
8TIMP
I!!llltese do Boletím Geometere61ógleo cite �. Se1xas Net��\ I I'

I

válido até às 23h18m do dia 10 de dezembro de 1970
ii'RENTE FR tA: Em curso; PRESSÃO ATMOSfÉRICA MEDIA:'
,lOfO,2 milibares; TEJ>\'li ERATURA MEDIA: 23,3° centigrados;
LIMID'\D;::', Rc.I ATiVA MEDlA: 84',4%; Cumulus -- Stratus I

_. Chuviscos esp-us. S _ Tempo 'médio: Estavel. Florianópolis, QUIH'a·feira, 10 de dezembro
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SI N'TE SE
\

CRICIUMA

De 23 à 31 ,de Janeiro pré
xime, Criciuma sediará o VIO
ElIcolllro Estadual de Maria·

nos. Centenas de congregadas
calarinenses estudarão a rene

veção cristã, nos 8 dias de \
I •

congresso.I

I
I

J
!
I

,

RIO DO SUL

Estão prosseguindo com al
guma normalidade, os serviços
ele pavimentação asfáltica da,

B.E\·q/O, trecho R\o vdo Sul à
Blt-1l6. De outra parte pros

seguem em ritmo acelerado
('S trabalhos de construçao do J

p:-'édio do Corpo de Bombeiros
uB Ido do Sul, ja que é dcse

io do Prefeito Artemir Wer

ner, dar por concluida a obra
ale o dia 20 de Dezembro) de
aeôrdo com contrato firmado

. ,

COI1I a construtora encarregada
de serviço.

JOINVILlE

Na Faculdade de Eng,enha.
ri" de Joinville, integrilnte da
Universidade para o Desenvol
vimento do 'Estado de SaMa

�.at�rina, estará . abertas '\,s
Inscrições para o Concurso de

\

'

"'abilitação, 'p'!ra' admlssãc ao

Curso de En!;!&!1har!a "de Ops,
.Mecânica,

Opçãl:! Má�lJillas e Motores, no

período de 1 S i! 31 de Janelro
I! de 19 à 13 de Fevereiro.

BLUlVIENAU

Amanhã às 10 horas, real i
zar-se-á na praça de entronca
mento das Ruas 7 de Setembro
e Amazonas, a

\ solenidade di!

inauguração do busto em bron
ze do Eng. Emílio Baümgart,
o Pai do Cimento Armado, O

... ._ �. �

,alo contara com a presença de

altas autoridades civis milita
res e eclesiásticas. O Sr. An
tônio Ávila Filho' deverá Ia

[ar; .na. oportunidade, eIlt nome

, da.. A�so,ciaç_ão ,dos E!1gepheir?s
.
do y�le, do )tajaí.. " "

BALNEÁRIO CAMBORIU

o Sr. Armando ChislándL
Pref"ito do Ba!neário Cambo

drJ, ,!US partidna na dd,�cle

!:i:!pIXilbi' de GU<lrapal'i de um

Se�ínãri') &8bre 'Est€.ntias Bal·
I1l'!á ri a!!. dE'ver'.á 1�'t(Jrl1ar de
sua viagem, pOSSIvelmente no

p"óximo dia 15, quando n�a5·

5l!!IlIli! suas funções junlry ii

Pr!1feil'ura de Camboriú.
�

·1

I
I

BLUMENAV

Comemorando o Dia do E'l

gCllheiro, a AssoGiação dl's

Enge'lheiros do Vale ,do Ita

j�í programou um flmôço f'3s·
tive pàra a amanhã, às 12 lIo·'

r�s, no Bela Vista Coul!try
\ Ciube.
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tradores
vanm Bucher ainda, .náo hàviarn sa

tisteito as .exigências do Govêrno
para que seja negociada a liberdade
do diplomata: urna carta do Embai
xadcr, escrita de próprio punho, di
zendo de seu, estado .e. a relação no

rninal tios terroristas prêsos. ,O Go
vêrno fêz essas exigências em co

municado oficial divulgado ontem

pelo Ministro da Justiça, após a reu

nipo que manteve com seus colegas
das Pastas Mihtar�; �, com o Chm
céler Mário' Gibson Barbosa, sendo IJ

documento submetido "ao Presidente
Médici. A nota declara qu� "o G,)·
vêrno manifesta a mais profunda
repulsa ao sequestro do Embaixa
dor e ao atentado contra o Agente
Fedéral Hélio Carvalho de Araújo e

declara que os sequestradores são

responsáveis pela, vid�J e incolurni
dade "do diplomata suíço".

A,
,

overno az
I '

Nôvo Embaixador
"

Desembarcou na tarde de ontem

p� Aeroporto do" Galeão o enviado

especial do, gOVê11ll0 suíço que veio

ocupar interinamente a representa
ção . suíça no Brasil durante o impe
dímento do' Embaixador Giovanni

, "

Enríco Bucker.

Enquanto isso o Hospital Miguel
'Couto informou ontem à noite que
contínua bas,tante grave o estado de
saúde do agente federal' Hélio Caro
valho de Araújo" O Chefe na Dele-

,gação no Rio de Janeiro, Embaixa.
dor hlo Branco, visitou o 'Centro de

Tratamento Intensivo do' Hospital,
II ,

onde se encontra internado, o agen-
(te. A visita foL feita em 'nome do•

�I ,.� �j.' •• " ,�1 �v
'

�

.çh:;;jJ'cely.l.hJ\-lário, �IbsQp.' _ Bà'i'boo.9,
'('

1 õf!� •

� '!!H.f .r, !"' J-' "i_

" ii,

PBILI"I • C·IA a c,sa do "onslrulol
INFORMA

!

Jogando na noite de ontem amis
tosamente em Pôrto Alegre o 'Amé
rica do Rio, foi derrotado pelo In
ternacional por 3 a 1.

- ----- --- -

-��-,---- --- "_- ----- -----

Colombo; dá
as razões 'da
sua Reforma
Em carta que enviou ao, Qg\'�r

nador Ivo Silveira acompanhando o

ante-projeto de Reforma Admiras I'lJ ativa,' e hoje divulgada por O �,;� ,

lAL)O o ruturo Governador COJ(li1" f' /

bo Sallcs a11\1,1a as razoes I que {j �

terminam LImá alteração da eSll, ti
tur� da admtnistração estadual; i�J11

r-onsonância com o Projeto Catari
nense de Des�nvolvim"nto •. A í�\e.
gra do documento está na [Jà;gÜd' ,3
desta edíçào, : I

----..,_.,,,---------_._--..,--- ___
f

I

H. Caminha:1
Comendador

J ,'.

(o Mérito Naval
\ , '( I

o Presidente Garrastazu Médici,
\1 qualidade de GrãojvI�stl'e da Or
'.em do Mérito Nava-l, promoveu o

Contra Almirante Herick Marques
\:aminllil a Comendador ela Ordem
do -Mérito Naval. O Comandante (lo
5�' Dis1.rit� Naval, distinguido pela
Comenda, deverá passar o coman

do mais alto pôsto militar do Es
tado ao Almirante _ José -de Sá

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

, I'

, I

_ _,:;--__.
-�- ., -.. t-·- ----

:I�om_eçou a tortura do
,

transito rm dezembro

O movunel1to no comércio J1éste
mês de dezembro, a exemplo dos

IIanos' anteriores, vai tornando in� u

portável ,o trânsito lia F�lipe
Sclllnidt e ruas adejacentes, numa I
autêntica tortura pÍlra os motorisl,ns Ique trafpgam pelo Centro. À 110ite

\
a Felipe Schmidt foi interditada ao

I
' »

trânsito de I veículos por qetermiua.
ção do DETRAN.

iBlumenau já'
se enfeitou
Jpara o Natal

,
,
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§ÃO JOSÉ

1.5 19,45 e 21h45m
xean Connery

C,'"'M 007 Só SE VIVE bUAS
\'EtES
Censnra 14 anos

nrrz

17 --- 1945 e 21h45m
Lo.ival Paris - Je,11l3 Fonn

GAM,<\L. o DELIRIO DO SEXO
Censura 18 anos

CORAL

.

., s - �!O e 22 horas

Cr-rald 1 del Rey � Nelia Tavares

FM UrS0TJE ANTTBS . '. É UM
('TGARRO DEPOIS
C�ilSl_Fa 18 �nos

noxY

11 e 20 horas
p. tlp··ml'.! duplo

Roh",rt H�rton - Luciana Pau
!u::,zi

n í"l)lV) VERDE
! �jl-ll n!y Grimes - Silva :Koscil1 a

n.xs nLil'.JTi\DAS NA MA.rt;Ã
C-:''::11'a 14 anos

.TAJ�!§CO

17 f' 70 horas
8'8" Con::ery

rn'l\f 007 SÓ SE VIVE DUAS
,

.

'..'<=:7FS
C::nsura 14 anos

GLORIA
---,._--

17 �e 20 horas

"

t> -tT.,/l1!U P",rkln�
lr:-:'Ho

u lJl.:.SFERTAR AMARGO
L: .. ;�Ll!·;:i 18 a:lOS

2ü 11(,1'as
VVeliTe; },Jatthan - Anne Jackson
lS�_ rie Ja.:kson

Ó Dl <\Rt'$\;��IM0,..J;}�x:Ff\4ÍA ;
"

.

"_ . '. �.'"\��l.�.t:
'\.luLHER
Cell�u!a 18 anos

SAO LUIZ

21.) horas

Si·,d;>y Poitier - Judy GYsson

r'\f) MESTRE COM CARINHO
Ce:lsura 5 anos

TV COLIGADAS CANAL 3
J GliOO / Clube da Criança
16h20!11 - O Menino SubmáriflO
- Filme
1 r.h!!Om - Seriado de Aventuras
- Filme
J 7); 10m Snpercar
17h45m - Mulheres em, Van
er: ii:mh
1 "1;')Orn - TV Educativa
19hOO � A Próxima Atração
Novela

19h3'5m Tele Esporte
Tele JornaI Hering
Irmãos Coragem _;:

.

1 Cl!145m
2flh(1Sm
"'-!:ovela
201).1-"'n
"- Pi1me
;, r 1 ""'''1 -, Rellorter Garcia
y ",) nn1 -;-. Assim Na Terra Co-
PI' !\TC) C:!Ll _ Novela 'I

Jornada Nas Estrelas

22MOm, - Grande Cinema

.,

\
.

lUfy . MachHdo
Dshntantes no Palácio
Agrnnômíca

do curso Pré-Primário da Escola
Mundo da Criança, que tem corno
Diretora, a Senhora Suely Bitten
court.LMO mais, às 16 horas: '{I Ex

celenttssirna Senhora Zilda Luchi
Silveira. Primeira Dama do Esta

tlb, rio �àlácio Azronôníica. .recep
cionará as Debutantes Oficiais do
Baile Branco.

Voltou a circular em nossa' ci
d110f a .Iinda carioca Carmem, fi
lha do Comandahte do 5°,(. Distri
to NAval e Senhora AlrNira'n�e�He�
ricki Marques Caminha· � Car
mem, etn recente recepç�á!Ri be
leza bastante observada. fP

:.::.

Terce-feira o mundo oficial;' no
aeroporto Hcrcílio Luz, recepcio
nau o Ministro Jarbas Passarinho
<' sua esoôsa. que e'11 avião parti
cular, chegavam de Brasília. O
Min istro Passa rinho, em nossa d-

i dade foi Patrono dos Bacharéis e-n
I

Di-eito. Tur-na Prorcssôra 'Cecília

I Colornbirra Muniz Salgado,' que
! teve .' como Paraninfo o Professor

.1 Márcio Luiz G. Collaco. O orador

: elos Bacharéis em Direito de 1970,

li fo.i b .�iscutido jornalista Adolfo
Ziguelli. .

I

I , ,

........

I ,A bonita Hercília Catarina L1�, J

cbe�an.do ele sua vlagern 'a S(lO
Paulo 'e, Rio, no 3ewporto, ao ser, I',..

recehida nor 3m ióos, -Ctlmentou a's
mar:wilhas que viu nas !!rançles
cioac1es. comentou esnf'ci:'llmente,
sôbre a atual moda. Hé'rcília de
sembarcou com 11m cO'1iunto ma

xi, que tral':Ía etiqueta Voug.

• »t» •••••

Novos Bacharéis

Os Bacharelandos de Ciências
Contábeis de 1970, do Centro Só
cio Econômico da Universidade
Federal de Santa Catarina, fazem
sua festa de colacão de zráu, ,àma
nhã, com solenidade no' Teatro AI-

, varo ele Carvalho. A 'Tnrma te", o

nome Professor Luiz Euvênio Bei
rão, Patrono, Professor. João Fer
rari Dias e Paraninfo Professor
Carlos Passoni Junior. Entre' os

novos
.
�1charéis está, José' Femi

nella Neto.

. ,",\

CaSàmento - Manwreth Elifls
e Eelelson M3s('henwe�·!!,. elin 19

próximo. às 17.30 fibras, na,Gaoe
la do Divino Esníritó Santo, 'rece
berão a benção 'do /Câsamentcl.

•

COQfwtel - Amailh�, no salÃo
de festa cla ni,ri',a, a Diretoria do
Lira Tenis Cluhe com coouetel
dançante. recepcionará as Debu
tantt's Oficiais elo Baile Branco,
elo CIl1be D'17e ele AcrA,to. Tnf,w
mOU-llOS o Diretflr S()éi�Jl do Ciu
be ela Colin'l. Dr. Ariel Bo!taro,
Que e'ltrf as lind:ls jovpns s('réÍ SOl'

.

t"aelo uma ..jóia oferecida pejo Li
ra .

••••

'·'1," '<

llaUe Branco

VerTi ai ()s Incríveis e Musi 4,
doi, mrtravilhos0S

.

conlUlltos . de
fama ínterriacional,

.

nara a ··,oite
d� �ala, dia 19, .no Cl;�tíe DtJ;e de

Ag,9-sto. aU:'lnd(Y acontecerá o tra
diéiohal Baile Branco.

0/•••••••

Quatta-faira. no. Teatro AlvRÍ'o
de Carvalho,' deu-se a formatura

CO(fuelel
Hoje, às 17 horas, rio Nôvo Pa-;

lácio do Pode!; Legislativo,' aCOll-�
,

I

\.

tecerá um coquetel exclusivamen
te oferecido à Imprensa Catari
nense. A inauvuracão do Nôvo :

Palácio. será dia '14 nróv'rno, com

a presença do mundo oficial.
f

/

Odontolandos rI::) Q"iver,irl"r1e
Ped-ral de Sant a Catari+a. 11oJa,
8<; 20 horas. no Tr-atro Alvaro d�
Carvalho. estão na solenidade de
colacão de �rqu, 'l�r:1 Patrono, o

Reitor Ferrei-a Lima f P!F3'1hfo,
Professor Samuel Fonseca. i

O lindo broto C;·isti., g rJ.,nr,�'l1,
FOnSa('3, 1"'11 11'11 '(''''''notal 110

5\�nr�i�'� f.., i visto muito bem a-

cornpanhado.

I
. 0.......

I7?lit<i', r<.,·nt7�" '" f'I 1=',-;"","'I1Oi"'1',
1°"0 r11rh,. ;'ls 17 ],0""S do 11,.{,- i
xi.no di" 19 11:'1 T:,,·�.i8 -;81lt'1 Al�tA-1
nio. rcrehp!'fío 1 h"..,r·'10 '''''1tri1Ti!1-1
r'ir]\ --.: NO. 1'f'st11�rflnte Litid.8�:'ln, .['03r-��-1 8 rC'cel"",or) nos convJda- .

dos ele Zclita e Lena.'
,.

I,
�;q�t;'l��. R hnl1itr. '�'1h()rjt>::l Mv- �

/

riw' K�i,.."a,' ",,10U OT�ll "'1 1=''1,,1]1-
d"1df' na M"nic-in(l d1 UniV"Tsich-j
rip Fede1"11 de S�lI1t8 Catarina .

]\lh7l'ial1. fl�6s a solfl1id8de. na re

�irli'\"c-iq cl'1 "nql H'llTV Kriorrer,
rp('eh"u convjrhílns �ara comemo

rar o acontecimento.

f. M'1";" nalfil1:' Hij1,,, sn1111lidt'I(lS nOSS0S C'llrn",'imal1tns "oh sua

ff'lrrn'ltn1"::J 11;;{ P'Jrl11chr1", dI" Direi
to ('18 TTniv""'sirlac1c Feder::tl de
S�'ltR C3tarina,

p"""'1Jl1""fo di> (I.:". F'l1 nnlfti
riJ, f''I'nérip.n('i� .si".,ifi�iJ ,.".,,,1"":10.. .

,
.

ÔÔ, e?n, . V!, aausd'1lo oISdMUr ..
'

• 'r

-/

Televisor PHIUPS Stabilimalic
IA odêlo R 23 T 560.

De meso, com tela de 59 cm;
E5!obiJidode automético Iofd/:
Cl_jmoÇJelll r�õo lomb,a, nõo Irern�,
noo rolo, !100 sofre !nterferênclas.
Tubo I'eforcodo.
.' '

I

festa de preços nas· SU�fR LOUIS KDfDICO

PHILlPS

�

Televisor PHllIPS Stobilimollc
lAoâêlo R 23 T 551
Tela de 59 cm.

Estabilidade automática totar.
Tubo reforçado. linhas harmoniosas.,

I "l '--.
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SUPER L JIS
KOERI

.��'-... . ,�"'-��
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,

·'fM'ee-za"ZIili·iilimwiil__� .""'---t
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Horóscopo
OMAR CARDOSO

I

Quinta·feira 10 de dezembro de 1970
A.. ;;lE:3 -. Dia em que llOV:IS tiiLd"ÇúéS lIOivcdlO,:10 esumutar seu pensamento,

obrigando-o, ou obrigando-a a refletir mais sêriamente sôhre sua vida .

Sucesso nos contatos com gente agradável e dinâmica. Notícias
, inesperadas.

TOUnO - Deixe de sonhar com coisks impossíveis, se é que a isto encontra-se
incltnadota) . Um, pouco mais de paciência e esfôrço, coütribuirào
ef etívamente pelo seu êxito final. Tenna em mente �e logo terá u.na

fase bem melhor.
, f'"Ot:l'viEOS - Quirtta-feila intensamente promissora, em que terá condições de

aproveitar inteligentemente todos os seus esforços. A colaboração de

�essoas nascidas em Libra e Aquário será indispensável. Convites em

evidência.
CÂNCER. -_. A leitura de 'um livro ou revista nova, em um momento de "folga

oll,.de lazer, será benéfica para os seus conhecimentos, .' �odel�do
aumentar sua experiência. Esta data é feliz para você decorar sua .casa

e fazer novas qompras.
.

,

LEÃO - Sua 110a disposição psíquica e mental, bem como sua agilidade ao

tomar iniciativas e decisões, muito contribuirão para tornar êste dia
feli� pura vo=ê . Aja de maneira objetiva, t' estará no caminho certo.

Viagens à vista,
.

,

VIR.GE"'\1 �. ('1)1ctMns, com pessoas importantes para-o seu relaçionamento social,
.
especialmente em se tratando de gente tlLtê aniversarlam cêrca de GlI
ou 120 dias antes ou depois do' seu anivarsárro . Noticias ines ieradas

, .

,. ._,...-
etn evidêncía. \'.

.

r,I�RA - Temas ou assuntos alheios aos seus conhecimentos poderão se

apr=sentar Em1 sua linha de trabalho, podendo despertar a sua curio-n

darle: e exnaridír o limite dos SElUS conhecímentos. trabalhe com fé
e esperança.

. ." ,

ESCORP1Ã.o - Não seja temperamental; com isso. poderâ perder sua premis-
"'

sara amizade, E importante que voeê aprenda a IÍHHi1 er o rr nis
absoluto domínio de' si, tanto coruo sôbre seus atos, pensamentos 8

paUv)";]s, SUcesso tio qmor.··
..

'

I

SAGITÁHIO - Att!J1ha·se aos seus comprtJ111issos de 1'otiiJa, visto' que l�lcs

roderfío lhe causal' pí:oblernas. A vigilância �m seu sete1) de ativid;Jdé,
devctá ser redobn1do; a fim de evitat engilllos desagradáveis. Nbtícias

imprevistas.
'CAPR1('Ó1(NIO - .Suresso em maior esrala eleve' s'ef esperado neste mê.s elt

dp7embró. Qnanto aos prenúncios desta qllinta·feíra, são todos pro·
missores e felizes. Cbntatos previstos no campo das finanças,� com

, pessoas que _o apoiarão.
AQUARIO - Dia elU qüe s"rá: muito feliz se estiver em viagem, particular·

mente em trânsHo para lugar distante. Também será b�m sucerlírk('])
ms ilmizl'lcles (111e fizer com pessoas ctn s'exo oposto. NotíCias alvissa
reiras em evidência .

PEIXES - Inrlír'ios. favoráveis ao seu êxito so!:;ál nesta qllinta·feira. Copte
com a poderosa fôrça de Júpiter tiara estimular seus grandes projntos"-

.

J
e rl�r Ilnihmento rápido _a' tôdas as suas iniciativas. Amizade com

pessoas influentes.

-_._ -_._--::�---�:----�-- i'ifflIEaGi? -==-:--------::=---�._---.
'i -- -- ... __ .. - _. ,.,----
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AUTOMÓVEIS: CAMINHÕÉS:

Simea Tufão 65 F·600

mi4 '�.600
69 F·350·

EsplaÍ1ada .

Volks (4 portas) .

iIEVEN�_'1RAUTORIZADO�V·'CHRVSlERae BRASIL S.A.
, .

Financiamento até 30 meses
MEYER ,VEICULOS LTDA.

Rua Fúlvio Aõdítéi 397 -:- Fones 6389 - 639:3 - ,Estreito

��-���-:r�0���?'���'W:��,*-�"'QW
.'

1"'·"·'-··'lPlrkánga ,fLa'ÚlcômÕVelS·'
,

l

l�OMl'RA VENDA E TROÇA Dl!: VEtCIJLOS
Rua 7 de Setembro. 13 - Fone 388('),

\ CENTRO'
1 Sedan Volkswagen ";
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1 �edan Volkswagen ,................................. 'l6

}'I"!
1 Sedan VOlkSWa;I�At.Ú;,·ÃMÊN·':Ó· EM' 'ÀT�' '30 ·MeSES············
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,TAVERNA PORTUGUESA ',I r,'.

Rua João Pinto, 43 '7' Centro
(Bem perto do Hotel Royal).

,

Pratos Diversos
Dlàriamente Bacalhau

e Caldo Verde
i
\,
I

IAmbi�nte Selecionado
Aberta desde às 10 horas da

Manhã até às duas da Madrugada

l .. '
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CADERNOS JUVENTUDE
Brochuras '_ Espirais em Arame ou Plásticos
ICAL - LACl - Latonados _ Cromados ,

Isqueiros: Com uma e duas rodas
ICALEX (Automáticos)

ICAL _ Indústria e Comércio Auxiliadora 'Ltda.
Rua Coeiho Netto, 160/170 - Fones 349 e 361

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

t- •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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/Sanla Calarina

( tio ,i r
.1,

I'

ColôlDbo ressalta iDllorlancia da
, I'

,I

reforma eOl carla ao .Goverl8dor
" f; "

;

,

N:<. �;':HJa ÇJIHe enviou a" G0ver."�,d0r
TVG .Silveira. ,Kompall"Ji,-an'di;;>,'o �illte-I"ro
ijero de ",de r'J'I1;3,' ad.m,i"}i�tra{iYa glle vi

gorará ena ��ell Gov��'J!I�, q ��', 'Cc,I�:mbo
Sal),les réssa,�fa a �eces!;.idade' de '''úma
J�0V.a i" sDrumeJHt�Ç..ãO·, Iki'g,a,1 qt��"" a'!ii
mesmo tempo em 'qdé consagre -os .

,prir.loíp.ios doa' i.J'Jde�;ll�' 'técn1i';;
--

a,d,m�'-
�,

m,i s il'3t,i v a are d a .à s .peCil:11 i.a,rJ�,à,d'es',�
,

a:�s objetivos -deii.nidn no <P,'�0'jetó ,�a-,
tari. ense de Dese�v-olvi�ij�t{)';;' _;

,
No dO�L"me'lto� ,fo'rmeoid� ;p€.J�, ':fx;,t,,;-, , � ,',

ro Governador à divulgação .a 9' ES-
�ADO, êle.: a,l,i ",h,:,[ tÔdas' .'l�. '�.az$es q�le ,

�.égeraOil a, :rerQr,ma
-

�d,l!IilJini�,tr;.riv;a:: 6:I
,- , • � ( � I'" �.

pro,jeto, envja�o Ipelo' G.ove;rflad�rí,r; Ivo'
Silvei,r.a ao Legislla,t,ivo,. e,,'coljtr .. -se' �kilS
comjssões Itéc,lillicas da C�S:l,. dev,eralilq,
ser arl10vadA sem eJifle,md.as ,àté' inea-
d'-,� eh' 'p·róxi.ma sema�a.

'

"

t';1 segllrilJte ,a' í,,;teg'r .. da caria q,1'le
o 'Sr. Co�ombo salies ellvio� �o "Go-

,

vernador Ivo Si.J\!eir.a, ll::r' q,'Iila-1 's0lipj�a
a6 ,Chefe 'dó ExecH-tivo 0 envio' do

, anf,e-projeto' d,; ,re�0nna J'lo!t êle e\l,abo·
'ra(lr, à aq,reci,açKo da -Ássernb16i:i):

'

"Emill,ente Gover.nador IV(; 'Silveira' ,

6)!]i;oar,-te
.-

� 'e'I1téf,Jdime�to ÇJlle �i�e
a hoúra' de manter .c�� Vos�a ,Exce
)� "(;ia� <;f:;;:\i9:JÍié' '�begár o Pt0jeto.. ,.'de
lei d'e\'ré��rllfLlração administrativa do

_ '1'" ,"'" I
.' ,

Pcdeí'"E'Syêci,lI!1i'YO 'EstádlqaE' ,,' ','

"

, "j
•

(
,

I, Peljl1l�ifu-1ifle. <ls'si p'a,l,a4', ,ao longo' des-
.ta me,psp,gem a V'0ssa' Ex'celência" 'ai:

g'l��s' aSlrec:tr08 <í!@ teX:to (i)lt4e' 'Jllie ,o'fêreço
oà cowi'lll'eraçã'o. -

- ,

�I·+..��.J.� '\ _

-�

..

C. '\'V�-�*' S:iJ�e'I;ííi'ái(íieà 'adlinl®ístí:at-ivã'
pif<pj}@stà \tem seUl'; ['t<l'fildamen.t� �0",'ipIr0":'
je('0 b:9�1�1'-Í1jJ'é3li�ie\ ,'de":Bhs�it�,(1I'I,���'!i.it�: ;'�;' .'
- 'd�oum'êíÍ;rto de 4�'tt'Jlrção do cairi<ibi<!la-'

.

to \e, e;i<n <pO�l'C�, 'Pf(ogf<àm:a cle G0vê.mo
para o periódo r'}:n-�'4. Nêk,' n:aítUr{ll
men,te, se' alinharã0 ias 1P1li0r�d;a<iles 'f os

�1ei'0s ,pa ra' :;l t'esiPtot<i'va,' o0nseoUlçã,0,
8,í:rn4Iese '<!I'l'le (� 'lila'S :l'gões 'êesejacl'as pê-
,lo .rocler PÚIll>lio0 'e ilJiís'tr't!lme>trt'0 (i)llle '�em
'li!e ser da ,eJ<'PaJAsão eC'ülJ;lômieÍl; a loar
go, das 'd,i!lielf.e��tes.' o'rdel1ls lile! emípr,ês�.,

:(299 _:__ D,i,z,ia e\�i ,tiO ,pi-o.fe�o Caltalfl-
'

ne1'se 'lljiue 'ilel eSíJ'l'éfa -d� (jo�êÍ",m.� !'Iue
seja �a;az, eficie:m�e e {lililtO"Ct,ÍJ(tjC0,

I'

A

capad�,axle. ,a e<fici:_ê'Tilo1'l1 e 'a a�íto-'�r.ít'i-·
oa �ã@ (i),�lali,�,a'cles. atr.ibt�:táveis" à\,'!p,es- "
�S8S. As pessoas ,são qllle faà:e'm1('y de, I

semtP-en<ho a'j1IruilJllisltrÍlti\IQ,' Or;ga,'IIliii�ir ' o

Estado' c6rresP0�(\Je 'a !cpi,ar � sist�a
de resposta aos problemas a êl� ','juris
,dicinnado,s Como 'ês-'1les p�'oba-emas as-

'- SUJ1lil'eJ1lil .v,oi.J.t'0' oresce��I'e-, h:ã:o de ser en-'

.fll'e'mt8d0S ,'e0T>r\ a ,au'm<!la 'de ·todÍil'S 'Os,

me,i:@s.::iI !J1I�levi�ão i'Nc'IMsjve, ijJa,r.� a slJ!Ja

promt:il e,l,i,l!lílli�l-açãQ 0�� .superaçi'ío.'\'Ii, eJn
'oalrgo ,<!l,a N!l,á(i),llilJll'a a'<!ltmij�n�s1!;'railiiv.{ �r'o
yer as ,f,ad,Ii'<!l':iJ<!les para 'os <!l'e'Sêrnil!lel'l'h'os
.... ,\

I
'

,

'

:p,r,rwl\ll0s. E '<l,e',a >tan�lbem ,a ,ta1relfa de

.ge,r-ir C0m -a:deqtq'aç;ão a ,parte do .rirO

�uto Int'erno ,que se canaliza a'Q Te
souro Pl1blico pela tributação.

