'r.lii:! , ,'"".}l'l'fQ,.aO artigo �7 ela. Le',i b9 .4,\441,�,&:

Direito, "e'x-offiéi�" i:'," ��Ótl\id�;"> ,tf"if2,li ,��> ��io,. dé,,:(970, .,'�"".� -', i,: f
�

• �'.' ", oJ r" ,� • �. 1��": {, �
I p'\"

\ <
'

...

" �.

Herberto Fünktér.·
'

,,;; ":' .

,.:-_:" :;,\' ''l':' :' ".: <lt.'a!j_T:>lfo,:,úi1icl:>' 0 E;n'{tt"ldránI�;I1_'
.

Rel�t�r:' D�S'. 'M,ÍRANliA '��M����::� ve,.:,"'- i� :.éI�p�J"d�,'á;: �\< reql��6,!ll��\t(;; \'1C1\Y!-.,'
.

DecIsao: a Ifn,ª,VÍ:lllidilP:e';' ;:e'" ,dr� .' '. }:"al ;,�fl', �ue, flq�e, cnml)l'Ov�d�,� :.'e�-
aeôrdo �om o' pai'e,eer "cík .procitr:::i: IW',<l,Çao, "Y' "i,pr()l)aç,�(' :"eh, cqnc.1I r�� .' p{j�"
daria' Geral' do �s-t�d.Q;,,:c���e.�h�"'d�:· h1ico. 'e ',a '\lof!leàção ,�:lrl,l, a r�p,c;�ti�a.

"" ;"" ,._j.,! C(Jde".lra,,'·! .! \

recurso e n�gar-lhe' )?,ç�vll:ll.!'ll;�()· ,," ",." 'o" , "'" ',". ,; :' ... '

<
"

C,lct'1S na forma da 'leI' :',', 1"':"":-''' I.\!-t. 2,,- Q-art{'w 2.),da Lel'n9 .. i ..
. � c 'o � ! ' ,1,'11 I �) • , ".,'-'

3) RecursO' é}'i�t�al� ��'� '6.,�5:( d� .'
444 L, d,e ,'21 de')11'lin d,e 19(0,_ p,lssa: a

Cal1oinb'as, rec'�rr�nte o cih'.:: ,I�\i ,J�; ter }� 'se'?lIil't� red',\<kã?:, ' .', �
,

Direito, "�'x-oHic'iQ'" 'e. l'�eoori,idiJ", : ,"Art.}25 -- I',�mtlníe',t,e @s '�'lr$MS /de,
<" .

dR'"
"f \' ":', PCQf(lsShr' de, Cid'" M {di,�' e 'Pro"e�s'�rl

,)erglO o osarlO,.
'

,
'

" �,�" ..
'

, ",
.' '," ,', '" ""';'.', O>

'k

Relator: D�s,', EPUA-RDq' '�,qt:,"� ; ',��: 9,�1?. f'1éCJ:id, "de .Eqücaç�c:\" '�,fsiél'
D

. -' " .

'd � :., ',·'.l hcam,.sl1JeJhl� -ao.'re(!lme,de,\reml1�lera-'
eCIsao: a unanmll 'ave", e" tte �

" '"
.

':"" ,"- "i' ,:, ,'.,,, ,,'
'

"

A

4
,', '" ,-'c "', :' :',"" 'çaó que.,cnl1lp'r.eendé:'o,'venci-mell'fo'bá:

,I
'':

aeor o com o, pa,reoer' da- ,.BrQcltra ".'."', ", '

,,' '_':' ,< ,'l"'- I, ,I
;', ,',

,,'

"

,,' 'e, ,""'., SICO 'do'Plidrão"'17': "r',',' d'r!"-,
dona Geral do Estq'do,' conheCer:dp , I'" "i, ':' ;', 'ei:': -: ;

co.

J�8�(11 ,?,r.,;�,:�, ..a ,

recurso e I\�g��-lh� :�l?llóvi�entQ' ,.,' lIU��,�:�I�, ,� ,sess,e.ntf.l"a,l� .�l�, :a<::�e,,�ç;I-' ',;:
C t f

.

'd' 1':" ,', \ (" ,,' d0' o ",valor: de, ,aulas 'compJemelitàres '

usas na orma a' el ' ,', '" "" ''"''',,, "" .,."." .. ,,'

,
� ,,',; " ;;�',;... ,:"

..

, ",,' . :ef�'tivãmeJjte' '1i;linistrad'as :à "raião :"&

_4) Apelaçao cn�mal: n., l�',���'.d�., ;
..:., "C-i$ :6�OQ: :,�. ".:; '. _.., ':' '. ;'.::

Sao Lourenço, d0· Oeste;- àpelílnte -',l}. , ',I' ",..,;' p.r :'; 'f >ú".,·: h; ",,,:".,",,,, "'.:" ,

.', '�'.', ," ,-' 'i ',r ;,:" ,,',
' ,arag�a,0',.. nlc0 ""'7';:'<i'i!,·.1QlPO ,lIh

Justiça, por seu p-rom@tore,apf'Jado''''d'd-'''d'''-'':'' "'-'("""";_(' "1"< ';,',

_,' , "
' ,"

-

, ,"1 , •.; , ',' ,},;,' ,a, e' ,e �provlmen.(o". nl:1I'ma ,dos f,c','
.

Joao PatnclO:,de" Meilo \',,' ;,,(�,,:�,',' ','
"

.... "',,." )',',.," ,'I,: ,'. ,,-}., '

" "

< 'r "

,
' ':r :',:. J�. ,i

' , : ""�" : ,g\ 's � q�', -se r,�[el'e>: êst:ll '<\I:tigo, 'i-ldotarc' . .' '·A rh',:"8q,:�-,-: A:f.im 'de q,íe' s�ia' esta�

',Relator','
'

''', � ", ," .:;,:,�e"á>::�'�,XÇ���i,��àI�;:l,t!!":,�o.:"r�,glm�,,':dr },�êl:,���"}':�::',�,:'JY,!�,��Ui\l"" indis.'Pr·�!ls�Yêl
D_(;:�:' JVlIR:ANI;iA.�,·RAMQ.S. c04t�.a;to; d�",P.�ofes�o"es fia pdS,! s<lfa- ". fl'cil," T;e�st.filltl1�aíi#, ,>U9,: ,GFlIpo"",Ocupa-

Decisão: à u'n.'inim,iA�,'"d,/i."':e.;·,,:Je'··' '1'" 1"'"
' """" .'.'

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

,"I " r�a;:,PFr a�l \'mú;llstra,da:de; ...
'

",�" ,.,cÍ0tÍaJ_ S\l��lte:r�().:''' �1'\:·f\r.léxo'·l; 'da I�i
"arôrdo (',,()rl) o, P,âreCfl,".: d,a ;P,r\)€Ul:a;

. _L:,cenc,aflr,' Cr�'.'�,OO:
"

\'. , n�:·A.4,4.1,t "ç�';'2 r;ç!e ;"Hilaín; cle') 97'0, a.

doria Geral do E'st:ado, conhecer' du l,l, R' t' d' C .. ,
. ,', 'I '.'

"

, ,',
, . �g1S [H o' 'P"" 50

. "': 'cf!f:r�i\'a,�� 'P�rt�ir<;\; na 'forrnlJ..' seguiri-
recurso e 'negar'lhe"" pro"v.imentc." "Slr�gistro' Cr$ 40,0", I;; ", _ te:', h, ", \.:;, ',C \'
CU&'tas na form� da, lei,.' , Ar!. ',lW,':'_ _-As grati(icações de i:na-

, 1 ...:.;.; 'P� �. 6::-
"

5) Apelaç�o'crü.ninaI n',1i,::H3 �le gist\'!rio,' áttiblíidas n� forin� ,previs't� 3Í_:"-'PF ---" S';
"

Joinvillé, ape];ante',· Rein,aldo 'Br,�!'ie. ' I

t'" 1"'4
,- X['[r I

'

" " �"." -

mj ar Igo ,;' . Item :, etfa ;'b": da ,'ArL 99:,-"Ficíl 'j'év0!!udo o ,disposto

e apelada a 'Jus,tiç-a" por se�,: Pl'( Lei, n� 4 4�5., ,de 1.6 de fey�reiI:o d� no artigo Í3; da �ei Ii9- 4,2!ií5, de 7 dé

motor.
, ",' .f "

'1970- : q,nalqt!er; �� te(lha s�dq à.' Stt� jaiJ(�iro)le".19(í;9<.: '.' .

'. .

.

Relator:' Des" 'EDUARDr,:i., l"U'7.'."� f m' d'" ",' ',� _...... "", �i'" ,I' ,

I;J, .u CI 'y,[,� e; J?�g<lmen�o" sao : mcorp.orlj.- i' (�",tt, I ,1.0,', � ,Atendendo ,à Ítat,urtza
Decisâo! à ,unaiÜuVQade é, de

,',;

, veis,_ à ap':)stntado;r\a;, :n,a,. m€dia. j:lérce-,,: és�ç.i{tl 'dos�,[eS,peét�v��' sllviço:'io: ti. Po·
acôrdo cdm o I?al'ecer .ª� ':P�o'C,t(I:�:.' bid4"i!<)�',�,pis' úftimôs ex�"cíçi()s,,;'à b�'- " (\�'(' Bx���,tr�6,'" p'dd6�á, �t.abéÚ:�er si�-
dpria Geral dO Estada, conl,l�cer, ',de . s� de .lj�,O:,� ,:1 /35 :p,(i� �1i0Aé P�(��P:- ,...:' ,te\?l\s d� :�.I'���I\�!:,��ã�;

1i'-'daiv�; :;)� bar

reé�rso
.

é: neg,ar-Íhe ";p�pviiw;.nlb, .
C:il,n, ,em, �e' t'fátal)çlo, i'ei;pec�jv,á:rnerite;, ':' se ;:d�,,: pi;�i�t"çii(,J;,,'�á.hfi JJS :àtividade� Ii'-

Custas na for�a �a. leÍ... '.
"

:.' i::
'
•

I dp
,

pess?a, (lô �e\o: fefuiqill0 ,é ·40· §úV . 'Úd�s', à( a�il'iQ{��sql:a, ou':: li�(Úip\a:
6) Apelação criminal. n,' 11. 2'06 de maswlii1o.<.,· "

�, ," / '.P.a�áu"a:fo·\Ótii�o' _,.. À. ádóçâo' - das

Cou'�órdia, apelantes Enedi�a' �od�i" . P�r�graf�o, úhicõ' ---:;,.par,a qs fi,��: ti�s-, sist�ma� "d�p��d�roá, .tod�,vi�l de pré-

gues e Reinaldo' Rodrigués '41' ápeMrt� te, .l!t:tiil,O';> � :fuj1cionário ,cortlnrofl'1r,á vi?: J·e.!!;;J.h-L1�é'�itaç�q' def.i'l1iT!do �s cri--

a Justiça, por seI,! BroJll_otar. " q,ie, não .,sé tça!" de exeréíc;\o,cumnlali- , té�i��,; 1)�ixÇl�n'-':;po" '.'decrêtfi,,�. 'levados

Relator: Des." MIRANDA 'RAMOS.
. .'

vo de o'utro cargo. fúncã,n 0'u ·�ml'?rê-
'

lem C9'!t'!..'''Sl''Q.i�r.e, ',C;;'; vencilnentos do

Decisâo: à.' una�i�idad(\ .

e de � go. mas tãÓ', só de atividade' c'omole- qire0 rc!��edi\:'�:' , ': : I, '

acôrdo com o f)arecer da;': PFo�uta, ,rr.�f> rnentar,' 'a, 'título pre�ário, à su'a átivi- A�t; 'iÍl' - As >, de���sa; ··decorrentes
doria Geral do Estado, con.he�er' 'aO'

"

dadé 'l'(lblicii princi.pal, por designação da ��ecílçã� desta tei çorrerão à con-

recurso de Reini;llda Rodrigues 'e
' da àntorid,ade C0ml'etente. t;.l' d.<lS, .clotac0,es I?r6f1rl�'s dÓ (,}rçamento

dar-lhe provimento eH}' _lIarte, para
Art 1-9 -' O disposto no arti�o an- vi'nen(e,' �\lp'le,m�,n,t,l'Id�s se n�cessários.

conceder-lhe o benef�cio do sursis e.-,
teri"r este':<.de·se·aos ;-uncionários já, Art. 12 - ESl li Lei entrà em vigor

quanto ao recurso' de Enedil1a ap"'entad0s, na d:-]ta de Sl,la J?nbl'icaçiio,' pr";dl1zindo
Rodrigues, não conhecer dQ-m<)s�o. Ar!. 59 - Os l"adrões de vencimen- os seus efeitos' a I'art-i'r de 19 de jane,i-

C�stas na forma da lei. tQS dos c:mms de' provimento em co- TO de 1971,' revogadas' as disposições

.7) Apelação criminal ,:n.' 11.215 cte ,'}'
missão de Mordomo, dà Qlladro Ge- em eont-rário".·

Anita Garibaldi: apelánte, José"" ,.,

Senevai Teles e apelada.�' J'ustiç�,
por seu Promotor.

Relator: Des, EDUAR'DO LUZ.

