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válido -até às 23h18m' do dia 11 de dezembro de 1970

fRENTE FRIA: Negativo; PRiE"SÁO ATMO.:lFERICA MEDIA:
'1010.,9 milibares; rEMPERATURA MEDIA: 24.0° centigrados:
UMi>OADE RELATIVA MEDIA: 84,1%; Cumulus -- Stratus c-.

Tempo médio: Estavel, Flof'Íilllópoli!lr
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5e'á i!13:::g�I�i!dh "O !!�;>, 19 dn

corrente, na cidarle de !t1!j �í, (I

gl·tá�io coberr- !.Ir esportes,

construído !Jel-> Estado, !]"

J1a�rrB '''G�.!2d ,Iaj�r.lflt, ..
p-! r p�ltr!) !�tlf�) !10 mesmo

dia, tembém será laeçeda, a PI;
dra r!!!�dam��!M do edifíciri dr
Fornm d! C. marca, "!o terreno
dr ,!d{� !!I)h Prefeitura lecal,

Seg'imdu fonte 'h m·p';d-pali.
dade , O g('ve!'!!a�!)" Ivo, Silvei�
�-" entreg .rií .j_� imedh,t!l, a

4J"i.', Iti e dc.,' 1 U OGO C'r;'z�!�?!. a

f�m de S<Ôl j, ;6�'lh 3 C"!'5tr�('ão
" .

do �Qvo Fo rvm.

:fLORIM-l6rOÜS
� --------���--,_..-

, cl ,Trib"!'.i!j' 'de r;Jstiça do Es
tticl'J de, ''iá'lta Catadna- coloca-
rá 8, venda, '10S próximos. dias,
o 'livro de iJfrj5tll'ud�T!cía .com

acórdãos, do Tdbü'lal", Catari
, ,

l'�ns,,', relativos aos 'a!}ns de '

1965/6,6_'
'
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- Está nrevlsta para' Ó prÓximo I';, '-,
-

-

'Imês 'de 'janeiro, a, j1lao,lgm';I.;ão I
do' edifido-sede da agência do 'I
INi>� ;

na .cldade de' �.l�fr,a. :: I'A ,ínformação" trànsmltldá

pela superlnteodncia de Santa I
Catarina,' aduz, aio,da,' 'qo!e I'

,

mencionado iml1v('l, já foi entre.
gúe à .autarqúia pela firmâ '(o;!S:
tr�tor;t. clln{ as SOlas obras' to-

. .' ' '"

t�llle�te CONcluídas. ,

FLoRIANÓPOLIS
-�,------)-,",----,-'-' "

O SENAC programou
- ,paI'"

hoje, às 19,30 'hor.as, �'sbleni
d?-c!é; de ,encerralllento_ do c�:so
dé datifografía.' com' entFega de

c�riifiç,ados a, mais' de 'l1'tI!a (:'�n
tena- de novo� datij!Sgrafos, fo�
mados por aquela eSj::olá.',

'

FLORIANÓPOLIS
�---,�_,....,..�- ,

Q 'Coronel Zizim;' ,

)\fl-treira,
CrrmJl".,,,nte d" C<!!1tro �e l�s ..

frução' PoÍicial 'Milit<!r distl'ibi!!
lwta infoml'!ndo qhe se e.;étm�
thm abert"s atp' f) di'! '30 \: d�

o

\

Será inaugul'arlo, às 10 h9ra.�,
�I! h(Jle em B! "menau '(J busto ,)
em bro'1ze do, enge!lh�,iro Em!
lio Baungalt. A h')!TIe'1,l<,f,m e<

tamo presentes 8lltorídQd.;s dI)

mu"icipio, e o busto éstá loça,
!:,.adn no entr'lc;)rru�nto 'd1 Rlla

7 de Setembro' CO!)J Amazon'as,
, � ..._ I
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139 - Fone 3022 --, Floria�ó·
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RETOR: José MatusaJélU (;1)
melli ,- SUPERINTENDEN·
TE;, MiU':cíllo Me_deji'os ':Fi·
�Q / EDITOR: Lu,� Henri·
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O�'ll,ar Antonio Schlindwein I

SU�GERENTE: Divi..no Ma,.
riot I REDATORES: Sérgio
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tlo / �EPORTERES:,WBson
Libório de M�cj_eiros e Jos,é
'Carlos Soares ! §UCURSA!�
DE BLUMENAU: Rua XV de
,Novembro, 504 , !U,'.:PJ:l,l!.....
SE�T:\NTES: A.S. Lara J,ti:I�.
- AveJÜda Beira Mar, 454'-
11° A.s. Lara Ltda. -' Rua
Vitoria, 657 - 3° andar -

S�o Paulo -:- PropaI . Prop�
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Veículos Publicitários' .,..tIl3.
RE;'PAVE '_ Rua VoluntarjolJ
da fatria, 4'75 - 12° andar -
Cutitiha.

.�
-e

4� ,
,jV

, �� �Th.�t5'

é ici BIé ta agente morto pe o terror
,\ J
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O Ginásio Moderno,' Aderbal Ra

mos da' Silva' abrirá, às 8 -horas' de
hoje as, úaatri.�lüás ' às, '55 vagas que

'disp,e pata o'' 5<?� g_;:au. Na tarde ele

ontem j;;- se formava' �ir',ande fila de
fronte ae, estabelecimeuto, obrigan
do seu diretor' 'a to�í1�r medidas
enérgica. 'para evitar aglonreracâo.

'Són�ente Pl;denir�:" permanecer po
local os primeiros 5� que lá .chegs

Míltrícu'la ,é '

'feita' após uma
noite na filr'

'RILI"I • elA fi calil do r:onslrular
INFORMA

A Taça de Prata em sua fase fi

nal prossegue domingo <:0111 dois

jogos. Em Belo Horizonte jogarão
Cruzeiro x Atlético Mineiro e no ,

Maracanã, Fluminense x Palmeiras.

ramo 1tª�es foram obrigados- a per

manecer na fila durante tôda ,�< nui-
,

- I

te" do -contrúno não teriam 'dtl'eit'J i
a .inatriculár os seus filhos, O 'E.;

treito dispõe de outros estabeleci-
I - ,

meutos de ensino fJ ue ainda, disl)'c,:
dê vagas As preferências, ,r0�'�;-I':J :

recaem sôbre o Ginásio l\10d�rÍlO
Aderua] l,tamos da Silv�,'

"
Em mensagem ontem dirigida ao

povo brasileiro, alusiva à passagem
do

-,

Dia, dos Direitos Humanos, 'o
Presidente Médici lamentou a mor

te d� agente federal Hélio Carvalho
de AraÚJO, baleado pelos sequestra
dores, do Embaixador Giovanni H,

Bucher, e disse que a ação dos ter

roristas busca "desviar o Governo
do seu caminho de paz e retardar (J

processo de desenvolvimento nado,

Dal que tem por essência o encon
[1'0 da plena realização do homem

brasileiro".

O corpo do agente federal foi em

balsamado pelos médicos do Hospí
.tal Miguel Couto e seu' sepultamen
to será renlizado hoje, às 10 "l�ol'as'.
EsLá previsto '0 comparecimento de

altas aut orldades e companheiros dá
vítima, além de, populares e amigos

do policial -assassinado,

Presidente suiço -m,anitesia o seu pesar

O Presidente da Suíça enviou

mensagem- ao Presidente Médici; na

q,i�l expressa o seu pesar-pela mor

te dq agente Hélio Carvalho de

Arq_úji) e solícita ao Chefe da Na

cáo que participe' à família do mor
-

I

-, to "que eu também participo da

sua dor", dizendo ainda apreciar a'

coragem) do policial. O, Presidente

Médici, por sua vez, enviou mensa

gem de condolências à espôsa do

agente, dizendo que "tod�, o povo

brasileiro exalta o séntimento do de,

ver, a coragem e o heroísmo com
que Hélio Carvalho de Araújo tom

bou em defesa da libe!da�e':.'"' ,

O Ministro 'da Justiça, pr:of:r"or
Alfredo Buzaid, e o Mimstl'ol,élo, Ex'

terior, Chanceler 'Mário Gib,soii, Bar

bosa,' também enviaram mensagens
de pêsamos à família do agente.
(Página -3).

.14UC �Ial hnje-Canal 3' pede
f�sta dõ 51" 2ção contra,
aniversário interferência '

(Última Página) (pá�ina 3)
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D,izlm.8_Ga. D _sêal{a�,':AUmoJa�,�
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, ", ,,-/ '(Última Página)

" PIll1JeI'" D 'iH I d) -Estado re-

_f�r,�) , ou !la tillüe de ohterr: ';lÓ � Palá

I' da Agrol'ôl11íca' as jove,)s qLle no

d\8 19 estarão sendo apresentada à so

rieçlvde dur�nte o ba;le comemorativo

I I at' 98° aniversário de fundação do Clu

,� .' r"'Je D ),1e, (D )lla Zilda recebeu das debu

'I '0!}1e8 JJ'Sil$ ,vermelhas em agr�deci
me "t0 às ate:,ç0es que lhes dispehsoll

I
,__�

__

Exposição
mostra tudo

f O Governador Ivo Silveira inaugu·
rou, ontt:m, a 'Exposição Sôbre Caro
"'ão i\'!ineraI, ins,talad� 'P�!o CPCAN, I
no "h�J!" do' Edifício A 'Modelar,
na rll1\ Tr�jano, e que lPe:rma.n!tcerá
a.herta até o próximo ,dIa 15. ,No
ato - que �oritou 'com a presença I
das mais altas autoridades do Es.

tado, do
-

Co�nandallte doa, 5a. RI\'[ e

de mI'!leralrtol'e!s Ica�arinenses
dzscul'saram o Governador e o!

, PresidenÍle da CPCAN, ellgenheiTO j
LuIz Cals de Oliveira. IIsobre carvão

_--------------------_._--�-------'---,
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C�NSTRuTPRr' FE�8�Z CAVALCANTI
Precisa com URGÊNCIA DE:

c/prática,
Coqueiros FpoJis.
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,,'�rece'beu as
IOebutàntes

_
c

____,_l..., __

Imprensa-Ioi à
nova casa do
tLegislalivo

/

O Presidente da Assembléia Le

gislativa, Deputado ,Pedro Colin, rr�.

�epcionotl 'ontem a irrip�;ensa da Ca

pital com um coquetel ní!S depen
dências da nova séde do Poder Le·

gislativo. Parlamentares e jornalis·'
tas' percorreram as dependêncills d3

nova Casa d? Legislativo, que se.tá

i!1â.t}gurada n"a próxima segunda-lei
rã. Após a sessão solene de inaijgu
ração, os trabalhos legislativos já
serão realizadOíl no hovo préqio, A$'

! acomodações internas já foram con,

I cluídas e o prédio está pronto pal'a

funcionar a partir de segunda-fe�l'a,
(última página). I

•

UfSC define o seu vestibular
(Página 3)
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Ã"IES - Dia ",'H que as suas possinilidades de sucesso estarão em
<

evidência,
pliú,j;>?lmellte no período da manhã. O Sol e Vênus em harnwnia, '

com o sei! signo xlenotam que terá uma sexta-feira feliz, COIl'; novidades.
e alegrias.