J
(3Q� � 'Ü0I\lscÍ'epte 'da mi��ãl(J que

me foi 'ml,to,nga<!la, mo b&taG0 IPtil'l1 ,Vo'q
talile ,de 1in'eJLlS ComlJ!lan,lireÍlros <!lta A.Jia'n

ça Re'lil'ov,adora Nadoiljlia,l, -é 'em Blrasí

,11Ia, ',pela deoisã0 'de Slm Ex-celooci,a o'

Sel'hor Presidente Em;í'lí'0 '()iIlna�-ta,zu,
Mcédici, "e 'Com,preen<!lend0 '0 .aI_liQ senti-,
do qlqj: 'lJda se C0l1lteJlil1, assuWI'i p�8sQaI-

,

mente a !f<niss-ã'O de ,f,a'21er ,a' c0mparoi'biQi
dade do Proieto Ca�arii11l'eq�s'e ,dle Desen-,'
volvimento com a Administnção que
deverá promover-lhe a exec�lção,

(49) - A �Ôlmi'0i11 é o ,fllaillej'amento
gue se adota C0JlO' :téc,mi'ca de ac�l'era
ção, �Io Ipmcesso ,de <!lesemwCJI'VIime'liltlo.

Deseov01vime'nt0 que 'é ,i,f,np0sit,i:vo pe-
18s >Cirol1"stânci,as -da expoal"lsão ;<!lemo-

. grá1iica e da blrbaniZiaçãCJ\ da ,forí-mâção
, de um ,pro,let,a<riado ulrba,lno c're�cent'e

me:nte esooJa,riq"ação e cui,as ·exligê'nc.ias
'v:1.tidas se mu,l1.i,plkam, ta,m10 em cle

cor,rência da elevkilção clo g'Fáu de ,1\)0-

liticidade como do aceSS0 e �l,SO dos

meios de cotnlHlicação. A ,mova siste
mática administrativa que estam0's su

gerindo COlaS31gra- :bll� lÍntimo rel,a�iona-.,
mento entre o prilllClÍpio <da autotida<de
e a conciência de I[esponsabnidad� no

eXercício d0 P.bder. Como já tive a
�

o,portunidade de anteriormente expri.
mi.r: "autoridade e res;pollsabiUd,act'e se

rão, assim, um determililismo car,tesia

no a demarcaor Mm. plano admira,istraltj
vo onde a ação descentral,izada sei exer

cerá na sua plenit'lIde. serh prejuizo,
porém, do contrôle técnico-financeiro
e cla ,tisoolização espeoí'1lic� lilos órgãos
centrais".

d'ese'",,,,�Iv4�lAl'0, e 3lTil'c,Llq1Imd'O a 'lC�q�_tu
,Ta 's,iSite,�Gtiéa', e' 3i111,l,ioa:çã'Ü 'OO$lSe"'QH�';"!te

. \ r , '1"

tant@ .<!Ios �eCitJlrSGlS ,do ·si,&temn3i·'·'m'lilé,("i-
no ,oGmo d0's -ilJ'icelFltiv{iJs fíisc:1is .fedelnlÍs;
Çd} � �mGcl'e1f<l\j,i,�açã,o -

�kiJS ':ít�v,i,d8j;J,�,s 'ri,-
l ,', J, 1 I,

.

'm�fi'ci,"lis �''<lI'e, �en'iç;<�
.

t;m . ?ei)';J!,. b�dl1'
give' eXq:'l:'lrtacçã'O ,-' �mI'l0nt,:,1ç.ãh:' e, I(e)
'� ,jtm.��!,11�ltaq5í0' .do ,t;1,tis)ll�-0 rC�'I�erô,aL
UiIDr� qnitl1�'? e' 'liiij1r4'ill%1 peóe��ifl'��'e. i :re

ij'�ci"",:f;\(!II�o à" �eg'mIfNlca, 11l'0 s'e�h qÓfl,oe:i-tO
m 'dú iA. hbse', e ,ft['Bn'óI:�JI'111'r��io &:)

.. ,

de

:se ,l),l�V'i�i-�('l "
'

1_- \, Pe,-qe�'�(,�ll;� I,; ,' .... fH
/

,

'

'"
I�',

r

-;P:("Vi'-'lIa selil�lP�e é (a � niteinç.:ií>o', >fir.Jlne
, '

1�(ii0�: _;::_ ,A 's"'lln;c-�", ,Wf("1'II 'st� 'ip��'a tais

iP���hlte�i)�::ls _ es1t � .m eX1ip-.ilr _ Irrf[lm,� !ll'(in/,@ ,i"':s
:t1";'n>ii"'''�e��; 11'P'I!:illl f(jl"�e'. ;1\'('1 mneq;rf'')' tem-

o
-

-

I
. ,.p'i\ 'em '!l��qe, �C{?I1:'s':qIf'te' (IS j':\Tj;mf('<Jr),ü!)�_. I<'lH
inl· f<ilFIf�� � !t ""(,lfi\��::l ,::Himl -�s�;r'1·t';'V1 ,�!ten

,,1, '.� "i>',.."'lj",,'lób:<'!"$',p'q,,,S -Gbfre!iivns ,dle

fini�os- ,Qo ,ho,j'etlQ' Ç'lital1Íir.le'l: �e- ,�� -,De
'Se 'v' II'YIi\lll�e '1�'<ll,

<

('191 � P-OSSúl ,cti.2'e'r qtile 'o cOflillJ!llexo
a<l'I'H'l,.. is'I,r.at,iv0 p��,P(iJS,(i0 c01,,;esll'l(�;jnlile a

-li!'lrr -sis,teJllll,a glrav,i,taeiona,l( de l'nassas

�dmj,",is;traiJivas, ·Ia.gi,,,do 'O, 'Guvs'"u
, d .),." -

d..e:�ltl'0 '0 -pnl�lClplO \!lia .aça'0 e "a. roo-

;;ão, ':em ptlr,[iei,t0 'eq�liitl4,Il>r-i,0 '<!Ie COI 'Jles:

;Polild.:ncül" e pe'rmitilndo '''as ações se

[,o,pi,alÍs ell'l níveis (;j�lâ,.1ioos de all�lt,<ilr'lO

mi,� milFn Ir,i�;M'o rt<:ilrmôlillco, P(H clef.iini

ção e 'p�)r 'o'bje'tivos". ' ,No bOllj'M<nto
emer,ge,ptt; ,três, secl-e,!,ari"s- tiesel'Jllpernha-
:ão fllrnções eSJpec-ífie�s

_

cle ativida<!les

méio. O Chefe do ,Poder Exem11ivo
,1eise siste�'de massas adtnimistra>ti
v,as OCHj')a ,posição !li10 ce-mt,ro g'rav,ita-. ('
,:il'naL

'

D�le parirem "os j,m!l'l�l\lsos. de

e1?ergiq aclp;t,i,:l,ist.r'·ativ,a. Ês,I'es imiPl��SOS
imp',lIs .,� 'deflagrmm ,as ,ações e 1l'eSlImem

.:onsoante a i'ntensida<!le, .a reslponsa>bi
lidJde finál dcs agentes lP'eTante 'a :liU,
tOTid>llde, Est,a figlln'<lr;á selil\Íip,r1e como

j,niciadt)ra. elJ,ql1allto a I'és,ponsab'illida-
1 ,

de,
.

'é havid,a ,con�o elemento essenoial
do desempe' h0 'fldmi,f,JistrativQ, -

(S9) - A' est·rutllra :il,címnnistra-tiva
cf\mpreemde tre.ze, - Secretarias, asa-
Qei-:

'

(a) - Seoretaria da Admimi.stração,
com área de compe.Ílência ablra'mge,m<!ló
pessoal, :material,," {r.al1lsporte� ,inter'mos

documentação, admililistração, e, vigi
lância dos própFios do Estado, ra;iona
I�zação � prodlltiv4d'aóle.' órgamização
adm.i�lsh�ativa, ar.qu,ivo ,piliblico e im

prensa oficial.

(b) - SecFetaria, <1:1 AlgricNltl�,r.a. a

fine est,"í" n"etns' "S terh1�' da a�ricl11.t.u
ra. pecllária. c:;ça e pesca" abste-ei

mento, formação' e. aperfeiço:'lmento
t'écJ11.ic()-J1l'roffi's�i{,)l'Iall, iPes<!]'m�sa iliP.l;-oll(1ja.l.�
extensâõ ru".l, fomento da proçlução,

defesas sanitárias vegeta1 e ,,'f�i'i'rul;
organização 'dQls "P'I'0'dI4�\õ'res 'e .da fl1'O
dução. rpOJl(j��>t:1 de 'O";l:se� v'il'yIIKll, re ,o

vação 'e 'ex!p'}�'I;,lÇão- '(jk�'s ,�Ie'c��r S0S 1!l,'['III-
,

,

rais.

'Cc) - Secretaria do Désenvolvime t

to, Bconômico.: cem resno "sa'bi'll�Lde
geral de plano gera! ,do 'Govêrno e s�qa

coordenação" integração <dos planos re

gionais, ,estudos e pesquisas sócio-eco

nômicos, inclusive setoriais e reuionais
f )

_ /, •
o,'

programaçao orçamentana, coordena-
. ção da assistência técnica, sistemas es

ta'tísti�o e cartográfico, 'd�senvolvimen
to i ndusrrial 'e éomercial' e' estímulos
fisc.aiS . f,eclCJr-a'is'.

,
.

'(d) --- 'Sécretarla ,da 'Educaçi'Ílo" a,

que cabe ��mação moral e' cívi�a en

sil.o. m2lgis'r�l1í'(') e 'e�'lIcaçiio risi�a.'
(e) -' Sec'ret,aria lila Fa,:e'Ilda, oc,m

comper.?nci.a Nas árems de receita, cles

pe�a" co'nt�'bill'i(ja'cle, açhni.�istl ações-, a�
zendária, financeira e palrimu i,d, a'lI
dit�l ia' fill�l1ceira e pr, p,Jsta OI ç .•me ,

tária,

(f) ..;:.. :Secretí!'i"ia do Go�êrnu, a q ,e

situ pe·i·i�'I',é,,i,es' a lepl<:-se ,'laçÚc) 'su(l:d
e política: � d1iwrlg;lçao, as reUções '.IS

, a'l\:ldadá 'CUHLIl "b 'e i .. lerCâl1lu'iu> o

tum,l1l0 e os espo)\'�'es, akf,1i de oUt'l as
atrib:,:�tre's 'Cj'it I'he 'I('reni corIJ't:tid:1s.

Cg) - Sec'r:e'tar,i'a da Jrrstiç;� cem a

c� ld �t::tl'Ç.I�U <lJ�,s 'tYi1�<\;,.;iZ':!lçl'es pcn!�I'is e

a' ( sultoda jurídica'.
(h) - Se'cre'tari'a da 'Saúde a qlule s'50

a feras a ,'in'rde pú'bli'ca, a 'nss,is:ti:I'lcia
m:dico-dentária e !i:1s'p'i,inJlál :,a5 �[ivi
ebdes m5d,cas e par3-'m:clica's, as ati·
vidades comp'l'ementare's.
(i) - Seêreta�'i'a da 'Se<g'lll-ança e In-

formações, . com 'os 'enc'alt"gos das 'ati
vidades 'de ,'1inalIWl'l�enç'ã'O d'a ol'dem, d'e

seguranç'ií intrer'na· e i'l'lfolTI�açfles 'no

âmbito "Qt0 ESit,a'd,o,
'

, (i) -- Seçretaria d"s Se.rviças PÚ1b'li
COS com oompet'ê11cia atine;1fe a i'de

cóml1nicações, e, el'lerg,ia 'elétrica, á-g:wa
e saneal:me;ru'{io 'básico,
(I) _L -Seore'ba r'ia dos Servi'90s, 800-

c'i�l;s q11'e es ,i:nolimlbe ,de meiPclldo de
• 1

trabalh@; lJ()l�ltioa '<!te le1i1'l'j!lrê'go, orien-
tações ',reciwpe>[�19ão e a'ss,iSI1:c�ij1Jcia. ao'/

me �or, ass1stJmcia ,à p,)<pl!i�aç:'lo I 'clI.es
favorecid:.. " haibi;t.açõ� eool"0micas e

i
de

interêsse socia<L e p:re\:',i-dêi�ciái.
(m) _:_ Se.cretar,i,n dns Transportes e

Obr�a�, re�iln'i:n�o-as competêNcias de

cOlístrl1ção e conservação de obras viá
rias e civis, estudos e projetos e coor

de fação d,'s transportes,
(n) -- 'Secretar'in do Oeste. com a

organização que lhe atribui a legisla
ç�' nertii,e"te.
(9°) _!. ESlrera,se da reeSrLlfll�açã:0

ndmi istroativil oqlle se c0n�stiit,m,a em ims
trr<mento de re�'(lvaçãn e fortalecimen

to. do poder est�ldll"'l.. E,m� ,lililefol e,,,,te"�

der. 'o p 'der es'tadllnl �e dime 'siona
IIllis em função da capacidclde de mo

tivilÇão, �1no,hilização e cOII;se��tlime�nto,
na participação da lide,rança, e me'tlos

"m razão d 's qllantitativos de riqlleza
C�;S de matérias p>rim,as. Assim a gra,H
deza dos objetivos gera a resposta e

'desperta o ewge,nBo cria,tiv0. Os adlie:'
tivos\ esta,be-lecidos ,pello Projeto Calta
rinense com a atlesão poptllar. impõem
à Adminis-tração o encargo de extrair
o máximo de prC\d,�ltividade dos recur

sos. que é conseql4ênc,ia da u't,i,lização
dos fatores. V,ejQ no r,ex,to le,gall lile qlle
cuido o velícu,lo imd,ispens,ável à, ,1'I1l)

der 'ização do set0r ptlblico, 'ponto de

partida para a expamsão do setor pri
vod" em face da orescemte relação de

dependênc�� eNtre as decisões de Go
v2rno e a livre iniciativa.
('Invernador Ivo Silveira,
Ao passar As mã0s de Vossa· Exce

lência, o ,prese,N_te trabalho, sol'ieit.allildo
o encaminhamemto a Assembléia I;e

gisl,ativa, desejo salienta,r' que o faço
convencido de que com êJe estou btoB
rando a alta missão a mim confiada.
Vossa Excelência, acudindo ao meu

pedido e submetido o texto de lei ao

Poder Legislativo terá a,ssegurado ao

Govêrno futuro, a possibilidade ",de:
inaugurar a sua gestão já dentro dos

f'"q'lemns administ,rativos julgados in

disnensáveis ror mim, ao pleno desel�l

pepho do meu mandato, Pela alta c"m-

,preensão de Vossa Excelência deseüo
, expressar, finalizando, o mell extremo

agradecimento" .

Alírio faz
visita a
(} ESTADO

o presidente elo Sindieat» €" 'da
Cssa 'Cl0 Jornalista IProln,?si 'r.Ja� de

Sanita Catarina, AH.r.j«'J Bossie f4f..,7, ',,:a

�,ar�€ �e ontem ,vi.si,ta de cor:[e,,;Í:::' 'a
O ESTADO, sendo recebido pelá d�

reçilo e corpo redatortal. lO jorn.t
Iista ih.5o'rmou que reassumírá ,1-l'S

próximos dias os, cargos dos qua S

se affiaSitIOU ternporàciamenté pai: 'I!
'tratar «te sua Is·a:Úi<cl'e n� d<!l-adre '1,1'e

São 'Paulo.
; +

Ivan reúne-se
,

com Delfil
segunda -feira
'0 Secretário, Ivan Mattos, da

Fazenda; con'irmou sua ureSl:n(';l

na Gua;�abara, na próxiÍna �eguneta
JeiQ·r.J'., qUl,@ndo 'pattÍ'C'>i�;)ará d<e l''Clmi:'§,;)
C'01il1 o lVH;lislro _De1lfin;1 Nro'J1!('J oe qll'�
'cúJ;t.taa'á' com 're;pres-entan:res de
tmllos os Estados <!lIa Fle<cl<enl'çã'o O
tema q�>l'if1cipal d'<il N1'CQoJ1tl'Q ,será ,1

silWtlll!lqÜe,ação e rard'r0n.i�'ç�0 -(1-r�;
<livl"'OS e t!ocumen'tl(J)s rélativ0s :a>(!�

Iml�G's;tos sôbre lPàI(YdNt'@S [iJiIl(j{�4str";a'
li'rta'<!l'Os -. IPI ---; f') Citc,mil:arçcã'0, "rle
M(!['caclorias - IeM.

Na oportunIdade. os Sene'tarios
d:q Fazenda deverão relehr.ar c'rm·

venlo visando a padronizaçã,o rÜ'ls
Jiivros 'e documentos fiscais" qu'e
possib,ilitará a reduçã'0 de 14 para
i11 os livros destinados a escr,i,turp
C,�G do TCM. Dêstes livros" nBn:!

tQdos ser,ão' 01�ri'!<11[ófilQs, sendo qUe
\

-
-

.a)gUtnS ilp uso geral, enquanto (/)ull'IlS
S'f'1'>;'O ,le uso alternativo ou eS'fleL'Í
fici' '

IC mtca dia
para priva
Ue' concurso
t
r� 'o
marcou para' a,
log.ra,fia diOS ca!�'flidatl3s ha1íilli>tai<lllos
nos €x,all)il'es de ,portu,g'uês e l;m_",t.-�

mática 110 conc�lrso i@ara o preenchi
mfl>lllto de v·aga�. ,de 'escrit·ul'á-i'i'0 '6h

tilógraro. A pl70va será iniciada às

13 horas, tendo por local a Escda

do Senac. Os candidatos são con

vo�ados em turmas de 25; obede

cendo-se a ordem. crescente do' mi
mero de inscrição, sendo exigÚb a

apresentação do cartão de ideiiti
dade fornecido quando da inscri

ção ao cOJ;lcurso.·_\
1

Blumenau faz
leis,f para
a júvenlude
Foi ihiGia_da ontem na cidade de

Blumet�au a 3<' operação Aciso

70-71, organizada pelo' 1\1/239 HcrJ ..

mento de Infantaria. A finalidade
dessa nov.a etapa da Aciso é coope

ra1'\ Icom a juventude do municíph\
�tr;avé!j) da ministração de conheci

me;ntos sôbre hinos e vultos his\ó·

riel�S' alé� de ofefecer-lhE( sessões

eS\)lortivas.-e treinamentos em gru-'

Pq, a par' de noções relaciomda,;
I cgm a alimentação e higiene.

(;l 1'1Í1merr'o de p·scolares atingidos
pela III Aciso vai a cêrca de 400,
'�om os trabalhos desenvolvenr1o se

,

, f
até o dia 3 de janeiro. As turmas

serão distribuídas por clllbe,s espOl-'
�ivos e entidades recreativas,

'

I
I

14- BC faz colonia deI

férias para escolares
o 14'9 Batalhão de Caçadores rea

II�'0lí11, U1a Qlm,anhiâ de ontem, a sole
wi'<lli3'cl'€ UI', 'lil:b'ert'wra da cQlh'í'l'lÍa de "ce

,nas, na �,ual se encontram maÜi-CH,
ladas cêrca de 400 criancas entre 7

Batalhão, com salva de tiros e rles

[iii,," da ll'(j)1,ra, iuciuiado os íntegr.m
tes da Co<lôq,j,a de Féeias. AS 0 J,().

, ,

ras inauguraçâo do Nôvo Es a.

di'o de 8s)Ot LS. do iba,alllÚo; as .:i, 5
- Demonstraçáo de Saltos de PiV

cis.,o, -om os elementos do Núcleo
,Aelo'l"en estire; 10 '..horas, Iinal das

pr"0VJliS 'esi[2lO'l:úvas; 11 horas -- ,',

trega pc liI1'eJa:tihas 'e troféus: 11,30
- coquetei r03 convidados,

,
'

e 13 anos. Durante um mês as era. n-

ças terão suas manhas pree.ichi a,

'C0Q�� as ruais diversas atividades.
Na N'I'anl1ã, de' ontem ['@!Í r6à1tiz,',

'do 'O Ibaste,a,m!en<to da Baud ü,a N ',

cional, com a presença de profes

sôres, professôras, representa t s

_ ,c�o Secretário da Educação e Co

mandante .do 149 BC,

O SeI viço, de Relações Pública'; �

informou, também, que por" ocas.ãe
'd'a passagem '(I:e 51'!l anive'l'sái'h 'd'o

149 l:),C" amanhã, dlia 11, sell'á (,clm,

pI">iJcl:a a segu1iílbe p,rogQ'ama'Qã0 m"<l['LK'
Ia IJIllüd.aole: 9,3'G - Hasileallllt'nt'(j) ,�1

� E-a,nl(1llt:Íril NaC'iona[; 8,309 - F,',)-
1�1,m l'Lt<ra ge'ra� do Batalhão, '("or S-L::Hl

.

do: Leitura do 'boleüm especial, en

h'e5a de boinas vereIes, cançctO do

Estarão presentes às festividades
de aniversario do !4Y Latalh..o ",e

Caçadores, o Exmo, Sr, Govern ll! "

do Es,:,do, Comandante da 5� Re

gi'ão N1'iütar, Ge'n'el'a! .los'é CUJl1;J S

de AI ag';'o e demaIS ,lLlLoll'dades li).

l<iltares e ci v�s, da C.ipical e elo Es

Ífl'dlo.

G Gal. Aragão deverá che "ar )1 '

je, :;_)O<' volta das [5 horas a ,st'! (�a

phal, aCOilipa'll'had'o Ue 6 otiCIaIS ({0

seu Es,a,'o 1\1,.i0l

----- ---------------------

'O 14° Bata�hã(j) de , CaÇa'��OleS
I,H.,n:Otl para o -,�eliodo de 15 a n

'!!(o c0i1'n"ht'€ ,a :I eahLdçao r.l:as P['0 v S

ct-O 'CX"Q�il.(: de <ldmissao à RscoIa l'L;

i:'",l�ll'UÚ.;·, �Ie Cad'des do !Exoén'l,Ô)1)

"I} 'l'Oi:.a� 'L1<ils e'x-a1l1'es será iO Gllil[l9
/

I);\)s.�'<ili[-ar ,J<ilsé ú.)oi:t'e'llX, no Esttr'e�,h) e

Ias Ic"nrdidia'los '<ileverão 00'lil1li])a,reeer
É'os cl�.a,s 1��-arca'd0s devidamente 'Cl'e

id'N�'(�,,,d,)s to M os l'espedi:v'os cM'tor's

'l:l<e 1,d]'en<ti :'�ca'Ç,ã'o ,

[.k 'OU,q\, parte, '0 Coma'FI'Cl'O d'o U!':'

Batalhão de C çadol'es eSL� I;. ,) ,

ranüo d. lJr0�r.,,1:,úíÇ<J.<O q ue �L_�

Cllll1l11u'iia no ':')d.�'Xl1HO L:id 11, q\.la"jlJ
sera COilíll('Hl:0J ,Hill a q)0.SS '- �._v c:

'l;m(lis lJHFI. ê�lliiv::ILS(:l.lrio Gl'l·"J1I.'I""'�' U' .i

'}il1�Ül.'l{�lr. () 1'1'0';f �l'�d a. q,L'l: :_�' . )

11lJJ:31'Ca!(;11@ lp�lra ,;ft:S gJ.t1�jOln!� "0 ('

fo;rma-t;mra 'e l�rov'�s ,'dlC's m'>Lv;_)�,

s'a'ito de 'l�r�(�são de [Jar�:'lFl d';' '�,

jogos de )a'ho -, Dlé'll das 'soi i1�'

cl1êvEles �le inêttJlg(1,-4.ritç,�.o ,do '(::s'L..uj\l dt"

lel'l'L ...:Ol.

'.�'''í'._..-�-�-:-�-��·�'-�:=�=...
-

......-=-....
-

..-lii-...
-

�-������������������"'""�

'O qu� é ,'O
i:Conjunto GuaraolI C' t d' I G

) . , ' . l' p � "t'@ , OJ·l)lln o H!:;l enc1'll Uaral\ll e um pI'G)etu aprovallo Ipe a ro.el.Ula

>do Bal1��ál io Camboriú - sob O n, 16,730, [,provado pelo D. N, O. S.;
I]wc.r,r,ac].o '.pel� D0mll1io ii U"liãó e ,pelo Millistérie ela' Marinha;
e umla -incorporação imobi�iária' regis.rada no Cartório' do Registro ele

Imóveis da, Comarca de Camboriú, sob n. XfV, fôlha :2.6, do livro 8; �
- �,e UIl1 complexo arquitetônico, cIÍ<çiio ele An'aldo Mendes; ,iá em cons"

trução adiantad3, sôb.re estaqueamento proj'e[ado pelo eng? Angeio Puppi
l' executado wela Solid Engenharia Civil, de Curitiba;
está siü1éldo a Avenida Alântica,_ n. 3,842, 3.850, 38GO e 3.870, n;o B',i]
neário Camboriu, em um terreno de 40 metros por �OO metros com dua;;

frentes, uma para a praia outra para a Rua ,3.604, cOlúideI:ado, como o

rvveJl!l'Or ij2l0n;to para 0S b:�nhos de mar além de ser o mais 'próxm'lo da

fa'i:x.m 'de asfillto d'a BR-101;
"

co�;n:põe-se de oito vS) bloe<ils dist}ntos sôbre pilotis pemesj1açados o,1,)ecle

('eildo a uma,estrutura estudada, projetada pelo eng9 Armando Malte,
d,e Caritiba e executad,a com ,dosagem racioH-31 do concreto. orientacj')
de Bianco - Tecnologia do Concreto Sodeclãde Civil, também de 'Cuí:í·

tiba, sete desses blocos, (os mais próximos dr' mar), são interligados '.�m

� forma de "U" s'lItSpenS0 e a·brigam amplos �partamentos dê �2 banheil'O" i
I:� s(j)'cia�s, 3 dormitórios, salã'o e instalações completas para empreg'élcl<l'� I

se'l'viço, enc. No oitavo l3i'0co., sep'ar;ado dos demais por grandes ��pac;('s �

II'
estão localizados apartaNllent0s com kistechnetes dos tipos semi-duplex e

, I

: I: simpl'ex
.

de peças amp�as e arej adíssimas. Uma super galeria intern3, ,I

• 1
I I (privativa dQ condomíni'o), desénvolye-se ,ao longo e por entre os blo('j1S 1

c6m mais de 12 metros de largura por 1:00 metros de comprimento, E';sE �
super galeJ;ia, que será pavimentada 'com Blocreto, ligará a Avenida Atl,ô,n- 'I

trca à Rua 3.'604 é o principal acesso a todos apartamentos atril'{és de ;�
oito, (8) halls independentes que' serã'o decorados de acôrdo com a' h1- �

!
j

I
i

'portância do conjunto, por p,rofissioili1al de --reconhecida c'apacidade, As

entradas de serviço e de acesso aos banhos cle mar são independ,�ntes e

além de chuveiros, poss't1'em Lava pés em número de 10 (dez-j.
São set�nta (70) a�artamentos' todos com vista para o mar, to(183

com, garagem para car'ros ho m.aior pO'l:te. Os acabamentos serão elé
prinieira qualidade obe'clecend'<il a riün1l'ciosos d'etalhes, desele a n8rt'�

(I"jrira projetada pelo et1:g'? Heinz Uppe'l, de Flori�nópolis, às instalacõ�s

[,
1_ hidraulico-sanitárias, projeto do eng'? Raul Macêd,o, de Curitiba, com r,

,

empre'ó!o de tubuli"cões em cobre e execução da Em-nrêsa de Saneamento

I do Paraná. As esquadrias serão mistas de' alumínio e madeira de lei;
Louça sanitária, em cores 'e azulejos decoràdos até, ao teto. Os mE)tais
sanitários serão da melhor e mais moderna linha e as escadarias capeadas
em ríÍáfm�re,

Haverá instalações contra' incêndio, para TV e telefones dentro da '

mais atualiza-da técnica, O abastecimento de água será feito através de', I'1 oito reservatórios subterrâne'õs oito sôbre os blocqs e oito grupo-bombas..
todos independentes.

A construção está a cargo da Canaveral, Engenharia e Comércio Ltda.,
p o nr870 para a conclusão das ohras está previsto para outubro de 1971,
As vendas, entretanto, só serão inidadas a partir do clia,5 de i�n0irl) de

for,ma facqitada, preços fixos, sem reajuste nem correção monetária,
A incorpora cão é dos Srs, (:Ilmendaclor 'lImberto Scarpa e Potigoánl

Leal, ambos domiciliados em Curitiba.

Coordenação geral de Arnaldo Mendé�
.

I

-_ - _J'
----
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SÃO JOSÉ

15 - 19,45 e 21h45ni
S,;a�l Connery

(0M 007 Só SE VIVE bUAS
\

\-[�ES
C:T,s'Fa 14 anos

RITZ

17 --- 1945 e 21h45m
Lc-ival Paris - Jeana Fonn

GAM: <\L. o DEURI() DO SEXO
C"TI ma 18 anos

CORAL

., 'i - "!O e 22 horas

(::'ral,L1 del Rey :__ Nelia Tavares

1 M ursriuE ÂNrTBS . .. E UM
n'JARRO DEPOIS'
C(;,lSlFa 18 ?nos

ROXY

1 1- e 20 hOl'as

P·G}.!"qma duplo

Rob�tt }I�rton - Luciana Pau-
!u::zi

n U1Rf) VERDE
1" �ltT1n,y Grimes � Silva Kosciha

TITS DT:rl\ftADAS NA MAÇÃ
C":l�lira 14 anos

\ .