Decisão: à unanimiáade, � de

acôrçlo com' o parecer' da' ,Procura"
doria Geral' do Estado, �onheeet, ;Ja',
apelação e dar-lhe I?ravimento em

part-e, para, excluir da éondenação
a infração do art. 19 dils Contraven:

'

ções Penais, mantidas DO, mais as'

cominações da sentençã: ,apelada.
Custas na forma da lei.'

,

8)' {\pelação criminal n. f!. 202 'd�
Florianópolis, apelante, Milton M:e)�
'e apelada a Justiça, per seu Pto

.

"

j
I I

Lauro Lara
, / "

veitaçam para v'er as obras de ar
t te, q�e f�zem ,p.art� 40 acêrvQ dos
.Vianna:

" ':'".'
ONTEM ALCEU

"
.

A,leeu,Cela�f e' D�na��lesla rece

beram grupo de amigos 'oq,tem no

Carlos Gomes pâra inúmeras, co

mémorações, Alceu compIÚot,1-'ida
de nova no dia: 25; Dona Lêda no

dia i7 e ainda�' no mês d� Íl6vem-
. bro� aniversário' de casamen10.
Quer dizer" uma. festa:.'para come

morar tôpas as' ,datas.
HOJE �AR'BAI{ELA'
A partir das' 21 horas' de hoje a.

porta de couro do Bar Bal" Ela es

tará 3Q_erta pat'a receber gente da

nossa_ soci�dade oi e, cOI::lVidados pá
ra uma nOitada de sucesso. No de

corre� da festa, um júri escolherá
a "G�ll'ôta Bar Bar Ela 1970", que
sucederá à linda Ligia Sievert: Os
nomes qu� comporão o júri, 'são
o de i:habitués" do .local,

.

entre os

quais. Dl'. Airton Rebelo, Dr. Nil
son Biavatti, Dr. HetcíJio, Luz
Costa, André Luiz Sada', Luiz Fe

llipe Martins de Barros, entre 0.

,'t,ros.

Convite branco do Ministro da�
COrÍ'mh,icações Hygino Caetano
'Corsetti e do Presidente' da Em

bratel 6eneral F raneis"co .Augusto
4e Souza .Gome5 Gaivão :para a

solenidade' de inauguração' do no
vo sistema. de Discagem Direta a

Distância ,da éidade de Blumenau,
a séc realizado no Teatro Carlos
6<:>;mes,,�s ,19,3Q, ho�as "do dia 4
de 'dezembro; .ato qúe será pí'esi
did,o pelo Govenl'ador"Ivo Silveira .

CHA DE PANELA
Na 'fina residência dos Vianna,

Dt. Abelardo e Dona Bly, Maria
Luiza Vianna ofereceu na quinta
feira à tarde "chá de panela" pa
ra, Regina .de' São Thiago Melo.
Erüre os, brotinhos presentes, Ju
recê J..ilian Jatahy (de prêto), Nàh
cy Rodacky, 'Solange Silva, Mar
git 'Deggau, Marina Stodieck, Cé-

"

lia Renita. Pfau, Alair Inês Picoli,
Celiney Péixoto . Carvalho. Che-.
gando mais tarde, de Florianópo
'lis; Errol . Klotz. o. casal Dr. 01'-
lallC\o Ferre'ira de Melo e Dona
Branca também estavam e apto-

motor,

Relator: Des. MIRANDÁ RAMOS.
Deci�o: à unanimidade ,e de

acôrdo com Ó, parec,el' da-,ProcUJ:Il
doria Geral do Estado, coRhec�r do

recurso e negar-lhe provimento.
çustas �la forma da lei.

9) Apelação criminal n, '11.221, de

Anita Garibaldi, apelante Ernesto

Vent1,lra Leite e apelada a Justiça,
por seu Promotor,
\

Relator: Des. EDUARDO' LUZ,
DQçisão: à' unanimiàade e (,ir'

-acôrdo com' o parecer da Procura,

doria
I Ger;.l do Estado, cORltecer do

'

recurso e negar-lhe provimento.
CLlstilS na forma da lei.,

.'
"

Presidente
do IJ 'viaja
para S. Paula

O' Desembargador Marcílio Mt!t.jêi.
.

ros, Presidente do Tribunal de, Jus

-liça do Estad ", v;" i," ln'lnlri n,"

Paulo a fim de participar das festivida
des pr0g1 arn.id,c. .. " , .. p, a

alusivas ao Dja : da .J;isliç;t Dever.i

esinr prese tes às S ilenidades t,.d,'s (.,

presidentes de Tribunais de J1Clsti.,;a d :

País.
"

.Na segurda-Ieiru o Desembargador
Mi,"c:ii;.'" Mcdeirr s Seé':llirá para. o' Rio,
com a mesma finalidade:

Vale' lera.
/

' '

nm breve SB.U
I' :t; I .'.

'

autódromo I
I
6
I,O :Automóvel Clube de BlUIn'

nau, atri1\ és de oficio assinado" l)t

lo :;ecret:ário geral da Confeder�ç8'
l:.;rasileir� de Automobilismo, : foi

,llltorizado a liderar um movime,,l

�o, visando a COJlS,l'llÇ:IO ele um olA

tódl:Oino no Vale do Itajaí.

a

Anexo ao ofício foi enviaÇ1o,
um completo trabalho destinado �

ser,vir.' de subsídio à camp'lÍnha.
De ',acôrdo com os plaD{�s, .0 'per,

curpo tOtal da pista'.J,lãó d�verá ex

ceder de 12 quilômetrós', com 1< 1

gura '111ínima de 14 metros.

·Utílidade
pública· jpar d.
II ti" •

ImovelS
O 'Govermiclor ,Ivo Silveira' II

sinol! decreto declaranLlo de Útl
qfide', pública, para fins, de Jq�iS

. ,çãol' os ún6veis e b�nfeÚ0rias ati';

gid�s pe�a faixa de 'qominlo da !(

dovia Tl<Irvo-Meleiro-BR-lOl. Estap
�ece o decreto que as despesas d,

correntes dêsse ato correrão à COl

t'l dos recursos próp�ios �onsjgli:
dos no orçamento da Secretá·tia
Executiva do Plano de Metas .d
Govêrno.

Agricultura
vê prejuízos
das geadas
A Diretoria de Fomento da Pr"

dução, órgão subordinado à Sec!

taria da Agricultura,' �stá procede!'1
do a levantamento na região d(! c;

• I" "1 �
I

U
1 '�

n0111has; '\' 'f�� ,�de "fa�ali'!.",� ':os pu· !\'
juízos causad'os' pelas gé'�das qU" '�:
cairam naquela área na semélna Pé'

sada, Após os' trabalhos os' técnir::
responsáveis enviarão um relatár

ao Secre�ário Glauco Olinger ('

pondo a extensão, dos danos, a fi)'.l

de que sejanl ternádas Pl'ovid�:,
cias.

, !Vfu(das_�S pbdHür�
A Diretoria elo Fomento da Pi'

feitllra ]\'Lunicipal de BlulTl"llall I'i'

informando 'que tem, à 'c1isPosiç';"
,>dos interessados, 20,000 lIluclas (' (I

Pinus Ellioti, com altura de 10

15' centimetros, próprios para o :

florestamento ou como plantas 1)"

,namentais, A mudá de Pinus pO(1
rá ser adquirida ao preço de

Cr� 0,08 (oito centavos), I�as depc:
dências da Diretoria dr Foment

anexas à PROEB.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



:PNSTALACÕES DE BARES, LANt':HONETES,
, Ji'IAMBRERIAS E TUDO EM REFRIGERAÇÃO

Ê COM TOMAZ

PROCURE TOMAZ E TENHA PLANTA E

0RÇAMENTO DE SUA INSTALAÇAO, SEl\l

NENHUMA DESPESA

----�_��_-���+���ç-a���'��·������-�-������������������������������������_'I
I
(

.1
I�

I

....: .. sporles
• i

, .

·T O'M A Z

(��_ .. : .--'];
, :

_J í i

A" rlh't'FÍ1S do Avaí e Figuei
r- s- acerta '" m a realização no

r'6xim� dia 13, de ur)1a partida
amistosa. c rvo'v-ndo os seus con

jr' t'�. ,i: nrofissionais.
r

_. co tro Que crovàvelmente,
s, .1 o ú1:i"10 da temporada, terá
I""J': 11r) f'stldio "Orlando Scar'pl.'l
li I ne '�"d�'á ter os seus melhora-

I t oi

,I
111A t' <; i 81'?u"ados, o que não
s'''j' , ;ç �. u dArni1!Jo nassado Dor

t'r sirh a "u<rna entre os dois 'ri
,,�is. prl�;;d� ;"�10 Camoeonato Es
t'1dual d� F'lteb01, sido

-

tra'lsf�"ido
d .... pstfrl;Cl do Estreito !",ara o "A
d'" h K'_)',d�r". C01.S0ant� asôfdo
solicitad,., .17elo· P�i'uel"eJ1s� ql!e te-

, mi3 o m�J.l,1 te'l1_'Jo que não chegou
a S'" nr�itivar.

O
.

i 1·" ��"á dimutndo el� ho
mel'l': 'Yl i\ ��m'ln"- da �\"h"�nha e

t - 'i. '1 i"'eli�'i"ar os dois rivais,
p"'l �'; �.,'"\us CO'1jU1tOS d� juvenjs,
rrv�r�0n. '" ').I\iin�'ll'O se anr·;'s ....."tar

n" ,r�r n'")"10 camne"io da cateo-o-,
.

-

-

.::>

ri� r�is ",,"a tw to h8sta-j11� uma

\'1 )]? <;' )"n " ColegiaL, vic:e-tíder,
l'ã à tard�,

�. �". tn�a
í \f. "'� .. li' "l '�
� �,�i "II A ' ;i �

Quadrangular Olavo

hoje a

ültima

1'1' ... i ter sequência
l'(,; r ""'"t H realização da
1 ,., 1 r'r- turno.

j ,.;:"1..10
Na preliminar

Colegial x Celes'2('( , o

f"i'Tl'1'1to que, na partida de funda
aSRistil'€1"10S a, 111ais UlTI

re,. iom\l Doze x Cupidó,
clás3ieo

Em j:meiro próximo terémos as

elciçres Dara a\. diretoria da Feder.l·

ç!, o Aq,,6tic'l. de Santa Catarina, O
át1l'11 prosidente sr. Sády Caires
Bc"ber, em pcllestra com a reporta-
�:cm "",' ,LesLOu desejos .de, n'io per
ma ''''c,,1' no cargo devido a <;!'!li':>

r )"(.' i 10S afazeres,

O p{l"que esportivo do 14Q Bata

l!'f'p \(1<) Caçadores, está l'ealmfnte
uma bekza, reunindo agpra coudi
c"es 'de ali serem realizadas compe
tipnes Dtiéticas além de oferecer.
en·,eli 'h3 para os amantes do

('s -,
__ "P ::"'1".dol', acompanharem o

se'.! d >senl'olar confortàvelmente

se_-t�rlI'S ,

]\'0S 1,r0ximos dias estaremos

�n, n�"pt:J;',Jo GALERIA DOS CAM-.
pT<'

-

r:" onde focalizaremos todüs

o� (,', A� e atletas campeões da
i 11'")01' ld'l de 1970, 'dentro 'dos
C" -" �s di"igidos pela Federação
� J: li '<1 C"tarinense. Prestaremos

assim' Jlma homenagem aqueles que
hJt�;"ln1 �)'-pvamente pelas. cÔfes d�
5('1 o c' ,1"s nesta temporada que se

(

,ri Ueirn de' �hlr�je
começa dia 9 R'a •. aía·Sul

/
'.

Consoante' te111 sido .divulgado, pelo comodoro Osvaldo Fernan-
.

nó netí'odo de $) fi l2 do corrente, des, vai, uma vez mais, transfor-

mi. baia sul, sob '0 patrocínio da mar-se no quartel-general da or-

Federácão de Vela e' Motor de ganização cio Campeonato Brasi-
Sa;íta ·Catàri�a,. será .ef.:tuado.o leiro de Vela da Classe Sharpie.
Campeonato Brasileiro de' V�la da Não �odcria ter sido me'hor a cs-

Classe Sharriie: devendo. envolver. côlha, :-,ois todo o confôrto, inclu-

�s melhores velffa�óres do "pâís; sive ::ma os barcos, já que dispõe
entre êles 6 camneoníssimo V:á.].-, de amplas zaraseos. lá encontra-

mel' So�res, cor{siLiel:à,do' a maior rãb r-s

-

i atisras visitantes.
expreSSa0 do espqrte da. \e�á 'dq

.

iATE EM ImFOI?1\1;f.i.SI
país que, tendo ,nóvarriente, ;izorno -, Enquanto tudo quanto se reIa-

pro�iró À�tqnjo' nonciei, defe,ríde�. .ciona com a construção da nova

fá a sua coridicão' oe çaÍT11)eãQ�br.a� , .

s?de do Iate Clube Florianónolis
sileiro .;da mC'dalidade� " ',. '0;;;0 "assa. do ,papel, a diretoria do

. Nesta CaEritaL tu'do. são prewa:ra� simpático clube Veleiro vai intro-

ti�o's, cOin:-o presid:'i"'te dã ', ...
,

du'Zindo 'IT).e:horamentos na velha
FVivi'SC. esportista Cr,istaldo Arau- sede localizada lia Pedra Grande,
jo en-vitandô esforços !Oura ,que o acreditando-se, porém, Clue, no

cert:l1ne, coino os Ü'Lltros que .aqui prÓXimo a�10, será tentado nôvos
sé efetuara'1l1, �/f':nha a obter o. mais

'

e'sf;�.!'C;c;S, ob:i�tivando o soergui-
estrd-ndnso i êxito, ,

mento do �rêmio, de maneira que
VÉLEIR'OS DA ILHA possa competir, d". igual Dara igual
QUA-R:i.'EL GENERAL COil] o s".u (radicio'lal rival Velei-

.