TOUíW ": Tome decisões práticas, visando realizar primeiro o mais f§.<'11;
buscando atingir primeiro o que está mais perto, depois o resto. Doas '

perspectivas de êxito no setor sentimental. Dê mais atenção \aus
familiares.

' "-

c.2:ivmos - Alegrias no contato com seus amigos zodiacais, notadamente, os

que nasceram em Libra e Aquário. Probabilidades de grande êxito,

financeiro, mesmo por loteria ou prêmio, se nasceu por volta das 5

horas. da manhã.
CANCER - Fase feliz para a grande maioria dos que vieram ao mundo' soe- a

I

poderosa influência de Câncer, A Lua se harmoniza com Vênus, que
é o planeta regente da sexta-feira. Trabalhe com dinamismo, amor, te

\ e esperança.
LEAQ - Não se precipite ao emitir seu juízo sôbre as pessoas; poderá enga

nar-se redondamente. Por outro lado, há prenúncios muito felizes
Colabore para que tudo vá bem, e terá, um', dia excepcionalmente
p,romisso):'.·

'

VIRGEM - Aeentuar-se-ão as influências favoráveis sôbre º seu setor dom és ..

tieo, .que estará merecendo maior atenç�o de, su,a parte. As, atividades

profi'�sionais receberão aju'da e assistência de nativos e' nativas d\ê
Touro.

LIBRA _.- Saiba aproveitar ,inteligentemente 'as suas oportuniçqdes de, se
revelar no plano social e pelas conquist�s 110 s,etol" de traba'lh�. P!3SSObS
do S8YO' oposto', estar@:o em excelentes, eOEdições de col�qorar esp�ri-.
tU81mellte. !'

E::COl-;'Pr_;"O _:_ 'Ajp. de maneira a' incentivar-se cada vez il1ais, pois de ,incen-
ti'lO e motiv3.côes positivas todos dependem. Marte em seu siE;110 8

Vênus em Sagit;a.l'io 'denotam disposi'ções 'enérgica e excel�ntes 01301'-
úmida,des de lucros.

"

SAGITAmO - Indicias de sucesso na vida sentimenfal' � profissional, Contudo,
. contil1ni da'ndo mais 'atenção ao seu estado de' saúde, ;ois é' necessália

quê;' nest3, fase do ano, procure aprimorar seu estado fisico" Alegri2s:, '

CAFRICÓT:�O --,Conte. com a boa disposição de pessoas nascida� em r E,3col'"
, plô..o)e Penes, VJsto uue elaS constam entre as suas ami2as e ami�os

,

t0diarais, Uma antev-isão do ql�e poderá suceder amanhã, ser�' 7m-'
portante.

'
'

AQUÁRIO" -- Tende o esclarecimento do seu semelhante, enviando "os, esfol'<;os
possíveis. Saiba que tudo o que fizer de bom pelo seu semelhante; vO'cê
também o receberá, em forma de recompensa,- algum dia. Terá n'otícl:LS
felizes,

"

PEIXES -� Sua personalidade magnética e atraente estará em evidência, nesta

se:da-feira, Vênus é o jàlanêta que mais se harmoniza com Netuno, o

regente do seu signo. Muito sucesso para os artistas, de�. P<;üxes,
nêste dia.

Ve's�ihuhtr da ursr;
�;"'"'�'���,, �,!!@?IlM'3>g. i�'tI'��1��
[6 _ ,___ ""�" l>�a(JL;l i "i'i;,;:;tUi t'h)

'-..

As et3[)3S co!'stames do Concurso Vestibular serão orga
niz�dds ç m a ür'al'd"de de medir as aptidões intelectuais dbs

c�"didal JS cem b�\se nas informaçées sôlH:e conhecimemos es·

peç11 �c 5 ':Jb.íd:s. De-Ylern visar n�qo a rnenlorização pJrn e

Sir(1�11e5 d _::s Jat, s. c!�rH;:eitos e fónul1l3s !lUIS 3 cBp?cidade de

re' iexão� seleção, ccrnparJç,10, íderltilicaçào e trans[er2_j�cla.
Um caood;d3i.o, por e�empjo, que nunca tivesse estütlado F'si

ca"p�detia, de acô:dc com a SLla capacidade ihte.-Jectual, re-

s,Jlye-; _várias Si!daç,�,ês oUI probleluas desta tnatéria, depen-''';
del'ído d:l mar:-eira de formular as questões e do que se de-

's;:ja avaliar. Esta foi uma dõ,s decisões da Comissãp Central
d� ,Vestibular Únir.o e Unific"d') da Universidade Federal de

5a'(·ta Catarina ctl1ra.-,!e sua última reunião, com vistas ao pró-,
x'm') co "clirsc de habiJitaçl0, a partir de 5 de janeiTo do Pl;(!
xira!) ano,

�

,6", d��EI_it31<::J(1'"' d'� C�i11'�S?�1 fni e-"c2,mi�-h<:;d8_ às Bh11cas
E "h11 i ,d '-38 q_ e de"er io e!ab�nr 8S q;1estÕeS' d3s q'J�l1.r.}
�'2p'S, d, VesiiLuhr Ú in e\ UnL-ic"ldo, No) seglJDdo ítem d,')
dj,; me7Jto "pr"'fad';, defi e a C rnissio Central q;_,e "co s:de

Ta d 'a '1ajill'C�St ri, Cc< '(: . .1rs" c,;j,), número de c��didatos se

rei de a<w'xjm�darne te d 'is 11"'1;1 te d" em vista as p"ssibili
d:;dES de L'El'l c',rreçio mois rápid� e �bjetiva, atr8v6s do 'cni
p 'tad "f e'e' 'õ in, a C: m:ss�Í'l C�_li:al do Concl1rS 1 Vesti

lrl',r d�liber�u q'e '1� orga-i�açã', d3S et3pJs será ad-Ld� o

sis fn1�de tes1e de lD";j'i;:;Ia--esc,-Jla, cC-',m ci�!co alter�latiVJS e

lima úT.ic" respcsta certa,

"

O MinisTO das COITlUniCiçGeS, coronel I[igíno Corseti, as

sinou pdrLria que eStaúelece p"Hl 31 de março O,e' 1972; ,o
i',lI�i) do"� v!'ecrilç0é5 norinais de TV ,a cores em todo o ter

r�\6'-�ib l�:tcional.
':_c,á ad:;,adn o sistema PAL-M, de origem alemã, espe

C;_it[Delll!O aebp,aeb pói!'," fJ Bn,s,L, A lmplm,úlção da TV a

C.)l�S ÚO b[�5il roi C_ .. llcfeth_s.da de'pc�s àe u'rn esti.iÜo çonclu ...

s;-'.' d;? g"tp_I de tr\balll), c'Jlistituído no M;,;isvSrlü das Co

m:...t..icaçoes.

Esn- _ �:J§ PREL1MIN,<tRES
AdianL:ll'b i\1Listro das .(;OiilUf!;CaçÕes que a adoção do

s;ste'ma a côres deverá ser precedida de urna série _ dé medi

dils 'prelimi,;ares, visar;do a eapólcitar b pessoai técnico e aNis

tifO. b 1l;Ii ist �rio das COIl:wDicações incentivará e colabora

rá Da criaçã,)' de cursos espe,ciaÍs p?ra a preparação 'do' pes
sal, d ICi",le ted' u ,,;',0 ele 'l9:11. Tais C�lrSOS'- disse o ]\'ij-'
-s'ra --- ,eriam mi:islnd '5 por t.§c�úcos espgcializados de

início preve':d :-se a· lCí,gO prazo que 'à preparaç?o se faça
SCLl,<S das esc�d,'s superÍG-res,

I
_

In', rml1u ai"da Ique as' emissoras que adotar�m o siste
mn eo'etuarão (,5 testes tinsis nos mese-s de janeiro' 'e fevereiro
de· 1972., e de 19 a 30 de março poderão ser (Cooserid;)s [11"0-

gl3m'ls a CÔles ju11to com a programação uOlmal em prêto
e brat:c().

A partir da e--tnda tIO ar da TV a côres, as- pessoas que
têm an::re!h "5 comuns assis!irão aos píOgramas çoloridos re

cebe d um' hno,:;-em em préto e branco da mais alta quali
d'de - crmt!l:uoU o Ministro das Comunicações, dando co

mo exemn]o a ]:ecente Cra,'smissão da Çopa do Mundo, que
fni a côres e Cé:m a sua conversão em prdo e·branco, p;:tra o

Brasil, aprese:ltou uma imagem excelente. \

SEUW J;O ECON'-'ThfW,\
De i "ício a TV a côres não será acessível a tôdas as clas

se"> dl'.",-:d- ao alto Ç;)st:1 d '.5 recepToreS, Logo, possuir ou llãd '

UiTI q,'vFHn a �ôres se,'i 811e"as q;Jestão de pf'der aq'Jisitive,
'Alerta aind3 o Minisirn 'lne a imp':lI'hç"ín de :')T)"relh�s

r�'f,,,t :C'i S 'ô f.'S é ii1évitá';eL p:)rque o sistem" PAt-M é

di'erc'"te de Ü'd0s os O'-ltrf'S e fi'l da 8 S�13 iJI;l'1 :;:em ','Tle 0,$

P 'I'" ,'-ecer'ores q�le sej"m fapri(:�.dvs no P3.[S onde êle é aelo

t2CJ:"

"

�, .'

-
� ...

"ft '

j ,

Sôni.� E' José Procopiacki, um casal

'Jlegarltp t1.1 sociedade de Curit iba

-que no último sábado foi assunto na

rec�pç:iO no 'Clube Náutico, Veleiros
'qa, P/la, Sônia com aquela 'invéj.w':l
�das'se e' elegância, LISOU tilo,h?l')

,longo em crepe branco que trazia

etiq,ueta do cosujreiro Gerson. ,

:-:',-.

\
I Em Criciurna foi instalada em sede

'pJ;óilria a Associação dos Município"
. do Sul do Estado de Santa Catarina.
,

11; .Imprensa Catarinense, ontem, às
17 r161:as, no nôvo Palácio da Assem

blébl. Legisi�tiva, foi' recebida com

coquetel. * Rio, o Doutor João
Edllárdo Moritz deixou k casa de
,saúde onde estava internado há

"':'. alguns dias e [á restabelecido, em
/, ;é,Olnp�nhia de sua eSLlôsa, dona Maria

Stela,' ',el1contra-se no Hotel Cali

,fúrnia, na ]J'raia de Copacabanft.
:* ,Acaba de ser iristalado' em nO,3S1

"6idade, o -Sindicato dos Engenh01rcs
" do Estàdo de ,Santa Catarina, '* E:ll

I '"
.

,�Vi1f:l p'af'ticular chegoH, térca·feira'

'a" 'nossa ddade pro,cedente de
:í� �!

C,i'it!Íltma, para recepcionar o MÍl1 is-
, t.ro' e 'Senhor,a Passarinho, o Depu
,tàdo Federal e Senhor'a I Adhpmar

Anteontem, o éa�al Ieda e �ug�lsb
Alvetti, em I sua residência, re('(�be

r3lÍl c'onvidados para comemo)'ar

,aniversario de Valéria.
I

:j!::�iàna Pederneiras, Elizabeth

1\ ..:.._�----�_._------

.
' Glliú.