17 f' 20 horas
�0(1n ConOlery

('fiM ,007 só SE V!VE DUAS
•

\'h7F�

C,�Dsura 14 anos

GLORIA
--------------

17 �e 20 horas

"

to �+(."'ln" Perkin"
\r.�lio

U D.:::.SFERTAR AMARGO
'-'_.��L,:·i:l 18 a:lOS

____0
---

nAJ,A-

. n ,hüras

V" "ae! l'v["tthan - Anne Jackson
fLue Ja;�irson

Ó DU\1'!:r't5�\��IM0,�,tt;,�$.1��
:\lc:LHER
C�n5u!a 18 anos

§AO LUIZ

2'] horas

Shdey Poitier - Judy GYsson '

AO
.

MESTRE COM CARINHO
Ce:lsura 5 anos

TELEVISÃO

TV COLIGADAS CANA.L 3
J f,"iflO - Clube da Criança
16h20m - O Menino Submarino
- :rnme
1 r.h!!Om - Seriado de Aventuras
- Fil"lle
PhVlm

17h·1'im
Sllpercar
Mulheres em! Van-

Çf1,nrch
1 "1:10m - TV Edllcativa
19hOO _:_ A Próxima Atração
N'wela
] %35m Tele Esporte

Tele Jornal HeringlCl]14'im
2nhn5m Irmãos Coragem �

201,·1 �-rn
- Pi1me
:111,"""1 -', Rfcnorter Garcia
'):',1 fi r" - Assim Na Terra Co-
1"1 il..T,) r::�l.l - Novela 'I

Jornada Nas Estrelas

2?h40m - Grande Cinema

..,

Zury . MachHdo
Debutantes no Palácio
Agrnnümicn

Logo mais, às 16, horas; 'a Ex
celentíssima Senhora Ziida Luchi
Silveira. Primeira Dama do Esta

do, rio Pà18cio Aarbnôrrtica. recep
cionará as Debutantes Oficiais do
Baile Branco.

Terca-feira o mundo oficial;' no
aeroporto HC'rcílio Luz, recepcio-

i
nau o Ministro Jarbas Passarinho
e sua esnôsa, que e'11 avião parti
cular, checavam de Brasília. O
Ministro Passarinho, em nossa ci-

r dsde foi Patrono elos Bacharéis e'TI
I

Di+eito. Tur.nn Prof:><sArf] 'Cecília

i Colornbirra Muniz Salgado; que
J teve' como Paraninfo o Professor

I Márcio Lui�. G. Col�ac?: O orador
i dos Bacharéis em DIreito de 1970,

II fo.i
b _.discutido jornalista Adolfo

Ziguelli.

, A hoJ1Í1a Hercília Catarirra Luz, l.

che�amlo" ele sua viatreni • a São

I Paulo ,e. Rio, no aeropol:�O, ao' Ser.
re -chiela Dor amioos, c'Omenlou as

m8r:wilhas tIne \;iu nas IIranç1es
cielí1cles. com�ntou esrlf'ci::llmente,
sAbre a atual moda. Hercília de

I sembarcou com 11m cO'1iunto �la
xi, que tra:t:ia etiqueta Voug.

Coquetel - Amanhi'i. no sa1Bo
de festa oa !,i�ci'1a, a Diretoria do
Lira Tenis Cluhe com conlletel

I
dancante. recepcionará as Debu
tantf'S Oficiais elo Baile Branco,
elo Clllbe D"l7e de- A"A'lo. Tnf'1r

! mau-nos o Diretor Soci:ll 00 ciu-

li he da Colin3. Dr. Ariel Bo.ttai·o,
Que e'ltre as lind8s jovpns será SOl'

.

i t°;:1elb u'llla jóia oferecida pelo Li-'
ra.

Quarta-feira. no Teatro ,A.lvaro
de Carvalho,' deu-se a fonnatura

I

\ .

do curso Pré-Primário da Escola
Mundo da Cri anca, oue tem corno
Diretora, a Sehh�ra'Suely Bitten
court,

Voltou a circular em nossa' ci
dade a linda carioca Carmem, fi
lha do Comandabte do 5°'j' Distri
to Nnval e Senhora AlrHinihre�He
ri.cRi Marques Caminha .:; Car-'

mem, em recente recep<;ffid f,?i be-
leza bastante observada. ;;0

• -/_..... J..:

Novos Badmréis

Os Bacharel anelos ele Ciênci:1s
Contábeis

o

de 1970. dó Centro SÓ
cio Econômico da Universidade
Federal de Santa Catarina. fazem
SUA festa de �ol8cão ele f!ráu,.àma
nhã, tom solenidade no' Teatro Al-

. V'1.fO de Carvalho. A 'Tlfrma tem o

nome Professor Luiz Eupêri,i'o Bei
rão. Patrono, Professor

,
João Fel'

rari Dias e Paraninfo
o

Professor
Carlos Passoni JU1Íioí·..Entre os

novos R:1charéis está José' Fe:ni-
.

I
•

nella Neto.

. \ :\

•

CaSAmento - Mar�areth Elias
e Edelson Masr.henwe'':;!:!, dia 19

o próximo. às 17.30 11orás. TÍá Cape
la do Divino Esníritó' Santo: rece
berão a benção -doté:isamento.

i

.;",
.

'

\

tecerá um coquetel exclusivamen
te oferecido à Imprensa Catari
nense A inauouracão elo Nôvo
Palácio. será dia '14 nróx'rno, com

a presença do mundo oficiaL
I

!

Odontolandos ch! TT,oiver�ir1"r1e
Fed-ral de Santa Catarina. l101n,
�o� 20 horas. 'lo "f"::Jtrn A "varo de
Carvalho. estão na solenidade de
co'acão de �du I;)�rií Pat-ono, o

Reitor Ferrei-a Lima e P:F3:,hfo,'
Professor Samuel Fonseca. I

O lindo broto Cristi'1Q rhn"'�'i1

Fons-ca. ern 11111 'rr,nllDto1 [10

S�n"�i�'� f�i visto muito bom fl

cornpanhado.

7"lih
- Tr",of'70r. c; r.' p,.,,,n·'h"j'·f)O.

Tono 111r1-;,'1. às 17 hll"�'I Qn n..rJ- i
;<irno di" 19 118 T�"�_i8 -';antll A';tn-I
nino rece+-rão q hO�('10 ,,""qtri1110-1
pi1\ � NoO o rpsot01!�r:Jnte Liri

.. d.1?an, I0ar-qo-1 8 r"cppr>01l aos Cl)llVH13- ,

c]ns ele Zclita e Lena.'
,o

�'-;h"rho 8 hn"it(l "�'1hnrit'l Mv-' ....

ri::l"' K�ié'''o" f',.,10U Gt''Íll "1 F::WllL
clqclf' ria M"rlinin;:t eh Urti"eT�id'l-!
np Fed�r"l ele S'lnt"1 Catarina.
1\th7l·ia'1. 8_nÓS a �olf'llidade. na re

�irl;:;n0jq (1'10 r'lql H'lrrv T(riPCTer,
rpl"el!°u cnn"i:rhrln, !lara comemo-

rar o acontecimento.

/> 1\tf "0";" nolfin.:' T-Fi1,o Snl,nlirlt.
n'\ nOS<;0'1 C'l1IT1"'-imOlltr.s noh sua

fr.rrn'lt!P'� na P1r111cl:]n� dI" Direi-
to 08 TTniV""'�irfadc Federnl de
S'l'lta C3tarina.

.

Pnlol<;'lJll!' ... fn !lii 11.:,,' F"1 ""IlFti.
CA. e,,"n�rip.nrj8 .si\'r�ifi�8 ,·�..,("\h,,..�o• o

,
,,_ •

ôq e?ll .. V!l aausdrno oISdMUr ..
·

-/

�--?J�

ALEGRIA
5)JE JFA� C(Q)lMI PHIL. S

I

Baile Branco

Venl ai os Incríveis e Musi 4,
dois mA ravilhnsns . cOfÍiuhtós . de
fama lnterriacional,

.

para :l 'loite
.dp rala, dia 19_ .no C1�]he Do;e de

Ag{lsto; oU:lndo- acontecerá o tra
diciohal Baile Branco.

CO(llJ(·tel
Hoje, às 17 hDras. no Nôvo Pai

lácio 'do Podet Legislativo, �c�u-
i,\u "

.•
� '''1:'.

,.,". "
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Televisor PHllIPS Stabilímatic
M odélo R 23 T 560
DI'! mesa, COtn tela de 59 cm;
Eslobilirlode oulométic'a total:
Cl_il1lClgem r�ôo lomba, não trern�,
nOQ 1'010, noo sofre interferêndas.
T ��bo tf�forçoc!o.

PHILlPS

�
festa de precos nas SU�ER LOJIIS KOERICO

56,50
t-_- r,IENSAIS

!elevisor PHllIPS Stobilimatlc
Moaêlo R 23 T 55!
Tela de 59 cm.

Eslobilidade automótica totar.
Tubo reforçado. Linhos harmoniosas.,

, .,1 ......

ti

o r os c o p o
OMAR CARDOSO

I

Quinta·feira 10 de dezembro de 1970
.:'l.�;H':S --- Dia em lIe,e tlov..t::; sÍLLl .. coes lJilVOl'ÚO de esumutar seu pensamento,

obrigando-o, ou obrigando-a a refletir m'ais seriamente sôbre sua vida .

Sucesso nos contatos com gente agradável e dinâmica. Notícias
inesperadas.

TOUllO - Deixe de sonhar com coisas impossíveis, se é que a isto encontra-sr
inclinadota) . Um pouco mais de paciência e esfôrço, contribuiráo
ef tívamente pelo seu êxito final. Tenna em mente que logo terá uma

,fase bem melhor.
.

. f'"CI:fl:MEOS - Quinta-feiln intensamente promissora, em que terá condições de
aproveitar inteligentemente todos os seus esforços. A colaboração de
�essoas nascidas em Libra e Aquário será indispensável. Convites em

evidência.'
.

CANCEí.{ __ o .A leitura de 'um livro ou revista nova, em uI? momento 1e "{olga
01.1 "de lazer, será benêfica para os seus conhecimentos, 'podeJ:do
aumentar sua experiência. Esta data é feliz para você decorar sua .casa

e lazer novas (lompras.
.

,
"

LEÃO - Sua 110a disposição psíquica e mental, bem como sua agilidade ao

tornnr Iniciativas e decisões, muito contribuirão para tornar êste dia
feli� para você. Aja de maneira objetiva, t' estará no caminho certo.

Viagens à vista. . )

VIRGE'í1 �- ('1)<-:tMos Com pessoas importantes para-o seu relacionamento social,
,
especialmente em se tratando de 'gente quo aniversariam cêrca de 1]0

,

ou 120 di-is antes ali depois do' seu aniversárioYtJtícias ínes ieratías
em evidência. l..

o

!.r-;-;RA - TemHS ou assuntos alheios aos seus conhecimentos poderão se

anrssentsr e111 sua li11.11a de trabalho, pod"i�do despertar a sua curicsi
d�li-Jf;·o!' exnaridír o limite dos seus conhecimebtos. Trabalhe com fé '<,

e esperança.
_ .'1 \ ,

ESCOTIPiÃ.t) - Não st'ja temperamental; étJht isso. poderá perder sua premis-
---

sará amizade. oÉ importante que v'béê .aprenda a mant er o muis
absoluto domínio de" si, tanto corno sôbre seus' atos, pensamentos 8

pilUvras. SUcesso no amor.'
"

.'
" ", ' 1

SÁGITÁH.IO - Atênha-se aos seus 'comprnmiRsos de rotiíla, visto' que ncs

porlerfío Üle causar pí:oblemi.!s. A vigilântia em seu setor de ativíd;Jde;;
deverá ser redobr}jdo; a fim de evitai' enganos desagradáveis. Noticias

imprevistas.
'CAP1l.lC'óRNIO - oSu('esso em maior esrala deve

-

Eer esperado neste mê.s de
di>7el11bró. Qnanto aos prenúncios desta quinta-feíl'a, são todos pl'O
missores e felizes. Cbntatos previstos no campo das finanças ,- com

. pessoas que ,o apoiarão.
AQUÃR.IO - Dia eín ql1e será. J;11uito feliz se estiver em viagem, particular

mente em trânsHo rara lugar distante. Também será b�m sllcerlirie('l)
n�s ilmi1ades Qn!' fizer com pessoas do sexo oposto. Notícias i11vissa
[(;>iras em evidência.

PEIXES - Jnclír>ioso favoráveis ao seu· êxito soria! nesta quinta-feira.'. Coptc
com a poderosa fôrça de Jímiter para estimular seus grandes projot0s,

.

e rlRr :m)d�Ji1ento rápido _a' tôd�lS as suas ihiCiativas. Amizade com

pessoas influentes.
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AUTOMóVEIS: CAMINHõES:

Simca Tufão 65 F-600
681 'F-600
fi9 F-350 o

EsplaÍ1ada .

Volks (4 portas) - __ .

/ . �IlEVENDEDL'1R AUTORIZADO '16 CHRVSlER
do BRASIL S.A.

o •

FInanciamento até 30 meses
MEYER

. VEICULOS LTDA.
Rua Fúlvio AtldÍ:lci .397 -:- Fones 6389 -- 6393 - ,Estreito

.

... .��.,:·,';-;.,�7'jiJtlill��== 1 ;

Iplranga ftutomovels' I:
COMI'RA VENDA E TROÇA DE VEfCULOS

Ir,'IRua 7 de Setembro, 13 - Fone 381l(j.

CENTRO -

"

67 Il' Sedan Volkswagén _ -o .

1 o�edan Vblkswagen n ••••••••• _ ••••••••••••••••••••••

Sedan Volkswagen .

FINANCIAMENTO EM AU 30 MriSES

116

65

.. -
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TAVERNA PORTUGUESA '
.. r,'o

l,. j

Rua João Pinto, 43 '7"" Centro
(Bem perto do Hotel Royal)

. Prat�s Diversos
Diàriamente Bacalhau

e Caldo Verde I'
I

iAmbi�nte Selecionado
Aberta desde às 10 horas da

Manhã até às duas da Madrugada

l
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CADERNOS JUVENTUDE
Brochuras ._ Espirais em Arame ou Plásticos
ICAL - LACI - Latonados _ Cromàdos

Isqueiros: Com uma e duas rodas
ICALEX (Automáticos)

ICAL _ Indústria e Comércio Alixiliadora' Ltda.
Rua Coeiho Ne.tto, 160/170 - Fones 349 e 361

Cx. Postal, 137 - Teleg. ICAL - Rio do Sul S. C.'
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sanla Calarina
•
".

I'

'"

ColDmbo ressalta· importancia . da
. ". .

I

reforma em carla
N:<, '0:1 rJ·a que enviou a'> Gover.rador

Ivo Si.l.veir.a, ,aC01iNp,hl"haI1Ú'il'O ante-pr,»
,jeoo de ,re.l,c r'J1!':l,' a.d'Iil1.i"Fistr.a{.iy� que vi

,�o.raní em ,SCH .G0v'?,mG, o �,r, C',lk:mlho
Sa,)les ressaJ,fa a �eces�id�.de' de ''Lll1d:a
I�GlV.a i."s�1 L�,ml�ht�\.'à,o' le'gà,1 qLle,' ao
mesmo tempo em que consngrê os .

princípios da m,lde4"ila técni';';' ·f·ad.Jj)�,i�
"'.

Iil;ist,r,a,t,iva are da
.

às ',pleoudLaôd-à.d'es' e
.

aos objetivos 'odehllidcs no ,p'f;o'je.tó·. �a-.
t.ari .. e,nse de- [)ese�v",lv;me�l.i;<· ,

-, No docume uo, fornecide ,peJo· 'f{dt,I:I-
J;b Govel·,m�dd.r 'à 'divu,jga,ção � ti 'ES�
�ADo., êle.. \};I,i,'I,h,:'1 tôdas' ,a�, �<lzõ'es (J,íle'
l�egeraim a >ef�rma

-

�<;Ilill,iIJ,i�:tr;.t;iva::' 0-:
projeto, en�Jado ,Jll,eIG G�V�ifl�'dF)I: :I�{)
Silvei,ra ao Legisd:il,t·ivo" ep'cQ"j,ira-�€' �ó1s
com,issões ,té�f,l4�as d.a C.1�a. à�ve:f,ld0

, , .., ,

ser ap!1Qvadr:> sem efilíle.md.as -àté )úea-
d,-.� cl.� próxim.\! semalila.
li 'ii seg'I'li::te ,a' í,!�te.g'fa da cárta ",�qe

• ) 'I

o ·Sr. Co,J.c'tlqbo Salles enviólJ ilO 0.0-
vernador J�o Si.lveira, !'la' Iij;Llal s0lici�a
aÓ ,Chefe "do 'Ex'ecB,tivo '0 ewvio' do

'. ante-.projeto da ,reú,mna P�If" êle e).abo
nli'!..., ii <I�reci,açao da :ásséJ:mb16ia:,

.

'·E·�:illente G(>vfl".lJadm' Ivq ·.S)lveirll. "

"Côl11ioiir,te '

� 'e,nfendimeJ;lto' qlle tive
a hoú�a de manter c�m Vos�a ,Exce
)�'cia.>t�\.i9:rbl '�begár '0 pf0geto ,,'de
lei d��c!eestrut'uraçã9 administrativà do

-Podel',:E�êctl�Ii'yQ Estàdl�al.' ,

'

,

! I' :1 ."; :
j

�., '; \
\

,pe'Plil�llfu-'iil'le .aS'sIPwl,m4', (lO long0' des�
ta meJ'S)1;gem a V'0ssa Ex'CeLêEl'cia".' '031-

gtq�S asp'e,c:troi. Ql0 treiGt0 <lJ'tq.� llhe 'Ü'fe.reço
oà co l:?;islg��_ã:q. .''': : .'

(1I.9� L�/� s,iJ'teQ'iúíit\idi 'adri'ÍIi,j;jl�tratdY;'
pf},�@st:a \�em �e'l!I" r\UiJ!l(iJalJ.\l�'eôit(, �o"'P;ô-.
jet'(l) �:ç3i,��:.j:Jil'��$'é/�. de',5nbs�;�'Ml1Il,�i��Ttitif'Gil'
- '<il00um·�t'Ü de �lg'téií1rÇãG' do: caf!:Í<il4cla-
to' ,.e, e:in pO�l'C(j)" IPtr'Ügmma ,de' Govêmo
para o periódo 1'9:'J� -714. N€Je,' fra'ttlr-aJ:
me�te, se' alil'lbarà0 ;as :pbiorid,ádles '� os
'lltóle;,OS pa ra' >li! 'fesgreot,iva,'. o'oil1seóNçãü,
8<ÍIA·nese ,C!]m� � 'da'S -a'ç'óes ·�esej\1llila.s pê-
�o <Poliler PÚIh>lic0, fé i!fis·ttlJiIme,ht'<!l 'q'ue '�em'
'lile sei: d·a eiXpali!Isão ecofl:lô:mi0a a J6ar-
.go. das -d,i!fJelre�tes' ordems. liIe' �mlp'éê��;, .

'(2<;>9 _:_ D,i.zoÍ<l e�� RO' iPr-oje'llo, Catalf1-
'

. � ;:'
Flen�se, 'ql1e 'seI eSipelfa d'o GO�ê:PlilO .gue
seja capaz, efioi:elll�e 'e :ailll'to-"t,itic<!>. :A

'capa'çic(ooe, :a efi'ckê'liloi'a e·a a�fto-cr)t'i�'
oa sã@ ti!,�1.a.'1i·liI'a<iles, a�r.íblqtáve;is, à\' '�es- \

�(,'as. As .péss�as sã'O qL'Ie' fa.z·em 'lo' me
se:mlPeDlfu,o. �lJIl1IilJJIiitratiV0.· Orr,ga'l1liÍT�if o

Estado' cÓ'rrespon€le 'a .�I)i;a r ,l!I,i\liJ sistema
de I esposta aos problemas a êle. juris-

. ,�icionad�8 Como '�s�es lD�'�'ba�m�s as-
.

- sum'e·m�' v,�I,Ia:'Ü orescea�re" hlão de 'Ser en

.f1'e·H!r.l·dos ,'c01<l'\ á aâ'lqda I<ile 'bod<'iS ':os.

m-ei,Qs.,' a !I!I!le'visão i'l�c,iJlij'sive, ijJa..� 1t Sllla

'P rom ta {l,I,i�,jqilação O;tq supe raÇão." ,'f: . éJn

'olltrgo ,da l'l!1,áqlJoi�'I'a a'dIEnnn'iSltr.altiiv.a' ;P.ro
yer as ,f,aCli,[i'liI'<l<iles para 'os e::I'eseÍnJpeIll'fu'os
p,r.iv,@'<ilos. ,É \<cle'l,a <tàmlbéllFl ',a ta'relfa de

_ge.r-ir com .a,deq�laçiã:o a i1Da1..re <!lo iPifO

�uto IJ1terno que se canaliza ao Te
souro PllbliCo pela tribu�ação.

(-3<;» � OOlilsóiente ,da mlÍ�;>ãro que
me tGi 'oa-to.nga<ila, FIO Es'tado :pl'e;]'a ,V0'q
tade de me'us COl'l'l:l!lan,Jire>i.ros dIa AI�a:n
ça Relffov,ad,ora N<a�o<rnail, 'e 'em Blrasí

,I,i'a, ',peJa deoisão .me S'lq.a Ex-celêmtoi,a o'

Serhor Presidente Em'í·N'Q Ga.rras·ta.zu.
Miédioi, <e' 'Colirnjpreelil<ilendo '0 .a.J:tro senti
do Gl�l,S! ne1la se oontelliN, ass�lmi p�8soal
ment.e a 'Fll,issà>o dé ,f,a.21er -a' com,paillibi[i
dade d0 Pro�eto Ca1arill'leq�s'e ,d'e Desen-,'
volvimento com a AdministJraçã;o que
deverá' promover-lhe a execH'ção.

(4<;» - A �ÔII�i'0:il é o ,j'llalf,lei'amento
que se adota ooJ'lo' técm.Í'ca de acel'era
ção, do ,pmceSS0 -de desêAn\;,ol'Vlime�ltIo.

DeseA.volvirne'lil.to que ,é ,i,mW0sitivo j'le
bs oCÍrOll"s,tânci.as .ma ex.pa'liIsã@ i<'iélll1o-

, gráf.ica e da tlrbanização, d,a lormâção
, de um .pro.let.alJ1iado ulrba'!no orescen1'e

rné�te esoola.ri.z.ação e cuj.às ex,igências
'v{11�das se mul�,i.plioam. ta'Til,to 'em de

cor,rênciá da elevação <il0 g,r,áH de 1\)0-

lit'icidade como do aoesso e m,so dos

meios de cotrnmicação. A .Flova siste

mática ,àdministrativa ·q�le estaliFlOs. su

gerindo COnSagra" .tlm !Íntimo rel,aÇ:iona-,
m1!nto entre o j'lriif.loí'lilio 'da aut0l1ida-de

e a conciência de responsabiJ,idad� no

exercíci0 do P.ode.r. CGlmo já· tive a
�

'oportunidade de anteriormente expri-
mLr: "autoridade e res,po.r.tsabUid,ade se

rão, assim, um determililismo car,tesia
no a demarca,r um. plano administr.a,ti
V0 onde a ação descen.(raJ.izo3da sei exer

cerá na sua plenitude, serh pre,jlliizo,
porém, �o contrôle técnico�financeiro
e da fisc,.1llizacão ,especí:ficll dos órgãos
centrais".

Governador
I.

(5<;» Os se'

'd'· "�,iSI€m,a de "01-

ma,y,�(' <iI'os � r��nrsos J;till!<Iil�a ,rs' 'C(,�ij,l" :'(1))
,'a', Iilll,':'der i;\::tç.,:.o. é ,:1 'e\iI''''tlS-1l) ,c!';:s, S:S
tem:"s d� s.iúd� e ��s·'�'I:",:c.i<I"s"(\i::l ".

(c.) �éeXp::llts.'io ,�, a moderrl!li�a�;"o 'd's

",sist��as liI'é,',as,�istêl�9,á tlk�ic;l '�(1)� 's�
,torés:da eC"1101riia. tJIna q:lai·ta 'oldem
d� pr�\)c;IP;ÇõÚ' <Í]�Z' réS'J!1:eJÍ�O '�o� .de�
semr;e;,,!hGS lec J' ôl'l�ic s. As ,1�le; '�'s ,.�I

.

,

"

. I., •

aJ.c�ihçar �e SIIJ1l�et1J.e:iMT:t 'eJlf) 1(2))" � 1110-

'dép!'lii'!2l<ção, "ex�a'·;'S,ã·(1 'e 'd'lven;Íii í;c��;ão
'd'�' panjll'e �'ndlllqstlri21i, 'Pá'r; ,'a:;'Bre':�rllr o

Tl��J i-dle eml)'l'l)ê';o tl'rb:l��': e váiidar 'a
• ..... 1

1'I']eO'<;J tOC'l��,.'ç-ão ,dI(,l� 'reCiuFJ'shs bJII11OIm�', ·s:
,

, •

<
•

,
.. ,'''t' <'i'''''':::'-<:>;, ,.,:O"i ....

,.,(h) _- l'l'l',.c1�,'rI'tma'çtf6,-'<it::f -:;t,m:tjlllifitílr[i:�((')
t' ,,",

-

d .,� '" f\' ,

- es IJm:"l�'raçaio . e �,IIill s1s.'�m:il " ','Illan-
. céiro liIe rlecis-lito 'loc'at. v{,�IfO dGl � l"il o

.
.

desé'''vcol'ViI�fl'll(l), e �lJiIç.hhàtro�, ,a c\llPltu-
,ra :s,is!te.m�tica' e .:!l<t1\.J.iollcão :OOnSe"�Ae;"'-te

\ r, ,"I t

tantl'J ,dBS ll'ec�a�S(l)S ·clo. 'sísilem'� "fi .t,m'Iil0<'i-
W 'C@mo dgs ilTIÍcelJil1iv-os ,í4sca!s 'Fed-e1mis;
(d� - �mo<ile'm,i,zaçã.o dI,:us áNvld�·âf'S '('rJ-

,'j f; 1 I

lim�li'c'i;:'Iis � .«iI'€', �eP/iç«� t;m, !"eifaL in�GhJ'
s\",�' eXip:'lr'tarçã'G .-' ,irnp0Int,�lç.ãh.: e '(e)
'_:_; jlal;p.J..l1�lt'liã«)' do ,tl�,tism0 ,crmeroi,al.
i{JJ,m:a qniIlltl\} e'>M�lt4,jlnJ'l pe,o\=is;<!l'o(1]'e ..é !fe

q'�d;' "'<Id>:\, .à "se g'tq�'''lJifÇ a . lil'!il se'q �(\r,',oei.t0
m -aeF, í�, b�s< tj ;flt'a�'d1::;tiJ'l1l'e��t \) dD" de-

,se ,\,r,�,/jmê,-ít0 --'� ,péf-�ec;...;(..�t:B : > " .... rR
j , ,,-

�

1":r,_;,v�':!(IJ selil�il'�e ,é' ::iI � rttt<e:ny�«) , ";f;plille
iJilf\ss:a.

1(IIiIO�r __:::_ A s",��;ç.5() .J')lfC>Il'I,'st-m 'lp9WlI tais

1f'�4�11111re�al1::ts �esl':ii ...i eXlj?iitr tltrm� fll'I1Iv1a �"�s·
t�";lnlllt' ... It\::re�:{; '(lel'!:il!' 1(jJ'{e. �l'(�' fIm'e',f;)l/') '.tem-

,

,.

�
-

\' .

.,Jil,'" em "q�lle C0'f'�'�'!'re' os i'l'rj'lil'C':""ir)s 'rb

m."<i!f'l'�'� �r'C'f>li08 ,@diJ1llli ��s�T�t,i'v� ,q$('n-

1(1, "� t,,,�(',.. llj ')l,,:L"(áI'<"l'(�f"� -.pt-- � r'\s -(l)'b�eltiv:f'lS \me-

fini1o�- .Qo '�ProJ'e�' ç��atlÍ�e'i s-e �e ,De
'Se·'v'II'\fiJ.lÍllYélfto\;J.

' ,
.

í

(TJY1 � Posso ·di,ze'r qUle '0 cj)l'lilIJlllexo
·'1dl1l1t,,,,is'(.J,'1,t·i�0 P�O,p(iJSt'0 c(mresp(1J'li\liIé a

-t,j'bt rs-i,\te.l'l}l,a glrav.i'�aoio�'a,l: de massas

actnüF,is:trat1 vas, '\a,gi "do 'o 'OOV,·)'I\(O
, d

. Ir. ,. -'
d"eqqtro ,'0 j'l'n<:;C1tI'lO \!lIa ,açao e ' a· ifea-

;;ão, 'e,m pClf'Fei,tGl ,equl,i1,í,bn',i'0 <!Ie cOPJles;
""O I;ldenci:a

"

e pe'rmitilndo ".as ações se

t.o.Pi.a4s eoo nív·eis q�lâ'"1ioos de a'l��'ONO-

1ô1i.h mÚlin· ,r.ilt,m'o h,arlllÔ'J1lico. p0r def,i<Ili ..