...

r-os daJIlha, .�anhando com isso os

O Veleiros' da Ilha 'ou,:, tev7' sua a.ficciCl�lados qu·". voltarão a pre-
maonífica . sede na Pra,inba" refor- senci3._r, como nos bons temnos,
mada e entreo-ue aos s".us ass"�ia- cl,lc·lo� �?-nsacionais pela hegemo-
dns,. 'Juro "v""ch](;j�;"r:" ."tm;,:-r1",··f�,r- ni'! do esoorte da vela em Santa
ce'�· dos "q,ue '<). dirigem, liderados

.

çatari:1a,.
.

� . � :.._., .

bdêdade Esportiva e

Re'êré'afivfl
. Ipira�ga, eri-\ :Bfume

n'a'u, ,estáb'erecetido a dàta de 21

luUetas
JUVENTUS VAI DEVOLVER

A diretoria do Juventus, de Rio

. do' Sli'l',. vai devolver ao Grêmio o

atacante' Rornuald{), üma dás peças

mais destacadas da ofensiva juven
tina. Acontece- que e clube desej.'lva
ma1'lrfer e' j'oiador em S11as fileira:;
para '71 , FJ'Ol'érn como sua pedicl:"l'
(pal'a renovação' foi muito alta, '"

decisão foi a de devolver o atleta

ao setr clube de origem,
FL\.ttMrI'N'EN5-e NÃO 'VEM

Mesmo oferecendo a importância
de Cr$' 35'.000),00, por uma exi'fi".içàü,
a dil'etoria' do Figueirense' D,ão
obteve êx'iito: para trazer o Flum;

nens'e aMo �- Capital- catarine'nse após
aJ exibicãoí do' tl'lcolrór carIoca no

PilTaná,' O� d-il:j<ge'r'ites do clube das

Lai'ailje"iras afIrmaram que pen:;um
somente' no Robertão, no momento,

li< BANtA DOS T�éNICOS
( ,Y'('l'l'J, Va'i terminando o Robertão e a'

___ d,m\ça dos técnicos vai começar.-

Copfinu'l marcado para o próxi. Se"gl)üido' estão anunciando 'os jornais
mo '<lia 9, u abertura do campeonato' e emiss'Ol'us da" Rio e' São Paulo,
r.-é"�:l('i o d', classe Sharpie em nossa muita geMe vai caÍ'l·.
(', .,' ll/HW prf/moc:f:o da Federa- Tim vai' deita!]:' o -Vasco, sendo' que

" r 1'1' C M 1'01' de Santa Cata-
.

Telê é o grande visado, Aimoré

'" '1, 1 ",3, ;,t:.'; o momento não d'eve ta'n'l'bém deixar o Corintinns,
:1 progr:'llt::tçâo' do certa- Brandão é o ,nome l cogitado' pal'3'

'1':1 cOllÍ,ar com as parti, sllbstituil' Zézé Moreii'a no ">üo

íllillclw:> e CctÚOCcts. ......... Paulo, Yustrich sairá do Flamengo,

dO,�',"�,j natacão
em JoinviJle
de ma.rço, às 14 horas, para
réa�ização,

I \ •
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;1

�fItb. E <!:OM, DE' RE'F"R·IÓ!RA'ÇÃO LTOA.
RUA 7 6€ sr;;rE':Méllié' N, 14

FONE 3095 - C, P. 775

FPOLIS. - S. C •

J"

TOMAZ GARANTE O �UE

\;rc's ':� 't'e" cq'�tiJ"tj8 a ser disnen-

,,�"4�'h( O�lteni foi a vêz'de Car

los }\Iherb;' YarQiTn ó trei ador Abiiio
Si'lvli, m'�ss:i'gi�tn e auxilínr m 'dica 'e

Ney. :at.a:cRntê qre veio de Pôrto Ale

itre� O" irr 's· aí fd:i sedio dispensados
estn 'iéIi1"�'na:' pó I; térrniio 'de contrato,

Ó, CÓíi'h(cid'-: jil!!.h,J1)' 1'/(;! i ho; assumiu
a direçãó téciica. do Avai.

Colre:gi;H· x' Fil!'ueirense" como

plarti'd'a' de. furl'd-o' �" Austria x Co

legial, C0l'Í101 melitl'i'inar. a!il,a':,.hã à

ta�'d;e "'0 f>stâ'd'io da' rua Hoc.a.illva
e Avaí x PiiTuai"ense, T)l'Issivelmen
t" c�-m� nl'ell!mi'1'l.ar cio -iô�o de pro
fi�<i0l1?is

-

do, cli'a 13' e-....�o�ve'iclo os

d' is ri,và'is' c('lI:no, nartida-fêcho da

t-f>m�'bl:ad�':' ,sãb os enGO'ltros que

f.'{r::3'",nn:19'i:' <'i'
.

enc-erramtmt0 do

€'ifh'l'ê"-'lq.t;�, �iPldi' '() dp hi"\ 'i�,
O Gei't;a'lne ·veni. s"rido líder'ado

.

I • ..... ,

sem .del'1'(')la·· r,el0 Fi')HPi,rense, "ue

p)'�c.isa. 'ta(-)" sbmeri�te de uma v�t6-
r;.q· Õ1m'1tí�"i::í! na'1:a 'se ver d� posse

d0' ,títúld' d� I)'iGa,;nr:�ão. iá,. que lim

põnto �,t>!'ltl1'�:.os cíhis ci'llhes, Em
tercei'ro ,iygú está o Aval, com

s�is" riontÚ: per�ildos e, em último
o Austri'á, 'Caim 9, ' '

· ....
"

"

..

,
'

'i' '. <;-f', _',;'" o'_
•

'.

. ,"'� '''·�It:t:N1t)l..ruVE'NJS· ./
',.' ,".' '.

>

, .

• \ . t • !,_ ,

Nó CatÍi'f)€O-�fÍto r;'f�ntt)-;JüvP,'lil,
q;lJeé 'd'i��rl'lçr� a�s' dóIhin '?9s, n�-
là 'ma�ha... o IfeJei-"'é o Ávaí Que te-

r� ó ·títülb d()minl!'Ó. cÍ:íso �olte a

derrofa�' :0' :sã'c' ra� '"6, vjce-i(d,�r,
na, h3litiâá:'�nrel�lT)har :�'à' àl'1fe-pe-

.

núltimn to(ràd1.�' Mq'T"da �aTa o·

f'ltf'ct':n" "'d'rfali'(l() Sraroe'l'li", no

Pi<fl'eif�, 'd�.r\"i· Fi';ü'·"j""n'se-e, A'us
triá: .f.faí,tffl'i,,··clól �: .��"tii1a ele' fli"<:l'1
O Avaí ;"'§tá cto>i'h� 2" uóntos, perdi
drYs. �;"'''hincfó;,.s·e ó' Sao Pà'ii:io� com
4', Pj�t)",;·i':e�'�e.' :C(1)� §. r'1]efJhl,,

-

� -
.

";'1m� 7 .'e�. ehi úrfii.rit> (1) Ansfri'à" com
9',

'1
'

Mít8fBsviú
reotat·uu

, '.

-;.

donliRBo
, N�. !')1:óximd "domingo roncarão

# \ -'
.. ,

,

forte os mot0res dos carros oue

e·�ta.l'ã(') l'}(,)' autodromo "Cândido
AmiHo' l)amásio" lutado pelos lou
I'OS 'da c&ni,oe,ticão que deverá- con
tar com a ;art(c.'jf:lacfío de 1'e1")0111a

dôs volal1tes de Santa Catarina,
Paraná, Sãs Paulo e Rio Grande
do Sul.

t

· A pi'ova, que terá a duração de
três hor�s, é promovida _oplo "Au
tômóvel Clube de São José que,
antes do início - 13 horas - fa
n'í realizaF umf\ prova para estre

antes, cum.ori 'ldo-, assi''l�, a, ,sua fi
nal,idade ql;� é o de incentivai' a

t;rática do' difícil' e arrojado espor
te,
A' diretoria do Automóvel Clu

be de São rosé. que tem a sua
frente a figura do esportista Jorge
José Salum, efetua os ureDaraüvos
finais, tendo já providenciado, jun
to á Polícia MiJitar, 'um contingen-
te d� 70 h'mnens· do Côrpo,( de '

Bombeiros ,e 220 policiais para
constituirE;ffi o' esquema' r segu
ranç3i da prova, Os servlcos de
silalização das curvas, r:'ídi'1 e C"(\

nometrag'em 'estarão a cargo de a

pt'oxill'ladamente 40 elementos per
tencenres ao' r4.0 Batalhão d'e Ca-_
çadores.

FAZ
� !

Falando �e cadéira

. :.'" ..
_.

.
_

. �. ,_�1r. -;,":,,'.. .
.

, 0 .. -iitesid'e"Üê">drá ',Fede'taçi'Fo 'A-
4l!fât(�i::'l!Íid'\Sf\iirjiá!..,cç'atáú.n�;;_ �&Ppr:
ti'sf.Íll Sâdf ,B�tJ:i>e'r; ,I tewê.' .ôtl'tft'tuni-

. dàde> de pàte�Úr,at· Cóm
'

a teportíl-
g.e'nl q\le, o, ::�óL, precm;'ai' em. seu
estabeíeoilTIéritoi comerei'al, .

a pm

p6sito do cê'ldtc)':, alcan'çado Reia
ce}t1Jpeti�ã'Ô' �d'é: 'rMtá<!ã0,: reàlizada

domingo�erif Jôíiivi!le e que' mar
COll«) iní;úo' cl'a:'l%)Va etapa dos éS

'p0'rte'" ��e )'1á ;'p,ót�co foi.- reestrufu- .

r;írã,ó1 p�,ri.t, õe'm:!li'd:ad.'e.','" S'ncly téve pa."",T'do 0mbOl'<: o atual presid",lte .' . >. ' ......

la\l1'às ,e)'Ol'-iMa'� à. o1'rall'iZ1Çã'O qued" 71 c'C dC'sportista Sad'.7 Caii'�t; ,.,.. . ,- .' ,
., "

'.
" ' r.J, J à; d-i'sntttà" foi' 'i'intjriMiida;' as.sim 'ço-

Derber, tenha demonstrado intei'êsse m�Jã�:'lú)ibÓQrt�m'ei1tci'. das equipes
€':'1 enVccrar o cargo da presidência o���e '.e·.stt"()�.útm'. em. a'c:ãô,' d. i.,z�,ilfq,oeh P' for; na próxima assemblói8, �

.

d
' ,

'1
a;cFedit,ar 'nQ' ,'sUCeS50' as proxli:nas

CO�Vr �,' q para êsse fim, o fato é c.ómpMi�ões que têm 901'- objeüvo .

cc -: �,� ;]30)'a nenhum c�ndi:la�o_ foi., pr�pát.áf .• ç),s' �JenC9S ,dos (\iversos

���.l �l\Af) para

conc,��,,��::' ��:>�'!���::;�;;;�;i�!��rY��
;, "':"-- b��#��(á!:,;�

,

"':�Q��
'.: No próximo día 9,-scí1í:o'jJ'ÜéiatF >:..�.,

�§< '�om:peti<;.ões�.�in�Jf��j)ã:á:r�,,<d�,,;;t:
Pr:üü!-<':io de Caçadores, como parte
dos res' ejos de inauguração daqUé�la
pr8r'a de esportes, A competiçiio
atf;'ti�a que contará com as partici-
p;:c?'es (le equipes militares da

lI, 'ri'-h, Apronáutica, Polícia MiE

t�r é 1""" "P.atalhão de CJ('adores,
co,.t� ,{, ü'm1:lém com a _presença de

li '10 cm'ine da /Federação Atlética

,

A se2:l1:!da cómneticão de hata

ç�o vai' _:Ht!'oci'íá-la dia 1:�' a So
ciedade Es�ortiva e Recreativa
Jpi]'3ri;'� en] sua nlscina queé con-

• I •
.

sider,ada a m�lhor dei Estado, Cons-
t� a comneticão de 26 provas de
adtrÍltos, illve�is, 'oetÍ"zes e aspiran
t's de -'â":nbos os -sexos nas ll1J.od·a:
liebdfs de' nado d� neito, nado li
vre, nado de \ costq,�, nado 'borh...,�
Trt:l.. 4 estilos e Medley, nos' 100,
200, 800 metros, e aind:a os reve�

zamentos de 4 x 50 .é 4 x 10.0
metros, A terceira competição es

tá: marcada para o cj'il;t ) 7 de ja�
»��r�'Ui4i�"�1�'�ifH): cF0, iiPi�r�:, . "ff'f�S' ",