, \��&�� kJ\�
�
�':tP _':. ��, �

','

CASAMENTO DE OENYSE E
I RICARDO

,

. '-:

I ) Foi como u!TIa princesa que Denyse
, Maria" .Nascimeuto, em vestído (1e'
noiva desenhado espeéiahn�r(,te e

confeccionado pelo costureiro t�nzj,
deu' entrada na Catedral Metropo
litana, às 20,30 horas, no primeiro
sábado ,de dezembro, A tradicicnal

Hugo Palmguist e Senhora; Carmem

Lúcia Evangelista, 'Jaqir. Bergeman.
e Senhora; industrial Hilário FLlà'
e Senhora; tI' ,"�Leôilclo -Nascimento
e 'Senhor�; Âla�ir G.mbvút'i e

Senhora;
,

Dr: "Osvaldo Olinge'rl "

Senhora; Dr, Renato Saporiti; J\;Iarjá
Beatriz Sapnriti; Dr. João Olin�el' e'
Senliora; Dr, Francisco

-

Assis e

Igreja, r pela primeira vez em êôtla' Senuora; Myrtiã Nascimento' e Jorge
sua estória, estava' rícaménta ornl'Y· Andriani; Senhor Saulq Nasc�.men;t(,l;
mentada em, todos QS altares corn Maria .Nascimênto: -Boston Nasci-
castiçais de prata � palmas vcrme,� mento_ e' Senhora; Dr. Paulo Robdrt')
lhas, ornamentação de 'GarbelottL Cortez: Dr.: 'I'arciso Schaéfer e

Precedida pela- demciselle- d/nonnour Senhora; Dr.' Raul Bacelar 1, � ,
'

Ana Fuck, sua prima,' DenYl>8 foi:' Senhora. Na" sede social do Cluh�
,

conduzida ao altar mor por 'seu' pai'; Náutico Véleiros ,da' Ilha, ontle aeú,�i.J . I'

Senhor Osmar Nascimento, ondf a a elegante recepção', sôbre a �ri�ntà-
!

aguardava seu enlevado' ndívo, ção do. nosso fabuloso Eduardo ROflc1;
Engenheiro Ricar,do.' Saporftí.

' .

,.0\ qs noivos e seus pais Senhor- e
.

cerimônia foi celebrada pelo ii'evp- Senhora
.

Mário S1poriÜ e Senhor, e'
rendo Bianchirii 'ao som do LOrd) Senhora Osmat Naácimento, 're��'J;'.',
São Francisco. A formosura e 'gniçh· ràÍi1 cumprilnertttis de

-

àProximad�, '

de Denys� melhor, se des'tacavaln no mente' �efecenWs Gonvidados, I á

contr�s�e dó vestido ,dtculqll o' rntndo 'f2l<;gRnte do: TIi,),
orgama Sf.o ,Pll11IO, ,p�I'a'M e ',8ant'a Catari;'la,
,acabam,e\lt? na '��rra: b�bado�r p�{f(, ';�:na, 'reêepçã0 ;q�1fÚp_i reáfmehte n_l;!ra- ".!

sadbs, O lOÍlgo, yéu", em "tuí� ,,\�f':\ ,I' ".' ", vtlltosa, sem, nada d�ixar. a dés.eJa',',
�... ' " ,< i'"' ) . .'. � \ " 'f' �,."

'

1)1�eSO�, nu� gx;aelO�O )cQr�alPellrQ: :d;.e::, tJ'Ni,'lil.a� . sifl1: 'mt;:re,c-er os:' mais nlhJ'

flores, camdo �ltas ,só'bl'e- n, íÍ,l�3lflp'" :" elogios ': -'i!'oje,; 0.8 noi.vos em 1m! de
,

..
- ,

f0rmando ,tOli1asJ, ;N.as cerimõí:uh" -' mE;l. ei"ÍGoritraí:Ii·se rio' Chilé Ol1'tie '

\ .' \ �" 'I
-' ,

civil e' religiosa fO,rám pad'f�itho� d�:' 'ivão pàssàl' �5 di!ls: ",-

Denyse e, HicaTçlo: '".Dr. I' ,AtU1U�'\'
"

",

Pereira e Oliveirà' e $enhbta; Ô:B.I ',f .' :....:..: :':'-: -.

Ne\.vton D'Á�iià e Sénhorà;, SBl�1;e
Isec Séleme- e ,Se11hora;:-Dr ,'" Rfl,j;a t'J
Costa e 'SelflÍora; 'Engehheil'� . paMo,

I Aguim: e Sel1hora; Geraí-do 'SpporiÚ '"

I Canlpelo e Senliora; 'Dr,' Óáudio' DF',
i Vicellzi e Serihora; José Nc)bel Sad(>�' "

"

I e Senhora; "Zury Maçh�db;' >\nÉ
'Helena Procopiach Ti:r\TâreS;:.J.\1igL13i
'Procopia.::ki Filho; Tânia Sl�vlns.ki"·
Luiz �eitàr Ferrari;" Ner�� ;Prbc.b�
piacki; Róse Proc'oi}iacki; Dr. Caf'lÓs

, ' ,
,

, I '

/' Meira, Denise Miroski, Anclíse

Borges, Eliana Línares, Lúcia l\íarn

Leal de Meirelles, Letícia Mnr.a

Machado, Jane Moura, Ivana de Me,l) ,

Kowaski, Glades M _ Maciel, Clj,s"f,:
Polli Kowalski, Kátia Silva e [\:aüa

Bittencourt Borges, SqO Iindas Debu i
tantes do Baile tranco que estlh i
J:,3_3cante preocupadas com sua apre

sentaçâo no próximo dia 19.
�

"" , I',
.Amanhã, 'às, _20 "horas,' nos .,shlõeq ,

do Club,!- Nftuhtot :Vl:il'éifos-, da ÚlIa,
liar·se-a 9 'c'eI'ilht)Í1i� ,de: '�olàçâo de:''\,
grau ria,\; 1 NOi4Tl1áÜEftas

.

'âe 19,70 ele

GóÍégi-o, COf-açãb d�- 'jesus, o Pata
'nlhfo . d'�t;' �offii:âTi.slas :_: dã· ânó' 70.
: ,será o Profe�sor' José "''Oswa:lctü;, .

.' -Gu�des. Sôn'ia Regina', Costa' está ,

�htre as.' fiaVas rto�illálistas.;,
'. .

Marilene Gessar, um" das Dsbn

tantes Oficiais do Baile Branco, hoje
/"-1' d '-'''' b

' I
no \J U02 a ,-,::Jnna, rece e C011VVI

dados para sua festa de 15' anos I_

� Diretor�a' do L�ra. Tênis �!'lb':, I
hoje, no salão da piscma, recene as I'Debutantes Oficiais do Baile Branco,

Ipara um coquetel dançante, 110me1l1-

gem do Lira. \
,

,

A exposiçao de arte infantil .::ric";- L
, tida: p,elo Museu' ,de Arte Santa C'lt2-1 ,

1 i�a, malcou sua abertura para ° 'dia i, ,(

15 ,pró;;imo, às 17 horas.
.-' I

Roca, a luxllosa casa
f

de la'lche;

que ser·l inaugLlrada na proxim,a
semana em 'nO.3sa cidade,' ali, n" ena

Tenellte Silveira, É pro;'Jl:ietário
dc33tE' t:io divulgado estabelecimf'J1l'Q"
o dinàmko José Arthur D'Acarhpora. :

I
r

Pensamento do Dia: ,0 i'nvejoso,

,

,
- ...

' ....
,

,

·Hermes
\

.�, ,�

, /

i}(:}RMITÓRIO itiJONIc:t<
P/Casa'l /

A partll ds (>$ 739;00 .

Ou apenas Cn$ 7Si90
SEM ENTRADfl, MESMO!

é:ONJUNTO CONTOUI{
ClusI! � Distinção - Um leque
011 requinte !!m seu lar. '

Cr$ L319ié)1J a vista

Q" apenas Cr$ 134i6a mensais

!3i.:M ENTRADA l\llESMO!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ménina dt lanos lHorre.,' .! '. �,{

A menírra S&n';a Regina da Siíva,
de sete anos, mcrreu ontem ati'Gpe-'
lada por um veículo da Policia Mi
litar do Estado nas proximidades de
sua residência, na Costeira do Pi
raiubaé. O acidente ocorreu' pr,l�
volta dás 16 horas e o motorista da
Rural;' 39 sargente Sebastião Rodr.

gues, prestou assistência à vítirm
transportando-a ainda com. vida IJa
ra o' Hospital. A menor,' el1th'.a)1.
to; não 1 esistiu aos ferimentos, mor- .

rendo q camiüho dá Cidade,
, Sôilia Hégina' era filha de Nildo

, !
.

t

m�Ílriqw' e Naéy Ângela da Silva e

sim cOÍ'po roi reüülVido ao IÍlstíü!tfl
lvú3Cll"o Legál para nécrõpsía.·

,',

MANOBRA' CAUSA CAPOTAGEM

o .automóvel Corcel
\
de placa,

, I I

�ob .�. pre�id€tIcia do\r .. José Ellfls,
estêve 'retl)li;da;, ontem ,na. séde da

"�,' .

,

Ai'lso.ciação. Rural de
.. Florianóp/lHs,

a Comissii.Q Org;miz.adora da I Expo�
sição F�ira dai Ressacada,. Agro-Pe,·
c�iári'a Industdal, que :,se realiz.al':1
em Fl,ariauópolis,· de .5 a' 10 de m,:\r

;;0, ·,vindow::o.. .' ;. .

'.
'1.

A Exposiç,ão. Feira que é prol')W
vida p.ela Associaç.ão C,ata-rinense .de
Criadores de. Gado .Leiteiro, conta

..

com o apoio' do Govêrno do Estado l'!

da Delegacia Estadual do Mini�térlO

·r . área-paraI

O Prefeito Ad Oliveira' e,ncflmi-.
nhou projeto de lei à Câmara Mu

nicipal declarando de' utilidade J�ú,
bl-icà, para, fins de, desapropriação,

uma árF\<l d,é. terras situada na Ave- .

nida Othol1' da Gama D'Eea d3sti
nada à construcão, do Pro�to,Srl' 6x'-.
ro do l\funicíplo. C�m essa 'previ-

, '\

ctência,' di" a mensatem que ,a.r,om ..

,

..

panha' ó' projeto, é dado mais um

imp,olta'nt'e' pas'so para a cOlJcrf�i"
,.,

Canal3 pede
ação contra
interferência

Os > técnIcos .. constataram aiuda'

Médici diz ,que o -terror
IB

vIsa a

retardar o desenvolvimento
n p,:p<;r1p�lp r:nrn'stw'lI l\14r1i<'i di-

1';0111 n:;l t<:p'r1e ele onrem' me nsaeern ao

'tí,>\".-·I hl'�sílei ro [.\ resoeiro dn morte dó

�ne.nje. federal Hélio . Cnrvnlho de

Ar�lÜ.0·' baleado 'pelos terroristas que

I. sequest !};r8� o
' Embaixador Giovanni

Eurico .Bncher. N� mensagem o Che
fe" d�':' Govêrno a<sinAlcr' que' a . ação. '- ('

, ..