ção e '1'1-1r 'o'bje·llivos" .. >No cOlljllmto
emel}ge,pttê tr�s, sec re,t,adqS- <ileseWlpem'rna
:ão ftlAções eslpecÚiqls

-

de atividacl'es

meio. O Chefe do ,poder ,Exeal'l'tivo
.leise sistem,a� <le massas adfni.rnifltrati
vas oCHfla ,PO,sição lJJIo Ceolilt<)'{� grav,ita
vinnal. D21e ,par,tem ·'Os. ,i'JiI'IiJi1�l�SOS de

el,ergi(l adlll,i f1,isU'ativa. Êst'es i,mif'Íl�llsos
iIT1íP,�Jls ·S 'deflagr:ilm ,as ações e rreSumem
.;onsoan';e a i:ntellsida<!le,'.à ",reslponsa,h>i
lid:lde finál dos agen�es pel'àote' 'a au

toricklde. Est,i'J .tiglln'ar.á se'lit)]pre como

i,nieiadt'ra, 'el�.qmlnto ,a res,ponsilb:i,liGla
'de, :'é havida co,nw elerue"to essenoial

cio c1e,Éllilpe':h0 ''Iclmi,Flistrativq.
(8<;» - A estmtuf.i1 :;\,êj,n�liHistrativa

cr'mpreeHde treze - Secreta,rias, a sa-'
ber:

'

(a) '- Seore(,aria da AdmiNi,stração,
com áreà de compet,ênda ar.,.ra,Bge,md6
pessoal, 'mate�ial" ,t.ralilsporte� ,intemos'

dqcumentação, admin.istraçiip: e. vigi
lância .dos própFios do Estad01 ra�iofla
Iização � prodlltiv4da<ile, organização
admitlish'ativa. arqu.ivo ,pmblico e im

prensa oficial.

(b) - Secretaria· eLa Agric'Hlt,l�m. a

(l"e est�� R retos "8 tem�s (la agriolJltu

r�, pecllária, Cilça e, pesca., abasteci

mento, formação e, aperfeiçoamento
t·éc!'l,jco-,proflÍ·ssi'(,Hla�, ��es<il't1'isa apliollllla,'i
extensão' fll''ll, fomento da propllção,

defesas sanlij'ár'i'as, vetrernl e nT�ilfrial;
organização «!t!Js 'IWiYdl��1Q>'Il:s 'e ,d'21 pl'O
dução. rpo:llí��"ca de 'o"n:se;,wl'ç.A'O, re .0- -

vação 'e ·exjpll'omção "k,s 'l'e<C�ql'MS n"q'lll

rais.

,(c) - Secretaria do, Désenvolvime 1-

to, Ecorrôrnico.: corri resno '·sab';H9 .. c1e

geral dê 'P'laub gera] 'd'0 ''GOVhl�O e sua

coordenação" integração' dos planos re

gionais, estudos e pesquisas sócio-eco
nômicos, inclusive setoriais e regionais,

I )
_ 'r

programaçao orçame ntária, coordena-

,ção da assistência técnica, sistemas es

tarístico e cartográficó: 'desenvolvimen
to i ndusrri al , e' comercial e estímulos
fiscais f'ed tdr',l'; s'.

,ld) �� Secretari�1. dá 'Educação, a,

que cabe ci1I'm'caç1\o moral e' cívr�a en

si "o, nillgisT·tniQ e 'ediucação rfsl;a.'
Ce) - Sec')'etaria cla Fa/e'nda, OG>m

competGnci;a Has ál.'e�ls de r€ceita, cles

p_esa" cont�bill'tQa'de, admi,�istJ ações-. a�
zendária, financeira e fl,itrimv icd, a'lI
d'it�1 ia' financeira e pr"p"sta orçdme ,

táli·a.

(f) _:_ 'Secretaria do Govêrno, a q "e

silu pel':tiné,.I,és· ta leplél,e ,'Inç,i", 's"I.·I:l1

e política, a d'iv(llgaçdo, �s leUgucs '"5

, adv::dades '�lj1tL",,'(S 'e j"teJ'câmo'io' o

Wn�l1l() e os esp >r'�'es, alán de out'l as
·atrib�,i\·tres 'q ,e ,'he 'Ioreni cometidas.

(g) - Sec'l:e'tar,ia da .r éls'tiç:� cc m a

c. l"�í:" ':>rç,ru Jll1S Wi\;a;,;lz2tçêes pC'Il:2Iis 'e

a' ( sulto!'ia Jurídica'.
(h) - Secretaria da 'Saúde a q'vle 5'50

a feIas a s'a'úde públi'ca, a ·ass·is:tel'lci'a
m:dico-de'n'tá;'ia e 'h.)s�)'Í�a!lar ,.as �[ivi
c!:tdes nn5él'icas_ e para-m:dica's, as ati,

vidades coml"lémenta res.
(i) - Setreta'ri'a da 'Sel\'utança

.

e In

formações, . oo'nn 'os enc'aí'g'Os das 'ati
vidades de' 'Jjl'lall�ltITenç'ã'O d'a o'i'dem, de

seglll ànçá .
interna· e inforfl;açôes 'no

âmbito 'íi]'0 ES'lwdo.

'_ (;) - Secretaria d"s Se,rviços 'P\'i1b'11-
cos ,com oOl'l1lpetêl�ola ati'l1enire ii l'ei'e

cómuniomç&es, e, energia 'elétrica, á>g:lqa
e 53 neatneil�t'O <básioo.

'

(I) _L &C'rebal'�a ·dé's S�'tV1'ÇOS, So-
C'j'l;S ql�'e es 'i;ao'tl'm:be, ,de ·ineorcad0 de
trab;:t1ho, 'P0liÍltioa '<iI'e 'em'P�i'go, o1'ien�
fações :recllipe'r,ação e a'ss,iS-'1rê'l'lcia ao

me·:or. ':'lSs4st:q,cia à p:),p"'�,aç:ão � '0'es
favoreci<il,a., hal1)iiita90,� eoo"'ômic21S e de
interêsse socia'Í. e, pl;e�Jh'iê'lil(;ia'. . .

(m) _;_ Se.c:retari.a dns Transpo,�tes e

Ob��s, rellllnl;I1�'o-as oQEnpetê'illcias de

cOlístrução e cOl'servação de �bras viá
rias e civis, estudos e projetos e coor

dt' fação dns transportes.
(n) - 'Secl'etarin do Oeste, com a

organizaç.ão que lhe at ribui a legisla ..

d' nertil,e1nte.
(9°) ___! ESjpera-se da reesrult'll�'açã(')

admi istrGtivil que se c0�nsti'ttaa em ims
tr"mento de re'r'ov8çã0 e fo)'talecimen

to, do poder est.;,<lu.::d.. Em ·Iíf,JNl e·",te·!iI

der, 'o p 'der es'tad:lnl se d;me 'siona
m ,is em função da capaci'bde ele mo ..

tiv�ção, �inobilizaçrto e cOlJ'se:nt,irne�nto,
na participação da I,ide,rança, e meoQos

('m razão d"s, qllantitativos de riq'leza
c�;s de matérias plrimas. Assim a graill ..

deza dos objet(vos gera a re,spost; e

desperta o emgeonhto cria't·iv'0. Os adIIe-"
tivos\ esta',be.lecidos ,pe,lo Projeto Ca-ta

ric'ense com a adesão poptllaL ,impõem
11 Adminlis�ração o enoargo de extrair'

o máximo de pr0d�'ltividade d'0s, recur
sos. que é conseqmência da u't,ilização
dos fatores. Vejg no t'exw legall de que
cuido o ve'ÍCulo imd!is�peps.ável à. m)

dei' 'ização do setGr .público, 'ponto dé

pnrtida para a expar.Jsão do setor pri
vod'" em face da Nescente relação de

dependênci.\l entre as decisões de Go
v2rrio e a livl'e iniciativa:

(;'-'vernador Ivo Silvei.ra,
Ao passa,r i'ts mãos de Vossa· Ex,ce

lência, o ,prese.nite tralDalho, sol'ieit,aiRdo
o encaminhamemto a Assembléia Le

gisl,ativa, desejo salienta. que o faço
convencido de que com êle estou hon
rando a alta' m,issão a' mim confiada.
Vossa Excelência, acudindo ao meu

pedido e submetido o texto de lei ao

Poder Legislativo terá assegurado . ao

Govêrno futuro, a possibilidade "de
ini'ltlguraor a sua gestão já dentro dos

('�q'lemas administ,rativos julgados in

dispensáveis por mim. ao pleno desem

pel'ho dei llleu mandato. Pela alta C"In

preensão de Vlossa Excelência desejo
, expressar, finalizando, o meu extremo

agradecimento".

Atirio faz
visita a
tESTADO
o presidente dó Sindicato e da

C�l'S'1l lc)0 Jorna[i'S�.!1"Pro[i�i'Ra� ,�[,�

:Sanita Catarina, AHr'i'O :8'0ss'l'€ f�.7, i:.<l

,��rGl€ de ontem, visita de cortesb "

O ESTADO, sendo recebido pelá dJ

reçao e corpo redatorial. O [orn.i
Iista il1f,0�'Jl10U que" reassumirá nn'g

próximos dias os' cargos dos qÚILS
's'C a�asi1;lou t'em'P0�àtiamen;te :pai: ,21

tra tal' d:e sua 's,aú<de nra 'C<i'<!lmi'e 'd'e

São 'Paulo.

Ivan reúne�se
com· Delfil
seguIda .. feira
'O Secretá.rio, Iv-a'B Mattos, da

Fazenda" eon firmou sua preS(;n�"1

,na Guané'bsl'a, na próxiína segunciil
.f�i,r-v·, "q�b<lndo .

paii'ti!d:plará dI(' 1"eUl�>Í·,:í>o
C�líl1

c <5. lVIi:üslro _De�ifÍl�jl No')t-o e q\l'�
'cúnta'rá' com ;re;P['es'entanil:es de
to'<1las O'S Estados dia Fre:dtel'a'çã<o. O
tenta 1fl1"ii1cipal d'0 e�al':tH�t.rO .S'enl :;I

simit'J1iÍúc',1t;ão e ra'dr·@n_iz:a'Ç�o "d·'�;
[JVl'{JS e documeilll'1:r0s rei'<ltiv0S :;;:';1)'8

Iml�'(1)'S:ttos sóbre lf'iLrodut'Os .. _i[;ro.lc;["tst "";"1'
H'lIa:clros -, IPI -: e Cia'c'llll:alt;�'(l). ·'le
Me[\co3c1orias -' leM.

,Na oportunIllade, os Serrelários
dn Fazenda devetão. f'elebr.ar cO,n

vê:úo visando a padronização rIos

Hvros 'e docmnen1os fiscais, qU'e
possibilitará a reduçã,o de 14 para
II os livros destinados a escriltllra-'
c.�o .do ICM. Dêstes livros" nem

tQdos <;e,'ão' ohri\'.a>l_ói'i'0s, sendo qm;
a}gtms (lp uso geral, enquan�0 0uLros
s'pl\'hiJ .te uso alternativo OH eS'Pc-d,
firo.

TC matta dia
para ··pl1va
Ue· concurso

i� o

marcou para' a. prova de dati
lografia dCl)s cala'clidiiL t0s habiU,ta:vl'O:l
nos ex'alJ1les de ,portu,g'llês e ln')t,�

mática BO concL�r.so para 'o preenchi
me1Jílto de vaga� ,de eseriturád0 �h

t.ilógrafe. A prova será iniciada às

13 horas, tendo por local a Escda

do Senac. Os candidatos são ':011-

vocados em turmas· de 25, obeae

ce�do-se a ordem, crescente dl'i 11li
mero de inscriçuo, sendo e�igi(h a

apresentação do cartão de identi
dade fornecido quando da insc1'i

ção ao c�ncurso.._\
\

BJuwenau faz
leisf para

· {.
I dia loveD· ,u e

Foi i�iciada ontem na cidade de

BI
I /

-.

umenau a 3<' operaçao AC1SO

70-71, organizada pelo' 1 <;>/23° Réf',l,
mellr� de Infantaria. A fin�lidade
dessa nova etapa da Aciso é coope-

I,
rar! com a juventude do municípÍ'(\
atr�vés da ministração de conheci

��ntos sôbre hinos'e v�ltos hisió,

ri�fs, alé� de oferecer-Ih� sessõf'S

,esrortivas . e treinamentos em gl'U

,p�, a l?ar de noções relaciongda�

c9m a alimentação e higiene.
1·(;) númp'l'O de, f'S�olares atingido'!
�ela III Acjso 'vai' a cêrca de 400,
/com os trabalhos clesenvolvenr1o se

,

.
(até o dia 3 de janeiro. As turmas

) serão distribuídas por clube.s espol-'
( Ovos e entidades recreativas.

'

"

14- BC faz culonia de
. ,

férias para escolares
o 14'0:> Eata�hão de Caçadores 1'eR'

�ib,-�tt!i., ua �ila�nhá de ontem, a' sole
n!i«!l<a'Cl� UP abertura da c01Mil'lia d � 'c't)

.

raas, �l.a �,i1aI .se encontram maericu
ladas cêrca. de 400 crianças entre �7

e .13 anos. Durante um mês as Cl; n

ças terão suas manhas pree.ich. a:

'C0'1�� as ruais diversas atividades.
Na manhã. de ontem �10;j re,a'li.t '"

do ''O hasteamento da Band i"a N ',

cional, com a presença de protes
sôres, professôras, representa 1 S

,(\0 Secretário da Educação e Co

mandante .do 14° BC.

O Serviço de Relações Pública'; �

informou, também, que por" ocasião

'da pcl'SSl<'g-em 'd'0 5'10:> aQ1Ível'sárh 'rl'[)

14<;> B.C., amanhã, d4a 11, sea'á CiJm·

ptlÍldJa a segu11i1tJe @1'0:g·ramaç.ã0 m'i(:r�1,(,'
la wllli:d:aü1e: 9,3© - 'Hasl[e'alnren1J0 ,,�1

Ea-ndlt i 1'<1 Nadona�; 8,30<;> - '[<',;1;
ln�·a t'Ul'f:!l gera[ de iBatall�ão, 'cor s:t::m

'ct'O: Leitura do' boletim eSpecial. e'l1-

'trega cle boinas vereles, cançd'J do
" o

iBat&ihão, com salva de liras e rles

íf:ia>e di", tl'o�)'a, incluindo os integran
tes da ,C0>lôQ"ia de Férias. 1\S 9 Ln,

1':(lS - inauguração do Nôvo Es a,

d{o de E;s)Ot LS ..
do !Üa,all1ao; as .:1,.5

� Dernonstraçào de Saltos de I-\v

cl:" o, '_OlH os elementos do Núcleo

,Ae�o,iYe]'restre; 10 '.horas, Iinal das

pf0VJl'S 'csportiv as; 11 he; as -- ".

trcga Ide lWl'ec[·aH12s 'e troféus: 11,30
- COq:1e,e� ,,03 convidados.

Estarão presentes às festividades
I

de aniversario do 14" baLilrLlo ....2

Caçadores, o Exmo. SI', Govern lc1 "

do Estado, Comandante da 5� Re

gi·ão N1ihtll'f, 'G'enel'a1 JoS'é Cam;J S

de Alágé.o e demals .ibhOl](Jades 111.

Hltai'es e civiÍs, d"l C,lpiLal e lIo }�s

til'do.

O GaL Aragão deverá che-·ar )1',

�e, .)0:1' volta das [5 Q10ras a cstq (�a

pi'tal, acoll,pa·nhad'o Liê 6 oficiaiS ele:

seu Es. a"o llLiOl

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

,O 14° Bata�hã0 de : Caca'�toles
,

.

l'j.}oM'lOI:l f�ara '0· ,.:eriodo de',lffi a 17

'�l0 c0J:['l"l;'l€ ;21 lealMdÇaO ('l;as P['OV s

01<6 ,I_'X,,']qU·:'_ de <3%11"l1issao à Esc01·a 1'r,;

;"",l�: <'0Ú" �'e Caddes do !Ex>é;rnÔ)o
,U ·['00-<Ill ,<-los ex,am'es será '(!) Gl,;pO
/

Il�sI2:0;1·al' ·Jos·é J3'ojlteüx, no Est�'e�,üo e

'os 'c., n�JicliaiLOS 'cleverão C'offipar'E"eer
f>J!OS dlÍ-à.3 n:l'arcad0s devidamente 'C1'€

di:'�q'l'Ji,,,'d'§s (;0 'li), os l'espediv'0s ca,l''to'f'S

",1'(' l�dlenti':'ica<Ç;â'O,
[,h'� 'OUlA\, pa,i"l'C, 'o ComaiFl'd'o d'O HO

ran(io cl

Batalhão de C ç�ldores

ClJlln.!t�ri::Ja no l..'lt1xia;J.o ('icl 11, qlla'1..t1J
sCi}_"á COi1l1(lH10fça11 d �1("SS ._�0 c:

J;m�Jis Ulllll cuíiiY-':l1.s:�rio ddqt'I"'!i' U1 J

Qí_rÜI!l.'t;tt.['. () lh'0,s!i )\'.:1:5.. (j_ü: ,'."�' I, • )

líllJ.arc(\!(�h.!) If�ara '�ltS gJ.I\�;;�)l\� 10' c

fm:<l1J1aÜQra 'e plro\"1'S "G!es Oq'{IV_;,\';
s·aito de pr�cisão ,de ,p�,r�:(p d;,1 ''>.

jog'Os de �,a1'-F(J -, Dlé'11 das 's01, [ti

(];cl'cles �le inillDIg"_lrilç;.o ·do 'eSLU},: llt'

:0 qu� é ,0
i!Conjunto Gua'ran�I

C' t d' 1 G
/., .

'1 'p f 't'@ onJ Hn o ",'1:;1 enc;.!é<
'

uaran1 e um pl'OJCW a13J'ova'(\o ,pe a re e1, ur ii

do LalLi!,ádo Gamboriú - sob o n. 16.730, ,.provado pelo D. N. O. S.;
;jilJer«dú

.

pel� D0Il1UÜO' da Uniãó e ,pelo lVIimstéri0 ela' Marinha; )
e Honra ,inc0!'por.açuo imobi�iária, regis,rada no Cartório' do Registro de j
Imóveis da Comar:ca de Camboriú, sob n, XIV, fôlha 26, do livro 8; 1
e Ull1 complexo arquitetônico, cILção de Arnaldo Mendes; já em

conS"-I�.I ruçãó aCliantad3, sôlli'e estaqueamento profelado pelo eng? Angelo Puppi
(' executado pela Solid Engenharia Civil, de Curitiba;
está siluado a Avenida Alântica" n. 3.842, 3.850, 3.860 e 3.870, 11;0 B'81-
neário Calmboriú, em um terreno de 40 metros por �OO metros com dll!rl
frentes, uma para a pi'aia outra para a B,ua 3.604, con'sider:ado, çomo o

rllJleH�'Or iJ')<'lll'to �ara (i)S }:;j'2nhos 'de mar além de ser o mais 'próximo da

fa'i�a 'de asfalto da BR-lO!;
,

co[urp'Õe-s'e de oito (8) bloc0s distjntos sôbre pilotis bempspaçados oi\)ücl('

I'elldo a uma,estrutura estudada, projetada pelo eng'? Armando Malte,
de Ct'l·ritiha e execli<Íada com d0sagem racioHéll do concreto, oorienta<;;i-j
de Bianco - Tecnologia do Concreto Sociedade Civil, também de 'Cul'i,

,

tiba, sete desses blocos. (os mais próximos de mar), são interligados '"m :
f0nwa de "U" S'l!ISPEm'so 'e a:brigam amplos :1partamentos dê ,2 ba nhcil'O:: 1.1,s0'ciais, 3 dormitórios, salã'o e instalações completas para empreg'élch,� �
serviçe. etc. No oitavo hiTh'co, sep'arado dos demais por grandes espa<;cs �

iI
estão localiz.ados apartame'nt0s com kistechnetes dos tipos. semi-duplex e

, � simpi'ex 'de peças ampi[.as e arej ad4ssimas. Uma super galeria _intel'm:,

j : (privativa do condomíni'o). desenvolve,se -ao longo e pur 'entre os b10('í'3 i
com mais de 12 metros de largura �or 1'00 metros de comprimento. E'�Sf, �
super galeJ:ia, que será pavim'entada 'com Blocreto, ligará a Avenida At.lttn-

1,'Uca à Rua 3.'604 é o principal acesso a ioelos apartamentos atr<tyés de
,

oito, (8), halls independe'mtes qhle serã·o decorados de acôrdo com a' in1-
portância do conjunto, por prof.issio'lilal de '-reconhecida c'apacidade. As I
entradas de serviço e de acesso aos banhos de m,ar são independentes e ,
al'ém 'de chuveiros. poss,u'em l·ava pés em número de 10 (dez;l. �

São set�nta (7(h a�artamentos todos com vista para o mar, todnG i
com ., garagem para carros lcJo 1IÍilaior p01'te. Os acabamentos serão dé
priMeira qualidade obe'decendl0 a nünll'ciosos d'etal1:es. desele a �1f1rt'"

( iptrira projetada pelo e't1'q\l Heinz Líppe'lc de Flori�nópolis. 3S inst.alaçõ�s

I,
hidraulico,sanitárias, projeto 'do eng\l Ra\J1 Macêd:o, de Curitiba, com (!

,

empre<:!o de tubulilcões em colilre e execução da Emnrêsa de Saneamento.

do Paraná. As esquadrias ser.ão mistas de alumínie e madeira de lei;
Louça sanitária· em cores 'e azulejos decorados até ao teto. Os m�ta;-s
sanitários serão da melhor e mais moderna linha e as escadarias capeadas
em má/more.

Hav�rá instalações contra' incêndio, para TV e telefones dentro da 1

mais atualiza'da técnica. O abastecimento 'd8 água será feito através

de.,oito reserva!órios subterrâneos ofto sôbre os blocqs e oito grupo-bombas. -

todos independentes.
A construção está a cargo da Canaveral, Engenharia e Comércio Ltcla.,

.

p o nr�79 para a conclusão das ohras está previsto'para outubro de 1971.
As vendas. entretanto, só serão iniriadas a partir do dia 5 de j ,,1)eiró c!e

forma faci�itada, preços fixos, sem reajuste nem correcão monetária.
A incorporarão é cios Srs. ('lmendaclor 11mberto Scarpa e Potigllirínl

Leal, ambos domiciliados em Curitiba.

Coordenação geral de Arnaldo Mendé�.
\
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Pela quarta vêz num espaço Ide quin

z� meses um representante de uma nação
acreditada junto ao Govêmo do Brasil é'

sequestrado por grupos 'de aventureiros
�'T;'- ,. •... ), "'-que tem por objetivo tão som�nte tentar

"�I prejudicar a vida do País. Mais ,uma vez.

o terrorismo declara abertamente o seu

!:lcSCQlnplOmisso moral, capaz de conduzi
:< , lo até o mais cruel e desumano dos crimes,
.. '

COl�10 J:i deu provas em idêntiços atos rea-

:;t � .' " ,',i\, • lízados em outras terras.
UI! iifI� '1.�" r� ,

k
•

, ,

lf" ." � ,.' Não' há causa humana, por mais ju�-I .... '''' , .. ,

ta qu.c se .pretendesse, que justifiqúe um

ato dessa natureza. O .povo bràsileire, con

trário a qualquer tipo de violência, levan
ta ,�UH voz-de protesto contra mais essa ma-

nifestação criminosa que põe em .iôgo uma
vida inocente. Por mais que se' tente, [a
n��i� I) terrorismo em nosso País contará.

"'!i<'f;

�,::rJ.; I-I

'1\.1

"

L

f� .1 ,I ,.

:"
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com II simpatia da opinião pública. Somos
llm !WVtl' tradicionalmente pacífico e nun

ca admitiremos o emprêgo de tais métodos.
l�i".l a CO'lsc!:ução de qualquer objetivo.

.

,Nos três snl_!üestros de di!)lomafas f·S·

ti i!�1i,!'r:;!CJs oçorrldns anteriormente no Rio
i? ei'l!1 São 1)3ulo o Go'Vêrno 'agiu, s';gu do

", "

as tradições humanitárias do povo brasi

leiro, no sentido de salvar as vidas amea

çadas. E assim agindo, temos a convicção,
não se arrependeu de sua conduta porque,
possibilit<.>� a restituição da' liberdade de

cidadãos' inocentes.

Neste quarto episódio acreditamos que
outra não será a atitude do Covêmo senão

a de dor tôdas as garantias que lhe estive�
rem às má(ls fiara que IJ Embaixador Gio-

- -
.

/

vanni Eurico Bucher seja' Iibertadu pelo
bando de fanáticos que o sequestrou. Po

rém, seja qual fôr a exigência dos. seques
tradores, saibam êles, IJlJe, a vitória n�o Ihes.

pertencerá, pois só sai vitorioso de' uma ba

talha aquêle . IJue conta com o maior nü
mero de adeptos à sua causa. E li causa'
que o Govêrno se propõe e está realizando
com todo o êxito, é levar o Brasil

.

a dias
.

,

'melhores, através de realizações. de grande
vulto uue. garantam unr rápido e crescente
desenvolvimento. Para tanto conta' 'com

(l apoio da esmagadora maioria do' povo,'
que acredita em sua ação.

IJlf�lhmente a onda' de vivFncia ,(IÜfó
,';ü pelo mundo, longe de decrescer parece

error
a"ol\unal'�se e seus responsáveis pros

s�guem aghido indiferentes à condenação
públíca. No Brasil êsses atentados recebem
de pronto uma repulsa generalizada contr�
Seus, autores, que realizam suas ações des

respeitando tôda e qualquer norma de con

vivência . hu:ri.ána. Essa repulsa torna-se

ainda mais veemente no, instante em que
se põe em jôeo a existência de um inocen-
.4,

te, como ocorreu no episódio dos Seques-
tros d9 Embaixador' dos Estados Unidos,
do ,Côosul japonês e do Embaixador da

Alemanha e agora' ocorre com o Sr. Gio
v·ànit{ Bucher,

'Temos fé na açãll desencadeada pelo'
Go,;êrno, que deseja salvar a vida do Em�
,b�ixador da Su

'

ça, não apenas por' se tra
'tarrldc, representante de Ilm:t nação 'ámíga,
riUIS' também pm(IU'�1 tem consciência de

�!ue, o povo assim o quer. E, acima de tu

dç, porque sabe t:J Govêrno' que, 'a eX'el.,.
iI o do que já íêz em idênticos episódios

"
. ::torridos num passado i.l_âo muito distante,

" ,:onduta representará não uma 'derrt{ifl
nIas sim UlUa glande 'C digna' yítória mos

oral:

nvolvimento
.

Dentro da
, .�. • • •
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,
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j, ' ';, j;:111" níerecidà esoecial 'cil acão nos

jeirn<ljs determipaclo tó�ico do di�cLirso que'
q:'1 Ministro Jarbas' Passarinho, da' Ed llca-

'-1" " 'ção', proilunciou, como paraninfo da turma
t: ; , I, ." .'de O::lcharéis da ,Faculdade de Direito, da

Ur\iversidade Federal de Sarita Catarina. A
" fiferência feit� nelo' orador à ne.cessidade
"cl��a' P<lfticipação cios h,omens da lei �m qual-)
quer forn1a de dêsenvolvimento foi. po-rtan-
tá, fel iz. \antô quanto se pode jülgar pela
repercu��ão que obteve na imprensa.

"

�'Desgraçado ·1ll0 país, desgraçada d�
naçãq ql'le, a título de, desenvolver-se ma�e�
daImente, descurasse a lei, em cujos fu.nda
Ulentos estão as bases mais 'nobres e res-

,peitáveis ,das qualidades da pessoa humar
ri3". São palavras textuais do discurso do�,

. Ministro, 'que evidentemente quis, não sem

,real',olJortunidade e elevado senso realista,
advertir a r(ova turma de j�'cns· bacharéis.,
qtl� vão ingressar na carreira do Direito.
F'al�ndo a rnoç0s que se armaram espiritual
I)1ente para a çompetente atu'ação no pro
Gesso 4a evolqção IlacionaL e especialmen
t<, rum insta�nte em que Q ,Brasil se recoÍn
pqe democràticamente rara. enfreqtar o fu
turo do ,mundõ, à Ministro Jarbas Passari
.11110 não o fêz a!_Jenas com a autoridade
oú.e a sua nosicã'o lhe aSSC(Tura entre os hó
�iens resp6ns'áveis pela segurança dêste

o presi'�le!'t.e da Fedér,lçf�çl e Celllro do

Cem1rqn do b,t"dn de S8cY Pauio (FCESPI

CCÉ.c;PI, Jq,é Papa 1 (1I1ior, manifestou a apre
e' s'í,., eh chs,e emr>re�:,1 r ial p:lulista anre a/pos
sibilió:Jde de apu"(aç.}o, pela C,"mar�, dos Repre-,
se,').I.antes, em Wa_shi.1gton, do projeto Wilbur
Mil I:; (l!lf rrnpi\c a fixilcão ue cot"s de impor
ta(;ão de 'pf'ndutos manufaturados, aLi in ulttma,
c'-'mo café, c.arne e algodão.

,

Segu "'dq (.Je. a propmiç'Jo "representa um

s�rb de:;pr�s: ígio p" n, as relaçõ�s pan·mneric.a·,
118" pri··'cipa!mclJte no 11l'lmento em que a lllla·

�€tll d,,� EsraG!ns Unidos não é muito ravJrável
na Am'�rica L:rtina"

Ach", l:lmb,5m glllc do ponto·ele-vista da po·

,A'�:' IItica merc:'!nl:iI internacionaL' o projeto contrana
.,

() 'l\adr Exr>:·I"'s."'n Aet, �Io Preside;lle Kennedy,·
q�fe é c;)nsider�l(.to e�iseilci:t1 para niedir a eflciên·
CI:1 da ecoI1(!mi" industrial norle·amel'icana e

gannlir a, estabilidade dOR p:líses em 'desenvolvi·

nlt?'l{O.