" Clube; nesta Canitaf'ê 'a última

pa:ra o dia i d'e fevereiro, na pis-,
cina da S, E, Bandeirante, de Brus

que,

"
, .... ;

devendo Pílula Amaral .ser sondado

'I?ara o seu luga,r.
WANDERLEY TEN'TA O SÃO

PAULO

O ,São Paulo que conta em suús.
fiieiras· com dois jog·adores catari

nenses, Tenente e Adailton, podE'rá
contratar mais um. Falamos do

arqueiro· Wanderley que por coinci

dência também passou pelo Metrollol
a' exemplo dos outros dois, O

arqueiro teve des�acadas atuações
no Rohertão, sendo convidado' para
testes no 'clube do Morumby ,

'

ARP!NO PODE DEIXAR O

ALVI·NEGRO

O tr'einador Arpino do Figuei
rense poçlerá deixar o clube nos

próximos dÍas, Acontece que Arpino
ganha 800 cruzeiros livres por mês

e para renovar" seu co�h�ato vai

pedir muito mais, o que não eoncor·

datá a' diretoria do Figueirense por

questões financeiras. Portanto, é

esperada a saí.da de Arpino nos

próximos dias.,
PIMENTEL CAI NO CAXIAS

O treinador Hélio Pimentel,
segundo

'.

i)orta voz de' Joi-nvillE:',

deverá deixar o Caxias tão rego
termine o seu c011trato, Parra O seu

lügar sCl'á convidado' ítalo Arpillo,
ora no FIgueirense,

Gilberto Nahas opir iões divergem em c.id. cidade .de

nosso Est:1d". Cada im diz. que fula

no é í) n��i ")1', é (' rne lhrr é 6 ;19 1 nis

S0 e :-aq�1_:H0' e dit;�i'ib !;:·se ,elr:·?jns .a.,
rôrro e direi: ��. C�111 m'! fac:lid de

id'�Jl'ic1' 3"c!"eh. que muitos nsam pa
ra :r.··iq'1ilar 01ttr:-'s.

2 - .o fllleh·! " j-,'�'''llo mesmo e

mi's ingrato ,aos !-?C'+: -s !l1]""d� ii es-. fi.
tre!- +âo brrlh-: o":,"d"· bri ra c""'m '3

im-r-e sa n'l�"d �f'"'S ,"'t!f:'1"'!S ;.:;1" ven

cprn. "'-'1.t:r�"'<:' [''-'P �":'-1 f"xjll�-('i'l
\
Q"e

f�7el11 -8 .D:"f't�res Os t"C"i-t;"S de f,�-
,(eb"1 rem v:e]" ,C',r(n à fre'1te dot;' nhn
f�;c:' l!�- ,,(.',"1;,..:t.-;··1 r-.l'"f� t"I�rlf':"Vl V;"A-" P"_

c"'sivam�,:;te d�, "i'(,ri?s e os �I"rrotos
dOS8"r1d�m h0S''1�tÉ' à toe]�s. incl"si-

. ve à im")"�"s·1 q"e em t-·d '<r "5 I"�a

res 11::\" -e�r:'�rd;:". 0; T'q,tr:'1ti�!n'). s ..... lvo

1 - Fazem dois anos mais ou menos

que a 'Associaçãc dos C;'onistas Espor-'
tivos de Santa Catarina distribuiu à (0-

.dos os cronistas do Estado' um Regula
mente para premiar os melhores eh fu
�ebol anualmente, com base nos iníor
Imes e noras dos cronistas interioranos
le da Capital. Lamentàvelmente, nem

em 1968 nem em 1969 e tarnb im e m

! 970 tal não foi feito, e a campa ha

'de incentivo, como quase todas em

nossos p .bre . esporte 'morreu. Surni
ram é 'verdade,' em alg,m",is ci'da(ies.
.obseJ'vaç3es: de cr' rlÍsL!s lo.c�lis; e no

linal, de cada campeonat'", cada lima

dessJs cidades fol'l1ú üma sele�:ão d:JS
mell'h;ore� dC'l, fÜ1ebol.·]i: é1"ll'O q!Je" di!
forlllfl q'le é Ceita rii:nda imnera o

cJassic:J regin çl!ism', e cs ll"e"e"'n
'eias v;Jriam basl":� 'te. 1)' cl'Jb'sm'1 pe"sis
.té. Se fizessem IÍm t'J'abal-h ... de ã'mbi
t? est1dl!:d, c"m veri 'icações em to
d -·s ,os j·-;gos, cnl11 _opi "iões de. tod·'1's os

J�!'o,jj$'Js. J11('SlllO ('8 cm 'ist1S I'orceeh-'
("es r) -ren:6ci<""\ seriA nr' is vá!idn e se

d1rin mais crédit� 8S seleç';"-s M':it s

,/'�fid"l'ef fi&1m de' fnn� ��d"l' 111'rici
p; ';" ele�e �.,.,1V �� r·s' (lh§ns: de' im6--e,-

•

�<'l "'"' me'h.- " "' ...·,,\',
...

s· ri- c; h me" s q'Je
d:"ir,enl () est"jl"\··t� rs me!t'10res. --t:'-m

:c:pm"1n:. ,....l�<;:p�·V'., .... rl..., �� me's'1l· .... <;j "","i .. Ç_

.rios. fah--d'" ,.., ê -r�ç"". :� .�'J'cl";"h1-
nlp··tn e.::tl.ç Pt11 ....P11; p·... t,·':'nl optl·:T.S

'c<"'liR'1s, F. c!:l".,... ('')·rf'1. '-'rl '�':�"'{� 'I h'·'.l-
.,

2'" 1'1"",.,') ..... "'fl') I;''>''cl; h �H .-F ....

r:�-�r> 'PlTl'=l

'e,i:'n,I-e1p e,,�'''Ir1·� ..... 1 .

�r"'l ,,}�l-. r·:,J ..... dr-- f' ç;r

.,'rr.·n�1e ,··'r..l:l··Sf>IIr>\''''!'', "er(hfl�;·.·,:. u� r.:f' h:��
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DR. !1JOtMlO D�:nN VIEIIA
Secretário de Fazenda do Éstado (1962-1964)
Inspetor Fiscal de' Rendas lutei'nas (1965-1966)
.M�mbço das Comissões de Eronomia e Finanças da Câman Federal

(1967-1968)

,"

AOVOiGADO E ECONOMISTA
(Registros pAR.Se 1261; CREP-7i! REGIÃO,0126; CRC,0739,

CPF·006645709)'
Comunica o início de atividades de seu Escritório de Ad'Jocacia E�

pecializada em DIREITO TRIBUTARIO: f, ReNda, IPI, ICM, ru:Vi.

RECLAMAÇÕES - DESPESAS ,- :'{ECUnSOS

RUA JERôNIMO C0ELHO, 359 - 4Q ANDAll _:__ CONJ, 44

FONES: 26'/,5 e 38'51 .- Floriaaópolis - se,

.i.
l.

I
i

J

Ipira( ga AutumóyeiS
, -

-', i

i!

I'J
i ,\

1'1
II
,

I
,

COMPRA VENDA E TROCA DE VEICULOS
Rua i de Setémbro, 13 - Fone 3886

, êENTRO , I
VÓlkswa.gen' ."",.,.",." ..• """""""", .. ", ,\., 67

Volkswagén "",."""",.".,.' """,.'",."'.'",,
Volkswàgén ., .. "",.",.",.",.,."" ... ,.,.'., .. ",.

FINANCIAMENTp EM AU 30 M�SES\ .

r
I

1 Sedan

\1 1 Sedan

l�1c
1 Sedan

111- ._-_

66
I

1:..

65

! I

DIPROIAL

•

�.
"

Rua J!elipe Sflhmidt, ,611 - Fone 21Jl;SI

. OEP,MtTAr.1ENTOS DE �:u,Rbs UliáDOS
11'AMARNI'I cinza ,.7-"., ..� ,',.... ano

. ITAMARATI beje ., , ' ". ano 66
AERO WILLYS cinza ." � . .-.'.: .. ' .. e ••• ' ano 64
Corcel Sedan Branco .. , , ,.,

'

"

Corcel Cupé Cinza c/Viniz .. , , , .

Aéro Vermelho' .. '",., .. " , ", .. , .. , ano 63

� Aéro A2:tI1 .. , . , , , , . , , ..
'

, . , , .. , , . . . . . ano 68

RURAL-LUXO verMelha , .. , , .. , , .. ano· 64
RURAL 4x4 " , , .. , .. , .. , , , , , . , , . '.' " . . .. ano 65
RURAL 4x2 luxo ", .. ' .. "

"
, , . , . , , .. , , . , , .. ano '69

GORDINI azul . , . , . , , .. , , . , .. , .. , , , . . . . .. ano 66
GORDINI vermelho . , , , . , , .. , •.. , , , , , . , . , . , , .. , . . . ano 66

68 '

I !

r
I

LOBO & DAUSSEN CIA. LTDA.
CÓMJljRCIO DE AUTOMCCjJS E OFICINA,

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 952

VENDE - T�·OCA - FIN-I\.NC� PONTO CERTO
'. PARA BOM NEGóCIO

' i
"'Hl� PARA vt1'NDA:

"

···.,..,..."'V

�,::l,:.yolkswagen , , , , , " , ' , , . , , , , , ' .. , .. , , ,. ',' , , , �no 70
�"'-'

Slmca Tufãe , : . , , .. , , , , , , , , . , , , .... , , , , , , , , , .no 64

D, K, W., .. ".""""",.",.""""·" .. ,,, ,. àno 63

Aél'O , ..

1
• , , , , , • , , , , '.' , , , , •• , , , , • , , , , , , , , , , , , • , , , ., ano 63 ')[

,I
,_

ano 61Komhi

Jee1ÍJ" l.dl) til
'I!
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I r��h�LO lV!E.f.�C.AJ��rn,l� E !NDUStHfAL
f DE SANTA CATlUUNA S. A:

ASSEMBUIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

'Picam convidados os Senhores Acionistas do Banco

Mercantí] e Industrial de Santa Catarina, S� A.� a sé 1;6U

nirern na séde social, à Rua Felipps Schrnídt, 56, em Flo

i:iafjópqlis, Estado de Santa Catarina, às ,15 horas do dia

�[j de dezembro de :).9'W, em assembléia geral extraordiná- ,

l'ia Ç)"l�Pl;V'lfl,f\ a '�eguinte ordem do dia:
i 8) 'T10'11�rem nophj';)çimento das dslíberações finais do

�gf(,'o W):erc,mtil e If1qu::)tri,al �do Paraná S. A., com vistas

;:: .Jn.°é)F"OI'�Oi'p dq Nossa Sociedade;
b) rlelibf'rar0m na forma do artigo 152 § 39 do De

crpj r· � "j 11. 2:"37, de 26-9-1940.

Florianó:l0Iis, (SC). 19 de dezembro de 1970.

Av�lj�o A. Vj�iril
r ,-

A!ddes 'Pereir� �'I./nior
LyJ'f;

1
,t,;.i1t&nio de Andri!��' V,leil'a

Hei1ri�ue de Souza Padilha

,.

/

LIPTE$. E ÇA�I<S � 'lª-NDA:,
PRAIA DA S.t,\UDADEl, PR,,AIA DO MEllO E

BOM ABRIGO

Escrit.: Rua .1010 Pinto, 39·A - Fone: 24�13

Florianópolis -,Santa Gatarína

CERT;FI0\Do��-i�i'TRAviÃ-Do---'-,
----..�

I

Foi perdido o Certi1'iscado' d� 'PtOpriedade po V�íÇlllp lll,a(
('o V 11(�1yo['e:li, chI' A�l,l I�e(lL ano 1968, I:)1otor Il-f -

...'.

13f929, placa 48-28, pertencente ao Sr. Mário Luz d!'l M�
dei'"m!.,

VENDE-�É I'
Lancha fibra de vidro c/motor 40,l'IP Evinf'ld· pfm

qli�3simas horas de-uso. Partida elétrica. L:mci-Ja SUP"l'

eq,uipada _:_ carrinho, tolda, cobertura napa. fistado (l,e

nova. Estabelecer contato através fone 2�IBG, da� ('i�o <1:1
manhã à.s nove e das dezoito às vinte noras.

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

)(.f;NQfi-SE C_ASA

A rIJa ·Ternnirnp Jo�é Diqs, +32, Sact) qo� J,irri'í?�
Preço �2.{)OO.QO - com 50% de pntradi e " l'�'star,t�

q �On;lbinar. Tr,<-tilr com E::!!ldo -Paéh,ecq nl) 'J1ri).: !,iÍoEII �je
.]"U§itiÇ?, fone 33,94,

I"

, (

'''' .. 1'1, k;;;·Sr.! �":l;:\\iió'e,o �;,� U�t\;)I:,(�

Gil�;) casa dé alvenaria 11:1 praia de Canasvic'ra=, C'1;.
,

72,[1 m2, construída em ter�eno de esquina, com 3i10 rI1;�

a 100 metros da praia; e a beira da nova estrada a faít"da '

com água e luz.