: .d0.� 'lúroi'i<fAs busca "desviar o Govêr-,
no �.?e seu ,cfimiroh,o ele �1'1: e retardar
cí" tirn'à<�" .de dt"�env()lvim,eHto nacio-

· tI,lL que tem Di'J,I' e��('né.i� o encontro
.

ii,j ::nl:ena' rt'aliz�cão :do hflme� .brasi-
l�ifo';. ." .

'.

.

A 'mén<8n-em ii;' T'reside'lle M�clici
· �e-� 'o )�€,Olli...,te 'teôr:

. . I

"Ar. 8m��hécPr d�"tt' 1.0 dr <,!P7f''il-
,h.,"?';'" '/ "C2m"'t"Y:\-"'o:lrl,n pnl t.f'r:10 .(l ')iltnn(t,n
'r�fT'�

.

" .. ryi9. r1�� n;,'p;t,,� .T.T''lTI1n'l<.
�i!:'N:��'ío hr�'�;leiri! tnm<'l';' ('n

�l�P�f'·:�f'·�'tn-(i� ��rtP if� <:trre11tt:"" n�]l,",l'(;d
Tt��i'l�' f� r�l� Ih" r1� A�;{iÍ()' <1�,'i �irR<1'"
'T\�' :�� • ....,t'�j;,;�l" (1p .imO?fHr I") ç:?'l11.��t,:n· �<in
:Fníh;,iy�rl"r' '(:i"v'fln',i Fn'·ico.;,Bdrh,e.r,
R:t"';roe�' .�·1.1�� . C("l'�ci �n.l''''' a\ m�·iç; l';hlt8i. VÜ)�
J:';�"� (l":<�p� i1ir'ei.t�s.

" ..

/ '.;:il":,.dflrlr),�� á,!(ll:" os .<"f,·imj'litrjs ·(h

lti�,��1��-"'�;i������:::n8 I�',���, d;�::
-(ip'�p,�;n;;'f'I �. �in\(.I� dt:", ç:ens· f';l';':1i]i�;��

. . '

,
'

· vt',;,hn �,,]i(li!1'i,9r-ml:" c"-m o ""VI) em

��1!.1·, ;nrl;�n::l(';;',",' .e. em �11� renlilR::t.

T.Únffl:'.�f' H�lin C:1rv,",l.l,n ele" t ,·f.t1í
··jGl·.H Trhnc1n de 'SI)I;c8 Ri>�is' inllo1mA�_

·

t'p
. !'l"rtl') "�pis .m�st's 8ntps., f'm clpff'�1

(h :lih!";(bne e :dA· virl� nl) Fmho;,'o(�"'r

Vl)r Hhl·l,.h('11. rp<n-oton;" Pêlo Govêr
n"·· f':' "1'·11) ]1(\\;(;)' brq�ilii 1'0..
·A· Nqrêio €- I('<ipm'mha' dn< f1"�lr,, à

,··con\--nr(jia. one venhl) fJ'l7i'''n'' 'nf',n� '1

,':-pr;n"pir�' ...hnr<:l'· �� mp1l' nf')v�rn ......

-

f'" ii"\
.

���'in' .��nf'"-·h() f"Tll c,..u-.·· rl'�

.': �:',�r�'iír.f.

1..;-: \ (I(:it\"';d e dfl ji''31iç;1 S icial. i'J1 me

rl;d', nlp"ll1'1 d« r'(jfi\s alcançados em

tnd,'s os p18110S dn políci� governa

m�11t·:.r. obsí i nnrn-se g'r11])0S mi nnrit�

rios em perturbar pela violência êsse

esforço coletivo. Buscam, desviar o (lo

vêrno de 'seu caminho de �z. e retar

dar o processo do desenvolvimento ria

cional, que tem por essência o encon

tm da plena realização cio homem bra-

sileiro.
. .

Nesta hora de solidariedade com a
. \

família do. morto. CÇlm os que c"m-.

prem : o sell dever. ,com os' qn'e s('I1'he'l
II:" '�fmeiRm t!·8"qp·ilidAdE' 1"81'8 (I tra

b:llh.-, .. Tlesta hora de solidariedAde ao

povo bnisileiro. desej0 aSSe�l'r;lr q'!e

o O"'v�r'l,�., cnm· S('�'f'11'l C:'"prrriq Tlqn

Sf' de�\';Rr3 de; caminho q"e se 111'1)

DÔ� � r(1� B NR(,�() e O'lr 0�te. c'1mi
.�h':' cnmnrir 11m c0r�1[)r()miss" de oro-,

greq�o', qí;.e' asqumi pyrS11ie 3 Hi,S1.ór,ia".,.

Tn�lhrm (IS Mi�'iqjrns dR T,,<firq• e

dos, Re\f1.cões F�leriores I:"""f.'d;r?m

m�nsÍ'1nl'm À N1�"ío' 8 111'",.,�<�tl)
.

0<1

111 .... 1·1_p ')i�, 8r"f''Mtp ff"c1�l·<;)1. A inpT\�qf"rp.m':
d�' '1\1i:-istf'l) Alfrf'[j'o Rn7ilic1 'está va-

,
.

�""rlr, r--� seguintes
-

t�rm0s:

"O lI·fillistrn ela. Tnsl;c8 (",(11rime o

SP11 m1;s nrof111,,-11) peS8r nela 11erda d"

8"'e'lle f('c1f'rill H�li" r1rv�1I1(\ de A"81í

in. l11"'rf'�lmente ferjrln nelr'l� nrrp,..... p<:;

'01 �nhvel·s�r) no mnnlf" .... tn' ('+ flllf' ps-

1f'� etetllnvRm () SeOl1f"c::.trr'l nn T..:'n'h'"'l

X:1r1 ...... r1 n:'--'v.,. ... n; F· .... r;rn 'R"rhÇ-'l', () "0'P"1

1'p .fpn".,-ql (""f"l('O:Hpr-":l0"" ri<:'l <;:.p�"Tt.,..-,... ..... ri""

n::l--m�t� f(yj mP,h· ... ql<:l(J(\ npl,....� tpr_

.. rnr:"i<;lO;;; 1l1·"nr: !.l fcdpcer na m"'d"11rra

rI- ,.1� h-:t' ("ntpm),

I.

·.��ffi't�t����=;·�,-��-��,-;-�-�=-_"!'o'""�qp;� .

..

Ven�edores -
Cahes'

,
.

Tôda li Nação se revolta contra o

il,�lj ui: 1.,0 <l1(;;!lU'LL.- q.ie SelV(;U a

"1 h. rnem da le ie manifes
ta sua indignação contra os autores

dêsse homicídio inquali I .cávei. l'lUÇ.'111-
ctD-OS it execracâo publica, como trai
dores da Pátria".
Por .outro lado, o corpo do agente

morto está sendo velado na Capelã da

GLI�lrdH Civil e será sepultado às 10

!1 .rns de hoje, Altas autoridades com

parecerão aos funerais, se�do o Presi
dente da República representado pero
chefe da .í'oliciei h::(\(;I,d. Á.JC.,<'I,.l ,VaJ

ter Pi res.

O Presidente Garrastazu M6did re

cebeu mensagem do Presidente da SuÍ
(" m:l "('esla"do pesar "pela notícia
da morte cio Sr, H:Jiq Cnl'vi11ho de

-AraLÍjo". O chefe do' Govêrnó s;,{ço
pede ao General Médici que manifes
te à família do age1lte 'q:le e I 0:]"11-

iil, a sn8 dôr e fiuito apreciei a va,

101'0s3 cora2,em do Sr. He:lio Carvalho
de t\ rl\íljo".
, Na manhã de onfem o Ge1'1er�l ]\,,�

dici enviou me1'1SAgem à esnôsa do

q�ente federal. tendo �. seguinte' teôr'
"Nesta horA triste di! mo' le d , Se. ,,,,1-

rido. elep:'ls de resisiir :1 lr�s di'!s oe

Iferimenlo p�bs costas que lhe impu
seram os seq1!estr8dores' dn ·Embai \A

dor Givanni Bncher. da Suíca, venho

1,':1"E'l'-lhe 1S nrreS�('es de �inha niaior

C0\-sler:;aç50 e a de minha espôsa, as

,i111 c"mo <I solidnrieebele cio Govêr-
T· d" o, ])OvO br�si lei 1'0 se associa

à espôsa" e 'fiI'hn pc';,,' S ','I!llC,

nessa apgüstia e ex:.113 o sc,,!"r::t'

d" dever, a cnr��ll e r. hp'''''''m� "'1'11

q1'É! H\]io Caly'lh- ri!' Aro{]jo tom

bOli �11l Je '"s� d, lihe"dlde"

auxiliares de escritório

; Demais' hiforwações seriío prestadas no OSCAR' 'P "T A CE H·OTEL das 9 às 12 e-das 14 às 18,30. Os candidatos de- .

'. Y�rã.g: ·a�t.�se7Ilarení�se ;n:i11idos d� tim docume;1[o de idenÍifi "'O.

. .

.....,. f\TENDlJ\'rtNTO: O:,:IS li, 1� e:;oi ,'l' I);"#':::.i

" �', .

I;,;:�:, _� ,.J_"". \.; ._1:. ��.
,;" ;... ,.Companhia Anp:lo-Americana;' filbricante' dos melhores cigmros do'mllndo, FL1ncl�d8 em 1924. c1esej8 el1tr�vistar vá

carii;lid�f.os pilffl sua Fili�i que está sendo implilntada em Flori8liópàlis.
.. ":,Ó�" elementos deverão ter' exc'elente ilpresenl�ç80. ·dina nlismo e' idoneid�cle, desemb<lraço e vontade de aprender..

/.'. Salários Fixos. de 5R5'3 %5 CrllZl�il'Os. com registro imediato em Carteira, direitos à Férias, 139 salário, assistênciá ,

\Médicir�Hospi�81a� �- D�niária. eXte�siva 'aos f<lmtlinres.� J"

',' ,A�os Vendedores a Comp�nhia daní veícillo� (KOMBISj ZÚo; Km., com todas as. clespêsas pagas.
�

.

':1 lDAnE: ele 2'1 á' 35 anos, �e'ndo mfJTIL apresentar-se ·fól'a. d,esses limites. �
,

.' .·.N.ÃO' ATENDEREMOS PELO TELEFONE E- NAO: ATENDERÉMOS CAN-RIDATOS QUE RESIDAM EM OU-,
,

. � ',' -'�..
.

.. -
'

.
.
-. ' ,

'TR�'S: rTDADES.. ,.
>'. '."".

.,'

V�'j.�u:.:��<i'..i1:'..tô.�.fl::-���rt""..;;;:t"If_����M'�·\!:.t"í_;!-::;'�,,�.f���.·-."T>};,�·.�· ',": ...".�. "'5�1 ;"I..tl.�;"· ; '_"!;..,;., ... .,, _.',' ...... ", I. • ," ,

que.' nâó. 've;Jl OrOJ'léi'cl'O.' )T<:lih,i.lfL1 'c.

n-;'�h;e;�j)' 'dcí: si'nais r.ep.i.?1icios' à' 'clis- .