TlNI,AS

A j"d('st.rill hr,!sileira de t.int8S e verni7es

ol;::l'.,i'·e�jr'ti-�f Dric.i·ll,ne'�te cnnlrf.ina � iI')1pnf"ta
ç3io. pelo Dep:",.tame'lto N�ci(\nal de Pstn,d�1s

dr;' R"c!;',,'>llI, da tinta anlicnlT(lsivo a ,er' aplica-
, da '1',1,. �;I\,lItllra ,�;letálica d" ponte Rio-':'Nile-
r.'-j � 1"�"j1c1o que .0.' produto já é fabricado no

pBÍS.
,� mn"ifes!ação geral, um problema que

1);lSSO ,histórico, mas também com' a 0hjeti:':
vidC'lcle do observador do panorámê{ ql:a:si
leiro e,. sem nenhuma dúvida, com 'a' visao
do ed,ucador, para quem é impositivQ rl1ü-',

1
r.al o dever, dp garantir o êxito dc suas ati
vidades num setor de magna importâhçia.
Na verdàde, como se clc!H'ecnde. pafticul�:
mCJ!te' dó empenho que sua exd:Iência vem'

dedicando à campanha da alfabetização do.s,·
bl asHcil'os, é ace-ntuada, nas suas palavra�.,'
a intenção de. evitar' qtle se desviem, as ,f1DJ-.
ç.as\, d? ,d,esenvolvimeQt� ,ga��iomtl p-tra ;t�lif-:,
dências que. lhe solapem o eqm1íbl:1O espi
ritu.al, no conflito que Ja se entre'Ul0st.ni:
noutras part.es do globó - entre as con';
q ti isLas do vel ho hmTI<lll iSll10 e as sOlicitá-'
ções imperiosas da técnica. Pensa, p'ortan
to, o Ministro Jãrbas Passarinho na indis
pensável .contribuição dos homen's da lei'

.

para o esfôrço do desenvo1vim�nto, que
nào �)resc'inde dá lei, dos direitos e conquis-

'

tas humanas e do permanente equilíbriO,
q�le raciol1a:mente se. illipõe. ao ptocesso�'
110rmal da civilização.

.

Onde o Direito vacila periga a ordem·
paI 'tica e social, com .sacrifício de todo es-

'

fôrço concéntrado, no objetivo dó ,desenvbl-
.

vimento geral. Vale refefir que, implitcita
menté, o desenvolvimento de um ,povo nãp

, se. icollsegue' sem' o desenvplvimento inte
graL do indivíduo. Essá acaciana concepção,
por incrível que pareça, tem o seu lugar. en
�tr" �as mais oportlil1as ach:ertências que se

.

possam dirigir aos que supõem possível de
senvolver uma nacão. sem funclamentalmem
,te',aprestar o hordem pela consciência da
futição que o in�gra ná comúnidade em
que. yiv�.

: Seria, sim" desgraçado o país que, na

expressão do eminente' Ministro· da' ,Educa
ção, "descurasse â lei", e, pois, "as bases'
mais, nobres: e respeitáveis das" qualidades
da' pessoa humana"" querendo desenvolver:.
se, r,naterialmente, sem o apoio duma sóli
da' e esclarecida consciência de direitl:>s (:1..

�ein a _própria �onfiança �a }e.i, sobrepo�ta
a quaIsquer 1l1_1unçoes contrana� aos pnn
cípios da dignidade humana e' às prerroga-
tivas daI personalidade. .,

--

,

.
Creio que se deve a cOhsideraçi)es dês

se tipo ainsistência com qüe se vem pondo
em realce, ...ria brilhante oração do Paranin
,fo ,da turma de bacharéis' catarinenses, a
qügle expresivà tópico, que erlcerra tam
bPl11 uma confortadora evidência de que o

Brasil, visando aceleraaamente a esêaoar
ao. subdes'envolvimenlo, não perde de Vi8-

: tÇl ;:'ô preceito' irreversível' da fundamentál
pFevafência da Lei e do Direito.

Guslàvo Neves

,. \ '

.'

c2.beni,00 diretor da Cacêx, Sr, Rened.ilo Morei-
,

'a, sollJçi';nar. porque t' exame ,de s'mihridade
,

real!7,aclc' pelo órg�t(1 C,..1I1Slql'OU apeiJas Hill,), pe:,
qllua direre·.:ça de eSl'ecillcacão técni'c,a entre. a "

ti lia pn'duzida pela firma Craig·VetlewiI�kel, di"
I' "lalena, t: ;,1 ploduzida pela Kauri ,SIA' Pt'O-
dutos. Químicos, da Guanabarú. (

ALTERNATIVAS \

.Empresários mostralll-ss·apreenSiVOS

\
Em razão dos divers'ls aspectos que envolL ....

1
vem o pr0bíema, �I C:KCX in realizoll lima fen
Iliã,", com. rcpl csentanles da firma ill'�lpsa, do
DNt:R e do Sindicato da Tncl(,stria de Tintas e

Ver',izes e de Preparael0' de Oleos Vegetais e

anim:lis dt' Estado da GlIanabara,

Nesta re"'li5o, os representanteS da Craig
Vellewinkel p-ropt'sel'am incl"sive que. a Kauri

fabdcll�se " ti:lt, q"c preenchi" ex:,tamente as

es"ecifiC"çi'es de'e"lllin;ld;\S pe!') DNER na c'ní
corrêl1ci:1 p:ua a cUllstrllção da ponte, sop licen-

.
.

\ ,

ÇH.

Os pr0dlltnn.":"l naciqn�!i" c()nsirler(\r�ln1 enn,1.0

melhor, "jler�ativa q'le o DN FR altera,se ;)�. e's
pecificaçi'íes dn tiFI:1 pilra 'l"e o Pl:odlltO fahri
c<lclo no Pl.1ÍS seia apl·''Vei'ado. Explic;aram qne

:J tinIa :lntic·�"rr(".';i;Vil hl':-I"ileir,t é de tão boa ql.'a

li(hd�' (íl'e "s. e�I:"Cil'f)s' n:i,jnoais já a lItiLizan�.
seUl lJecess;,hlde de ill1r"rl�H,

O dil'elnr doa C:.lc('�. Sr B�nedito Mon';ra,

') fico\! dI' COPVl)car nova reunião com ,IS p'utes
htrressndas 1�i1nl dnr a pal:tvr:;' final �obre (>

'.

I' �U'. I

...pr�\Jlen1a, A: tetidéncia, segundo 'técnicos do Gq·'
Vi�f;io, e de qÜIlciliar os i!1ter�ssés' bm jogo:"�'

\

As últimas l1l.l3didas lomadas pelas autorida.
des no ambito do Ministério da h1dústria e, dr)
C:omércio cIev-e rã:.} dinami13X, imp,)!,ta(jJões bra
sileiras de úl<Ícl',ill<lS e (�quipall1e'ltos :s�m 'simi
lar JJacional e matérias"primas essellciais, seglln
do opi:'iiio de técniws governamentais,

Recon.heceram êsles icc:1iC0s que as expor
tações br�lsi'leir�lS d':ste ano se pn\cessaram abú

:x,'. do nív�1 esperado pela", autoridades. gerando

,\�)clusive problemas inflacionários no' sistema

I,qpetário. As estatísticas levantad,is a.lé se tem

br9' reve�am ,que o· 'íncli::e de crescimento �'1S
,mRort:J,;oes 1IC,OU em torno 'ele 4'(0, em con

.traslé com os 20% das import·ações.
\ ,

'As modificações introduzidas segl.ll1da-fei.ra·
(titim<', n<l estrutura do Conselho de Desenvolvi·

mento'l l!idl!;:trild. qÜ Minislério da Ind(,st\da e'

d'.' COI\lércio: devei fio aeelnal' o processo de
ip'chlst ri�li7,;;ção ,e� enl consequência, tornar mais
ránida a'. aprovação .de projetos que prevêéni a

,

l-" ,!.

iJlJp()rtaç�0 cle bens ·cle c"pital. )'Ia estr,utul\a 'Ul-.

'Iiga -.10S Gr'lpos 'E'.éClI.tivé's.- o, projelo, le-

yavaln ;-Jl'é seis hle�e$ par,) ilprov<\çào.
.

F�I"J0l'i'liflo .d()� lécnico,< 'governaiJ1Cilais é
fort� lecicl� pe.las 'ii 111 p!i ficações aeiministralin,s
,

j 't1 I G >. 'i' "mtro( IIZIU\S ,pe a. 'accx. �nos ,LI t:,UlOS j;JJes meses,
no Pl'Ocess� de lIilport<lç:ao,,' f. '.

I
\

1 Pa,h.: �a Cosia>Ramos

Dentro de pouco mais de um mês 0 cronista entrará em gôzo de mais

que merecidas férias e é bom ir programando desde já as semanas de ócio

, oarígatõrío que a lei assegura. Por mais que eu r.elute� em não tirar as té

rías, sou legalment.e impelido a gozá-las por determinação expressa da CLT.
Cidadão respeítador das leis, defensor da ordem e do progresso, jamais POi
deria me rebelar contra tão salutar dispositivo legal e nada mais me resta

qüe não curvar-me 'submisso aos imperativos do díploma ernr questão e pas

sar 30 .dias no ócio absoluto, na compulsória malandragem. E' preciso refa

z'il'�,me ;das �rgias gastas num ano duro de batente, com a cabeça e as

mãós caléjada.s de sofrerem os rudes 'golpes diários do pugilato com a má

"�íítna de �sé]�ever. Eis aí o sentido da lei, soberana pa, sua sapiência ao re

conhecer qu� ,ninguém é de .terro, exceto as estátuas e .a PORte Hercílío '!'uz.
.

c Vejàmos; i'ent'ão, onde gastar meus, dias de lazer: Fascina-me a idéia de

passá·l�s::'nas:, ilhas Bahamas, bebendo água de côco y assistindo aos r�: i

quebras das, dançarinas nativas. Colocaríá sôbre meu peito juvenil 'tostado I
peLo sol um Ç:blar de flôres e me deixaria levar no embalo das brisas maríti

lUaS pelos sons, das guitarras e pelos cantos das virgens da aldeia. Poderia
..

ái�da fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo a bordo do iate Cristina, borbo-·
, leteando pel�,s arquipélagos que se c�uzasserrt em rrieu caminho, 'banhando-

I 1 11)€' nas cachoeiras, agrestes e pescando do convés peixes de prata que S6

i dGura:'�am no, azeite das frigideiras d� bordo, Um safari na Ãfrica. não fa�iar l1lE;)U genero", pois mais valem dois-leões BO campo do que Um sob 'a mira'

" �la: espinngarda. Paris, Londres, Roma, 'Bruxelas ou Atenas levam o risco de
f,me, deixai'. levar pelas .tentações .mundanas, tódas elas afastadas des- meus í,

I honestos 'propósitos nesta hora de escolha, Quanto aos E,stados Unidos, os ii
fllmes da Metro me mostram 'em tecnicolor e muito mais barato os locais; � t
c�p atração turística que as emprêsas de turismo colocam na Sua

agel1da.JI"Tudo isto, porém, figura apenas nos meus sonhos, pois se a imagínação é_. ,

farta' o dinneiro anda escasso e sem a conjugação dêsses dois importaptes 1
r'eqUlstro,s mal poderei atrav'essar ,a pO,nte. ��"�erei mais modesto nas minhas- pretensões. Vejo no mapa que no inte-

'i�iriór de :]),1:in(ts existe, uma cidadezinha chamada Vargem LinCla. Jan1ais ouvi' I

ialjir de 'tal' cidade, mq_s q_ imagino peqUlena, com uma igrejinha branca no
.

� I
,

çentro ,da :t:>raça e com a maioria das su�s casas ,também brancas. Pelo meio ;1
.6�,cidade,passa um rio manso e, barrento" em cujas águas navegam boteS I:
cona�4'indo 'fumo em cordh, couro e �imenta. Fora do centro, tôda a mar· i!

. I,: g:efu('d'o' rio' é" formada' de, campo onde past�rll honradas, vaquinhas malhadas 'I:
,� j:qp'f"1:Ç:irn'ecem ,9.8 d�lic�()sos .

q\i�ijós de' Min,as: Hayei'â um ,fazendeiro pobre
1 'i,�qü���'e:, fornecêr:;i abri�o; etl;! cuja' t\a&.�,:'terei uni qjlartinho' com �oupa de .

;, l':,C!}i\i�:) limpinha, um cavalo velho para tr9tar, na est,radinha empoeirada e'
j! "',úiilá"garrafa da boa çachaça de Minas pata. molhar'!l garganta. À noite, acen- .'
.

I: d�t�tri.0S·urna fogueira parà a�sar a vitelinha morta naquela manhã 'e ent'ão,'
;' !lOS :·contarel1].()s, histórias,. com o' p�s,soa� . to,�o reunido. N�rrarei na minha

-'I' p8:1ida: tetórica ca<jOS e coisas aqui do Sul e desta Ilha e êles, de sua parte, "

"

'Ú1'8' ;éontarão 'coisas maravilhosfis da �ua região, de um riG cheio de eSl11e·
!

f- ':r::tld�s e, 'de'_ur'na montl:/,nha que na erosãp das chuvas 'deixa' escorrer pepitas .�
'cte::oüro pelos seus costados., Falarãq com orgulho de Vargem Linda, pro· ,IJ ,,,iverment� .fundadl:j, pelos :aarideirantes,' cuja história está pontílhada de'·

.:

êrim�s' misteriosos, paixões 'Violentas e gúerras épicas. Tudo assim tão sim

pl�:;,' e tã,o humilde. 111..lma conVivência fraterna entre homens tristes, e bons.
E kt�' ar�a�ia va'rgem Linda '8 seus ,habitantes, com seu rio e suas casinhas1 \ ....

" •
... ,

branca.s,:

, VARGEM: LINDA

\'

.", \

O, FUTURO DE IVO �

I" lE1';t�i.\ çirculando 'com a maior in·

st#ê�dia Q: boato' de"que o Gov,t.;:r
nadar' Ivo Silveira seril}' nO)neado
�'e,ftót ,da Univers�dade. Federal, rl�
sp.eessão,' do professor João David

Ferreira 'Lima; cujo mandato �xpi
I ra no final d�,Q.utubro do prQximo
I anO: O boato', teve' Oi'!geIíF" numa

I
notícia publicada h;i cêrca de 15

, dias por alguns jornais do'RÍo e de'
i São Paulo, segúnd o a qual a:l-
1 guns' ex-Gov'ern�dores selia.ffi ,no
meados pelo Presidente Médici rei
'tores de Universidades Fede�ais,

,

.

em; ::1971', si:m,d.o que em prime�ro
,

lugàr' aparec{a: o Governador Pau·,
"lo .,pYl:Úen�el�omo futUro Reitor 'da
Universidade FederaL' do Paraná,
em substituiç,ão ao pr:ofessor Su-

1?jjc�. de Laocetda. \"
"

.

�kgundo
.

a legislàção específic,à,
5> cl(rgo' de R,eitor não é privativo
de' professôres universitÚi()s, PÇl
'dendo ser �ocupado por' 'qualquer
membrq da ,com;'midàde, dé�tro de
'certas

-

e�igên�ias, . desde: que indi·
cado

.

em ,lista sêxtupla que será
r

. :'�1)l:Jmie'tiçlai::à;'indicaçãO; presidencia:I:
,I� 'A,ssiin sendo,. o Sr. Ivo Silveira te

.J ria plenas condições legais ge fi
gurar nessa relação.
Não me' agrada falar sobre boà

. ,tos, mas a insistência que cerca

: :ês'.te; ;rÍlerece algumas palavras. ,

'

I
" .. �cú.ntece que o J;Jróprio G�y�r-

L i nadar ficou surprêso quândQ, ou·

i' tl'O dia, um assessor da sua inti·

,
midade levou·lhe à notícia do 'boa·

1 t N-' ,

t'

� ;0. � ao' eX?)S e ,absolutamente mi,;
da de cQn,creto em relação ao as.

:' sunto, mesnl'o porque o/futuro
1 pé,ssQaJ tÚ)' �L Ivo Sílveira já' está'

. t erri, parte definido. Entretanto; a

posição quê, terá assinp. que dei·
xar o Govêrno não exclui a pos
sibilidade futura de ocupar mn

�

outro imPortante 'c:_:trgo adminis
trativo que poderá ser, entre vá.
rios, inclusive o de Reitor, da
UFSC. Mas, por epquant6, tudo o

que há não passa de mera e remo·
ta especulação.
f9TQNOVE� I

O jornalista Lázaro Bartolomeu
está pensando em promover . na

revista Sétimo Céu uma fotonove.

I,
la inteiramente fotografada em

I Santa Catarina, objetivando a di·

í vulgação das belezas turísticas do
;"hossd Estado.'

'

) As primeiras tomadas poderão
ser rodada,s já em janeiro, em có.
rés., apF.Oveítandp a ,j;em:poradq de
veraneio em rlossa's

'

principais
pr�ias,
CISNE BRANCO
,A' convitc;l 'do Almirante·

,

Herick
lVi,arques Cami�h(t,' a Associação
CQral de Floriahópolis cantará du
rante a missa que' será üeleb,rada'

.;110 .p�óximQ ctom,j�go, às. 11' horas,
, .,

-�'T"-'� _'� ......... .,.......-t.

4

I

1"'.: ( .. �

Marcílio 'Medeiros, filho.",
• 1

.',

': Ii 1

I'ria, Catedral Metropolitana, em

Ação de Graças .pela passagem do
, Dia. do Marinheiro.

" No' repertório ,do coral. para a�'
missa figuram aSI músicas Cisne � ,

B.rallco, que é o Hino Oficial da ,�
"Marinha de GUerra, e. Eu Ite Amo :

I'l\{eu Brasil, de autoria de "Os' In-
;

críveis", suéesso popular que já � rmereceu, innclusive, o aplauso do <
.

Presidente' Médici. '.11, ISE(;RETARIADO
O futllTo Governador Colombo

:j' t
Salles ,ni\-o anun�iará a -comp�si.ção'� !

,

, ,do s,eu ,Se,cretanado n.o ,p.roxmlO � I
; dià 15;' Cor{lO ,foi divulgade>; nãó ,; ":
\en'dq ainda' data marcadá',:· ... 'para �l
fàzer' o pronunciamento público' �"
,em que dará a conhecer- os nOmes
dos seus auxiliares.

pentro· de'*breve� dias o' Sr. Co·
..lombo Salles será entrevistado pe
lo jornalista Arnaldo Lacoinbe' em

se'll\ programa Debate em' Paine,!,
'na televis&,o carioca:

UNIVERSITÁRIA
Não s'ará surprêsa pará esta co· f.

, ':Iurra"se nos próximos, anos 'a refOr. I
ma universitária da UFSC' sofrer I:
a�teraçào, "

com a eliminação do [,
Centro çie Estudos Básicos. Não f

. só 'a reforma uni�ersitária da f
.

UFSC COmo 3, própria legislação
que, rege a'matéria ,poderá ser al-
ter'acta.

'

FOLClORE 1.1O folclorista Doralécio Soares
Ja�çará airida ê�te mês e S'8U livro
\
.,Aspectos do· rodare Catarhíense"
em edição do autor que já está
sendo impr�n?a' na' Imprensá Ofi-

,CÍal dei Estado,
I

:;:1
IO volume consta de 120, páginas lcom farta ilustração e "focaliza, o',
I'folclore em Sànta Catarinan nas

. SUHS 12 mais importantes mani.
festaçõ'es.
PLACAS I

I'.
A Prefeitura Municipal acaba de

firmar contrato cQm uma emprê, ':
S8 partieular para a colocação de:
placas de a.crílico iluminadas com
os nomes das ruas da Cidade. O cor;. I

t�at6 não onera a M�nicipalidade
e as placas serão financiadas pela
publicidade que a emprêsa coloca
.ní nos postes próprios. que coloca
rá nas esquinas das nossas ruas;
Os po�t€Sj aliás� serão dé ferro galo.

vàhizado a fôgo pre;renir mais que
prováveis estragos )Causados por
um milenar hábito dos cães IsÁCo nós' LIMÕES

. . .

I' ,

As�j.m tl'Í.!e a firma empreiteira
conçluiT a pavimentação da Av'eni.'
çla Ivo Silveira, deslocará seus' ho.
mens e'�eqi.lÍpam.ento para o

\

'Saco
dos' 'Limõ·es a fim de prôceder à

,

'recapage� 'do asfalto 'daquela; via
pública, �tu�lmEmte em estado Ías- "

. :timável.\' , I 1
. i ,"

, "

---_._-=.-
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(Cherem 'Net-to'B, Cill. U'da,j
A MAIS E5t'ECIALIZADA ',DO "RANIO: '-::"-08 ]\;I-ELHÓRES PREÇOS

E3TEEITO - RuA GÀE,"r,iBERATO BITTENCOÚRT, N. 200
.

- Em" frent€, à c�llrl:ascarià '!'Faisão" �.
,

.To!{os de JantDr - Ch'á -- Café - Joges .de, Crfstal e Vidro
Tudo para R.estauran�es _:_ Bâres

,;

- 'H�téís', "

Pecas avulsas - 'pratos, - "xícaras (lanecas ,_:_ vasos" - bibil'/',s
-- leiteiras -- açucareires, étc'.· 'i

I

Faz reposição qe peças de, j'Ô�9s de '<IlOré�la��,' dé qualquet marca �
,

'

Cristais Hi:!ring:

III I

i i

(,
(

.. malhas

Heririg
, I.

Informa

Vale se adapta à lei

'Sanla Catárina

,

Argentino '} .,;,

o Grupo de Trabalho, criado P0,
la Associação dos Municípios do Mé
dia Vale �h� Itajaí, COI!! a finalidade
de atender ó Artigo 171, da Nova

Lei Orgânica 'dos .Munícípíos,' tem

'reunião marcada para o próximo /

dia 16.

O Artigo 171, determina a adap
tacão e a atualização dos seguint: s
documentos: "Código Tributário dos

, ,lVid1iCÍPiO\, Código -de "Obras e Edi-

ficações. Estatutos dos Funcionários

Municipais, Preceitos para a Con-'
tratação de Pessoal, ern Regime 'Es·

pecial e Regimento Interno da 'Câ·
mana de Vereadores.

r

Além dos representantes dos 11!11'
"nicípios' integrantes da Associacâo

<,

dessa reunião autoridades do Tri
�

'bunal de Contas do EStado Secre
,taria d�' Fázend�, SERFAL � SUDE·
SUL.

CQoJerativismo tem sua

c,amoanha em ': C. Porã
.; c">';'". )h� 1 n(H)' pessoas pantiéipa- 50 MI�. MUDAS

ram :ôa Càmp1'inha de· Cooperativismo,
.

'Mais d�' 50 mil mudas de árvores

l'�;�Úz'"da' recentemente em C�'lll:,; frutíferas de' clima temperado 'deve,
Porá, numa promoção conjunta -da . rão , ser plantadas no próximo ano,

'Cdopel'ativà' Agrícola do' Municljíio por 25 agricultores de São Joaquim.
e escritório local da ACARESC. .;\ estimativa é do escritório 10';;.1l
'A Campanha teve como objetivo da ACAf{ESC que, no, corrente ano,

promover a educação cooperativista
no, meio rural, .visando- �ma efetiva

participação do .agricultor no movi
mente cooperativista da região.
;A iniciativa constou, rIe' reuniões

em 11 'comunidades rurais" com pro.
je:ç,ões -'de filmes e realização de pa

le�tL'cis ,'sôpre ,b cooperatisismo, A

CÓQP�,rativa Agrícol� Mista ele

C�nha POJ.lã, com eêrca de 50Q asso

ciadf:ls, está,., prcmçvendo -a cotner-•

'1!'!.
• 1

clalízaçâo de 'cêreaís, fumo é suinos

prod'uzidos. no múnicípio, 'além de

manter uma secção de consumo para

fornecin�ento de fertilizantes,' deferi
sivos,' sementes é máquinas agrÍc(1,
,làs, necessár·ia's à produção agroiJe-, I
cuária.- ,

.

orientou a implantaçào dos primei-
1'08 ;-,orl1<n es de maças, num total de

12,300 mudas. �

,

EII'! São Joaquim está sediada a

Uni�ade de Pesquisa Aplicada, �
Fruticultura, da Secretaria da A.�'rj·
cultur a, além do Pôsto de .Produção
de Mudas' da, Prefeituras Municipal

(ql.Je, em 1971, deverá produzir mais

de 8 mil, mudas de .maçãs, nectari-
nas, pêssegos e pêras, 'f I.

,.
1

.

M ,

,O· volume de financiamentos a zrí
colas para O' cultivo da�,50 mil �u.
das, previstas para p próximo ano,

.

conclui o lnforme" deverá' atingir a

meio milhão de cruzeiros, com re-

i cursos liberados pelo Banco dlo
Brasil.

.Lauro:lara

Norberto logo Zadl'Ozny, o bllI'si.
kiro que ata.cuu o mercado ame·

ricano é' Comendador da Ordem
de l,{io B!anco e, foi apontado pe
la Associação dós Dirigentes de

V�ndas do Brasil, "O Homem de
Vendas do Ano".

l ii ��
O Cônsul, da Argentina em San-

.

ta Catarina, Sr. Íloberto D. Palari,' I

no, ,

confi�mou' para Hoje a entregá'
'

do "Prêmio Nobel de Químicà àtl'l'
cientista argentino Luis Frederico ..

Leloir, o· primeiro lati�o.amer.ican,q I,
a ser distinguido com tal honrariâ,

. ',')
O professor e pesquisador Luis

Federico Leluir pertence a uma tra
dicional ,família .argentina 'e foi dis,l!;

tinguido com o Prêmio Nobel dê'"
Química, pelá descobrimento> de nu.

cleótidos' de ',açúcar e' o seu papel
'

na qios,!nt�se cTQ�' carbohidratos.
IAtual membro do Instituto de

Pesquisas de Biqquím,i�a, da ·,Eaq.!l,
aa'd� ,de'Oiências Exatas e Naturais,
da UniVetSidad:e de' Buenos �ír3S,: o �
Professor Leloir formou-se -

.ern me <\:P:',
di�rna �'m' lQ.3+ -.

,' Começou ?:;iua: �"'�
.reira de' lil,esq:uisador' �ni; Bue.Jhs ,�!
.tull:)s,- �ollfin,u�JJdó 11a' IngJM�ra�"ej�J
110'S Estados' Unidos: DunÍllte '_'YÜ>Jt:�
anos foi assistente do professor ar

, \ _.._.-�

gentino 'Bernardó' Houssay, também ,\

laureado' com, o Prêmio Nobel. "�
Em 1946' atuou "no In�titutó de

Biologia e Medicina Experimental
de Buenos 'Aire's e, no ano scguin..
te foi designado titular do mesmo
Instituto.
Em 1952,' o professor; Leloir diri

giu o Departamento de' Bioquíltll�a
da Universidade de Buenos Aires e,
durante 19.58 e 1�59,. foi .Presiden
te aa Associação- Argentina.Para o

Progresso da Ciênci�:' ',' ': .. ""

Jft "'fói" membro' 'db. :C6n�el�0� N:{':
cional

,

de Investigações . CieJjtíficas'
da Argentina 'e é -cerresoondente
da Academia Nacional de Ciências
dos Estddos Unidos, da Academia
Narteamericana : de Artes' e Ciên
cias e' da 'Socjedade" Fil�sófica dos

Estado� Unidos, além de possuir o

título de doutor' "hon�ris causa", da
Universfdade de' P�rís.

�Poucas descob'ertas I09raram um

impacto tão grande na investigação
bioquímica, como

.

a �do' P.rofes5�r
Leloir", 'çliz a deClaração da ·Ací!cle.
nlia de 'Ciências da 'S.uécia.,

.

':Sua obra' nos' permitiu um Ver·

dad�iro ,conhecime�to �os amplos.
campos da bioquímica, de onde an

,\
, ,

tedorme�t,é 'só podíamos· recorrer 'a
vagas hipóteses<'
'o Professor Efik .

Rudberg, da
Academia Sué�ia, declarou que o

Profess'or ,Luis' Federico Leleir. po· ,�

deria. ganhar às" 'prêmios ,Nobel de ,

Medicina e, dé Química, �o '�esfuõ ;;-:';>'
\ .' '� \, ..�. i;lt' �

'tempo, porque "sua investigaçãp,�, .1:,,<
fu�damental par� o entendi"ie��� �, ?
da forma, em' q,:-,e t'fabalhà, o ortiifj' ':'-$�

nismo humáno." ��j
.... -

, "

DER muda dala
para receber "',
material
A direção·geral do Departam,ento

de Estradas, de Rodageín está infor.
mando que foi alterado () prazó pai'a
a entrega' de IJl:opostas relativas a'J

fornecimento , de materiais destina.
dos às obras de calçamento 'da 'i'(j�<I'
dovia SC·22, �o l trecho Pan�'Oça,.San, '

to Amaro da Imperatriz. De acôrdo
com

..
a l1'\pdiflcação introduzida o

término do pr,azo· será às 15' horas \

qo próximo dia 18: "
.