SÉ!m habite-se. Negócio urgente. Tratar à Rua Antô-

f't�l -;'f1,,,,�PS 8'1 � �stl'�ito.
--_._-_._._-- --

ALUGA·SE

'Çom telefone casa residencial recem construiria situa,

iI.fl melhor rua bªirl)Q Trindade. Cr"$ 600,00 mensu's, com

�f,ll!agé, 'ou permuta-se com casa 01.1. anartamento mais pró
ximo' centro de valor equivalente. Contatos através fone

�985 das oito às npve tIa manhã e das dezoito às vinte horás
---.:--.,........-----------",.....� ------�---

APARTA'MENTO - ALUGA-SE

Situado à rua' Rafael Bandeira, n. 43, com 6 depen
'flpncias. Tratar no 'local.
'«

'ESC�LA TÉCNICA, DI; t""M�R.C'O SEN�A PE�'EIRA
,

.
.

MATRíCULA - 1.971
" ,

,
Comunicamos aos senhores alunos que :1 matrícula

para os cursos mantidos pela escola, para o' ano de. H)71.
, deverá ser renovada nas .düls 19, 11 'e' i4 do (1�l,'r�n'te,' da�

,

1� sn ils 22:00 horas.
' .

' ,

-

,
ElstFei:to. 02 de dezembr» de' 1970.
Rj1Qf. Rubens Vi,ctçr, da Silva - Diretor ..

CERTIF'C�DO EXTRAVIAQO
''F�i perdido o rerlFicgd9 de propriedade do veírnJo

n;1il1't'1 1<'01'<:1.1 ano J9�q. nla�a 4�Z-64. motor N. 111.4532872,
pl.'rténçente ao Sr. Fr?ncisco Olegário Müller.

VlSIT�
" J\.PlfESAN:J: T� ��.'rJUUNEISE

. �UJn�.!\ .

/

em SH?S novas inst�laçªe�
':1 ,Itya Trajano, 51-A (jupto à escada1'ifl da

l�reja Nossa' SRn,hol'a do Rosáriq)

D,:p .,'. I!I'
.

In
�O, ny�j;:IIri'! 1I'·.ln1rS��n !li:r�'S�UªrtSlQ:
fIqr{l1'io:, Cam_h,odú, It�ia.í e, Blumena.u _. 7,30 -

!l, �n, -- -1(,) t)Q - 1300 _' 15,QO -- 19,30 e 18,00 horas.

,rfl!1,fi'npl<]�. Si'ío .10;;O, "R:i_ti!'lta,' Nova Trento, e Brusque,
�- p,J)(l _ 13.00 e 18,00 horas.
Ti'?ir1Jrí 1i��j(lr aerPÍp.l) e NflV'l 'Pl'ento - 13,00 e 17,00 hs.

, PAS.IiiAGF.NS E EWéOivrEND,AS PARA:
1!ii,U'(q_S,- r�,)1]1:ioriú. Ttajaí.' Blumenau, Caneli,nlíla, 5'io ,1('ão

J39t!sta\ TigiWió, Maj'9t Gercino, Nova Trento e Brusque.

DR. NORBERTO CZERNAY /

....
..�

CIRlJ�G'je;pENTtSTA
,

Iwp].ant,� e trarispl,apt� ge dentes - Dentistél'i8 Ori-
ri}'Íóri;:! ,De}<?", sistema de ,alta \rotaç'ío - TrMamenfo in(lolor
- P'Í"Ótese fjxé' e móvel.'Consultórúi: Ed. Julieta 29 andar

� �A)::J' 2ri� -' Rua .Je�ônil�l}. Ôo�Iho. 235 - h'�rãrio í.);lS'
11). ns 19, �oràs.

�����c:�==�\-���fZ�?7���---,J ---����I�'-D-O�AS-DA PE�E
"�){''''''..!�:�'''FÜ�:",.;'I$_,�'. :.,

",
,u.

,

,-;,:, P,às� Vrihas - Do C'ourq Caqeludo - Micose -

A lf'f.r1ir·...".. 'I.'ratamen'to da 'Acne Pele Neve Carbônica' e

:,romol�r.; le lIe� �cii� " WÓ:
"

;",APA; L�'oJ�f��6> trL�t� ,_,� ,;' ,.;.I·, ; ��:çW �ENI:l11R,-.;.}iAJ!TA!1ENT9, §õ�g�tE� :��''-p��I
.

1\n'fl�j.· ';;onf �!)(j!t"fn>t's2, fC'ill);qtlarte'�, "2;t)'ã�T{éiNiS:'''VFa�dil
s�lfl j,wr1im di inver.no, área de sêrvico '1ependênéias
('omnl"tps nl.' J m,pre!!"ados, garagens para 2 carros. ,

Prt'>dio (le lUto luxo ('of!) hall de éntrada em, m.ár.-
.,."",..., fl,,�hflTY1e 11'0 ne n1'impira e tôda vista da Bah-i'a.
Nort" C:j.""'''nt" ('r� ") "(lO,DO de 'entrada.'

.

r-D!FíCIO 'ALCION"
1 Com finan' 'iamento em 10 anos pleno çef,1f:ro da

('jd�ilp flO hr10 lo 'l'p:Jtro: Prónrio Dara (':Jsa1 sem fi1bos
Oll np«M só. à ne1hor oferta do momentp p,ara' flmpreg(r
de ",mitnl.
','

-

EDIFíCio :C;EISA"
No ponto rnais central de, F'}ol'ianópolis, conjun

tos para �scri brios e consultórios, Entrada pequena
�coln grande fil anciamento.

)

EDIFíCIO 'SERENHAUSER" "

, No, coraçã�, de Florianópolis, Rua, Trajano, n. 18,
última.s unidlol�-es a venda sem reaJ!-lste de qualque,
natureza.

ED'!FfCIO 'ILHI!!US"
.
APARTAM �NrO c/2 qu.qrtos, sala, bl\nheiro1 co-

sinhn e depem ências. ,

Edifício Jc lé Veiga ,...- aptos. para pront� �ntrega
-- l?r?�o fixo ! tm reajuste.

CASAS ...L- CENTRO
CASA, à l' lá, Raul Machado, casa de material c/2

quali'tos, sala, c lsinha, banheiro, uma ár:ea envirlraçada
,com 62 m2, e� 'f'lpnte vi�t�, tem lugap pa!'a garllgern·

! c,;sto Cr$ :�5.01 0,00..
,CASA, RUI" Esteves Júnior, casa c/3 pavImentos,'

c/4 quartos. 2 banheiros, l' sala de televfsão e uma

áte� de verão, no 2<;1 -pav1l11.ento, 1 quarto: l' sala de
jantar; cosinha iwing, sala ha11 de entrada no primei-
1'0 p:wimento. ( iJS'r0 Cr$ 300.0.00,00 a. cómbinar,'

. Rua Coram, Lopes Vieira, n_-J, Área do Terreno,
338 rilts2, Ci1sa c/3 quartos, sala copa casinha, 1 ba
nheiro,1 dep€'ndl nda oe empregada, garagem. Custo

, "I''il; 1?(l,000,00 ,., com.binar.
'

1 �' Rua Marecl aI Gamá. D/Eça (Chácara da Molenda)
" Casa c/4 Quarto " Jiwing, sllia. <'!e jantar, sala de estar,
:i, quarto de empI �gada �/bimheiro, gara.gem bem grano
de. cofre pwhul ,do, telefone, lavanderia. Custo .....•

(;r$ 200000.00.
'

i

I "'Tl=AMr:;f'IT� sro�tll;çl(
CA�A., cf,<! q.1Jartp�,' Z salas, 1 btlnl;l.eir<i, ,G,onl'plet9,

1 ;)v�yd. dePI >,dências de emDregaoo�. garagepl par�
(l,,;� "�,.,,,,� ,�1 �� tpn;"'1o 31 RAO m'ts2.' Custo .

r':,<!': 1 (li) 0'lCl fifi �PfldO finallCiàdo.
fi r;�ONôMICA
n11;) .T(\�llui'm Costa, n. 23, Área te_rreno lQ x 27

1,"""). <'("1st RO m2 ('fl5a c/2, quartos, SlIoIl,I, '!!Q�!nha, bª,
nheiro. garagem. Custo Cr$ 45.000,00 Cr$ 9.500,00 finan-

" MUDANÇAS LOCAIS E PARA OUTRAS CP)AOE�
(" DISPENSAM,')� . EN.CJRAI--JEAMimTÓs ,!tUA_ 'rA.rR�,
;:'tOMA 5:1 'FONE .277ft - AN�XCl) A9 DEr'óSJTQ
� MóVmTR OlMO

!

,,"

! I

, ,

�â_.r";"'=;i .... '!
�
'��"1' ,," � ·'.,vi.��:�z.i:�::ydW ", �s. '.1'''1( ..... ,

\ ..� "I}:.�t.f>\>�q,

'�p��ling":
I ,'I

'

DEPILAÇÃO
"

. ' /
Dr. Róber!'o Moreira Amorim

_.,� m�-:�&tf,!O"iário do Hospital das Clínicas da�Universidade
de Siíq P�ulo..

'

éç'l\Tq,U 'rASo Diàri:1mente, à partirl das 13 horas
r01':l�TTT ,'r(i"'Tn: R. .T('rnni>r1O Coelho, 325 - Ediflr.io

.!:,ll.j.eta, :.._ 29 andar - sala 205.

'i

por

I"'ONT'NENTE,
'Rua Humaítá. casa c'/:", qpartos. s<lla. 'grande cl'll'la

� cosinha, esCritório, banh('irb, depenn�ncia de emJ;m;.
gados. ilhrigo para carro, área do terreno 410 mts2 �
(Es\J'f;'ito). J

,

:

Rua. 'l'enpntE" .To�qt!im ]\If�<,ha<io, n. 103. (le esquina,
á!'�ll construida 103 m� - Tel'ren<l com 30q m2 Bprpx,
c/� quartos. sala de est:;t·r. sal.a de iantar. �anheiro, (':0-
�inhi \ Ainéricanil construída' pela P0rmiplas sob me

di(lns. Custo C,r$ 50.006.00 à vista (Transversal com Sal;-,
tos S:m:iÍva). , ,

'

I
ROM ABRIGO " ,

Rua. F!"'>r,mínio Mi11es. Cflsa f'/� qU:Jr.tes, 2 sall1R,
'

NlD.fI, rosinha. hanheiro. f!.lmHl'em. vari1nda. pflrte (I€, ,

trás: saJa. banheiro. lavanrleria, 2 quartos, co�inh:1,
churr"�fl1."i,..'" lerreno d� 360 m2. constrl1cqo 1110 m2.

'

- ,

TE��'ENOS

II�ua. "A" Lote fl9, do Loteamento Storlieck, com ,

l'�!'iO f,."nt" ,para rua "A", ,Lp,teral 24,40. Pt1eço' ... I'
Cr$ 13.00000.

.

I,'�.... lh,'! "p"ihf' Neves, dpis lotes. Pr.e('o Cr$ 5.boo.OO
'�r1� (F;streito).

II'l.!llOl r'11'H'O r,inh,!r4i'� sln .. iiJlf''l, 1fi 11i1 T,�tN"l 50 'n

:1)"frPJ1t� ,1 20(l fj;'ldo�. rn"to rr� Ç,!(I "on (10 ('om '50 à 600lr
de Rin�l o Sillr]n 11 r",.,.,hinfll'. (Trindade).

, .\(,;ôA- DA CONCEiÇÃO
. ,. ,

Terreno (le 20 nnr 40 metros no melhor ponto rla
Laf1"� iii tedp múrado. '

.

ICM;,;\., no melhor P'lnt9 da Lagôll dfl

con(,�i(,iíO'I!C'fisa de mi1deira. c/�, ;l)l�)'tos sal'!. cosinha, banheiro
de mlltf'rifll, ("Isto Cr� 11.000,,00.

,

PANTANO DO SVL
.

.

Lora li7a('�o A fma,çª? da l.agoinha, - área 12 x 30,
('ust" (lr$ fi.OOO.DO.

"

I
,

SAO,�g�1I!i /
f Sito 11 rua" Ponte de Baixo" área 40,fl5fi 00 mtR?1

Cr!l! fiO,OOQ.QO, sendG 50,% a vista e o saldo ern 24

TTlAses.
EI?IFft::>tn ",nr:?J;f\ANDIE (Prilií' da Sal,di'ld"s)
Al"ARTA l\ITBN'1'Ó ''';;oni 'va!!ll pi1'r'fl i!!�rAj:">m, 1 011<>1'.

to J.iwinb-, ho"'h"iro p lritinete. Preço Cr$ 18,000,00
Af'pj+o 0,-. '"",','" 1'11.' entrao1}.

1I1"�!\ <:1'=

AT,TTr. '\ <:'1" ,,,,, ��'l;;,., "om 90 m2 no Hnnar supf'riÇlr
ih 1">,," r1,,� Tlhpll�, n, Ui,
*-- TJ-�(\NFT. rp�"l"p' o �ell urr'hll'ma
!1n8 Tené;,ie SilveirA. 21 �- sala 02 -._ fone 3590

" -
--,-----

':Z--'
- ."-

",;_,.'tj' '['J;",,,,,,.
."./, . ..,...... ..-., ... 0,. , ..� :".'::�1 •."�'f1���.. .;<;'I;.t!.