'. 'tâncià:: ;�flS. c:')mad�S iDl1�sf�xicas'''1As
,inL�I".e)'êndas, d,,-: o.Iigens. ílté 'entã,)
, deéc�í;llH:i.d,,�: 'leril' su:'i "f�nl:e': gt:l'a-'
do�a na :p�<ó'[ll'iá Capital., , . ;;

._

i· :.'
.

atropelada I

n a "Co�le'i'ra''"". '1, l
>pfl.-44.aa-tl2 cap'otoU'�P�i: �'�lt'á .das :iI A Direção da TV Coligadas, �:1'-
horas ,te ofi'te.m ao tentar� ,fazer urna naí 3,' de litlilflenau; encaminhou ao

manebra brusea'; Íia '. BR-l(H,', 'al:ttil:a .Dt!�lartJ.u�ento. Nacional de '1'elec\l-
da entrada para-.o 1 m'unieii'j'iio' 'de' ,Úü, muuicseões uma represénraçao su-

.

veri.ador Celso 'lla�iwll.' - - 0'.. veié.úlq Iicítandn a intervençâo dó' órgão no
'i, '.:

.

-i :'a1'3 'o ;;y(>H'€ -do EStRGO: é' senrino de apurar a' 'interfel'êncLlr !
. .: "

: era dirigido ·pm'., Flereutino '1��trY'- .' 'de sinais espúrios, prejudicando os
,

, �0i51.1, ��Mo �O(!l(,,. 'Íl��8-ageiros" ,: sC:.� ,
.

' sinais do' Cànal 3. na C�pitál' do E:",
'. pai 1" .

Ul'n wim.ó.; ; . ": "·,:i.
,;,

,

_"
.

.
tacto. . A . emiflsõi:á bluine:riau�ns<)' já·.

.])0 acidente -re�tlliar:am.:� fet·rdps' ,to:' : ,enviou, .OS
.

seus
_ técnicos ,'01 ,Fh;ll�ian_ó"

:ai ros (J Jpant'L's 'd4 Cót�êt; :q-út i,e· '. , : ,polis '.p,;t'a· llilúl, aVêrig.Llf!r;ão, fie)!]-'
sidern '110 mutüci�)i6 't.pal:riAt\�nsb �l� ,

. dotcól1sta[ado 'que os équípamentss
" .J. , . .}. I '. ,"';1. 4 '

l ;, ";j 't.:r�ni�O, ', séllí1ü �' tr'a[jsp()rtacii,;.'� �):� ::.qe;" ; ret\'(H1sa:tisSáó ".lipcçntram-se i'�
para () Hosl?ítal "Sa.l!ràdi," Fa:útÜlâ" . 111"is �e;':c;iL C(JilL�fç:,to 't% lml,;ki,:i-
onde se en�o�trah1 ,i;t�rl1ad�s: !.l�a:rJ '

Wt:JJi o. ' /,

,
, ..,

. '.. ...' .... ! ',' .-.'
' •. ,.r. �. ,.. oi'G·.......... "- v .. ,Ç�}�s. ';' <,'

'. �: <;:; '.>

! '., � -'
. : - - t .

',.'

� A ocorrênci�'-\ �.fà� ,�teR:4ida" ", i1.el:l
•

• 1_ \,.. I ,. , 'I�

'Polida RoüiJvi'á'riá ''1\'éUei'al\'' 'tenc1ô, a .. ,

'�u��;a�iase�� r���i;ki�i� :�����o;ªi' .�i�;'
..

'1"
, \ í ,".. ",.: '. 01"

.'

Comissão PfeparaJ�i�á; ...

agrD�Jecuária parg<ll:'
i

., .

. ' '.' : �;:.!
.' ; . .

' ......'i
.

.".

. d-\) Agri;eultura;';e,.,terª .a:·I?art�éip�çã(l(
de cr�PQ�'es d�, �a!1ti:.C.<\tªr(na;' ;H�i.o .

-

Gr.anpe, do Su),:e:"Pf\r�lia:,.·,Çllé'ln: .(li·
.

;. um, e
..
xtellso p'1;6g'�.a.m.. ··a,·.. ,d.··�,' àt.i1.,ac·õ/·,is '

'.'

])l"a'. _.
" " Fonfc do': DCE 'informou que .

..

popu�aI'es.
.

�:', :�,,'; ,�;,: \:;:, '� .• :' . tieaméile' ·toa�s >08 .' (1ir'étório�; <lca-
.. A EXIJúsição �seríÍ 'm�dJ;;iQ� :;110 lt'�r" . ,- dêmiros do. Estadp. cOÍlfirÍnol1 '. sua
que. Eecreio dá :,J\fls&flC;à.d�,; :-&l;tde: 4.'\-�> ,opf1l'tidl�Ú��O no PriÍJ{eh',o Festiv',,T.tão. '�endo corist��rí-d6� .>e;':.·.f4�M,\lrl':�:�,

.

,
'/

. C:JtariÍ1cÍlsê' " ela ;'Poesia 'Univecsi: á-:: os ,l)avilhões ri.'e.c,é��,�fio�<:"cQJü: i11'I�;< ri::l· a- �'�eaHZál':se �'íll./-��l)ril do' Pf'ÓX>-'
, área .coberta súpáÍbr'� :tiê.S ',I1tft ,hhcc "'. "

'
, .,

. .

•
.

. •
.. • 'o,. '"'' "

"ar," ,l:t·:\1.a: C.IPital. ',:
.

\:.t,r,oS quq.dr.a.dos"):íile.:�b�igá-i.,'�'1t,.,}';,,,,' '> '" ,;:',;' i
; +. >'. ,

-

"_' , '
..

, posição e; fllt.uráiliente,/ Ô'íttr�§, ;,c:cí,\' ';:. ,O acadêmico, q'Lle' apresentar. o ;rhé,, I

t'jrii�s semelli�lI�tes.',:: ,.:'
:",

' .

'
..

'.

I' OY ," i{'abn1ho ·kl'á c1irelto 'ã �.1111�
c'

,.'

.; �-
••

". ,. j11'essg{Í', d� li�1i 1.i";0: . aÜ�t�' de" rÚ, -'

Pronto�Socôrro iá)e,fu· :,:;
".,

�:iH{':�/:b��.::;!'n�I�;;�;;:�
constrQcãD',:': Cassado o .'..

I . ,�.-: -: ·,·t'",',; �,

<
.• �. re.g:istr.::'0, dJf'-zação d� lllua ·r.n.ed�.�� t�\�-�al)1.á4? �'))e:'

'" ,

'IR: 1=oPC;l��ãO �ó,r"�',�o�,�ii�'��J\:;;", ';.'" 3.' ti,', :!ln',·tJ"'s: ·ta- s'-,
: ::'�t�'

. Por outro lado, a '. Câipar;a .. , àp,ro: II li
''ou] indicaçãQ 'db ,Vel;é'3aJl; ··Wild,e:· :.

'. inaTl' da Silv� ,F.ÜÍ1p' ,s.o'l}e�tàl)�d;Q-> êr�: '.. 1- : O presidente; 40 _Conselho l{edo�" ';�'
. Plefl!Hq prm;idê.,ncfa5, j\n}to � � .\�o"',

. nal' de Odontolõgià, a�a�al1do çled-',
mEsáo .

d".· Des-ênvo'lviment:Q 'eh' ,Ó�· '.' s� o ,ton}a�a' em' plenár'io, 'assInou :_àtB'
'pitàt n� s�nti.d� ;Ú�. i,q�.lt; ��j;à: Ú·i't.8 . > câs,q,indo. o" exéú:íci'd :'�16s>dent�'ita,;'
6 . p'rololl\:amei1to ,d� r{a�'ini�'i�b!Í,:::A,)···'·' , Argeáliro- ·,.P�.t�,y, '.·de .lJfiinviÚe, "D'Í'�

.• :�,,;t�� ��, f,�,,�'''o\';;�::,t'�ià
. .

�r,PP*�'�;'il;":,.t:,b��O, é, Oné;;o,
v"

. .'

Escola de Ballet· se
apr,ésfmta 2"-feira

A Escola de Ballet do Teatro .l\lv:'l'CO de Clrv"lh�
voj encerrar as s{las ativirhdéS referentes' ao, anil de

1�7'Ü, na próxima segunda-feif�, d,ia ,14, 'às 2;1. hora;�,
em espetác-ul0 especiaL no TAC.

.
.

I

.Depois de ter feito . "árias apresentaçnes Tui Ca

pital e diversa's outras cid"des do Es·tado,. ipcluindo- P

um espetáculo em Curitiba,'�, Escola de Ballet_,.. sob'
a dire('�o. dó Pref. Jakes, Olivel's

. estará. encerrando n'

ano letivo com uma apresentação espééü!l',' em qU,e par
ticiparão' tôdas ás alunas, , ,

No programa, alé� do ballet· clássico, vá'rio�' nú-'
meros de d�nca moderna, com Ínú,iea ponular brasilei
ra, com coreo��'fafia c�iada pelo Prof. Oliveis.·

.

Os' inaressos para o espetáculo do dia 14, às 21 h.o-.,

I', .

ras. já se acham à venda 11D portaria do Teatro Alvaro
de Carvalho, das 12 às 18.30 horas.

Vera'·Viana tanca seu
fivro�de poeSia h8'�

A poetista catarine-nse Vera da Costa Vianna lança
hoje, às 20 briTas. {lO M'lSe1.1 d� 1-\ rte rlr. ,,- f 1 Cata ri .

�,
o seu livro de poesias "Na Presellça d!l Viíh".· .

.

Natural de Floi-ianópolis e' l1ai:iicf1d�' em '-rôrto A le

gre, Vera da Costa Vi::mna é oost'lnte' eonht'(cí�a no Rio
Grande elo Sul, onde colabora na secção literária do jor
nal "Correio do Povo", além de pronunci.ar várias con

ferências, especialmente dirigidas, à juventude.,
Em seu livro "Na Presença \ia Vida", a poetisa in

clue a obra "Infinito Amor",' 'uma COfO� de sOf.1etos qu�
lhe garantiu lugar de destaqüe nà poesia bra�ileira. tor

nando-a a primeira poetisa brasileira a compor .uma co.

roa de �onetos, forma poética d�s mais difíceis e arroja
das: '.

(j lançamento de "Na Presença ,da Vida': i uma ])ro
mnção do Dep:lrtamento de Cultura da Secretaria de

Erjnôsçiín e CilH1.1ril e da 'Aclildemia Cat'l1,j,'erSt! d�' Le-
\

tras. nn ,Ano do sei:! Cinquentenário de fundação.

ATENÇ:;W
Coloca-se portas, janelas, fechaduras em �l1ra1. Tra

tar à Rua João Meireles, 1604 Bom Abri�c;>_

.._' -:.
..