.EMBRATEL,

DentI0 de duas semanas apro

xinladamente, o blumenauense- te
rá oportunidade de assistir TV a

côres. A demonstraçã� será felta

pela ��BRATEL, com imagem
gerada no Rio. Quem pt'estou a

informação, foi o Enp.:énheiro Car
los Eduardo Párto, Chefe do Dis
trito dá EMBRATEL. "O servíço
da EMBRATEL em

'

Blumenau
,está chegando ao fim· Depois da
Central automática, deDois' da

.

Disc�gem Direta _a Distância, ago
ra com ,demonstração de TV 'a cô-

, f

res,. so nos resta conservar o que
rea!izamos", palavras de Párto
para o r,epórter.

realizadas no período das 24 às � I
horas. Atualmente a redução para

I

as ligações no' pedodo das 20 às i
6 horas da manhã seguinte é de 1
40%, m�smo' em t:iqades'que não i
disponham' ainda da Discagem Di-'
reta.

'

A.TAQUE BRASU,EIRO
A última "Veja" está circulan

do com capa dedicada ao indus
trial blumenauense Norberto Ingo'
_Zadrozny, com título 'de capa -

"Um Brasilei,w Ataca o ��rcado'
Americano" e no seu interior de
dica \al-gumas páginas 'ao indus
tnal, à firma qne. dirige - AR
TEX -, fazendo também retr'os

pecto na vida do exportador que
enfrentou os EUA.

"Um Danny Kaye, sem topête.
O narh pontudo, como' o bico· de

\.um pássaro espirituoso, plantado
num rásto' sêco, sulcado pelas ru

gas e 'morrem no queixo. Nos.
olhos, há um pouco de melancolia
e outro tanto 'de ironia - e timi-:
dez- no so'rriso", diz' VEJÀ e"vai
adiante anallzandQ' os méritos do:
industrial, um pouco, da sua vida,
snas atividades e seus 'planos.
'CONTADQRANDOS

OS Contadorandos 70 da Esco
la Técnica do Comércio Santo An- I

tôr,lÍo têm cplação de graN' marca-I
da para sábado no Teatro Carlos

i

Gomes e, logo após, o',Grande Bai
le de Formatura. Na turma que
como Paraninfo o Prof.' Marcos
Benriqu� Buechler está (a linda
TeIma Elita Pamplona.
-,_.----

Em Piçaúas, a partir de sexta
feira, .0 MONêA 'Cãntigo DominÓ),
agora com mil bossas e presença
de Murijo, Medeiros, dando toque
de Blumenau no local. ,

Na sexta' feira também a' inau
guração, às 1.7/ horas, do "Whisky
Bar", anexo ao Cavalir{ho Branco.

A EMBRATEL deve lançar As 20 horas daquêl� dd já estará
, dentro :em breve a taxa do "cora- 'funcionando. \Os móveis êm estilo
i cão solitário", com gràncle redu- antigo dão toque especialíssimo à
I cão para as ligações

�

interurbanas fina decoraçãa.
____� � � � �f__

.

�.

Poetisa
...

.. ' ,

catarineusê
lança

..

fivr.�
. '

,
i

A poetisa
'\

dá

'"':

.A eX:lnpro�;, do qU� ioi feito �(lE
,allOS ant!;riOl;�S, nos )1ias . qu� <:Int�
cedem, ü' :Natal, ,I! Associação Cor,,'

es'tá apres'entando seu� retÚáis 'en,

varias bairros da Cia�de;
"

Amanhã, dando 'continuação ,

Tempoi'ada, o Coral da Cidáde e'sta
rá. às 20,30, na Escola de Apre'iH:I
zes J\lIarinhefl'Os, em Barreiros, se):
do, que, no dia 18, às 26,30" far;'
uma aapresentação especial de, CD·

cerramen�o" em plena r�a 'Felipe
Schmidt, sob a marquize' da Cai>.
Econômica EstaduaL

.Segundo declarações de seu' d

retor presidente, a .
Caixa Estadll'

continuará apoiando tôda e Qualqun
iniciativa ,pública ou privad-a, q.ll"
tenha por objetivo a difusão da' cu]

tura, não só na, Ilha, 'com? em tot!
o Estado

o 'diretor·presidente cla Caixa ·E'�",

nômica Estadual declarou·se '(li I

mente' satisfeito, considerandó 'po:-\
tivos ,os' resultados �o.btidos pela', ';It,
1ização do computador Primeirãó, Ú
Sistelna' de Contas Correntes.'

, ,

Segundo o sr. Jauro Linhares, I)

computador tem 'propiciado, além (!�

re<;luçã'o cio custo operacional. mai�]'
ve locidade no l atendi�l�nto ao· pí'
blleo, il!formando a' qua,lqul:)r m

menta sôbre extratos de, conta ('

qualquer data' e 'o forlle-cimento'(li:,
rio do saldo médio de todos os eli':'!l

teso
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r ' Homenageando a � Marinha
Guerra pelo transcurso da Semana
da Marinha, no próximo domtngo
-estarão 'j cgando, consoante r.oticia

, mos tradicionais rivais Avai e

F'igueirensu. Ambos, é certo, n:10
irão poder contar com suas f'ôrcas
máximas, tantas as dispensas Que

>efetuaram neste final de
.

ten�"1)1 <��la,
símolesmente porque SCHS'

'qjl�'�se sempre l'::1spadosl, não
sustentar, com a falta de

por.{et11
rendas

, '- .

que SGn�fnt:.e JO�os
podem apresentar,

do EsiaJti'll
um elenco dt',

bons )1ro�issionais.
O Fir'"eirense perdeu seu ponto

alto que foi m internacionalment8
. '"),, ,

'famoso meio·de·c,'lFlj)O .Járbas,' P(;�·.

que l1iio podia adiantar-1be uh1 rnliq

,d'� �?rd,'F1�t)O.: Antes pede;'" \ Zé
Antônio.

,
Edson' e Félix. tnmMm

l>oIÍs v::o>lore3, e 8!!Ora corre o ri�ro
de outros incll1�iv2 o técnic0 fhlo
Arnino que !,H?c1iu rnllito para Cl'l'!·

"

tii-Iuar prestando serviços ao, <»v;

•

k Fect01:açilo de vela e Moto" de
Santa C:::tarina, também vai homel1f1.
gear a Sem,ma da Marinha, com a

efet.];r:ê'·o .

rle 'uma con1petiçao de
ca08 snhlnarina.
A prova está marcada para o pró.

ximo dia 12, tendo por local ele saída
e cheg'lda o extremo norte da ilha,
crn ""or;t:l das, Co.nas.
T;'f\s Cfíuinrs estHl'40

rOl�nelo.: P.8rr3cuda,
CCiutO ·Magalhães.

dis!lufando o

Arpoadora 'e

,"

Retomnu de Sito P::mlo onde fôra
a .serviço da' Federação Cal.arinense

, Irte�r':ilmente por dentro do esporte
dos fortes em Santa Catarina esta.
m�s "I 'v,oDt<1t1e par� es�réver' sôbre
o assunto,' começando, hoje, pelos
di'staques da temporada espo�·th�a
de 70,_ embora. para completá .. la a

II 'PrOV1 Clássica Marinha de Guerra
do Bra'sli,'que 'Ivtartinelli e Riachuelo
disputarf.O:; no 'próxÍmo domingo.'

\ OS ESPORTISTAS DO At.JO

POlmassis e Argemiro Cabral,. Dresi
denü� e vir:e·presidel1te do Clube
N'lu'tico Francisco MartiNeHi, respec·

tivamente, secl1ndados por Eurico

Hosterno, que renunciou a presi.
dência da FASe, Tefidoro Ro'!,ór!o
Vahl, jir�:sjçt,mf;e (ia Clube N:llÍtiCO
Ri:1chuelo 'lEi ':,0" médico 'Fl:ancisco
HaTIt:xto :Q,qH'Igna, presklente no
Club€ Je Regatas Nldo Luz, foram
OS", 'escolbido,s,., Vrrdadeira Ilj.T.a t,·a· •

r /

vari\m )}.O'1·a que o remo c.orítimwsse

Ü'iln:mrlo o, .. úaminho do progre,so.
A prova tivemos no sucesso do
primeira Cmnpeonato da Cidade e

do Interior.
CLUaE DO ANO

Venee'1clo 0uase tôdas as' compp·

tições que disputou na temnor,:(b
refiional e elevando· o conceito �o
rr'l')O h�rriqa.verd� lá fora, ·com o

triunfo 0111" ponseguiu a sua P'J.lan:i·
cão de outriggers a oito ,remos na

Regata Internacional de Pôrto Alcgn',
qJàndo colocou um paradeiro na

longa invencibilidade do "eight" do
(, ,. r.

f .

Náutico União; Campeão do. I

Campeonato de Remo e Bicampeão
Catarinense de Remo, o Çlube
N'aC{h'co''"Fru'ncisco Mm·tinelli gq!lha
as honras· do Clube Náutico de 70,
r�Detil1do '0

I feito do ano nass:ldo.

M���ç��'-l�o�]'osa para o Clube de

H�gllt:f),[>, ..
Aldo Luz, ql!e foi o maIs

a1ivo em 70, tendo eonqnistarJo duas
vitórias de expressão em Pili'tO

Alegre, através do el())lbI0-�ldff

Nelson Chirighini e Antônio Vill'la
.. '''f'';l'' -'J." ", ,

() o 29 luga'i:' na Provi "Fita A7.11I"
do Remo Bl:is'Ú�i1'� �e'in S30 Paulo,

'

através de Nelson Chirighini.

Esportes
\
\,

de

•

. 10 .SEtOR· AM\Jl'!B1S'Tl
,

1 ,'_

cl,é Fute)mi :de Salão, o,: despol'jista
MaruiHon ,Be!,reta.�:Ue 'Segu'tld'o sOl�b�,
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coonl,epi1dor
té�'!1i:rl(l)' <Co 'S'el�j,ão ba'i-rigiPlerd'e qüe
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b<r<lsüelTo em PÔ'rto 'Alegre.,
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P0'clel'ã() s'ét 'in,icia·d��. nQs' Ptó�i.
. m�s l(íJii:as 'o� trahal'�ds de :c;on,�ttÍ:lcão
ela pista cle (-(i)lTid:a' dã. Alitóà'i';'TtJO
da iFl'essn,éada.' �m ':e�bi;' '�Jóádás .pqlO
sr. 'Gevf'Tlnaii1lo'r ;'dú' :Estád0 :ii Fedei'3,

. çil'6 ça,t�ri\lle'TÍse ,:dé' 'A1.1.t,OlTI,óbiHsmil,'
J<qntá'fhéfite' 'ce�;.,' :;'" .aut6dtolTIo .

será � ótgàl1iizacl"':"'F !ii .;- k'artódrorrio.,
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Rerl"'aiti "Fi'ta. A�i', db' R'e'r�1J'o .,j3["2si.
.�'eil:O disiP\ltad!;'I ��. Sã:0 �a;N!h�, Il!;ú'inülo

) "

, �ercl'€'I!l. 'a}i)'eníls, ipa:r� o Be�'ga, mns

(i!étii':OOO� ,o Vk'e�'lYeãe Sül

Amêrü)a[»� )Ge,rhalfdt,
'

'e: , r>�r;rl{It���
vêzes". ein �qupl'é\ 'c'O;�

. AnM�lo' Vi1da,
venêeu no douM'e, 'Cm .'PÔl'to Al'e·g·re,
Azuir -8oar'es, �ertei:l'cenlj;'� aio MarÚ·
neUi, foi o:qtro &es·taque indiyirlmJ
C!lg ·a'l'lO, te'Íqeo sidg o remaqor 'twis
vj,�o,rj.oso 'ÍÍla ter.h;pQtada. Etenat,)
Macmacl,@, Carti6S Al�erto Dutra dI)
M·eHo '(LiC!luin;h0), t�mbem do. l\1arti.
vi'eUi, e ° Icc,lored singlista Antônio
ViQela mereceram" menç'ão honresa
pej.o que fizeram n,a temporaqa.

AS REV'SU\'CõES DO ANO
I •

Arna�dlo Lima, do MartineUi, poà�
ser apontado cqmo a mais grata
revelra:ção de 1970. VindQ da Yo!<',

/

no Citadino de Remo,
,

foi' para o

ol1t1'iggers II oi\o Irem'os:' sagra ndt? se

campeã:J catarllÍense, lend() po.,te·
riorme'nle integrado 'e .oito vencedor'

d�s ,gaúchos no Gua4ba e ainda Ui!

primeira reg�ta 'do II Cita�ino de

R'emo, conse.gúiu, duas vitór�as, .

remando na $o'ta·voga MO q'uatro cóm
e do quatro sem timone.Iro. lomar

Costa, ,que coine90U cóm Ar.Iw1dQ na

Yole e rOll} êl(l vepeeu os dois páreos
acima do CampeeJl�t0, qi'tadino de
Re'mo, ma.is Jauro .�oares" ·também

, ma.r:tinelino qu� integrou I> oito
vencedor dos gaúcmoS e (1) ahHsta,
MarN,n (Michel) Proesçhmann, foram
outras �randes revelações do a�o,
\

.

OS ,,�c'p.:j'lc6s rC0 ANO
Jebel Fur.tado e Owa�>do (Vadieo)

Silveira, a 'dobtadil'loh� \ rnar.tene1i>r.a
dividem as honras de rt:Ielho�es .prepa:
radóres' técnicos �o ��o, FlI:los es·

deterwinando·se assim um lug'1.1'
definitivo para as provas 'de, kaj:t
'qut vem ganhando projeçiío 'enlr"
nós.

do Jóquei Clube. de

Fl'Oti'anóIJ'oli's, qu·e· tem como pl'r�si.
dente o jovem Antônio Carlos Da

Nova, vem 'd'ando segmimeJí'f,o normnl

,!O píanejamento trãçado estando no

rtl'omebto tentando adquirir para -BE'U

pátI-imônio o antigo· ''l\iro ·.AlemÍio,
onrl'e 's'eri'a instalada a sede do Jóquei

( 'Clube.

forços\ qúe realizaram, meÍ'ecem se'

cun'da"Ios O��ildQ ftisbô'a, '�ue nincia

diNige '0 Riaehu�!e, e Manoel Si1�ei.
ra, que até a pou'co se, encontrava
a frente do elenco do' Aldo' Luz.

OS' TiMONEIROS DO ANO
,Jobel Furtado qlJle cond'uzii� as

Yoles, os quatrQ com timoneiro e «;Js
oitos martineHn:os, é, tarn'bém,

.

o ti.
moneüo do al'lO,

.

'00 ANO

treahte do I Ca'1iI1lpeonat@ da Citdnde
e que apresellltou o melhor tempo,
p:ara êsse tipo de barco.,
4 Com Timoneiro - A gU'arniçáQ

.do Mar'tinelli, cOllstüuida por Jcbei,
Timoneiro; Azuir Soares, Va'lm:r-
Brás da Silva, Renato lVIadilado e

José Carlos Oleiniski, campeã da Cio
da,de e do Estado.

2 Sen:] TimOl1'eiro - A dupla AI·
'd1sta Nelson C'!1Ír,�ghivlÍ - Édson I

,

V'
ipe'I'eira, vencedora per qq,:,atro bilf·
ooS ,da dupla campeã catarinense por·
ln�lda por Liquinho e Mauro,
SINGLE·SKTFF

.

___:. Nelson ChiJ'i.

ghini, campeão da Cidaele e do Es·
tado e 29 colocado em São Páulo.

2 Com Timoneiro - Apesar rle
ter competido apenas duas vêzes. a

dupla riachuelina ainda Base e Ivan,
Campeã da Cidade e do Estado, ain·
da é' a meHlOr de· Santa Catarina
4 Sem Timoneiro - A mesma gUiil'·

nição de quatro com,' acima que ven,

ceu no Estadual de Remo, quebran·
do a longa irivencibilidade aIdista.
DOUBLE·SKIFF -,. A guarnição

formada pelos Aldistas Ne�son Chi·'

rig,hini e Antônio Vilela, compeões
da Cidade e dó Estado, vencedor'�s
das Regatas Internacionais de Pôrto

\

Alegre,
OITO REMOS - A guarnição Mrir·

linelina vencedora da Regata Inter,

11açiol1al de Pôrto Alegre, que re

mou integrada por Jobel Furtado,
timoneiro; Azuir Soarés, �auro Soa,

res" Luiz ,Carlos Dutra de Mello.
Arnald0 Limní, A-demar ,Boeing, Jau.
1'0 Soares, Renato MachadO e Ca:r1os
Alberto (Liquinho) Dutra dé Mello.

'

TO M,A Z INSTALAÇõES DE BARES, LANCHONETES,
FIAMBRERIAS E TUDO EM REFRIGERAÇÃO

É COM TOMAZ
E .é:OM� I),E RIE!F��GIERAÇÃO LTOA,
IlUA 7 DE '$,=flêMIBRO· N.· ,14'

FONE 3095 ...;_ C. P. 775
FPOLIS, - S. c,

TO'MAZ GARANTE

.

IND,

EX:n 'l(,loliiltait'0 ccrn
.

>dir,i:gentes do

Fla.m'�'ilgó na. Ol!tanãibara' emissário
dia AGE.SC ',t'01tnlÕü coabeciaíento
1!!'llÍ)'(O 'a !Qeotg:(df,dtal de 'Qj<ue q' Fla
�""Je]J1lá'(l) vo't'kirá '\â� ]'0,,"0 à Sa:nta Ca-:!'I.l, b -"t

• t 'b .

tar,iiti:a. Deu Helai -e: �f'eçci '<lle Cem
mi�. áUl.Zeã,l'os· ppr t�ê.s j6.gos., ��ivres
clré <l1es:6'ês:as. A -resoosta <!lQ8 'rneri
tôres. dê Sàm.ta Cat,árin.a., poderá.
:Sd',<l1a:das ·cli;pet.a�.ealte a G�rge He
Ial o,u jÍvan Dru:mólJil1d na ,Gqjanaba
ra, OiÚltr.o� convites. pOSSllJle 6, :tUbT�
negro .p'àÍ'� Goiás;e Ncrdeste do
B.ri3SIi�,,:. H�bem [li.'6v,ávd <!Jiúe o; Ela�
lne'ng9 �r�;d�.za .0 preço p�<!l.id@, .Um
d08, j'cigos sed,à 'em TlfItbar,�ci: cpn
forme .'téile,grama em· m®:'ósv tIo C.
R. F)1,alJ1l:'<ifIg0 p,ódéf.í:dQ;o 'OiIJlt:oo ser

. d\l1l Fl:ÜlriaAüpoU� :e' o teifceiirQ em
}oinvHle; D,J,Ul�neiA,á\� .ou R� .. do
Súl.

N'
,

f"
.: ....

,

.

,'\ ,'��' ," '\
,

"

I. D: telas·
diversas
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"TROCA

\
.'Allil1'éht:::li de "�OilFl\1�lile e' '3u�êlFliui:le

'd'e Gax-h'S 19'OG'el'i!í'0 clAegal' ,il um

acôrQ.o !1a,ra ,�, reáii�ação
'

, dé't:uma'
.siiN1I��les·

.

ittt)'ca €[1111)1'13.
.

·se1.1's
.

atlei as

figueirense talem .'amistoso-fllme.Dlu
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no dnmiego em homenagem à alinha eni,S.tatarina
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NO A'DO,LF'O IKONIDER

,O A\é.ai :te:v� 'O.'\rl'€ d�sy..e�s;ar .:-�H�IJ'· '.

() enzentro, em pri1fWf'I3i'O cO'gi; 110
Gama, Bita, . .Jlli:ar;e� :ViQeia, °j�gátd'ort!s ,),: war.a ter lugar 'no estádio "Ortando

�ssenrc��lm'CiJ1� . �rofiss:ton;4s;, : ':;lÍem' .', Scan�elii" nro Es��·.ei1Jo., será efetuad»
'do téim�eo C;a,r,lo's .)Üb�1I't(,) J'árdfrn:

.

"nô "Adolfo Konder", começando uni.
que ta�/};)ém" vive :�;e�ciiii�ftv'à,m'elíÍi� �

do': - ",pouco mais" tarde 00 'quercernumente
.futeib�f, sel'l'cto rílà�Údô .. 'a.p�n:a� "Qs .' .a'Cli)I'ltece, isto para que todos, incluo
j,egado.res (!la, cils;l' :')IYQ�qi\it� ! aos .�TI,lçs.· , .;,; . st'vre os 'que 'C'0stu>malM frequentàr .as
mos' não ,precisa' pága/" g�.á�des, .: w�,iJi.:;s, possam." vê-Io ,

.

ordenados 'e ,á�s'; aci�;t 4:ein�/'s�jDS' .' :':AMORI�,II Qu'ER JôGO 'PARA o
famílias. -Mas j·á,;qúi.:se -f;:lla�ldo'":. :, DIA 15 ,'.

'intetrês:se If(l). ,F,i'gllii.�ire��e é'em :'te('·�F.:,; ,i; '.'() presidente José Amorim, do
'�Hista;r 'o 'la'te';at�'s�e��o .ltalli[i:{n.j;·0:.<.. 'A\lRi, abordado pela 'nossa repo·rta.
'éOlFlsli'cl�;a'dp 'C@niH:l :;i;m_ 'dis�'aw�\ç�i;;t:l:.:: '., grem; a q1:i·al ag'radee:eu .pela c�be;"

. pletos da posrção <em ;S<�nt'a� ·Çãt_àrl�ifÍ.; r r. hhia que deu .por. ocasião' do jôgo
e que :chegou 'a íiti�1t�sJ:foniir'ojr;"�h)·: \ '�Avai x Vasco da Gama e que lhe
qi!l'e . s6: não' o; 'ç�nt't;;tÓ'u� .d.�.�í�(j: ·.pr·opôrC�0l'lúU um êxito' ele l:ii'lheteqil
s·egnndo.�lí!erri, à S�l.a '!!l�ixa e,sva.tm;a, se,Ji)1 it'lré'Ce'del1,tes na história 'd3
'! Ma!>,.·�. 'que y.aJ�e·

"

�. que' v;:tI . S\?t vi.Jilcla diOS gral1'de.s dubes, revelou
.io�ado· J11�i�' út.;n clã$s1�0 dq. ,ii'Va·ji. nos o seu int:erêsse. em re,alizar. nô'vo
d::Jde�" ('10m FÍgueiteb$c e.' Avai' pr;. es'-etácrJlo de cunho interestadual,
lc't;i'q1iá� t'ud'O 'CnVid'a�'

-

pelo t;�hinfi)
.

'traze'ndn. até n()s, di:á 15 do corr-C!lte,
'qn'e, é'SF>p'r<l-se .�e'r'ih� à pe�tell�h" ao •. Um dos clubes que não conseguil'<l!l1

.
9u:e melhor'souber '�e 'condUzir :e'rn' classi'ficação para, as finais dar TaGi!
'campo tlos ,noyent'a .lhinutos. ."... de Prata .. Vurnos aguardar.

"'!'Jt;I.--; . ;.... -
'_�;".

.

GtitanlÍ;e .dó Jtivé'!iltüd�.· � estã llC

Amér>Í�a ,'e E>llIJ�'O 'd@ Amerkà no

J'lllv·e'l1,fu'de .

Segun.<]t()
.

:Fl(i)itídâs .. (!te· iói�vHlt; -a

'(h��éção tl.o ,Amér4e'a;i .pe·�,ido Ne s.eu
tl'eÜ�adter; 'COnse�';1i!liI, coútl1a,fa,r (/

• . I
I ': -

J
.

.• �', - �
,

latei'al ,CeIs(\) Cab.t-;t'l :do d'tlltré ga'úc!1o
i)'ai'a' ;a, 'tlémpoi-a.\!l�. àe Ú.·

-

,

. .

:,"��MPEÂ'6�Q'�e'R �ÉT�fiNAk
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GAINETE TAM8ÉM VEM

Outra visita que está senclo espe.
nada paré' êste fiN,!1 de ano é a do
arqueiro Gainete que como aCON.tP,'e
todos os anes, 'es'taí'á pa'ssando suas

férias junto· a seus familiares radio
\

cados 110 Estreit().

Com a fusão ao . Clube Atlético
Cat:;wilue,nse e entra entidade dó 149
Batalhão cie Caçadores nã·o está fora
dI' ,rogitaçÕB!?

.

11
(. n�rticir>à'Çã() . do)

triroller do Estreito n@ @J1óximo
campe(mato d·a ddade.

Para i'sso o grain'ado do. ltl"? 'Bata
'lr:ã'o de C'a'ça'dores, 'foi totalmente
removido, drenildo e agora, com
grama nova, apresenta um excelente,
aRpecto e um cOl'lvite para a prática
do futebol.

TEMPORADA EM B�ANCO
A faltá de interêsse da Federação

Catarinense de . Futebol ditou a

ina.tivirl.àd e d�s �lub�s .Gualran�',
Tamandaré, Post§!·· Telegráfico, . Siio
P�ulo e Paula Ramos, nesta' tempo.

! rrda· de 1971. Esp�ramos '4ue em

71 a FCiF .(3'ê maiioc ,a�>fttçã'\il al(ljS
clubes da ilba.

PROCURE TOM,t\,Z E TENHA PLANTA E

ORÇAMENTO DE SUA INSTALAÇÁO, SEM

NENliUMA DESPESA

o QUE FAZ

. Fabricamos os 'i'i'l'a�t. ÍnodeHl�� b'lqlUiU\'lS' era Círe, .Jersey, Hendác,
Algodào, etc _ , . ,

-I··.. :
Vendas par :atàc:ad�. <C V�It'e�o, ltl!1'a Fe:t.;ilpe SCh�jt1t, EdifIclO j;�lOrê�cl.)

Costa, 139 aNdar, sai·á L3(i)9 �(l,omasa). M: K: JL Cearecçóes raorica o' melhor
.

, -. ,

iI ,L
em ,ro�pas.
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LOiO \& 'l�lJ$StN � elA,. LTOA.
t:OMtRt:i6 'DE AU'TOMoviús E ónCINA

aba Di'. Fúlvio Aducci, 952
.

VFNDE �'l''ROCA '._ if'I.NÂNCIA ._ PONTe> CERTO
PARA BOM NEGóCIO

:.

TEMOS PARA V1!.;NDA:
..

,\

,(

. '.0 Ia1:êral.Vevé. 'campeão s\:iÍl, �;tàS;.
-l�h"o . pe[I�!�eh;o;fu1 eiNvioú. drta :lá
aa,hij:a.,�·' iii1�elFl;til�iSé .'.' intei;eSsal!lo em

,it'eto�,n:a:r �@ fu�éb0ir.cata,riÍ'l�rise. O
'W�ii,fl�(dér. ,í,I� ··�mêrlc�'·: ·de .J''Oinvi{le
fôi'quem;'re�ébeÍ!l; ia: ��r'Í·esp�nd�'l1�ia.
'.,. '

.'
"

t·_.
_

� . _' ,.:' :
I

•

,

'i;�}�j' '4t�
.

'16m .l·:,:'.�tÚ:,�·,;�������'<A� eS'f�D�, "

.

. ' ., "
, .' .' .' ", .. .,;:, , ,.' IA di['(é<l!0d'a dtl ·Sã·o ip,aiUln deveráOQsta e AtlrlTIo O .. ·da '. Srlva. F'llho';'vú':' ..

'

, -, .. '.: ,

'"
.'

. .
� , . d�speltlsart seus < 3!j;g,adore'S .atend'�lldf)Ca,h'lpea de um dos pareos de cs· '

. ,,_'
"

.

.

a'sSQIl1l1 . .alI!! r�lg�dame[lte que' cOll\cede

f�d;!ls udp, joga'cl'@res profis$'i'onHi� ..

Assim 'seinelo nos'iÍf'0xirno's 'dias 'de,,·� ..

rã�' chegar, '.' a Ga�j.lia[ o zagueiro
Adailton . ,e o rate.naI Tenente, cam·

!peões pal,lJísta de' 1970,

• • • • • • � • ., • • • • ,'c •• o:..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ano 70
ano 64 .

uno .63

allú 63
ano 61

im� 51
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Rua telipe ,sr�lamidt, 60 - J"olJe :.l0·51:
1'!lfp''\:f{':I'A�('';N'I'O� DE CARROS .(JSAU()S

·

VOlksw.agen' a.zua ',:
, y,. . . • • . . . . . . . . . • • •. ano 69

Volkswagen prarica -. ano 6(')

-G.alaxie LTD -:- pOllCÇ uso , .. : .•...... .o" ano 69

Itamaraty ... :: '.e •••••
','

•• : • , ,'••• , •••• : • : ; •• : ',! : .. '," ano 66

Aéro WHlys ...•....... '.,:::, " .' '. ano 64

Àéro WiÍlys' ,' " ,'" ; : '

.. " '" ano 68
r

Corcel. 4/portas :lU?'ó· __

·

..

-

,'. >'.,:' '

0,' •• : ;', •• :••••••• - ano 69 .�,
/

Corcel cupê ., ....•. ,:, .. , " :.', .. ,,:;,: .. �' .. : ano 6!:)

·�;:��;::;:.. ,�� >.: •..•.::?; ;� ,i':'�f;' " ' ����;,
·

Esplanada pou.co �SO··· , , .. ,. ,_o •••• , • • • 69
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JENDIROBA AUTOMÓVEIS
Financiamento até 24' Ou 30 'meses

Roa "Imiraot.. Lam�.�u, 17ft -- -li'one: 2�5� - Flor;anópf\liOi ..:.... S. (
.

Volkswagén. , . : " ' , : . . . . .. ano 6R'
,jolk,sw�'·ieVl .

Corcel' (2 portas) -.' : ; .