,-

v""vlV\L .. �d�..J.} ("��·CH,L.,\.,"';' (

1'\J1'<1I11 peraiuos.. Carteira ue Nlutun"i:d, I 'ntuiv t:(:

j';lellor e Carteira Profissionar pertencente ao Sr. Osmar

1VI'�noel (;'lil1f!osó. Pene-se a quem én<':ulllr"l' entregá- los
f'psta Redaeau.
-----------,-�--_.._-�-----

ALUGA-SEi
1

Aluga-se uma casa sita à Rua Bocaiuva" 83. Tratar

na Venda ao lado.

"PRECISA-SE URGENT�"
ne oessoas ambir iosas e de' resJílonsabH,q�Pfl' {:IIVI? '

tênham boa apresentseão. 1"'11":1 o serviço de ?gfln�iJl,TiIil?"+'º·
de 5jegu.r(.!§ em ?n�no"E" (we .t.onlo:<t1n alqmm,::J, eXf.1RlJ��n."i1J ,

e- �,PQt!i' (''l,JU,lílO de ntívidade 0:1.1 similar, com idqdi'l acima, p!,l;.
21) anos. n"fTório� abertos e nrcdutivos, podend? inclusive.

f�7pr <'''1'l'f'irfl. Interessanos Çlllei1"!lm apresentar-se à Rua

1"e1;1.1\)f' Snl�mi?�: 0.2 - Edi"'o,,, '�'lprênf'io ço�tf).; 4)9 flf:1.G],?,ii;
'S'lll'!. 4,!il8 líl.O l-)nr4rio das P r� As 10,00 I}U das �7,!i!f! à,!l

'1,á:Ofl
.

n�rR �elp(lqQ ou curso. /,
.

; � F1briq.�pjiJqlis, 02 de dezembro de 1970.'

, ,

P.EPAJ:>TAM�N_'·f'I' C[!I\!TP.,<\L . O§. çm�\J;?��S
,; )" ,CONCO�!>i::"1I::IA P(I""UCA N. rç!!q4P
,- '"

. APE�A.CftO DE: Veíeule
A V I S O

. .

O Denar+amento Central de Compras tOr!!ª l?1J,l;jlitP.
"I�r� "onl,prji"']oPl)to 0pS interessados, que reçeberá :pr!}
posff1s, nos thrnns do D"cr"j'o !irE - +5-1 ?,r;.q-fl:'lfi!'j. �t�
'R� 1� h(\l'flS elo di� 2R·12-70, n""'� a alierl;:tç&o d�: YflÍCPl,O.
da', �p(',..pb1'h d3 Se<1uranca Pública. '

'.' () �rl,i,1::l.l eJ1(>ontrfl-�� afixado nq §�P:e. P.9 p'ePflstil'T-'''p-:
til ('o,., t,.." 1 n" G-om"11''lS à Pri1ca Lauro Müller, n, 2. Tnn
r;';"tl r.i1'lolt,<;, olM] e' seliàQ, prestados os escli,l>)1ecÍJtlJlptO!l, J:!�r-!i!-�;
�'�l;io:'i:

Pl"'1'ion-1n"'liS, Ól dA' de-iemhrn de 1970.

:I?ubens Victor dá Silva Diretor' Geral.
+,

º�, �@AMENON� 1:\. on AMA��!::
\ ADVQGADO

CAFSAS' 'C;fV'PT'i �- C�Tl\JnNAIS - 'fl1All!,\,LfHST1\S
,

,

ADMll'JTSTllACÃO DE IMóyftIS;'
'

, Dr� A.l.DR.' �VUJ\ n1\ �lI�
, AOVO'C,A,DO

C. p: F.,� 01)17766289

,4',

HORÁRIO
'Partida' de '

. i

.... ..
-

,�al1to An:)afQ ª,�, 43,0:\!' 18.30 hor��\
t Bo,íri Reti:l'o, �s�4.,3ô" };)'(lJ'8S)" ,_ --;',' -:

'

,;j,:; _Alfredo Wa'f'ln��r Jà? 4,30 e, ur.30 ·hO;1'a8.'
:, Un.Jb-Lci

'

�,s::t;.�9·: �o�as., l

Rio �o �ul'fl,s 4�n é 16.BO horas;
Siío..roarq,�?tn. às 1;30 hór2�

, .
"

Q,f,ls. ()�.. �or�,.io,� P.":"" 'prê�" .�;;." f'",donam )\P$ ;tfgmin'gó�,:
T inh" �i� �o �ul' ·Florianópolis.· " , ,

"'ORÁRIO
..

Partidn de

Fl')ri�!1{i,noljR lIs. 5,0.0 e 14 OI) T]oras.

AJf"pno W�fTnf'1' �s � (l() ,1" O() e 17.00 hora·s.
'

.'-, ,. �;.., ;

�Urihi('i e, ,8iíO .Joaquim p", S.ro horas:
,';

,
:'

'IUf ,JNTn'�'J� � r" �:1Tl\!1�,-à.
..." .,

-

'.'
� ,

Professor

Ciruraiiío Dentista
Horário:' de 2a. à 6a, '�ira, das 14 às 19 I:!or"s.
flua D�I?��"()' 18, - 1!(!i�H" Serai" ..,..". :S'tl� 1ª:

-,

:i\TENPE PATRONAL DO INf<$

DIA.
"

CiEQNiil-M�-iiMMiiiMÃNjj
t J\JlClJIll.

P'SIQUIATRIA INFlANTp:,

\
Djot1írbi,os nl' "'lnfl,lltq - Distúrbios Ql:!. p,sie!?wptr;i,ri-
dade - neurose, e psjf'oses infantis ' ºrterHf,!��l),

j p§icológica' d epais
CPl1g.}1tc.'\riQ: Rua f'l"unes IVrachado, n. �2
-, sal[l 4. Mf1Fcm: hora de '2a. a 6a. feIras.

..» '\
.

Dr. Décio Madeira Neves \

Cur�o dI> ('l')nti1"tologia no Serviço do Professor Hilton
R,och::J. Belo Horizonte.

Consultas e adantacão com hora marcada pelos tell'

fones: 3f.PQ. :J!l99'e 3Q�9, das 10 às 17 hOFas.
Consultório no Hospital Celso Ramos.

/
.

DR. EVU..ASIO.CAON
Advotfado

Rl.�, Traiano,l" ....;.,. r,01\huit� �
OcAll�SC 68ft, � C'F 007896�3'

,

AplL -�E��t!),
CLóV'!i W. 511;VA
Ad\(q�ad.o,
Soml.'rnte com hora marcr>na
Centro Comercial de Florianópolis - ,salã, 11ft

R. Tenent� Silveira, 21 - Florianóllo�is - SC.

A Diretoria do Clube ,0 de Janeiro, recebeu C011Vl1'(;

para participar das festivIdades de comemoração do :;�, l
,

versário do Clube Recreativo Três Maria de Curitiba f-\_'

festividades começarão hoje, prolongando-sê até o )Jl C,·

ximo domingo.
BAILES D!= FORM4TUiRA

Em .ace das, �'ealizaçõf)s dos bailes de formatura, I

DeP.q IItllmen to
.

de Relp('Í',rs Púhlicas juntamente con: () (\,

Pl1!�,l;içid�q(l, nesclvsu tr:<:l.O"rjr ao, "est:vlrJa::le:3 ,-ro'�' Y!k,
das p'4jlia êsüe lUê,S, para o de [aneiso próximo.
BAlJ..IE·S iD,� F,ºijMATU�A: I I'

Dia 10 - Quartanistas 'lo (',inásio Moderno Ad)rb
:&amQs da Silva. /

ID;ÜI 12 - Es(wl" Comércio Pio XII.

'IDia l'1<) - Escola {i} Comércio Senna Pereira,

5.9\;'05 �N'VERSA�r��'r, ':1:
Humberto Paulo Pacheco.

-,

Zenildo José da Silva.

Arnoldo Vegui.
Carlos Quint. I

Geraldo Luiz Vieira.
Mames Filgueira de Carvalho .

J-ANEliR0 -'-- MÊS DE ANIVERSÁRliO -' AGUARD�lVL

_______'_'Q�iARTÁMENTn C'ENT�AL DE ÇOMPRt,\.S
TOMAI?A DE P��r:f'lS N/7,0.1.241

A V I S O

Q Departamento Cer.tr;,j de Comprfls torna pú-�)lÍ"r\,
p;ra coüh�ciment� "dos i...._t;n�ssaé!o�,

.

que receberá pr0-

postas, R-OS têrmos do Decreto' GE - 15,12-':;[),8.'755, ,üé

, �,s 13 'horas dI} ��a. 29 de 12, de 1970, )?ar1! I} forneciment,)

,de Iifló"eis esço�ar(;s, destinatío à 08 Coorde)iwd"1:!ria Ue

gioH!,!!1 de' ,E€Ívcaçãô - Mafra.

O Epita.l ,,8-r,lContra-se a"ixc:do n;:t $Mç pp Del?f!rtamen
tol Central de Compras à Pl"Lça Lauro Müller, n. 2, IDü

ri?n@.pal'is,' <!mde 'serão ;!fcstaclos os 'esclarechpentos neces,

sários. '

FiorianépQlis, '02' de dezembro de 19'70.
. " 'R,ubens Victor da ::�'v:' - Diretor Geral.

'/

-

o'. Jig-P:�RTAt\'f�I-'JTO r.iE�TRAL-:; D,E ,ÇO�PRAS
T.0MADt-\- DE P'�r:r:qs N. 70-1.25()

A V I S O

Q pl'ln,!l;rtámento Central de Compras torna p,úbEcc,
,P.íWª, (191}�çimentq dos interr-ssadqs, que re"eberá 1.. l·0-

"lPofit'lê, nQ� têrmôs dp De-'l'i:';;0 G� - �5-12-q.fl·8.'í55 pté

�� Ú� Iwrlls do âia �1 de 12, de 1�70, para o fpf1lecimento

��, (:!�rlíll'\ 'verde, destinado ao :fiqsp. C@lônia Santana, CG

},Pll�à �i!;r:i.te. Trrésa e Penitenc'iária (ia Estado.

Q �i1Jtal encontra-se afixado na �éde do Depprtamen
tn Ç1�IMlial q� CompJ'as à Praça L<jH,p Müller, n. 2, 1"10-

i'ie).ilPPO,tis, gpde se�,ã(i) prestados os 'e!3clarecimentos neres,

�ári��."
'. flilli.liP9polis, Q3 de dezembro de 1970.
j" .f'.y,��r.'� Vi�t.or ,�" fi',,- __ o Direjol' 'G.Çffl\.
,,,. ' '.

"

,- ,...-
_'�---�'-----

,

LANCHA

� '.

/ .' ,

" V�nde-se um� lan<:ha "Tatiana", construida em cedre,

·co:in . .'�àtor de centro. ótimo estado de conservação. Ver e

tl;a,1Íij;l €�m'o sr. G�berto no Veleiros da Ilha.
• ' ! ,

•

�,,�.",,�"�'-'.�'

VENDE-SE

,D,uiis�\'i�neha:s fiavas; I.Wl<l baleeira·motor :;-ainville e

tuna ;���d�ÍJ?�.> Tratar no Velr>iros da Ilha.

""",;

/ fj�:"
• ::'p[lin r�lfT'·H·n�,'''�·

I:lriRÁIHOS DIAJH0Z r.JE FLORIANÓPOLIS PAl.lA:

C'lJRITIBA - 5.00 - 7.00 - 11;00 .- 13,00 - 17,00.
.tOlrxivltI,Ér -'- 5.30 -- 9,CO - 13.30 - 14,30 16.30

19,30 (direto).
" \ "

n�v.wr_I\lNAU - 6,00 -- �. �')
\--- 12,00 15)30 - 17,0(1'

,

1'8,00 (direto) __:_ '18,30.
JARÀG:-UÂ DO SUL - 1�:l0 - 2130.

PÁRA TÚUCAS. BAU�"7
-. r>"'\ PA1\�BORIÚ e ITAJAf

',:::'f()I')OS ds. HORÁRI0S ACIMA.'

É>(CV�SGES,....:.o. o"''':'''' n "'.5"1< -Df I;"'!COMEN[)J,\S

VIAGEN� ESPiFCI'AIS
ESTACÃORüDC;·'.,\RIA _.., FONE 22-60
,'"

'

,'::-._ � '._

_I •

._,'
_

�i'il"l"'-'''';'l,�'Ii'n � t." LTnA-� .�':IJg.W�J1t��. 'I� �

CHEGADA EM FPOLlS:

Flpri:mónoJis

0' ",�
'

.. '0,. 14,30, hOJ.:as
21,30 horas
5.30 horas

S�0 Miguel de Oeste

19,00 horas diàriaÍnente
Saídas de São Miguel do Oeste � Florianópolis

,7.30 horas diàriamente
/-

o Departamento Soci�t com mica que, face a aproximação
,

d.a dl,lta de entrega da Sede �f'cial aos S1's. a�sociados, ,resolveu
sQSpe11deF, a partir de H- de Nnvembrq, a_ realiza�o da "ON

nA JQVEM". na S�de BRheária.