'

.....
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· .

emas em 'rânsitoro
Dados oficiais recentemente levados

ao conhecimento da opinião pública -pela
Fundação Instituto . Brasileiro de Geógl'3fia

-

e Estatística revelaram a existência de no

ve mi! vercuíos automotore« na Capital do
Estado 'c que -cêrca de mil IIOVOS furam re

giSÍt:H�lS dila aolic, O ano p.lssado, quantia
que representa média aproximads da en

trada de três veículo por dia.

)
. O falo, a princípio alvissareirn, pois.

se constitui em mais lima prová do rítmo

de .crescimcnto experimentado por Florial".
nripolis nus últimos tempos, traz, por' ou-"
tro lado, uma série de problemas para a

Cidade, entre os quais' destaca e merece

considerações o. que diz. respeito ao trân-
sítõ. -

,

Cidade velha surgida sem o menor

'tlJanej.amcl1t<! - o que é justificável, tendo
·
em vista a Sua ido(le - centro populacio-
nal onde 3' urbanização' racional �om�ntf"
agora começa a dar alguns sinais de sua

presença, mesmo assim dos mais acanha-
.

�

dosl Flori�mÓlJOlis, ainda não possui ;1S con_{
· diçõ�s necess:üias !Jara. coótinuàr resistindo

por muito tempo êsse rítmo de cres�imento'

I

que h9je: Se apresenta. A continuar esse a

créscimo do número de veículos, o que' é
,

pràticamente certo, logo chegaremos ao dià

em que trarisitar pelas estreitas ruas da Ci

dade será uma temeridade, pois fi. vida es

tará cm permanente risco.
,

Reconhecemos os esfôrços CJII� vem
sendo dispendidus pelos poderes públicos,
tanto' da área estadual como da municipal,
para dotar a Cidade d� meios .capazes de

ênfrentar segura os problemas� que pór <:cr'
to surgirão no (otUI'O. Por diversas vêzes .té

mos elogiado as providências tomadas p�.
ra melhorar as vias públicas do MUI.icíp�O,
daJ1(lo-lhe.s condições de suportar o intefi'::.
so tráfego

-

de veículos, No entanto, muito
ainda . necessita ser feito para, que se evite
a chegada de uma situação insuportável à
'vida do Ilorlanopolhano, A construção de
novas e amplas avenidas - a começa'!' Ile7
la Beira-Mm' Sul -r é providência que de

vera ser tomada o quanto antes' pelo �ovêr-
.
11;0, a fim de que a Capital do. Esta�o nao:�e
torne uma" cidade insuportável para neia' se,
·\'jver.· > 5;!" i

É chc·gada a hora de·uma ação m�is'
,v,lgorosa. Os números mostrapl a reali�a�e,

de 'hoje e fazem antever o perigo do, amanhã
se não forem tomadas as medidas imedia-

.

\ .

tas para evitá-lo, Necessário se toma a a�

d«,>ção de providências corajosas para (Iue o

fíodanopolitano de amanhã não nos culpe.
·

pelo pecado da negligência.

Idênticos problemas .iá foram e ainda

'hoj� são enfrentados por várias das graédes
cidades do nosso País. Que nos sirvam de

-exemplo as medidas tomadas pelos órgãos
púbtico� de outros centros populacion�is
para evitar problemas dessa natureza nem
que, para tanto, sejam ne�éssários' sacrifi
ciõs de grande vulto. O que não podemos
é continuar impassíveis às exigências do
progresso.

São grandes os problemas de uma d-
· dade em crescimento vertiginoso. E F!aria,·

_

nópelis, que hoje sente o magnifico impul
so- do seu desenvolvimento, está li merecer

atenções especiais para que possa atendei'
, as' ';exigênd�s dêsse

�

crescimento. As 'ínúme
tas falh�s· existentes na Cidade, muitas 'deg
las ,oriundas talvez por (�uJpa do passado,
terão que,) obrigatpriam�nte, ser �epara:dils
pelos homens do presente.

.

I

,. ,

(

sidente e famífitUrasileiro'
r_, _ " � '.' }

,

,

_, 'I

"

i"

II sl,,;)ll's fato de o Chefe .da Nação i!�'
..ú',j. ,._'L:.:;"1 .. 1(.ti�t', r..:Ol11 e,).3e l�'l'Onlln'ciaJnellU); :)

'--"1J, ,1..\ '1' d1l1"lla
" transcorhJo 'a 8 do ,c(;1'.

" ." cl, uclh.e �(JlJrt· os elev<.t(Jús eoncei,tús L'nl

, L ·,:;8<,:1:Lo.u1 il6 dli'�Lnzcs de seu Govérno,
,v.".uas nem SUj}]·.;;llce para ú imperalivo 111:1:

cl! 1vl do desenVOJVl111enlO, sepão ainda púa
,

, \1',;[(::S" er fortaleCllneJlLO da" nossas mais cu·

r,,� .Il"urçoes civillz,adol', s. Nestes tlôl11pOS de

}lEi l.'i\l�,ls experiéllclas sociais, em' que as ,l'e·

ld';:�les Lamiliares parece que, omitem' os na·,

t',d "is 'vj'nSu1o� �eútil'l1enlais POl� fôrça dl.UH
r2Xac;2rddo l'espeltó à indidL�alidade, pala v.l'a�

I'

I! '"

Gustavo Netes

AgeAda \ EcollÔfliita
� l

o "Dia da l"amüia'" foi pr:l3texto a que �o
.

COUJO as do Presidente, prbieridas .com a ctupt� mente os se'ntimcntos fn�tos ql!e se vêm !i'�
Presidente Guna8.lazu Médici dirigis$e men· élutol'idade 'de um Estadista e de um C'lH:,{e for.Çando, pela educação, pela inteireza moral

sa,gLlll à Funlllia jJl'asileÍl�a. Os têrmos dêsse .de familia, se fazem oljortuníssimas e aiit;�, c.om 'qué se ,interpretam as. eventuais alteJ::a.
du�ul\lél1lo l:oI1stiLueJ'11 mais t;m' belo tcste- )nem feição de indi.ssimu1<lvel. advettênda coes,: perante as transfOl:mações. do· :mUlido

,:"lll\:lfJ.O üa ilPl�ÇQ que ltle i<lispil'ál11 às iliSti,' '�01JLra 'pel'-igos -que 'rondam os fundam,::ntos ·;nodern'o. E o :2residente EmíÚo ·Garr·asta�u
·

tLilç�es ;11:::�i.raS da �odedade nacional, enixe'.' u" so<.:inlade brusileü:H. '�'- -

Mé�Üci,' que, al�á3 "menos na cOl�dição pass[I.
, ,,8 liLtlJis ã l"awilia 'ocupa 'posiçao báSilaJ;: '. N,1Q serao meros conceitos dum homem geii'a de Chefe de Estado que na permanélldia
�', ':'�4,�ontl'o da faH1!lia\' - diZ SU,à Excelêll(��a

.

<I; <lu.em os anos [,:ouxel'am' ,inalienáveis 'bcn's de chefe de. famílHa" pôde falar com iiIteira
: >. ,

"

",'

r' ·"as SeHI�llle�' (la. continuwilde, da' �;ch.lL'a . de ex,pel'iência e serenidade de, jbízo, São', aut�ridade ad;rca do ideal de estàbilidad':) da
�ç. ' "";iÇd�' dLi;ase é tl<l Plf,OI1WÇ(\'O da- pe�soa hkll1�qr�1;1i, "

. '.>�\o"3ipi, enb\nciados que, sôbre o s�ntido. d';', f�,mília n,aqiQnal, .e�tá a�ento também ,a f:sse

tlLehlO aos anse103 de perpetuaçào do indiví· - 11ld 'sú;nula dês;;e patrimônio' 1110ráL collHdo prliMeIJJJa, aljá� Ae âlV,l;ÍitO upi-:er'llal.,-:. e, por.
ti LlO e da COll1Ullldade, a eriação dé há�itós por: um Brasileiro em' ,gllja coni;ciê�lei� resso'am'··. > \íma legislaçao pr'ecavida e árejada, não deiú
Irld ISjJeüs,aveb à vida social e à p,lenitud:e a§: mais belas tradiçiies éticas da sociedad��; '� de' re�guardar, em tôdas as circllllstàncias e

p:S1<lUlc:a 'e biOlógica com que a paternidade têm o cunho duma clara e inalienável 'c(in: " acima ,de' tudo, essa causa maio.r da unidade
p a lndterlJid'l.de completam â r�ali:(:ação inte" QLIlsta da civiliz<!ç'ào eri'stã, que é pb:,cis,�, :,:,_J(.<e:· sqb.revivê.ncia: d"l instituição do lar brasilei·

;;1,-,1 do ser".
,-

• salvaguàrdar e perpetuar, como' base � ince'r-:" ,.� : �_';'l'o) 'd-âúdh,lh'e>assistêu<üa pI;ütetora., '. : ..
'. ..,., I.

t, . :. 1 ,,�_,::.
. , '� ,

,

ll.llJdvel de évolver social do Brasil. , .}('"" :Varha.nos: �s-�o, ·numa hora. em que arguo
"

.:., r/1'nas:, das' .mais sagrad.as conqüistas da civiLIza·

C,;ncelem·se 'O� princípios dá inviol"bil.í. ,�, ':',: ç�,(;l�):ilrulIí<t):la, em.' grave çrise ,e Par 'efeito de'

d<:de dos 1<,ços famiJiai'es, oOlToani·se os 'lIaíll�s
,

..,/'\,/:'g{ :11iés haverem enfracluecido os alicerces
J ,1,1 ullldade do lal', rll'olnova·se en'Üm a ·djSÚI.,

..

L' n\orais'· e es'pirituais, oscilam nos seus funda·
I -, , ' ,

lúçao da família _:_ e ter·se·a o eáos, .a irr<O<3) ,lú,�'nLos ·.e
.

desafiam a presença de quem, reu·

pOl1sabilidade inclividual, o depa�lperamentD'. niIú;!o ,;gênio e eLÍergia, as reconsoliqe,' N.o
0�S 111,IlS lJO!Jl'es 101'111aS de compreensao dIU(J Bl'a�il, "coração dó mundo", vozes como a no

povó DO S�L! mdo. havel'a, entao,' o retô;-110 :l?re�id.ent�, vontades como a do 'Pr�sidellte
à barbaria.' çonjurani.o perigo,e infundem; cflntra algu'l'Is

" Felizmente, a prqpl'ia índol'e do ,Rrasi.· sabotadores 'das 'nossas melhores - tradiçôes,
reiro,· feita de boa:' aspil'aç'ões ii solidariedad,t uma fé inabalável nos· destinos do

_ País (:! de
e maracada pelo espIrita cnstão, não de:;· sua, g�llte.

, '

\. ,

PIGNATARI VAI ESTENDER

ArÇAO NA AREA DO COBRE

D glupo Piguatari expro(árá tôaas as

jazitlas ,d.e cobre descobertas na Bahia,
podendo COll� iss� clar plena execução ao

seu Projeto. Caraib1, que visa instalar nes

s.;: Estado uma relinaria' para beneficiar o

mineral. Outém, (') Supren1à Tribunal Fe'
dL'ral,' contra apenas o voto do Ministro
Biiac Pinto, refo�_'mou acórdãos elo Tribu
Dal Federal de Recursos, que desatehdiam
Lleresse cio empresário paulista.