Corcer(4 po{·tas) � : .. : . : .
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.
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Chevtolet\
, _, .

. ,Chevrolet Chevy .,
.
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','

A-éro Will�TS ,
� .

Aér@ Willys ' _
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"Komb,i , .. ; .

Ford F-IOO '
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Lanchas à· Turbina
'

.• ,., ,., .
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TJ:�ll�"Or'tHl"ra V.lLE nD rI'AJA! Lida.
TRANSPORTES DE CARGAS - ENCOMEI mAS _ MUDANÇAS

• CGCMF N9 82 .. 639,022
,SANTA CATARINA - PARANÁ - SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO

- MINAS GJ';,RAIS - PERNAMBUCO
MATiR>IZ - BLUMENAV "-, Santa Catarina

ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, 156 ,- FONES: 22-1815 E 22'1840
END. TELEGR.·: "TRANSVALE"·

F I L I A I 5:
/',

I, '

SAO PAULO RIO DE JANEIRO
Avenida do Estado 1fi24/34
Fones: 227·29-34 e '227·68-82
End. Te},: TRANSPOVALE

,

BRUSQUE
Av, 19 de Maio. '100

Fone 12')9
End. 'Telegr,: TRA�SVALE

CURI1'IBA

Rua :N\)va JeruSal?lll. 482
Fone: 2-�0-20·96 - Bunsucesso
End. Telegt.' TRANSVALE

, "

JOINV�LLE (

Rua Dona Franci<;ca, �399
Fone: 3399

SE;LO HORIZONl'e

. "

Rua Manoei. Macerto, 215
Fone: 22-9944

Rua Rockefeller, '664
Fone: 23·�453

End., Telegr.: TRANSVALE
AGeNCIAS:

Lagoinha

ITAJAJ RIO DO SUL
Praça Vida'! Ramal!!, 5

.

Fone: 183
End. Telegr.: TRANSVALE

'FLORIANÓPOLIS RECIF'S
. Rua 'Max Schramm,' 242 TnlVessa no �llpO�O Ii4-A
Fone: 6363 - Estreito Fones: 44117 e 4 5828
/ 'S'ERV!MQs, ,B'E,� IPA'RA ·SElRVUlt SEMP.R:E .. ,

Rua CeI.' Aristiliano >Ramol!!
Fone: ::158'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



L� '" .I:�IJ)

o :JepClfi8íi1ento de Estrada óe Rodagem ée 0dD�

ta Catanna. comunica aos interessados que íoram al
terados os têrrnos .do Edita] n? 10/70, relativo ao for
necimento de paralelepípedos e meios fios na Rodovia
SC-22' trecho Palhoça-Santo Amaro .da Imperatriz e

referentes ao prazo para entrega das propostas
.

que
passa a ter a seguinte redação:

'

"O prazo para entrega das propostas encerrar-se-á
às 15,00 horas do dia 18 de dezembro de 1970".

'

Eng? Civil Newton Tesserolli

Respondendo peja Direção do DER/Se.
- .

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

PIA N o

Vende-se um piano alemão.,Ver e tratar à R.
Urbano Salles, 33.

. :;

bOcUMeN1(;js E)(tttÁVIAbÓS'·
Foram 'extraviados os documentos de um Jeep WiIlys

ano de fabricação 1960, motor n. B-8116'70, 6 cilindros,
gtl ltF' -- côr branco com cinza, placa ,�-2g'80, categori;;
p3rii,"Í11�i.. de propriedade da sra ..Nilce Si1.va. I

ALU(]A-SE

A 111(Tf!-sr urna confortével residência i\'· Rua .Flá
vil') TA"f1roS '""'qia do 'MP;0 - Ô1(1uf'it!ls.� lTtti aparta«

•

menj'A m"hi1;qnh nn Edifírio Daniella ke1lho).:'.
.

Tratar à Rua Fernando Machado, h o: 5, , ,

ALUGA·SE
A hH!3-Se uma casa pita à Ru'} Boc'aiuva; 83. T;:at�.;: .'

1111 VendR ao lado. ,
'

VENDE·SE

Duas imichas ribvas,' uma baleeira�i:ndtbf- JiliÍivi,l1e .1"
ll'.,.,g vn�\(lt:>jra.. Tratar no Velpiros da Ilha.

LANCHA'

Vende-se 'uma lancha "'Í'atiana", construidã em cedrd
COTU motor de centro. ótimo estado de eonservação; �er é
tratar com o sr. Gilberto IlO Veleiros da Ilha.

, VENDE-SE CASA .

A rua .JerÔnimo Jo"é Dias, 132, Saco do::i I,j')nfí�s:
Preço 12:000100 :_' com 50% qe f'ntratla 'e I} r�t�llié

, a' combinar. Tn.tar com Evàldo Pacheco no Tribunal de
Justiça, fOl}-e '8394.

.

.

\

r,

.

MUDANCAS LOCAIS E PARA OUTRAS ' CttiAbft�
mSPENSAM:1S ENURADEAMF.NtOS t-l.tfA,' PÂDR� t.

:'{OMA 53 FONE 27711 - 1\NEXO .600 AiJEPÔSt1!((
M;ôVEr� ITrn!lO

.

"

..

�',.'-
�:: ..

-

.� .

,�,
<.,.

['

, ,

��U�KALAU LAIA�I��N�� �� A�gKr

!:ol'fAi.. DE eé)�VOeAçÁO \

Em conformidade com os Estatutos sociais Cúm':K'I)

tis clubes filiadns para li Assembléia Gerai Ordinárra a se

realizar no dia 12 de dezembro de 1970, nã sede da AABB,
.

sita à Praça Pereira Oliveira, nesta cidade, às �O h"ras,'
em primeira convocação e às 20,30 horas, em segunda p

última eonvocacão. com qualquer número, para delibera

rem sôhre a seguinte' ordem do' dia:

a), eleidío do Presidente e do Conselho Fiscal para
.. (1 período 1971/1972.

b) aptovaeão do relat6�io do PresiQentr,
-e) !1TJtOVllc20 do valor das anuidades e emolumentos.
â\ fixação da data da posse da nova diretoria.

'

Florianópolis, 30 de novembro .de 1970.
Luiz Adolfo Ols�H Cla Vel�a _ Presidente.

J

'11 L jJ\ li t;L.� tl'Ct_JI Tn, .:"1 JJ ü(_' 1.'.)\ 1\,:.1J ti.

J)",delna ür- m a á 1 TJI! ,aghg'(;f -- UI b fr,J(' t anquilu

;PRDNnt: ,----,.,--'--
..

ss#tr
_.-

""1!
,

, '�f·. :.. I'." ,." Vendendo, I
. .�ID�rn[mI ,,: ,t;r���,� �Cj.�i�rif ��: :, !I �

;, ,�. ;{"c �r; ,)�l«'�;ffu.�;�f�:, ; I j,
.�" .....,' '.'L""�·q,,,<,,·f;lri!i'<;'·"�)P�"':'i"J."'�J ..,. J�Ü.� 1 ,.- (I);i>I.',�'�{ ,'", ",'<'.'rA ,,1,\' .,� Y'i{±'t,é,.' f ti�i. �;\\>���t=�*��1����N;br�����;,��,!t, C!'ritl�: h�.l,a'-�\;i��_����r�;l,��i�:;n'�:$� 1��;��0,0' sai�i- ;il

["

I-andar .com 250 mts2, c/4.quartos, 2 bilnlit>.irl'ls: 'l"ran."d'i> .'
,t'om 1I1aít.;;;::r. :;,:� 1'1(f '>: �: '�:. cô, • ,.: .

:';',: :' ':. '.,.- .... ,

-

.
. . .,

_' Rtla.Df�Jm.ll,cl� Sllvelhi:. "rf. '229' fú'MdIiSl" cMà "1'fl7"
..

i'ilS:1

II sala, jardim dI inverno, área de. serviG() "PTJp.brípT.lriaf,�_',., .de madeIra de,(j x n. c!J quarto d<> biJnho dr> m;.Jtprhl.
completas de t'mpregados. garagens para 2 C;1rl1As ..

·' ':'. 3 rflj�rtos, pdly '('(lsinha. area do· terreno 10. por 20 IPrédio oe luto lm{o pom hall (lI' entf<lfla 'pm m'f.ir· c.usto Cr$ qa,oQo,oQ� .

mor". �n�h"mp Ito np nrinlPir;.J e' tônn ,lista da ,Ba·h-ia'
Nortp �;'mpnt ('r�';; nnO,OO tj� entr�da.· CONTINENTE,

'EDIFfCIO "ALCION"·
"

, Rua Ilumaitá, casa' e/2, quartos. s:11a .. grande copa

Com fil)an '!iamehto em 10,. anos p1r"'" p.pnh,h, oH.. .� e rosinha, e'scritório: bimhf'irb, depéno�i:J'cia de empro-

cidade ao lado lo TeatrO: Prónri'o nara cashl sem fllhhs • f.Hli'lós. "hrigo para carro, área do teri'eno 410 mts2

ou np��O<l só, à nelhór oferta do mO''Ilento para emprego
.. '(Estreito):'

,.
.

.'
,

de capital.
'

. Rua:, 'l'elÍpntp ;T();l(IUim M:1I'hac1o, n, 103, de esquina.
EDIFICIO 'CEISA" hrf'!l r01')struida 103 in2 _ Terreno-com 300 m2 aprox,

No ponto mais cetltral de Florianópõlis, Conjun. c/!:! qUArtos. sala de estar, sala' de iantar. '1anheiro, ('o-

I tos para escri órios e cQnsultórios. Enttada pequena si,'nha' ArneriPana construida. pel� Formiplas sob me- ,;

.1 com grande fiJ \ancia!llert�o. dldas. Custo Cr$ 50.000,00 à VIsta (Transversal com Sau- :

EDIFiCIO 'BERENHALlSER" los Sfll'álva). I .

l'{o coraçãh de Florianópolis, Rua, 'Trajano, ll. '18, ,PÓM AJ:!RIG.O .. .'
'

,

IIIúltimas unid&tt'lls a venda sem teajustfl de qualquel Rua �Pl'mfn\o Mll1es, cl'lsa, cf'}; qu!)rtos, 2 salas, '

natureza. c?pa, cosinha, bll!1heiro, garà�em. varanda. part� de I

[
EDiFfCIO 'ILHêUS'� trás. sala. banhel.ro, -Iavandp.rIa. 2 quartos; cosmhA. I .

APARTAM tNT() c!2 qi.lartos, sala; banhejf!>, cO- churr�sol1piroi, terreno de 360 m2. c9nstrllção 180 m2,

sinha e depent"ências. TERI;lENOS

Edifício J(f lé Veiga _ aptos. para probta entrega Rua, "A" Lote 59, 'do I,oteamento Sfoilieck, com ;
_ pl'eco fixo! em reajuste,

. 12.fiO frpl1tp parll rua "A": Lateral 24.40. Prêco II'
..

CASAS ..._' tENTRO .0$ 13,00000. �"
J: CASA; fi r la, Raul Machado, casa de material 'c/2

� qll�rtos. s:11a, f lSinha\ banheiro. uma área envitlraçada, . '�?r'l (�.trf'ito)·. J
com 62 m2. P:ll 'plAnte, vista, tem lugar' para (,llragem. RWl

.

L::jlir!) Ljnh:1rp�, s/n .. ÍlTP� lfi m Latel'�l 50 TrJ

CL:sl0 Cr$ :l5.01 0,00. .

..

frpntp 1,2M l'nndos.. ClI.tO Cr� ,nO,no!) ()(i,eom 50 à 60% .

_o

.

t}\SÀ, RÜl Fl,stf>Veli Júhior, casa c!3 tlavÍmeiJtos, dI:! sinfll' o S(llilo a ('(lmhinr1r, (Trindade),
'('14 q1lflrtos. 2 bnnneiros, 1 sala de televisão � uma I."'GOA DA CONCEICAO

área de verão" no 29 paviinento, 1 quarto; ,1 sala de Terreno de 2J) nor 40' metros no melhor ponto da

j;m!,ar: COSillh;l iwin�, sala h811 de eritrada ho pfimei. La�(\ll i�' todo murado..
ro p:1vitni'nto, ( lISTO Cr$ 300.000,00 a cbmblnár.· 'CA,SA" no melhor JmJlto da IJagôfl da Conceic1in,'

Rlía C6rone� Lopes Vieira, n_ 7, Á.rea d'b Terrenoj Casa d� madeira. ('!�J all::lrtos, sah!, cosinha, banheiro

! 838 mts2. Casa c/3 quartos, sala copa cosinha, J ba.. de rnHtprilll. rllRtn Cr� 11,000,00.

"nheiro, dependhficia ne empregada, garagem. Custo PANTANO QO SUL

I 'Cr$ 120,000.00 � combinar. .

. LÓr�li7:1ciin 'Armacão da Cagoinha, Area 12 x 30.

, , Rua Mareei aJ áama D'Ecà (Chãcara d� 1I:tOlenda) custll r.r.$ 5.(100,00.
Casa c/4 aúarto " liwing,. saJa de jantar,' sala de estar, t, SAO JOSe

quarto de' empl �gada é/banheiro, garagem bem grano "

.. Sito. a rua. Ponte de Baixo. área 40.65R.OO mts�,

de, cofr!' p11"hul ,(lo, telefone. lavanderia. (justo .....• (C,:�' 50,000 oh. sendo, 50% a vista e o saldo em 24

Cr$ 200.000,00.
"

mêses. -

i' lOTEAME��"O STODIECK i.=nICfr'I"" ",""'MJ,\NDIF. (Praia) da Sat1d;,des)

, CASA, c/4 quartós; 2, salas. 1 I);mheíro compll't'o. l\ PÁn'l' A 1I.nl]\T'T'(), ('(Im Vllf!fI p::lTa garacrpm ·1 '111"1',

1 liívávl'l, deVI ,tdências de pmnrega(los� e:flr'3f�em para to, 1iwin�' ,,,,�,,,,,,it'n p HHnl'te, pj'eco Cr$ 1800000

l
nois ('lUTOS, ii!�:i trrrl'no 31 RR/) mts:!, Cllsto .... ,',.. A('H�� <;r' ('oh" (fI' i>ntb'da,

.

Cr$ 180 oon 0'0 splitlt> financiado.
.

Iq ,,�,,_�J;
i\I1RONôMICA .

AUTr.A-<:'lõ' 'ITn Q�l;;" "om !lO 1112 no �ndflr supprim'

RUfl ,T(\a'1llim I �osta. n, 23. Área terreno 10 x 27 rÍ� "";,,, rios' Tlr,PlH;, n. 15.

ár"'1 "flnst. no m2 rasa ('/2 qllllrtO!1, sala. cosití'tla. ba· 'Á t'lfO'N'F.t T,,,'·""re P seu oroblem,a ..

, nheil'o, garagem, Cu's1e Cr$ 45,000.00 Cr$ 9.5O'O.00'finan.
'

. ';'.1 Pllfl·Tenente Silveira, 21 - salfl 02' _ fone 3590'

##' . ==
: .

.

-?TI i7,
", "j'--"]

.

J

eE�t�Mit �LnR'CAS DF. S.ÂNTA CATARINA s. A.

'AS�EM�LFIA GEQAL EXTRAo�bINÁRIA
,

,

EDITAL DE CONVtlCAt;A6 -

Ficam eonvidados os senhores Acionistas das Centrais
FhHf'lf<as' de Santa C;:tUlriha S, A. _ CELÉSC, para se

r�lHtir�m. Ejm Assernhlêla- Gel'ál Extraol't1iliâi'la,. tjLle se

l,p�1i)Jaró ho la'ia 22 de lhlzeinbro de 191tl, 'às li htlht�, mi

s�rlt': sbr íal. à rua -João da Costa, Mae)lmann, 129, nesta

ddiHt� rlt>, Flfl!'i:mónolis, e deliberarem sôbre a seguinte
,np,bF� DO. DiA:

,

.

1·� Verifi'caçan ,e: aProvado Uo' aumento le capital de
t'r� ,14,f\b sm 00 .�l1j.h,,'i?::lda pela Assembléia GeraÍ EX'�
tl'hQrrliHárJ.l1 j�de) 28·09-1970.

. ," � . .

5l _ ()l!t:ros assuntos de ínterêsse social.

Flóriúlópolis, 9 de dezembro 'de 1970.

------�_.--��---------�--------��-

em suas novas instalações
R�la T:!:ajànó. 51-A Ciuhto· à escadaria da

. Igreja ,Nossa Se:hhqra dn Rosário)

'D.t .,. r. '..,
. I"-I�. n",�r1'l3 .x"'r�$�n n'fVS"Uense
Hoi'lírio: Camboriú, Itaiaí e Blumenau _ 7;30

9,30'':_, moo _ 13.00 ,� 15;00 _ i7,30 e 18.00 horas.

·Cãí:ie!i.ttha. São .Toiio Batista, Nova Trentó e Brusq)le
"- g,nO ...:: 13,00 e la,OO horas�

,

Tigipió ..Màjnr Ge.rcino·e Nova Trento - 13,00 e 17,00 hs,

PÁSRAtmNs E ENCOMENDAS PARA:

'l'iillf!AS, Cllmhoriú.' Itaj:iÍ. BhlménlJ.ú, Canelinha, S�ó Je,ão

Ba'ti$tà; Tigipió, Májor Gerciho, Nova Trento· é- Bj'usqtie,

/.
I DR. NORB.ERTO C1.E!:!!I.!AY

Dia 10 - Quartanistas do Gin. Moderno "Aderbal n .

da Silva

Dia 12 - Escola Técnica de Comércio Pio xn

Dia 19 '_ Escola Técnica de Comércio Senna Pereira

, ·SÓCIOS ANIVERSARIANTES

Paulo Roberto Camisão ,

AllQ sto Borges de Mello
Flávio Cândi�jtl Pelizzaro
Paulo Roberto Avila

/

Matrfcula.. , Irl' 'ta'.

Ilha tratamento maternal.

11 a M!ójQr"�,des (;e S mza, ti --

CIRURGIÃO·DENTISTA
. Impl�htft e trahsblante tle df!l1t�s' - nerlt's' fifi nnp

tntóri.a 'pelo, sistema a,p �lh r(\t,.,p�o· __ 'l''''f'+o-'''n�';0 , ....' 1·,,·

�,Pi'ótese ffxl:' e ml)vf>.L �Oh'�íl1tnrio: 11:rl Tdlipb "n "',}'lor

-;- sãla 2r\:f- :Rua Jetôt1imo Coelho. 2B5 - hhr.'rih· ;i"S

�!') :'is 19 heiras.
'

.......n,,:...., • _..;...
.

boell:i�Às !lA PELE

,,
__

o

nas Unhas'� Do Couro Cabelllno
Àl�r.p'ia -:- Ttatameht!l da 'Acne 'Pele Neve

"'Peelih-g".
' .'"

.

r-p
·
__��#i ... '

,.

CHAVEIROS

Encontram-se à disposição _ dos "assocíados, _ chá
veiros com rótulo do Clube. Os interessados poflerão
adquirir no Escritório de Cobrança, localizado à tua

çrt Pedro Demoro (em cima do Bar GlÓria),' h'tl· És-
'

tréltb.
. -

"�_ _

'

,

� >W'l�
.

AVISO

_

O Depa-rtamento de Estradas de Rodagem de
Santa Catarina, comunica nos interessados que. Ioratn '

alte rf.!das os Têrrnos de Edital n'" 11170, télativo .à

prestação dos serviços de assentameaio .de paralelepí
rf'dh� e meios fios, com 1""lcol de areia, na estrada

SC-22 trecho Palhoça - S�,..tl') Amaro da Imperatriz.
Referido Edital, na l''l,·t(' referente às oronostas.

em seus ít-ns 1 e 2 paf;S:1 -3 t·�r fl seguinte redação:
'

,

,Ítem 1) O Pl':17ti eh f''(p''urão_ dos serviços que não

poderá exceder de 360 dias;
.

,

.

,

'

Item 2) Certidão ))""0'1r1" nor eittldades públicas
dos sp,rvicos dp. .ea1çàme"to r('�1jzac1os; ..

_

O ,t�ell,1 relativo a� !"'P" "'''''a eJitrega das pl'OpOS
tas, rassa a_ ter a se�!:U!l1í:c ,. 'r'Í1ção:

",A s nronostas de"F.ri (' O" i' entreQ'ues n'o brotQ"O

lo do DERSC .. -afê às 1 f.C0
"

"'<JS do dia 18 de de'tem
bro elo corrente' ano, com 7"'ho"h�ra prevista para 15,00
(ol1if:7c) minutos após o n"�7"1 de entrefW Dá Sed" do

DFRSC e l18 .nres�nc!'l ct�� i,' t<>rf.'ssados,- por Comissão,
especialmente designaclfl."

-

. , .

Em'o Civil N' w(·�", Tes'lel'olJi

Respo,ndendo pel:1 D; nção do DERSC

VENlLE-SE

lJma casa de alvenaria n1 Praiil de Cau3svieil'as,
C'Ofi1 72 metros ouadrados, p,.(r"imo· ao Hotel. Sem

hé1bite-se, e aceita-se Carro n'lciona1· como barte clt>
)JifHiaIÍlehto: Tt'atar ria, tua Antônio Gomes _:_ 86 no

Estreito.
'

-------._--

" f

Procura-se um com grande conhecimento no ramo

farmacêutico. Dá-se preferência a quem, residir em Flo

rianópolis e possuir carteira de motorista,

. Escrevei' ati apresentar-se em CuHtiba à' Pril\:l:t Tira

tl�nte n. 554 _ 1o andar.

Mih)SB
Carbônica- e

--"!j

VANDA DE ·SOúZA SALLES

'iii_iiii.. :Iii;J�õffii.Víiii.iiiõJ....iF""'v.�·
,

40. TABELIÃO DE NOTAS: E
PROTESTOS EM GERAL .- ,

....-.. -,...............
--

FAZ' SABER que está cm seu 'Cart6rio nil"fI �or

protestada por falta de pagaJlwnto,. a Nota Pro-missória
4076,. com vencimento em 02. 10.70; . valor, Cr$, . ,.

1.200,00, em que é devedor Guy Mavkot e flvaii<tq
Fidelis Schappo, e credor o Banco da ProvínCÍ'a do
Rio Grànde dOo Sul S/A., ag§nci:1 desta Canital. E ('()

mo nãp tivesse sipo encontr�rln o devedor ou o· aVA li,
ta n��.ta ..<:;.i.9_asi�,_,il1,timo-os,..-p�10 nresente ·edital, a virem

pa�ar a referida nota nroJl1i"s6ria, imos e d'esnp5',RS
legais ou. a apreSentação dÇls razões

-

da recÜs::l, d�hb
de th"<; (3) dias úteis, a C0J1t1r desta data. .

Flotitmópolis, 9 ele dczembto de 1970.

\ '

�lice Reichert Jünh�, Oficial Maior

�---'---�-- .-.L..

Dr. AI.OQ i�wn" � n, J�U�
JU)V��,� W1�

..DEPILA�ÃOI ..

·Dr. Roberto Moreira. Amorim

,

F.x-F:stllcriár.io db Hospital' das Clínicas da Universidatie
'iie -Siih .Paulo ..

'

". ,: '

.

"

,: . fhl\Tt;TTT irA S� nlnriari,ente. ,à partir das 13 !lorllS
, Cimsttl(rÓRJO: R. J'€�Ô�i1110 Coelho, 325 - Editkio

�jiliiet.� -:::-. 29 andar _ sala 205.

"
'

;' . ,. ." ,
/

, .

. ....... -�� _._--_.-.

C. P. F, _ 00177!l1l289

RIl1! Tenente Silveira, 21 _ Fone 2768.

DI1' JJ�Tn'M"n � �1\li��I V 1\
.

Il ..... " \'
iS '�".' ," � � t'!,,;: �:-;.. .. ' �.\ �v'1'·::< ;,.n;,�.?. ''t,

Professor :de P�inuiJ1't.ri!l rla Fp."uld�de ,de Medicina

�.� _. ;�,' :',������ t;rtl��;t�J' '1'
'IP _

.

n'ó
.. <EM aif)' _ÃsooQiacã atj]rineií$� �!T.:ti

di�?;�S�;I�, ri�:' !fúneri!��:nó :��'���ÔÍliIIHl c9�nj�,��5'3
i;s'I'�J-'II'� �.�",':4 &;.,I):;,':t� �.�.",".y;>;",,:<J.\ 'lI,,"'>.P J � ",,'.�, ;';-�. >'.:';'4�;;,;� ��

em suas novas itlstalações
'Rua Trajano. 51-A (junto à escadaría da'

Igreja Nossa Senhora do Rosário)

SINDICATO 9ÔS Erfof.io�;ml'rA$· �ê� E'�tA�bO'DE
SANTA ,,�ATÁÀ.lliIA

. EblfAL DE CONVOCAÇÃO
. ASSEMBL�IA GERAL.

'. São convocados todos 'os EChhomiE;las: Inscritos no Sin
.

di\'>ÍlttJ tíos E�bnômi.tas no Estado tíe Sl!tI,fa' é�taHnJli a se
.

reunírerh em asst)fú�léia geral no GE!htI'Ó 8óCio-Ecol19mico
da UFSC, à rua Almira-ite Alvim, 1'9 no aia 14 do coi'tente,

Às 19 30 horas em prlmcirr' coí1vocãçiiô e' às 20,00' em se

guntl" r� líltim� Tfilivo-::a(:�.o, com II seguíhte .

. ORDEM DO DIA
,

1 _ Aprovação das propostas tJft;aftieÍ1tárias de 1970

e 197i; "

Q _ doação do �� � 'la do I Ehc6tili'o Estadtlal dos

E"Oi"rrr;,istlls 'ao Sihc1í".-,to:
:3 -'- assuntas tlIversos.. .

:PlCir.iilhÓDolisi 09 de {l"�embró .de '1970 ..
. 1'1"0'1. M,,"ro- dhs !'�nll,)� Fi\JzÍI � 'Pr�sitlente dá Jünta

G'bvert1f1tiVa Provisória, �.

,

CH";,.� CtlW'_�l - 'Y�&��e - Cirwr�ia
.

.,' " �

CLrNICA GERAL - PPO"""'SE FIXA' E MóVEL
COROA DE JAQUETA -- CIRURGiA

IDB. EDMO R,Jj�r:" �,l SJ".rTOS

VENDE.SE'

Um'a casa, recé'TI c;)nstruíd�, .com trê� quartos,
sa'1a de iantar, cozidl1. rl'�,·t'l n° banho.€ �rPa dp �or_

viço. co'm uma ál:ca tot<tl rl� 66m2; 'situada- à Tua An

tÚio carios Ferreira, W' ladh do � ,jÓ (defrnnte a

�anténa da R�dio Anita Garibaldi). Prêço 25_mil. Tra-
tar no J?cal cOIlJ Francisco. \

CONVITE PARA A MisSA DE SéTIMO DIA

Coronel Leandro José da Silva, Júrlibr e FilhoS, _ ainda

con'sterfiádos pelo' falecimeli,to .de Sua espôsa e tnãe,
Iolando l:>üàrte dá' Silva, com JdaJ11 li tot!tls bs parentes e

pessDàS amigas para a missa de sétittio dia, que será cele

brada em intenção de su'� al111a, donÜrigo, dh( 13' do COI'-

" tente; às 10 horas na l'�rp.i;:t Nossa Sra. tl� Lo\Jrtl�s e �;ã(i

�t,.U!z; riO bairro da AgronômIca.·
Antecipadamente', agraclecem a tódos que compare

cerem a êste ato de fé cristã .

Cirurgião Denti'sta

HClrário: de 2a. à 6a, feÍl'a, das 14 às 19 horas.
Rua Deodnro. 18 _- Edi'�H", :ioraia - Sala 13

ATENDE PATRONAL ;00 INPS
,
,

:tENTES D� ��ITATO
Dr. Décio Mi1Ideira Neves

Curso de Contactologia no Scrviço do Professor Hiltol'l

RocJ;�. Belo Horizonte.
Consllltas e adavtncão ('0111 hnra marcada 'pelos tele·

fones: .3899',3899 e 3999. das 10 �s 17 horas.

Consultório no Hospital Celso Ramos.

AGRADECIMENto
" Corortel t"earttlro .T1)f'\p' da Silva Jo.hÍor � FÜhos vêm,

"�oi êste meio; extel'nar seus agradecittltjJ�to� ao. abaHzado

médico Dl'. Ivariir Perin, pela dt\cticagãh e éuidaf1bs com

" que se conduziu, 'durante mais de um aho., nó trata'mentá

de �ua espôsa e rnãe 10lanoa Duarte. dâ Su'va, falecida

,dia fi do corrente.
,

'

De outra forma, também querem ex�r1rat seus' agi'a·
deeiinentos às irmãs e enfermeiras. da Casá tle Sàúdê São

Sebastião é Maternidade Ca-emela Dutra! pel.a dedic3<;ã ..)

'e presteza no tratamento; bem como; à' terias" as pessoa�,
<luer d� llma forlÍlll bu de outra, levãta\'h 'sÚa§ paiávru<; de

conlWio e de fé tl'istã.
.

•

."':;!',

DEPARTAMENTO CENTRAI:. DE' (:q�PRAS,
C0NCORRENCIA P(iBLlCA N� 40..1.242

ÁLIENAÇAOO DE: Gela.déif·:éis·:,
.

A V I 5'"0 ',"

DR. EVltAf-J' CAOM
� Advona�o

R T• 1? • .

I 9na . :r�lano "'"
- �onnln Q .