Pata 'Qezembro e h'lei1n a progf,amaç�o do Clube é�a
seglli.nt�:
Pia 17, !1...e DezembrQ

Jantar. comemGlrativo 'à data de eon<lh,são da Sede Socirl

e em homenagem às Dcbntantes de 1970.

pia, 18 d@ Dezembro
I '

989 "!Jaile Branc.o

. Cpnhmtfls:' os "TWCRTVFT'i" e "MUSTC 4"

Di� ifl de Qezembro
" JllaJJglJ�!at;ão da Boite

C.Qn,iullto "Music 4"

Oia 21 � 2�
!Joite
Conju�to""MU�IC 4"

Dia 25,de ri,ezembro
.- ... t '

.' Festa Infantil de Natal
, Qi�. 31 4e DezembI:O

Réveill�n
Conjuntos: "3 1).0 "" (' '�mRASTt."

Pia 1 Q � 6 de Janeiro
fI·oite
,r'�':;l1'1!f' "SAMUn ""TT"

�OITF:, .

. Tefça�, quartns e qllintas feiras às 22 h{)r��,
Sc,·!:tns feir'fls - To,.,f:1r <1'nnC'lJ1te para casnis.
('"."1 ........ ,..1 ..... _ f)Y\(tn T"l."'''

'!)omingos: a) Hnra dn Mi"p;>" (h. 1'-r" ii. ?O hl\r�s

b) Boite - � parlir das 22 horas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Floriánófolis, Se*t�;feirlll 4 de dezembro de 1970

r
: "

,

�;:O M;nistro' da Educação, Jarbas
P;ifssarinho, confirmou. ar.

'7"ReitOl;
'ji�l ,;;.

,

'lterreira Lima sua Presença em Flo-

1r�IJÓp'On.5 na próxima segunda-Iei

��<if.� .participar da solenidade de

'Oohi'çãó" de Grau
o
dos Ba'charelalldos

em Direito da Universidade Fede-
ral de' 'Santa Catarina. Viajando �
em . avião especiál da' FAR, o Seria-
1�r Jarbas Passarinho d,esembarc�
�af.�

.

no .. Aeroporto Hercílió LJz"

jj6hfP'anhado de, comitiva, ,às

1Qh30m, procedente de Brasília. Às
llh30m' fará uma visita &8 depeno
dências da Reitorias participando /�{) .•.

meio·cHà' de um álmõço �' na Lagoa
da, Conceição com todos os bacha
relandos de' 1970 do Curso de Di

reito,
'

A partir das 15 horas, o Minis
tro ,Jarblls -Pessarínho . visitará / ,0

cIImpus uníversitáríe, I percorrendo
" ",' ,

as ,in,stalaçõcs do Centro de Estll·

?OS Básicos, Centro de Educação,
Departamento de Registro e. Con
trôle' ACll-dêmiCo, Restauránte tini.
ver:sitárió e Centro Tecnológico, .'\.:',
17 horas concederá entrevista, co' ,

leÜvâ' à irli:preíÍsa no anfÍIeatr� do
·L"

... \

•
J ".,',

Centro Tecnológico. As. 19 .horas de

seguridá-:teil;� b, MiniS'tro' Jarbas
Passa:rihh� pàrtictpá:í-á, há qualida
de de patrono, dá cerimônia de Co

laçã� cÍe Grau ctos. bacharéis:' em Di·

��it«( no Téatro,' Alvato de Carva
lho, .' sendo, logo após, :,recepi;ÍóMdo

,
..

,.

• ,.I • ,
,t� . ,'''1 ' ..'

com 'um jantar' pela Réitortá.
"

tori�:_
.. "

\
·

.. T:êr�a.fei�à pela' manhã" 'o M;�lÍ5'
tro dê Educação' é Cultura embar
çará. com d��tin9" a Belém do, pa·

rá, ,�ndê parariinfará a .turma.. de
M.e"diclú.ã ,d'a UnivúsidadFF'�tlehal

,.
" ",.

do, Pará. ',\

,l'e!]do ,por patrono o' futuro, gc,).

vernador, engenheiro Colombo .Ma·'

chado Salles, e eomo .paraninfo: o

p'rc:>tessor. (Alberto Odon May, c'Q'
Iam grau hoje, às 21 hora�, n'o Tea·

tió Álvaro de Carvalho, os alun�)s
dós cursos do Centro Tecnológico
da. Universidade Federal de Sal:t;.t
Catariri.a,

"

O" programa pl'evê, aindá, Missa
�

.

às'
: io horas - na Catedral' M�.

tropolítalla e, às/23 hor:as,. baIle, de
.

gala, no Tira Tênis Clube.
'<Sã�. os seg'uintes os hovos l�ngc·

nheiros da UFSC:

'�,ngenheiros Civís Turma Go·

\'ernador Ivo Silveira
..

,Álvaro, Siqueira PiÚa., Anilhl
B��;in, Ascanio R'iccio, Basilio �p�..
piÍiasco: Ca�los Alberto" Hérnies,
Carlos HenriÇ(ue Gevaerd,' Enio ReJ'

Está marcada para amanhã a. ee'·

rimônia de colação de grau dos dou·
.

tOl'andos formados pelo Curso de

�\1edici!lil do Centr�' Bio-IVlédico' :d�
Universidade 1"eder'll de -Santa' Ca

tarina. O médico Jorge Anastá�i(l
Kofzias foi escolhido patrono e o

professor Ernesto Franci'sco I!)amé·

rau' o' paraninfo' da turma de· i9'1()

I
[

sa 'de' �;ouza, Eliêzet :Da!il. �allsl)f, .

Edison
I

Benjamin -Zert�á, Evaldo,

,L�i� Lentz, j�o. Neto de ',Chl�o; . Jo: .� .

Sé:' Ferreira 'Heídgger," Luiz J>óaglas;, .

'

d� ':Al'aújo, .l\:laUJ;o' Oscar jÜbas,. M�l::"
!in A�on_só d,e Souza, 'íVla.r��s,;-Ricar

.

do' B.rusl!-, Mario .Henriqpe,· da, Sil·
vã�- Milto�' F.elício. Num; Nelsün

S�v���,�J:, ���perto. �iOlll-�i: 'Silieci'kqs
�l,' Qd�IQi1' FlJr�ªdo' Fllhg; Palll0
YOQàminp;' Pedro . Arhs, :R6bert�',' lti. '

' \ '

b?'ª;: Roílàj4'- Cb'lltüllfO .

d� � .Azêvec{(),
�livio :\���l'E�rôs,;" ·José· '!\u�is'o :�e
AlePla.r 'C:W,alqo Silva' Pil�él1teL>,
,'�n!Íenheiros Elet{icista�,� 'l'�!r:

. má.: Pto'fessor Heddy 'Pede1'lieiras' :::_
,

oi- O:�çiíp�' Energia:' ÁiJl��r"Férra� ..de
And'r;ide. 'Ange!' Bogad��:Paniagu�,

.
Àiheito . '�cl;mwiqwind, �'Gerson Bor·
tOltizZi,. Hélió, 'Wendl:f�u'sen, 'JairriÕr
Ft,�eéiá;'

.

,Lae�cio .. Dias; OsIlÍ:ar, itib·(:'j.
"

c·
- .

I, '.
-.

,
..

'. .,'" )

ró; P\:):q'w ,Kóerich, . Paulo Henrique
SOÍ'iQti;' ;ntic ,xrtm!lIin, Raul Becket

Siél,ney, , v�q�(jn. 'lrtistão, Silvio:' �lá
rie: :(;ài.cià

'"

'e� 'EduárdoJ G�nçiíi;íes
«t:�na.�,.\: 'i";":"':'� : ..' .

'''r.

..

' -=ngenh,I.Í'os. EI�tricistas - Opção:,'
TêlebOln�,fiicações .:_.' Os

.

mesmos
')' " • ��,'" "

• "." " • .' '�/ I(; .,..

, fói:lJl�nqo�.,:a:cimâ/ mais' o, ellgenhéi,
ro'''Cânqidó'Br-imdão Filho. '

,"" .' ':.,. . ;' '�..
'

-",

� .'
,.

"

:.�

"

..:. ,::1,'.:': ,,: !._ ;:, "

1
�

'.
.

•

Engehhéir:�$fMecânicós ,_:_ T�l'ma
, Pfófesser .:: l\rno' ,Bla�s.'

.

.

���l�1��1:;;�;':]EI�
VilIério>' ;,Fredérico' 'Deecke 'Luiz
'. '. ����'},'.'; • l'� ,_

'
.,,'

H�n.ri4q$";' P:f�u" ,Marcus. Wéiltm'

'Séyel�' ;�t)b�!to, Meyet, Rogério Ta

qel('Fe#�h;a'; Sergio CoUe· e ShinH'
'Fidíta:' ,.

'

(". __/!
, ;', -.'

·
' '�

( ,

S�rich�f, ':'�OS({��R, M�lo,' D�giácomo:
RlÍgenl> ;

.

f.ÇlIN'arés cta' Cunha Melo,
Sétg!o' ;; T,orri,<;iJ,,·. S�u'lQ ,

. Berb�r, '1 (t.
!iô,�' ,ytei!�' de, Jeifus,

"

\l'Uso'n D�lla
Nóra, Wanderley_. de ,Lima e WJc!n·

t}ertéy·· 'Margotti:: '

. ,

UDESG
..•.

<'

· A FaçiIidàd�' ,dê . Ellgértharia de

Joiiivil�e, "fotiliárá., amafihã 'Sua tU1'-
'

mà de., 1.9�cO,�, sen�o parànihfo' üos
b��fiateÍaMbs: '9 '�rófessor Francis·
co,,:taé�Z.N�ío, :,maghÚico reitor' tio
,IRsÜt"UJo irêcnolÓgico .de Aeronáu·
tica. ',,;

,

).� ,

.

.':'
· A Fácul�'âdê " êÍê �rig�hhâ6á" d�

Joifi�Úíe. intê��a, a Urttversidãá����ti-
\
_�

'. J '..
.. : ,

_ I',·

r,a .0 DeseTlvolvhnento de Santa ,�a-
'tàrina ',-: Udesc.

apuraçãn teill
, rec,eher" recursP,prazo para

"'."."

O, Diário Oficial. que c,irculà 'ho
je publica edital da Comissão Mm
l<;ldora das eleições cOO1unica�ldo '

aos delegados dos partidos políticos
,e. ,aos candidatos interessados que
o relatório dos trabalhos da CortlÍs

sao ficará à disposiçãÇl para eXaJl1�
na Secretaria do TRE dunute

três
.

dias,; a 'Contar de al'Ilanhã, Fil1·

do' êsse prazo os partidos terao dOIS

dias .para a apresentàção de recu('·

�10 aó Tri.bu.i·1aI Regional Eleitoral,'
nos têr)1loS. ç1a Resolução' n'l 8.737,
'do TSE,

.'

, O
.

relatório elaborp_do pela ' Cc·

missão será apresentado ao TRE 'e"
. consta dos maras, gerais da' apura.
,ção, mencionando também. o núme·

1'0 de votos válidos e anulados em

'cada· junta eléitoral; as
I

secções
apuradas e� os votos nulos ·e anula·

dos de. cnda unp;', as impugnações
'apr.esl:mtad,as às, JUIltaS

.

e como fo·:"
ram resolvidas.; a votação' de cada

candidato; o 'quociente eleitoral; .oS;i
quocientes ,,Partidários e' a distribui·
cão,' das so])ras:, I
"

-

Drsflc' que seja í01'11lul:ldfl algll-

(
ma reclamação pelos partidos ou

��ndidatos, a Co�issão, apresentar'.í
UJl'! aditamento ao �el!ltódo,' no" PI'a
zo de três dias, con�endo a propos·
ta das modificações que julgar pro
cedentes 0lt com _a justificação. (la
improcedência das arguições.'

. " .'

O TR.E; antes, de' aprovar o reia
tório da Comissão Apuradora, juL
gará ,num prazo de h:ês dias as

impug'nações e as reclamações não

'pi-O,vidas ,pela COI;nissão. N� caso, de
, deferimento o reletório voltará à

. Co�issa() . para que sejatn feitas as.

alterações res1ilt�ntes da cdecisão.
_

JUL,GAMENT9 DE RECURSOS

Estã
.

m�rcada pa'ra às
.

17 horas
de 'hoje,. a sessãp do Tribunal fté.
gional Eleitoral que apreciará dois

r.ecur80S contra os resultados do
, ,

pleito do dia 15. O primllirc:> deles

f0i apresentado contra a decisão do
.Tuiz EÍeitoral da' 14� Zona, sít,uada
em Ibir(\ma, que indeferiu a impllg-"
naçã� Í;fHltra' a contagem· total ,dos,.
votos. fie 11m!! secção loc(lli7.:Hhl no

I

r'
município de Dona Emtna. :ffi' 1'eco1'·.

rente ló' delegado .do MbB, sen'do I)

'recurso relatado pelo Juiz N:i1son

Peréira Borges:
·

o' óut�o 'process.o que consta da

pauta dai séssão de hoje 'é o recurso

apresentado pelo' candidato Djalmf
Mondo contra a Junta Eleitbllai> ,da

421/- Zona, de Turvo, que denegou
o

. pedidu de re�ontflgem' de' votos

referentes .

aos municípios de PraÍlI

Gtande, Jacinto Machqdo e Timbé

do Sul. Él re1<,11or da fl1iltéri� í?
. '.Juiz PaulI>, Henrique, BIasi, ":

,
,
f ti.,

PROCLAl\1AÇAO
i , . .