Em três recursos extraordinários' dis
cutia-se se a concessão par.a a' exploração
da� Jazidas deveria ser elada'.,aos proprietá
rios das terras em que as mesmas foram
descobcrtas, uma vez que êles a ré)qlJereram
.: a vigência da Constituição de 1946,

.

que
.

lhes garantia direito de preferência, ou se

�'e'/".lCcia a ,,:oi1cesssão dada ào grupo Pig- �

natari, garantindo aos proprietários das
t>.'ll as patticipação na exploração do cobre,
igual a' um dízimo do lmpôsto Único sôbre
Mitlerais, como prevê a nOVa Constituição
do país.

'
.

,
'

,

EXPORTAÇÕES VÃO AUMENTAR

o Ministro da Indústria e do Comér
cio, 'Malcus Vinícius Pratil1i de Morais,
r" LI 11 i do, Ç011l enlj?resários paulislÇls.
anunciou () aLImento em ljuase 60%, no

prpxi1110 ano, da" exportações 'b'ra'sileír<;ts de

produtos manufaturados, que se 'elevarão
de US$ 350 ou 40 milhõés aI US$ 600 mi-
lhões (Cr$ 3 bilhões).

\
'

Revelou, também, que a meta do Gó
vêrno fede/ai· é garalltir; desde já, um, teto
d� US$ 800 milhões '(Cr$ 4 bilhões) para
o ano de! 1972, pràticaniente duplicando,
dessa maneira, o atnal níve� de venda da

queles produtos :para o exterior. O anún
cio foi fcito durante debate 1Ia- Federação
das lndústrias\ do Estado de São Paulo
(,f.'IESP), em que o Ministro abordou te-'
mas de intúêsse do empresariado..

,"� ."

li
BlD CONCEDE cntDITOS "

,-'

""" �.

._
.

ficiàdos� ,

CAUSA· DA INTERVENÇAO

9 dire�or-geral do Dépar:tarn�\1tev'-·dé�··"
Portos e Vias Navegáveis, cQmandante Za
veri Bogossian remIiu a imp'rensa em Salva
dor pal:� apresentar as caüsas da inteTveÍl
çàq 'federa( no pôrtó desta capital apontàn
'�, dentre "elas que as-ubras em, realizagão
Q;ãb aprpsentam o alto nível exigido, pela
�1'igenharia. .

-

.

'R: Durante a entrevista coletiva foi apre-
do à imprensa o interventor das Docas

. . abia. Sr. Antônio Avila Malafaia e e>

:'codianJal'lte Bogossian declarou que a 1:el1-
.

'õelic'il:t do Govêrno, 'brasileiro é transfor-
mar o.s portos' do ,p�ís eln emprêsa� de ca
pital mistó já' estat1do� em estudo essa mu�'
dança: paI? os punos elo Maranhão, 'de
A n,gra ,,,d0S 'Reis,' 110 Rio, e Malhado em

Ilhéus' (Balij·a). :,
.

.. , I
,.

. O Brasil receberá financiametit0s'� dd
.

Banco Intera�ilcricano de Desenvolvimegto'
- BlD - avaliados entre US$ 250 a 300
milhões (Cr$ 1,2 bilhão), rio próximo ano,'
·sc;:;i.lndb infbrmou o Ministério do Plane':'
jamcnto.

.

.

A Missão do banco discutiu 'cÇ)m
.

o

Ministro ,Reis Veloso a programaç.ão" para'
o biênio 71-72, de'fininclo os projetos pcio
ritário' que serão. beneficiados 'com o�.. r_e- :'. 'M,ais 'u'ma vez a velhà fleuma suíça
cursos.

'

,

"
'

(,.
voltta '<1,. s�r comprovaCla. Em nieio ,à apte-«

ds técni�os dQ BJD Visitarã� '0 N6r':', 'yIJsão, e'à incerteza que ceL-cam 9 sequestro
deste, onde examinarão os prtljetos' daqàe- ·,.Qo, Embajxador Bucher, a Câmap de' Co;..
la <í rea em c6nl ato direto. ·São e;;;peradas lptl'cio Suiça est,á projetando re.ftlizi(j no

illlediatameute as missões ope,r.aciouais ,.'9:<;> . Parque A)1hem�l, em 1973, \lma
,. grande

banco, que discuti rJ(l 'detalhes çlos "fina:iJ.- .fe,i.ra 'que mostral'á todo' o 'jprdg'resso 'indus� .

ciamentos e a execução dos projeto� bel,1e- trial helvéti(;(j.

r�EUMA SUI'ÇA'
, o

Ma.r,cílio Medeiros, filho

, , .._��I,

I

·1
I

.... �J&l� n I
. 'Eu a vi, naquela manhã, quando chegava à praia. O vento batia nos seus I

',c?-Qe10$ longos e indóceis, razendo-os flutuar ao. sol, enquanto as ondas ca-
,

\rálgavam aiegremente sobre a supkrfície do mar, Ela ficou longo tempo de

pe, contemplativa, I olhando o oceano. Depois, aproximou-se da água e nela

ü{oii10U os pes.' Vortanuo à arem, descóbriu seu corpo do traje .atoalhado I.
"

l "
. "

que, Ú' agasauiava, ncanuo' apenas a sua silhueta esguia no peqtaenó maiô a
\ ,p

,

�

,�e ueseunar nos traços unos, ae contraste azul das montanhas ao fundo.

ue;.'tou urna toalha sób.re a praia " nela estendeu langorosamente seu COI')YO
jovem 'e 'torte,·em cujos braços e em cujas 'pernas o sol batia de rijo'.em
mistura COm o' vento, tazendo arrepiar' a macia :penugem: que os revestia.

\ I: 1hawa 'pouca gente na praia e e.Jll escolhera justamente o local, menos
pov'oaClo para' nele se deixar ficar. Pouco acima, na rua, os automóveis cor- I
riam -apressados, levando em. seh íhteríór

'

pessoas cinzentas e apressadas
'para, us encontros e desencontros da vida. Mas, para ela, a vida naquela
manha' se resumia no ato universalmente simples de ir sozinha à praia e

contemplar o oceano e entregar 'seu corpo, ao sol para umedecê-lo na água
"it,lgaaa que, investia contra a. areia, pnd.e' .pma parte da humanidade se en-:

t.lel5l.tva preguiçosamente .à.aragem tépida'.da manhã:
.:Af�stel-me do meu ponto de' observ�ção'·é saí ca�inhaIid.o pela praia, em

di�'eçao oposta ao local onde eí� se enc6núava. �Q. .r�eu caminho, cruzei com J

· Sl3í�110z.:e� :�gr�ves, vestlêiói ',e�iri'>liir�os 'ea1çÕ'es,; e, :Coá{, �ei1hol'�s' menos graves I,

que ·clllÚa�'a.m de criancínnãs aquáticas. ·pesviei·iné de castelos de areia, )já- 'I,: àt�$ ue pilha, loções pára bronzear e revistas de fotonovela espalhados só- ,j
I

' I I

I: �b�'e a al\ela, �bando,nados" por seus. propriet�rips, que' se divertiam em mer-
, guinos bl eves ê>bráçàuas trôpegas a benà d:água:. Como .são 'sortidos êsses

ll:e.I)S, Çi� i-!1�1?- '� çÚl�íü e, 'sau�UYe� .�ss!;l. ,ia).!)'!:;!.: !11�gr� .cite se amontoa na areia!
" j'rO mero (ü'S.:;ó tÍtlcto eu era U1t1 'h:Qmem 'despercebido· que caminhava ao lon•

�,t�O ,.(:la· :(Y\ul'�el11, 'U1:)lxanu\J atraS :_de ,ni1lE 'naaa mais que a marca de meus
l. , \

� ,
"

> \ "..
"

,
•

i :ii�SSOS 'C*"q':ld� na ar:eia, num' tes�ethunho efémero d�� minha e!Kistência obs-
I, .;l,Íl'a qUe .IIJ'150 :aep(lIs' CleSapal'eúerhL SOb ,o. fluxo das ondas.

i.>'· Vm�e{:J).e.lpng�': am!1á a' Vl,;'�à..111d�' d'agua;, com os cabelos �escorrendo
I 'i�}�:1'l eom;, II pe�e ·moihada. �'es:plaIl�eCe_rIdb,j,a.o :sot .da ·mânha. �om tôda digo

i ·Jil��.Ijí�e ...eI� :tornou a s�.deltar, cel�ca�do: os oculos escur:ús sobre os O�hOS
1';Q413',provavelment'e �rdIam sob os cnst�ls 4e sal· formados em suas palpe

.

/b!as.' Ao contrário da máioria mas' pessoas, 'não lia revistas; nem ,tagarelava,
·

nenL ó4via transistoI;, Preferia ficar' -numa lass,fdão calma, e solitária, sem

· çOPlpra'mls50s ,mainres' com o mundo ou com as outras criaturas, das quais
':;;�.:�l·�;'Li;ua p�ra flcar só né),q�êlé pe.daço ·prahco de· praia� ,

I .,:; .1magmei então que ela auormecera, pois ficou 'vários minutos sem'7f'azer
'.�equ�r "�m úlovlmento eom séu. corpo, lvlas, d:e .repente, ela se levantou num

p11i.lU1SO, apal1h,ou SLlas �oisas, do chão e saiu canllnflando na mesma direção'
u,fl

.

qual, VIera hqras antes, sem se voltar para· trás, ,andando sempre sôbre

��. �re�a. até que atr�vessoi:J. � ��i1 �. ,d�s!;t:parece't. :E �u, só "8stá"a, seI1ti por :'
·u�. �t).st·ante o' implacável <sehtim�nto dp, apandono' e .a vontade triste de ir" .

· einpóra .
também:'

,,'" , ., . ":

) I·
,

�·o�.�'�'�:�·��.�·�\,������--�--���������--���----------�

f: S��R1�D�Éc.
Governador Colombo Foi com perta nostaJ'gia que os

De!:lUtados passaram ontem, pela
'. ,última v�'z;, 50b 'as, portas da ve·

lha Assepbléía "Legislativa, que

dt!-.rªnt!? cêrca de 16 anos funcio, r
, f'·

nou nas. instalações cedidas pela �
('
li l.,rJ"

"Polícia MilÍtar. O Deputado Gentil :

:';';;:B�t�Í'li: fêz' um' disCurso de despe- j
. ,'; 'l:!l'üà' da . velfia· casa,

r.

'tendo sido:
, ,.

� � , " '. I I !

àpart�a.db : �pr parlamentares de; I'aqJ.:bas as ,b.ancadas A partir de se-' .

,g,undi!A�i�� ('

tod�s " os_trabalhos ?O ti'LegIslatIvo funcwnarao no -nôvo '

.' "., Ipré,d'io'-. que; para; .uns, q:ará abrigo ! I
\ por rilais quatró anos, paira ou· ��I

.

tI'os., por: rpais 'poucos dias àpenas, Ji
'INT'ER""S,,"' ." I, I
, .,.. 'i-lE PUBLICO � :

,

ITodos ·.ós projetos, governamen·
ta{s· que nos últimos dias , foram

. S'ubmetido,s � a'preciação do plená·
río do Legislativo mereceram a

ap,I1ov;ação \ unânime dos DepÚtados i.

presentes, inclusi�e os do MDB, ': Isem a1?r,ese�taç�o de emendas. i
I

A 0l2oslçao nao. pretende 'criar I !
,�óbices para a rápida' trami.tacâo < ,

:-ci,e.ssàs· .'ma t�j,i-as .