'

OAB-se 689 - C�� Og1�9$;,2j9,

, o' l).epà:nta to Çcntr;;ll :de Co
' .. \it$l\çc,

" ""� ·tr.,';;Z,,!·, • f�; 'h1j).,'. :...c01 iS' "'I"�lL '

rt�-ã"1jPH�P,�f� '.
:l��, ·l;::�efes�r�<mi •. , -. j1:�t;',"'

postas", :mos ��rmos do ,Decreto G� �:. .ç,�, ;,.55; ate,
às 13 fl9ral> d'ó dia' 04·0.1-71. para á'aUenaçãõ' dé:'Ge-ladiélil:ú!?,

. � _.,: � .

.

", ..... _

.'

. -,.) ,_.' � ,�,
.

do H��nital:<tolônia ,s.antana. i, ,.;:r. i J $c l;'" ;..,

O Edital encontra-se afixado naséde �ô p'ep�Ft.àm�::to
Central ,de CompraS à Praça Lauro Mül�ler" n; 2, Flo'ri�nó;

po)is, bnt1e seí-ão \' prestados os esCliltêcinietJtds néces-

sárids. .

. .'

,

. Flbri1lh6)3olis';, 07' de dezembro dê, 1970.
Rubens Victor da Si�vll -. Diretor Geral.

." .1,.
_.---,_.--'.'--_--�.

... ADIL REBELO

CLóVIS W. SILVA

Advogados

CLUBE Dn�J" 1l)� AGÔSTO
o Departamento SfJci21 comunica que, face a aproximação

da data de entrega da Sede. Social aos Srs. associados, resolveu

suspender, a partir de 14 de Novembro, à realização da "ON·

bA JOVEM", na Sede Balneária,

Para Dezembro e Janeiro a progr�triaçâó 1.10 ,ctu�� é a

seguinte:
Dia 17 dé Dezembro

Jantar comemorativo à data de conc1tísão da Sedr> c.;ódaf

e em homenagem às Debutantes de }910,
I

Dia 19 de Dezembró

989 Baile Branco
,

Conjimfns: os "T'N'CR Tvpn;" e "MUSIC 4"

biá 20 de Dezembro

InauguTllt;ão da Baile

Cbhjilfito "Music 4"

Dia 21 A 26

B'oite
Conjünt.o "MUStC 4"

Dia 25 de Dezembro
Festa Infantil de Natal

Oia 31 de Dezembro
Réveillon

....� ...

, '\
- "",if"imgm�w+, ('

\ Conjuntos: "3 DO RIO 't;;<\MBRASIL"
Dia 19 ii 6 de Janeiro

Bóite ';'-'�'-''''''''''-'''''l
Cnnjunto "SAMBRASTL"

BOITE:
Terças, quartas e quintas feiras às 22 borM.

Se,<:\as feiras _:_ J"l1t",. d't,'cante para cásais.·
S�h8do - Onda Jovem.

,

=Domingos: a) Hora do Mingau das 16 às 20 hOfas.

b) Boite _ à partir dás 22 1t�raa.,

Sômente 'com hora mai'cadll
Centro Comercial de Flo]'i;1nópo!is -:-- sala, 116.

R. Tenente Silveira, 21 _ Florianó.polis - SC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



;..;çento e vinte universitários de
::Sintâ Catarina, com mais de 40 uni-
� -- '

-versltártos do Estado do Rio Gran-
�.'., .. -

:de, do-.Sul, participarão do Projeto
Róndon VII. Explicou o Sr. Golias

�il!a/ assessor da Coordenador-ia 1<";8·

��adual,� que a participação de 40

�nivel:sitários do Rio Grande do Sul

-q'ecorre da manifesta falta de ínte
rêsse dos estudantes catarinenses,
alguns dos quais ainda não tomaram LBA E, PROJETO ROl!fDON:

.

conhecimento do que significa real- MEDICINA P�EVENTIVA.
.mente o Projeto Rondon no seu pa '"

pel altamente meritório de íntegra -Realizcu-se
.

em Brasília, .nas ' de-

çâo e assistência social. p'endênttas' do Ministério'; do
'

Úite-
.Os participantes do Projeto Ron· rior, 'reunião conjúnta .com a par"

don VII partirão de Florianópolis 'no Hcipàção 'de' repr,esent1}ntes" da Di-

di� 5 de' janeiro próximo em ôni-. retoria Nacional: Diretoria: de 'Bra:'
bus especial, com destino a .Sáo .sília, Diretoria, EstadtiaI" de- Gêiiis
Paulo e Rio de Janeiro, onde' em- -'da LJ3A;.,� é a"Côoi,<:ie�:ação' tio
�bQ,rcarão em aviões tipo Hércules, Projeto Rondon, no Cen'tró-'Oe,ste.
da Fôrça Aérea Brasileira. Os par- <) propQsifo .dé�sa:· re�nlão ,(01' o

ticipantes do Projeto' Rondon rê- de i!úpÍantár, aó' longo' ,"dá estrada'
tornarão 30 çlias depois da parti·

. Belém-Brasília, lJnid�4es:'de Mcdi�i
d!l, cumprindo o seu programa assis· na Preventiv�, - tJ.M.P�'� progri!'
5endial nas áreas ,de ação já deter· ma prlo�itário ,40, niPitrtamento .r.lé

I�,inada�. Medicina,> da Legião:' Bràsileir� ôe

\ • I.
',Àssistên�ia., ::€:;se: pIano'" eo�stiiüi,

�S, OJ>ERAçõES
;

,
" iunta��nte�, com li', U:i-ii(l��e de �s·,

c:!:
! si�tênci( ,:áó 'Párt<i:' ,e, a :Ú,nidade :d.e

'Se�ã� nové: )ls:ope'rações do;�P�6� ,:1 Pi�:te'çã�'�o;'hécJt,�of��,;:i tô�iç'a �a"
i�tó' Rondon 'VII. Tôdas se désen:c

' ,; '-. at1i�1 póI4t1�� daquélà" Fundação;,
�j;lyer?'o no ,período de jaÍlei�o;à : @ Dep�rt�meQtó;' de: M�;hÚna fIa.
feveréi'�o : de 197f, estando pre�ist�

,

Legião\. EiasÜei'r�·' de' �sisfênCia; so-'
'�' �arÜcipaçã�

,

de um 'efetivo de, Licrtou a' patÚcipa'çâo i' do próje[o
,2.1300' universitários distrib\lídos em 'R�nd�n 'pàr? o· pl'an�, dá�' Bélém:Bra-
34,*' 'municípios e localidades dos' s-ilhl; ,bem, como a': do Miriísté'rio '!:la
Êstàdos objeto da ação do Rondon-' ," Saúde,,,� S"ud,'m,. SUdec'o;': :,·Ro�o.brá.$,
Âmllzônia, Maranfião, Piauí, Ce�lrà,;',: Go��rnos JstiJduai':;""'�' ,��ulidri'�is,
��p� ;Grandé do �0.rte, Paraíba, Per-

, : -cuf�. êooper��ão 'é;� Úi�isp�ns�v;l: à
i1�mbuco, Alágoas, Sergipe, Bah�a, .

, exec�ção 'sanitâria,,', yaéi�allÚfnto 'e
Espírito, Santo-, l\:finas Gerais, 'Góiás ; san�ai':j;ient'o :básico, pcis�fbilitantlo 'a' '/..,.. ,-,".- ,"" J �

" '.
. ,..� �� . ! ...

'. """ l ,

, '

universitários. São Paulo foi o Bs

tado 'que mais recebeu pedidos
de inscrição: 6.000.," O Estado do
Ceará superou a-. tôdas as' expeetati
vas, com 982 inscrições.'

\ - 'o
I

• � > ';
,

FI"rJanópolis, Quinta-feira, 10 de duembro de' 19íO,

profilaxia . de doenças evitáveis -que
não necessitam de internação. ;' ,

A AÇÃO
,

'

,,�,
As unidades .de Medicina Preven,

tivà têm âmbito. 'municipal, clev.�'n, "
do, com o desenvolvimento, tornar

se regional; abrangendo a· várias 'ei- �

dades. Cada unidade de Medicina

Preventiva é dotada de uma. ambu
lância que funcionará .. como' pôsto
móvel para vacinação, podendo ser

também utilizada para, transpott�téJe
.doentes oú socorro urgente,,.r f��m
prejuízo da atividade principal. ��,�
Um levantamento sócio-ecenômí-

co, atingirá inicialmente, face 'àS:,'�'Ín.
, �iS

certezas dos recursos 'com que con-
.

tará a Legião Brasileira em- 1971, os'
1.194 quilômetros "ini�iais da Ber'êrn·
Brasília -: de Anápolis-, e Presid,erí·
te Kennedy. Caberá ao ProjetQ Ri)ti.,
'don êsse levantamento 'e a �avaIi'l'
ção de cada município, para que >\e·

ja determinada a área de influên·
cia de cada Pôsto Móvel e a;7.�él,e,
ção de povoados maiores, ou viia�;
com capacidade de oferecer 'locais

para instalaçã� dos postos �olarites.
.Desde 1968 já foram i:pstaladils
aproximadamente 13 U:riidàdei; de

M�dicina ,Preventiva, sendo "'daas
fiuvía,is, 64 Unidades de A:ssis'têne\9.
ao 'Parto e .50 Unidades de Pró te

çáo <1'0' \pr{escolàr, 'totalizando 127

projetos em todo o território ná·
cional. Durante' a próxima 'Opera
çãó do Projeto VII, já planejada
p�r'a .a Belém-Brasília;' terá iníélo a

F etapa do progÍ-àma' 'd'e' impIant.l'
ção da Unidade de MedieiJ1a :'!-';:e,
ventiva no curso da rodovia� "

�stado dispõe de:A75 mil vagas para
insi�o primáriu e !150 'mil para; médio

Falta de interesse dá para' gaúchOS Capital da.
.'

,

"

"

" '.' /' Celesc subiU
40 vagas de se no /Pro)eto RondOu 5 vezes
',.' aolP'''

-

"

e .Mato Grosso. O· froje,to Rondon
VII foi o mais procurado no perío
do de inscrição. Em todo o territó-'

# rio nacional se inscreveram .16 mil

�;� 'Secretário da Edu6ação e Cul

türá, '�i'ofessor Jaldir Faustino da
Silva. i'1formObl� que' o Estado dispõ�
de 475.ÓOO vagas para o' ensino prí
mario e 150.000 vagas para o e.nsi·
no médi(J, 1'10 \ ano leÚvo de 1971z

do, ensino primâri.o, em, decorrência
da constr,ução de 500 salas de' au
la.

Referindo-se" a ,campành";! para o

aumento de rriatFÍculas,: deflagrnda
'/

há poucos dIas pela Secretaria, in·

formou o &!cretário d'fl Educação
que a' mesm� vem alcançando a me

lhor repercussão�' Para isso, jã -io,

RJ;velou o Secretário que o aurnen

tà-iveriHcado com relação ao ano de \
."' I '

Hl70 _foi, de' 25,000 'vagas, no nível

.
,

Uma Exposição sôbre Carvão �h

n�ral, que a Comissão do Plano ,90,
Carvão !';acion,al -, CPCAN, - já
apresel1tpu em doze Estados da' Fe·

deração llerá inaugurada às 17 horas
de hoje no, "hall"

/

do edifício A M�.
d�lar, na 'r'�éI Trajano, em bi'eve 'ce,
rimônia que· contar� com a preseIj-'
çà de autoridades locais e do Pre

sidente da CPCAN,' engeiheiro Luiz
Cals de Oliveira.

'

'À exposição permanecerá aberta
até o pl'ó}'Jmo, dia 15, no horârio ,Je,
g à$ 21 ho�as e- durante todo o tem,

1"0 fim que a mostra estiver aberta

à visitação pública à CPCAN jnsti·
tuirâ um 'Conc:urso de" Monografías
para três categorias: nível secunda

l�io, incluindo ginásio e colégio, ní·

vel superior e pessoas de todos os

níveis culturais.' Estarão excluídos
do concurso os membros da Comis

são Julga<;Iora, os f).lllcionãrios e

técnicQs da-. CPCAN, técnicos e pro·
'fissionais que trabàlh,em. no Carvao.
São sugecidos para' as três cat'egó
rias os ,�eg'uintes : títulos relaciona·

d,Os com, o Carvão, os quaís poderão

( ,

Os trabalhos devem, conter os se· /

guintes, requisitos: . 'Originalidade,.
,c1a,reza e precis'ão de idéias, cor·

reção, título 'adequado, 2tiresenta·
ção ,cuidadosa - 'legibilidade,' ausên--

• cia' de ras\lr�s, etc. Os trabàlhos de·
vem' ser endereçados à Comissão do

P�ano 'do' Carv.o Nacional -,-' Cem·

Cl,lrso d_e Monogr�fias, categoria 1

(2 ou 3), rua Gonçalves Dias, uI? 82,
Rio de, Janeiro. "

ram elaboradas várias gravações pa·
ra sei'em rudadas nas rádios; 110 in

tuito de: ,esclarecer' o p.ovo. e !les-

"pertar e111 todos a consciência toda'

criança em idade escolar deve ser

matriculada, A Secretaria de Edu"
cação e Cultura tem alertado·. aos

pais de crianças' �lessa idade, para a

necessidade de matricula'rem r 'os
seus filh�s.

l
"

,\ .f-" ;

A Comissão do Plano do C'arvão':
Nacional '- CPCAN - ?rgã�' Jó
Ministér;o de Minas e Energia,. res·
poilsável pela' coordenação e super
v'ísão de tôdas as atividades rela·

cio!\adas com o carvão, institlliu
também nas cidadeS onde a expo·
sição itil".erante t�m percorrido, ,�m
ç:oncurs_o de �eportagem, sôbre os

mesmos temas arrolado� para as,

mOnOgr1{ias. Os jornalistas que se

habilitarem public�rão suas .rêpm::
fagens e à melhor delas será CUIl

ferido un! prêmio de Cr$ 1.500,00.'
OI trabalho jornlllístico, para coh·

I

correr ao prêmio" deverâ ,ser publi-
cado durante o período ém qUe à
Exposição Itinerante estiver sendo
l'ealizada ,na cidade do órgão publi·
cádo.

Aos classificados em IÇ' lugar !lO

C"m:ursc de M,mografias, sel'ão con'

feridos prêmios d1e Cr$ 800,0(( para
a lI!- categoria, Cr$ 1.000,00 para a

2� categoria e Cr$ }.200,00 para a

3:;1 categoria.

Informações presiadas' petd;'CE-,
LESC adiàntaf_' que a Emprêsa, du-,

rante o Govêrno .Ivo Silveira, teve
um aumento de cinco w.ê�es .o seu,

capital e que, de cêrca de Cr$ ....

26.800,ÓO 'em 31 de dezembro de

1965, alcançará,' ao .. :final do correu
te ano" conforme previsao, soma
superior a' Cr$ 134AOO,00.

Adiantou' 'a informação da ,CE
LESC ser' essa 'evolueão 'a causa

principal 'dos, grandes .Investírnen
tos" re")lizados' Íl� setp'r ,�,��í:gétieo
atingindo,' .hoje,: úiha: área, superior
ii 90% d.� territói:ió: ���àdrie\�sB; .

I '\ '_
'.

,_," .. 1
•

, "Para dar .uma idéia. .da'; obra 'da

CELESCi" 'adiail't�u" �',"inJo�jnté,
ba�ta: dizér q.\t� eiltl\€,\ls regiàfi�"se�.
vidas por,' energil(eiétI1icai e'sta. »io�
nisio' Cerqueira;' na fr.óiltéiril' com' a
f\rgeptii1a." .: ,,' ,; .',

::t' .

Serã l�eaÚza,ça às '!o-_h?ré\d� ho
je no Cine São Jd�é ui!lél: $e�são cF

,nen�ªtogl'*fica , �ªt� :alj�o:�cJa�es 'e

repr,ésentªnt�s 'ela ,irn�l'eJ;l.s�í :,qullnQo
" estarão,' s�ri:do': flxjbi49s . ,�oi$.; eJ,ocú·
'mentáiios, 'pi'odlf�i�os ('peia: tg�i:!ci�

-

) .. ' " ," , N'"

Nàcion�l: ,O pr,�éi:J.iO 'dêl�$, tem: por
título "Um Li.f:ro na 'Mão'! fi o se·

.

..

. i _'"
"

<'
, '�. ,

"

'gUlildo ,:refere'$e :' � �Qd'ovia, Tl;ansa,
mazônica. _, :€sfe ,1i:ltimo,' quàndo" dEi
sua apresentação. em cinemas cario

cas, ,recebeu ,grandes: .elogios ,por
,parte do 'pt'tblico; ��, da ,'crítica :�spe-
I cializada. ' ":� ':,

'

Coni Ia reaiizaçao d�IS' pFôvas de

biologia' e' quínüca se�á ,inicÜH:Í,ó no

próximo <!lia 5 ,o �e�Úb,ular'úrtko 'e

unificadó de 'ÜI71 da' Ul1iv�I:siclade
Federal de Santa 'Catarina. Às .lns-

'

,crições permanecem :,lIbertas e" se,

gundo fOnte da R�itcií'la, pmthi�a
grande o número de, candit1ato� ql!e
diàriamente vão' efettiar sua" inatrí:.

• �'.' .1 '

cuIa a,os exames. AS provas' sei'ão
r�alizadas ,no Cmljqnto' Univ�l'sÍtá.
rio da Trindade e' a': corl(cç&o 'será
efetuada pélo' serviç� de', coiÍlputa·
ção eletrônka.

.

(

se exporia
. erva-Dlale'
pará o Chile
Uma das firmas armadoras si6ia,

, das' no Pôrto de São Francisca do
Sul confkmou para .o próximo ,dia
18 a exportação de aproximadamen
te mil toneladas de en7.�at�, il se,!

transportada' para o: Chil� �lo' na·
vio Cordilheira.

: Segundo a mesma' fonte "trata-soe
,

.

, I

ele uma excelente exportàção' de

prbdut�; que se destina a@: Chile,
abrindo no;vas. perspectivas no me,r·

,

cado de venda9 da erva mate e esti-'

mulando os �antadores catariuen
ses",

,

Capital e JoinvUle vãO
,

" , f ,.;

discar 'direto ,em 'breve
",

. . ,
...

�"
'o engenheire Carlos Eduardo Pili'- mostrar e explicar detalhadamenfe

to; Chefe do Distrito da EMBRA as fichas de computação" dados .que

TEL, em Blumenau dísse ontem li cão computados em Curitiba e,,'pos-
O ESTADO, que Florianópolis e teriormcnte, en�via(los pc1ra a Cidade
Join�ille poderão discar' diretamen- 'de onde se originou o telefonéina

\ te' :� partir de 1971, logo nos dois O bilheteador automático registra o '

psímeíros meses. número chamado, o de origem, os

Íinicialmente, em FlorianÓpoli�, o minutos t, 'a hora.'

sistema funcionará com ODD' (01" ·1

c:l�m de Discagem Direta)" passando Com respeito as taxas que são cio,

posteriormente para DDD, (Discagem bradas,' para exemplificar " Cll�:h�s
Direta à Distância), Eduardo 'Pôrt� disse que o' minutá
Falando a respeito da inauzura- 'para uma Iigaçâq,; de Bllpneíi�u:; 'a -\t. ['I

çã� do sistema 'D,DD, em Bluin:��U, "!?ã� Paulo, pelo SisteÍÍla 'TT (tel�fo: o(

'disse o Eagenheiro que' não lwuve oe- .a . telefone)," c�stã 'Cr$, 1;26; ,:tw.;
prioridade sôbre a Capit�l.. ;"Ap�;· ve'lldo lima r�duçã�

�

para as IHgâçõ�s '

nas .aquí", q�clarou" ,-'�qs ,se�viços .das 20· às , 6' hqras .do dia ��gif�n�',�
foÍ1ar)'l concll1i�os '{nais ràp.i�lam��ie" ,e )'l.p,s. ;'férjactçs, nac,io,na,is e, 'dl!!II�:?'
S� .houvesse ':príbrid��e�; ;it��ífi��, ,

,ii<j,s, de: ,eiuasé' :40%'. No sistem:�;'i4P:
" "h,. .

c "
_

• :!;, , 1'�",' � .' •
, .

./
•

I.,. •
' •• ' ' • , "": ,",; ! ',-.!\' ,>;.

�()(' ,ser ,? Capital Feder�l,,: ,d,éY,�riª ;;;. 'tigo, a taxa 'rtrinüna, era de,' 3.,; '!q1r
&êf'a primeira çidade·bras'iléirà â'

.

n�tos: <, �gora� :pelo, : �ôvo, sist���P.,
re�éber essá Plelhorià ,do sistein� 'de 'essá ',taxa não existe. .

l" ;,:,:lI"
'te!�d'omunicàç?�S: : TaÍlt�' ·Bta�íliá;,. :cd. ,Falahdo', '�ôi>re : as áÚvidád�sc!::�à
mo., a Guanabara, ainda não 'pocTem

'

EMBRA1�L em' Blumenaà, '0 ;�J�rige-
d�scar à distância 'diretamente;, � '(ú�e 'hheb:o'''�(Íiantou iiue àtuafmentf1:"':�s
�cQnt�cei:á 'geptro ,'em ,br,e"e.· ,E,ÍlI c ';l',', tá' s� ,r��Hia�do �rp' 'Ct1�·so, der1'e.
�llun�lJaU' os,, serviço� forª1l1'. pçn'e· " ,

l A�processaTElÍlto", com'
�

a' partrêÜ�a;.
f,��ia:dps, tarirõém, a(Úanta:: o ehke. '} . çãp:.de.{�1).9��,râs"fiJ,'m�s. ,

. , t',
�gehh�iJ,'o Cárlos Edl).ardo, Põrto�; i>�-

'

,

" E� FíO�Ül!lÓPQlis õ' ,me�mo :'cÍli:�,o
hr mo'derna e,' eficieIite Cen,tr'aLU}· .

e asS:isti�ó, :p.l!-,-t�r:minal da, E�b,�:fçgl.
º�I1�; i;.!still�da em- �ltiineriaü"�' 'pelá '

'

@$
..

: cursis�as, 'usand'o ,um, téJéfô.re;
eOTESe."

,,'

,
" :
.",'

Í>Óqefu "fàze-r" ,suas pergtÍntâJ: árrelt'á,-
'

, P,erguntadéi à, \ respei!ó ,da:: c,ompu- �lhttt' a� c�'n{e're'n�jst,á,<'Í1lue :â�'J';��:'
tilÇff.ó ,das ligações dire�a�,., 9 'cj:J.e�El' po,n:tle: R.tra'Té�:, do ,vjdeo.: () c.\-,�S?;��r· .-
da, Er��bratel ,t�v.e oport\mfcl'àde' d�i'

'

'��: ';'ep.rel'rad,o' Qoje. ': ,', :
. .' \: >�t�:,

'

" /

Novos"
.

.

.'
' .

dX;:B
',_ /"

"

UFSC colam grao hoje
Com a celebração -de' lVJissa t;m

A'çij.o ,de G+:aças na capela�, 40, colé·
gio Catarinense iniciam-se hoje 'as
sóienldades de colação de grau dos
Od'enf01a,!ldos de 1970 da 'l,Jnive!:si _

dade 'Federal de Santa Cát�rinl3.. J\
turma professora Rosita' Dittl'lCh
Viggiall0 tem como pátrono o pro,

fessor João IDavid Fenéirà Limá,
Reitbr da Uni'v�'rsidade,' e ·como pa·
rani.nfo o Profe.ssor San'Hiél Fo'nseca,

..

S�b Reitor de Ehsino € p'esQl'lisá,.
,

-

.' -

Os formafldos de Odonto,logia
prestam homenagens de honra ,ao

DIretor ela' Policlínica, '. pr�fe'ssl)r'
1Vliróslaa

.

�(llo�ki 'e ao Ceotdel\adoi"
do' Curso Seriado, professor Lauro

'Caldeira de ANdrade. Sa�' os� s�gui�
tes os Odontolandos' dêste ano:

Adel'bal José Zunino, Aladio' 'Mori
co, 'Alberto Nunes da Silva, AlrIair

Angelina ,Silveira, Alfonso,' B�jill'
Martinez, Anacreonfe MarÍins'Antu,

ne{; Antônio de Araújo EigU�Íl'�'il:(')
'Filho; Ai1tôni6 Frederieo Neto; ,.Ari-

,

.. '

tô'ni� :Luii: Belli, Carlos Alberto; Meh
�elles" G�rlQs, Alberto de S_ou7Ja,' Cê

k!!l' Alv(';s de Andrade, Cesário ';f-i.
teriez. Cilônío, de' Abreu Neto, "Ue·
rnétri6 uo: :Rosa,' DeJ:ii 'josé M�.ttig�·a..
go, Dinei SÔNego,',' Edeonildo �';'de
Souza, F:dison Carlos Spindolª. 'É-âi
son ,Bim!Ja.ck, ,Egon ,Brandos, :ihomiu'
Lauth, Fl'ed .. Schreiber,' Henr.iqlr��

Doüat, IvO Ir"u'e Roos, João rrúb'Jl:'
to Lins, José Ca1'lO,s M8,chado" �9s,é I

C1(Jdoaido:, Alth(jf, �qsé,' ;F'ànlo H�
hitzreuter; NiltOll ,C�l11POS, Norfí"<fl
Bez' B�ltt� Lopes" Pedro, Paulo i\1:�ii'
d(Õs, ,Romualdo Caldeira de A,ndraqú-,
Rubens Barreto, Tadeu Teixeira ntl·
tra, Taylôr Ealta·zar, Valter Macha,

do, Ze'naide Nilsa' de Souza .$a!ltó\
O 'oradt>r' 'o:liicial ' da " turma '

:. de,
Odontolilr�dps' 'é �' formahd� 'ReiÍlal-:
do Alval'ez.,

I ,

-'

<

�arvão mineral tem exposição que
CrCAN promove em Florianópolis

j

ser, tratados iso�ada oq' englopada·
mente: 'Origem; Existência no Bra

sil; F?rlnação e tipo de 'Jaz\das; Pes

quisa; Mineraç�(:);', Beneficiamento;
Transporte;, Coque; :Siderurgia; Ter

mQeletr:Jcidade; Sub-,produtos do

,Carvão; Apfoveita�e.nto 'do rejeito
',(iliritoso do carv�� 'na· obtenção do
enxôfre e consequente ácido sulfú·

rico; El}1�rêgo 4� cinza fiá 'indústria
do cimento; Produção de,' 'gâs corn,

hustível; produçao 4e,' Vapor, para a

índ1ilstriéi; Assistência :Soci'àl ao Mi
neiro e' sua faniília, Impbrtânda So
cial do C�rvão � Importância ria Se.
gurança Naçioríal. .'
, '

J r â n s i t o re g i s trou'
ontem dD,i s acidentes
Dois q'cidentes de trânsito ocoi-!

, rel'am 'ontem em Florilinó�olis, �en,'

d_o um atropelamento e o outro Cf"

'ljsão éntre veículos. O menor Lú'

cio' Jo�é Botelho, de 12 anos, filh,o
de ,Lúcio Antônio Botelho e Dalva

da' Silva �otelha, residentes n;! Coso

t�ira
' do 'Pirajubaé, fOI atropel�do

por um GOl;d�ni, placa 5,*�29, divJgi
do' pelo soldado' da PM José dos

Santos, solteiro, 34 alios, i'esideIlte

!1� Lagó<l d� Conceição.' A vítima foi'

�oconÚd,l pelo próprio mQtori�ta" é

per;manece illternada, no Hospital, qe
Garidilde, em observação.-

,Na rua Sete de S�tembro, JÁ
13hlOm, a motocicleta Vespa, plAeà ,

3.-132-{)4, co�duzida pelo cabo d_a PM

Jo.ão Atanásio Farias,' 29, anos, rI!"

sidente à rua Clementino, Bríto,
SiN'?, chocol! se violentamente cOm
á, Kombi placa 11-7347, de JO\Ílville,
dirigida pOli Ivo Affonso Steffens,
solteiro, 19 !lnos, residente à rua

Nilo Peçanha,,,,330. O condutor da

Vespa,' João Atanásio Farias, 'feriu
se muito e está ipternado no Hos

pital,Celso' Ramos, in�pirando cui,

dades o seu estado de' saúde. '1'(
•

j �,

M:OTORIST� AFOITO ; ':
" '{.

A pressa qo motorist,a Vicente tlá
Silva, COndtl�Ol' do' ônH'lUs' n'? 20 ds

Viação 1'I'rnqadense foi responsávél
p'efa ql(eda e pelos feri�entos '[l
fridos por Dimatília Silva, viíp!â, 5;j

anos, �'esidei;te' à 'rua Romualdo' �'a�,.,
ros, S/NQ ,é a menor' ,Léa Silv� Cd�i
ta, '6 ãnos, fRha ?� Joaquim '�Tom�s
da, Costa e Delorme Silva. N!lnes:';'i��
motorista, árrancou o coletivo q�
d(J \i,S, duas passageiras aÍlida se'�>
cont'ravam na porta do veículo. .. ,f) I

próprio ;llÍot�rista soc�rreiI as ,v:i\i;;'
mas,' q'le', c,o�' algu�as escoriaçõ�s
foram HH)dicada� no HaspHal 'de Óâ·

,

ridade.
" '

�.�,
,

, }f(
�ste aCidente e os dois outros ,�.

ram registrados pela Delegacia de

Seg_urança Pessoal, que instaurou-tiS'
competentes inquéritos. ,.1 •

1,;:- .

. {
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