, '

d tdbu·nal iteg'iori�i Eleitbral d� .

• verá marcar para o dia, 14 a sesSilo

para procl�mar os éleitos no pleito
do dia 15.

.
A , data' será marcada

após '0' exame do relatório elc:bc·
rado �ela C��issão Apur�dora.
Para atender os partidos e os

candidatos; no que diz' respeito ao

exame �� ,,"r�lât�r�o da C��iS�ão" o

TRE manterá mil plantãQ sáhado 'e

domingo, n� ,horái'i� das 13 às 18

horas.

,

a a ormalura
festival . de :J
Verão vem aí
com tôda fôrça

O I Festival de Verão, promovi
do pêlo' 'Diretório Central de Estu->,
dantes, terá início no próximo dia

11, contando eqm várias atrações.
No Festival, as indústrias têxteis cu

tarínensss venderão, seus proclutos
a prêço de fábrica,

.

o mesmo acon
tecendo com, artigos natalinos e rle
verão, Durante r

O Festival vários
shows serão organizados, destacan
do-se dentre êles, os. desfiles

.

de

moda, escolas de samba ,e coniun
tos de música jovem. Os acadêmi..

c,os promotores do Festival ,estao
satisfeitos com..o apoio que ,tem
obtido da, Universidade Federal de

Santa Catarina, do Govêrno do �s,
'tlldo e, Prefeitura Muniçipa,l, além,
da . imprensa, A montagem do pa·
vilhão já est? em fase dr eonclu·

são e o. pI;'ogr"ma do l<�estival de
Verão e.stá sendo elaborado,· deven·
do funcionar no período de 11 a 23

<;lé dezembro.

Trânsito· teve
ontem dois
àcidenles

,

.,

(

Vítima de acidente' de . trânsit,O
. foi ftledicada ontel'h no H_ospital: Sô.·

grada Famíli�' a lIlenor Denice Ade·
mir da Silva, de quatro anos, Htro

pejada por uma Kombi nas 1me·

rli:1çães de sua residência, no E3'

íreito. O veículo era dirigido per

,João Neves' da Silva, que SOC01'rc-u 'a

vítim� tra,nsporta-ndo-a pa;.'a o Hos

pital.
/

'

'A ocorrência fbi registrada pehr
�Delegacia de Seguranea -p,essoàl

,

'

-"""

Por o:u.tro lado, o Volkswagen de

placas 8�-78, dirigido
\ p�r Sérg�p

R.oberto Vie,ira, --residente em, Bár,
reiros, colidiu oíitén� à tarde' ê,onl
uma lámbreta dirigida· por Manoel
Custódio Vietra. O la�bretista rê
"ava de carona o jovem João Ba

tista 'de França, solteiro, 21 an'/5;
que sàiu. ferido levemente do aci

dente, sendo medicado numa fa,r
mácia pró�ima ao local.

(I- di!' t:�.m Ica Q$
Rurais fazem
assembléia

\

Heprésentantes de 13Q i'indicatos
Rurais catarinenses' deverão parti·
cipar no pi"Óxifuo dia 8 de uma As,

sembléia' Geral extra,ordinária ,em·

Florianópolis, na séde da Federe. I

ção da Agricultura do Estado de

S�illta Catarina -' Faest. Segundo
informou o Sr, Max Hablitzel, pre·
sideiüe da Faesc, os represehtps
sindicais deverão elaborar na oca

,sião um documento de apoio e rei

vindicações a ser aprc"�,nta�ó ao

Governar:lor eleito, Colombo Marha·

do SaIles, O conclave teí'á t.ambém
o objetivo de' organizar as ,comis.
sões técnicas da Faesc, além de de,

bates' e. estudos sôbre previdêl1c'ja
ruraL Nêste sentidp, o Sr, Max Ha,

blitzel, está participando présent<,.
mentê junt� a Confeder::t�, Naclü·

nal da Agncultura - eNA --'- de
um gl'UpO de estudo sôbre Q. probls·
'ma da previdênc'ia ao home�l 'do
<?::Impo.

"

, ::'
:'
't, �;.

I
,.
I

'1',

\�

e ireilll
Legislativo aprovou o

-
'\

abôno: dos servidort$'
, '. �

Em sessão extraordinária reali
zada às lsh30m de ontem, a Assem-

,
bléia Legislativa aprovou, por' una
nimidade, o projeto dé lei n?

116/70, governamental, que con

cede ao funcionalismo público esta

dual o abono, natalino de cem CTU·

zeiros. A matéria havia sido aproo

v.ad:J também por unanimidade du

rante rell�1iâo efetuada à tarde pe
.

.

(
.

las comissões de finanças e [ustl-
ça; em conjunto, tendo. sido rela

táda pelo líder arenísta Zany Gon-
I

'

zaga. Em seu .parecer o relator ,

advogou, o ponto de vista de que' a

concessão do. 'aboho é extensiva "u·'
.

I

tomàticamente ªos servidores dos

Podêres 'Legislativo e Judiciário,
não l1aven!lo consequentemente ue·

çessidaqe de,' serem ,feitas resolu,

ções ,por" iI).tenrtédio dêstes' mesm05
Foúêres.

.

De acôrdo com a redação final, a

ser v,otadll' amanhã, o benEfício não

será
-

concedido aos I fúncionátllis
c9ntratados pelo regime da legislá.
ção trabaihista" .a�s que 'perceb�m-----;
'3 qualquer título ordenado' superior
a ,hum mil cru'zéiro� �. aos que to·
maram posse em data posterior �

a
, \ . ' ,

30 de, setembro último. Quanto a?�
contratos, :surgij1 um:;l dúvida nu

que se refere kos .serviddres do ·-Le·
gllllativo, pois êstes não são eCIl·

.

té'mplados cóm, o 13'l salário', ape·
slli de. centratados pelá CLT., A

Mesa da: \. Assembléia ,\deverá -,então

co�cedér o benefício através d� Te· ,

'solução em separado, caso. prevale':
çã' mesmo o entendimento de qüe
�iío há necessidade de sér elabo·
1:ado Lúil projeto de resolução toS,

�ecialmente pa,ra- os funcioniL:ios
da.' Gasq.
De outra· parte, a Mesa viIi de

terminar, a lavratura do autógrafo'
da lei ,com a máxim1:l urgência, aP6s

aprovada a redação final,.- para qué
o .Gover,n'1dor possa sancioná-la "W
próxima semana. .)

ARENA COESA

Os líderes de bancada e. do. go..
vêrno er-tivf'r1<lT!' reunidos "ont';91

,

eOIlI' a Mesu
'

da Assembléia:' nnr
.

convocação do' Presidente �Pe,�ro çQ"
lin, ultimando detalhes sÔb're a tl'a
mitaçâo d�s matérias recimiemetÚe
encaminhadas pelo Governador ,aI!
exame do Poder' Legislativo. Antes,

, durante a reuilÍão plenária, o .Jid'é,r
.' .' . �

da Arena, Deputado Zany Gonzé\ga,
já diss�ra ao Presidente que .'��
bancada- havia se rem'lido para t'�

,

mar· próv4dências vis�ndo garanti!'
o "quorum" necessário. à votação <{e
tôdas essas,matérias' no. decórrer��Jâ
atual convo'cação e�traordinaria·. Ji(i
aeôrdo com o que ficou' ,deci�iá�';
.os parlamentares não �terão jam�:�
justificadas súas faltas às sessÕes', $
não ser que estejám em !jce,llç� ,�pl ,

fejam acometidos de doença. ,

. ::'
". .'

, _: .•�.,.�..t"'!
ou sejam' acom�tldos d� dO,e�ç�:\,
MUDANÇA

',,,<t'
Foi iniciada ontem. a mudan��'

da Assembléia para, o nôvo paÍi,'db
Legislativo. A. biblioteca e o setol' •

arquivo foram os prImeirQs (iri;'â�j
a serem" instalados �a nova setli.fc '-,.

üs ietores ligados aos tiab�lhos l�·
gisl,ativos serãó trimsferid'os' sO.·
mente às v�speras dó dia 14, pata '

que ,não seja�
.

interromp'idos .. ��
trêlbalhos do plenário, Para a s�,
si\o '. solene inaugural, ' programa<}a,
palia �s 18 horas, a Arena indicQu
como orador' o dep\1tado Nelson ,r§
drini, e o j�mB, deverá ser repl:�'
sentado pelo .. deputad� Pedro ',' I\fó
Campos. ,:.:.�'� -

,1;;,
, ���"

Colombo Salles paraninla ,8S engeôheiro�"
'.l:;-�r·'

to i D'Avil�, -Diogo. Nei'. Rjpeiro,
Eddie, TU'ckler, G�évilra, ,Edgar A�'
rl1da

.

sàiomé Filho,' E'vaíd�te 'Ci:Ú�, .

pos,' F:�rnando Rós�"
'

,F'�edy;> Pln,to
.'

Sa:ntiestevart;� .Humberto IFenner LI

ra, Izeldo Zidl$:o, Jorg� Roberto ti·
ta, . JOl'.ge Róberto' BücÍller; : ,.J.osé .

Ro.betto ScJ;lliIch,. LâersoTI-
.

NicoleÚ,
Làna

'

Maria' de Aguiar, Luiz Alber.
to. Derreta, Luiz NápolJ: Ma:ria Ap�.

O programa de fonnatuu prevê' a i:'edda Delatnbert, M�ria Carmen de
solenidade de colaç�o' de grau no Sóuia, ,,:Sartto�;

.

Máfia ÚeÍle' nez'
Palácio da Assembléia· Legisl1iih1a , BaÚi, )1:aJ;má Bateia' Bara�, Mh'iaht
e o Bail� de Gala 'no. Lira Tênis clu-

'

�l:.iég�r:' Mllni� Cliamune,,' i·nll'dn
be, além de cerimôÍlÍas religiosis. Loten;a�:;, Branco, ";I�orberio i húio
São os seguintes os d�utoraildos (te . Kuhn�rÍ1',. NOJ.'th!i R�te Sub, :Odilríiar
1970, na' Ufsc; AÍcides Bócca, Ai'·

'.

'NÚmtélr�, Ótãvio, GiHV:ão '.'FÜho; O�_·
11j'á'ndo Zoccola Filho, Atltoine Chr��- lh�i- Ct}mi, ,PII:uI9 ;).d,chi;do C09ta,
�hergis, Arlené Malina" Ayr Silvei- Paulo. May,·· Paulo de Miranda G6· I

r;·,·;Nu'nes, Bruno Boos JÚni.or, Cân- ine's,' Roberto -Coutiliho Sa:ncfi�z, Re�
J;l�o' GeraldQ . Freitas, CarIo!) �lber. nato' St�t�tau, ,RQperto Valentin

Resultado dá

, .f
�
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Minérios e' C�mbuslíveis Il!ineri1,bt
. CONT�IBlJlt..&O SINDICAL,

EXERcrCIO DE 1971
. Nos têrmos dos. ilrtieos 5í9, 580, 587 e 60fj e para os �i!'s dos artif,OS '

600, 607 e 608 da, Consolidação d�s Leis do Tf(!balho, cO!l�,idari�o!; �s em

prêsas que tenham como ativid"de prepol1de�'ante o Comércio' Atacadista
de Minérios 'e Combustíveis Minerais a recolherem ao Banr:o do' Brasil, .

S, A., no próximo mês de janeiro de 1971, de uma só vez, e e.m favot
, .

dêste Sindicato Nacional, a contribuição sindi�al para o exerci,cio referido;

As g'llia's de recolhimanto podem ser obtidas junto ao Represenbllitc. ,

Regi0uill cujo Ílome e ehderêço vão abaixo.
/

Itájaí, 01 de dezembro de .1970,

HÉUO PRAZERES
Rl1il Pedro Ferreira, 119/121
C:,ixa Postal, 76'

.
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Assóciação 'CalarbÁense, de Engenhe,iros: )�i: 'IIASSEM�I..�lA GERAl. EXTRAORDINÁRIA

'i

\
EDITAL DE CONVOCAÇÁO

, 1
Convoco os Senhores Engenheiros associ�dos para a Assembléia '

'

Geral Extraordiná1'ia, a realizar-se no Audit(irJo ,.da Diretoria, de Obra,S.';'
Pílbli,,1)s, sita à Rua Tenente Silveira, às 20 é'vinte) horas do dia ,t de�:�;
dezemb,ro próximo, com o fiín de votar a alteração dos artigos B e 9 tlcs""\
Estatutos e debater a programação ,para o Dia. do Engenheiro.

i Florianópolis, 20 de novembro de 1970.

[I� i 'Eng'l Hamilton N. R. Schaefer - Presidente.
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Sodedad� Amigos da ,Lagôa
Convocação para A��embléla GerCiI

De acôrdo cdm os estatutos, solicitamos a presença de todos os asso:
. ciãdos no dia 6 à.s 10 horas, Local Grúp�' Escolar da Logôa dil Concêiçãp :" I

Ass�nto: 'Votação, da no;a, (litetoria e pres,tação de contas. ,,:.f' I
Dano Tavare,!õ ."'--, Secretano.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