, tendo· em vi� ta ,: I

� 'i:econh.êder· q;üe:';ão ,'tôdas de alto ir
.

;
.

it;lte�'êsse público, tanto para 'os'� i
últiln:os mêses·: do atual'� quanto "

,

.para o f�turo dovêmo.
"

..:'

.;, IMPl,tENSA
r,'. •

I. (

, ,]f: certo que' m�it9 se tem e�pe
cUla(Jo sã'bre' os nomes do futúro

Secl'etal'iado', g�ralm�nte 'co� o�r
Út' p·r'QcedênCia. 'Mas , o aIit:rrclo'
oficial da, equipe selecionad� ao hl
vés de desanuviar toldaria' 9 anibi-

,
I

'. '_ ' ,",I,
ente, anteclp'ançiQ .s�m .ne.cessidade'

;'�alguma as n1aHifestaçãõ�pfo ú� 'c��
tra . détcrminad@s . nomes.' . Êssei I

." ,comportamento equ�distahte
.

das
'

questões exteridres� mas, segu.ra
mente embrenhado 'no' exa�e dos
problemas de P�ofUÍldidâde,' :'refj�:
te desde já a sObriedé),de com. que'
o . Sr .. Colombo' Sal1es está 'dispôs-

.

to a enf.rentar os seus ,quatro ànos
de

, Governo.
.

" .

'Êste é um fgnômeno contra o

qual os r·epó'rteres de jornais, rá
dio

.

e teievisão se baten� há mui-
. -,."

to ,te�p'o: quant\) menos I impor- J'
tante o diretor de 'repartição pú
blicar 'qu�nto mais obscuro .Q ór

gão por· êle dirigido, .mais difícil
sé torna o

.

acesso de jornalistas' a
�te ,tiP0 'de figura humana. Não

,que ,o;;; .r.e�órteres vão pedir algu·
ma coisa, mas simplesmente ouvi.
lo, sÓpre determinaâo aspecto das
'atividades' ;d0 or·ganismo, preten
dendo . divulgá.las e com isto me·

'lhor inf0rrr�ar 'a opinião pública.
Mas. êles invariàvelmente se fazem
de rogados,:'
'.;. Em contraposição, os mais com-

WÀLmR. MACtJÇ�
.

pe'teptes, os qUe dirigem órgãos
,

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

..

,

..
,

,
,

.:: :: 'ffiàis 'importaIltes são os. que me-.,\ ,\ \ , \)
-

O DIretor do Te:;óuro do Esta·' '.' .Jl1d( recebem a· visita dos repórte-
dQ" Sr: W-aÚÚr �a �uz Mac4co, está, ".'res, a'O �,e�, gabinete .

..
díscretamente efll·. g,àzo. d� ··férias .

,
ÀpesaÍ' de todo 'o "i-ti,lmtílto, que se

II. cj:�ou.:n1 tô;rno" do.�af;fail'� hávido
.entre ele e o 'Secretál'Qi' . da _Fazen-I'

j ,dl?�; q1.,le culminou: 'com o Sr. Jv:an
I Mattos 'pedindo· áp' ,Governador
I Ivo. Silvei�'a' � . demis�ão,. ,de· Sr.:
� MI;lCUCO 'da direlÇão ,clo ,T.esotarà; a.
I'esta altura',já"se tE1m como·certa,.

t I
a s�a permanência '.no, cargo' :'atr"

i �.o,..tiIp do atMal Govêrno, agora que'
i I

os
I âi:)'i,mos se'renaram,'

; I'
,

,
.

.

"

, , ,

I i ,,. -".,. ,; ,.

iI.��l- �--� -�__I�_'��_-�_:_'-�+_:'- ,� .- _. __ . ,_, .

,
• iEi!i:mí:t_PMlf!AI����
--_-....-._ ----�---_.._ ... _......_-.--- ,

(.t. ,t'
'

,
NõVO COMANDO

, O Almi'rante' Herick Ma,rques
.'

C?,_minha entra em férias no pró.
. ) ximo dia 20 e 'só reassumirá o Co

,mando do 5° Distrito Naval a 5 de
.

fe�.:-!'eiro. O ,n'ôv? C,omandan,te, AI. '1"�mran:-e Jos�. de. Sa Earp,\ deverá I
mvestLr's�

. do pôsto
\
para b qual,

,,foi' r!3centemente nomeado somen
te após aquela data.
,

,.

1'\1

"'.

\ :
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C'âlxa'::('sládual consegue, apr8vação:�c ���eita �stá
em sr de' sua, te-se, mais importante" ,�not�;f::i�les
A. delegação de 'S�h,fa;'C�tar-il1a'

que représentou, o: Es,tátl(;,; ;no' '19'
.bH(;OllllO National, de' Cai�as 'E�oYiÔ� .

nucas 12,SU,iUU;HS, . rê�Üiad� : éiÍ{ Sao
. .

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

.

I
..

'.

.raUiU, ,1tvOl!lOU sausreua
"

\,!Qni", os .

,

1 e:":ln"c[0:', U\) CÜl1l:1)íve ,·.tenda' "éip;'o� "

I
,

• /.�:' �
�.

�

_ ,...��< ;.

Va ..d d bUd .eSe ní.ns 'unptlr,tilrhê: A'
êX�,i!I.;; .. \J aâ� Call{�s;' jÚ:�'i�olÍ:lIGas'"

.

.... '<" ''i, �·r-f··' '
.. \� .,

010S ,bSL<tdos, meta.! considerada, da'
maior lllltlOl LWll;!a 'p,ew' "'1:)1'. 'J:a\Ír';)

\. .

deral, quando lhes deu representa-,
. 'ção

'

junto à Comissão Consultiva
Bancária _: que funciona, [unto 'fio

.

Couselno 'Monetário Nacional __ , d,é'
.ve servir de estimulo: maior ,par:!

,que se '}lIopugne junto: às autorida
UeS fiuauceiras do pais,' outras me

nídas que Ul�S dêem maiores e me
Ihores condiçôes de repre'sentarem
cada vez, a íniportância necessária
ao desempenho dó seu papel no

'quadro gerai, sócio-econômico e fi-,
'l!ãrH;éiro dó. Estado",

LwüciJ <e , Y,ue, pj t�llill;lr' a : üetésaçao' .

Ct:il�l'.lHtJ.J.�V,- ou cevev.a inaior j�iecep'�·
tlVIUa�e. .t'á1'Lll:ljJ�ÚIP' '�P. J:,i'�C'�J;
tIO u:; represe ui.antes fl6s' h��a�!ós
ue i'JàO rauio, Santa' Ga,t��'ü\a::! GuíliJ, O tema sôbre Campe Operaclenal
r,,{) ,<.xl ,"1>UC ao 'bulo e" lV!!ri.:\Ei· crÚ'U5. teve aprovado resoluções de que

A llélCó"Ç"O que" §��''e'�'eÚ'iI:llr San: "as Caixas Econômicas Est�dlAaJs
la "'",,"', ",,=1 no �ill::OIl�hi· eS'ti:;vé ror- tem li finalídaué. precipuamente 86-

;,�.:::_:l,;,·.���.:.:.',�.SO':t�l�l:.!o.,:::.I".,
..

·

..:E.;,'�.I,',i,�;(,l..,�,:t.,.a:d.k!,M.:.t,�.:;-.•.•.. " .,'. ':��'"���:,;�!:��:�:�::;:i!:::�t��
�_.� v ��. � ..,., ,Y

• ipaior;' qlfe 'e' llecessaria a promc-

.' l; .

.

ÇdO 'dos �eus s(:)rviços e do séu ca-

l, 'as foram' a� :',! 'd'O� uh .'ta"tr :tlJil11�Ülémente so'cial,. com o

��;\:�:�:::li��"�:;��idL��!�;�'Z
UU'<Ó\,U!_IJl!JlCIJ lIus, ,J:f;�,j1Q\JS;,.' I;:à'\nli/y<
u",ç,itU1J"':l, COJlstH.Uiç,v��(:'��s,'�,�:�;�· ,u'lüà 'iiv potüica' ,de aplicação .l�elús'
)c��,\,. l'ú'.edhci'otl) e,., J!;llte1'ldím8útvs:: . Ç;ílxas .Econômicas Es.cadúiüs; .�,

LU"l �'6"�0 'i' �d�r:�íS�:;P\)��:�. /� �*Il�:;:" "�tle ',:[Jilrte 1[10' �roduto das operações
11"" (:; ÚEi!.\ü',,\Hdd ;, Qa�·, ca�x:�s, ,nó

.

l'�d"iz�'ddS" pél'l�' Caixas sejà ,desti-"

��S��:'�'U'�:,'��J�t' co,�%��ti-!�,�t�i��r�;,;", 'i' ':2:��fl:f?������t��za�ro F:���n��:�
"de .S'Ú;üd HllPur'�ÚlcliiXJ,;:'p;tihtiôài";· . tecÍiic}J". ;

,
.

�
". '�.� /, ;.\ '\ '\' � . ,?". :".:. ,," .

çao .,� uas' e;:"J,xaS. :EeoÍ1prnfca$ • .J!ls'�:i-
".coNinuUlçAu DAS éAiXAS.

'> �s f�e,le���oj�' qU� 'parüC�P?rdrii
úlÍ 'l.:.i�\,;I)�', :.'6'" t1i,�C'H4"',1'dm' q l1e' .t!�va:
'::,01 ',i:e;'�iJ�laua 1;;;61�"açp.o: .e::>peCÜH.:::i" I'

UV, \,.'Uú1\JVeHI múa 'c{jilâm�c,�,.:·iD'çÉ-;' : JU1l4iGb�':.pi·u!>uo;· Hils 'como: 'enJllrê. l
'" • 'r' : _ , \., '.,. '.,', ',i

..

"J"" ,', ",';, .y,r! ,,,' " ,'.:;- �''..'
"

\' ",'
"

6. "úó. ';�ü c1[L!Ulct�uÓ ,;,�. \.d�slFt·pU�Çil'). 'l;,al;;' jJtlU�ll:,i;s" é' aucaL'qUlas de' cre:di,·'

�:lU:i�'�"'��:�' Ól�e�1:��:��i�,��t�1��;ir1:$:r {,:��� I,��@. ;v;� l�t�::��tl1la's��;aç;:U{1�X���
'iüduslridis, alem ,;,d�'dDrl)porºfq "

j,
.

�llrueiún1;:",. OS" pnvüeglOs,' que" po_;,
'\

( ,

\ I' ,''1,;',;,
� '�''''. "", "., ". ' ?,', '. ;'

"

,'"

eil!jJ!'esOJ, .'àqueles ';qi,(e, di$l!!�O:eih' \t ISUÚ!I" 'lia siti:U\çao JlJndica . �tú(lL

��O":L;;�: �:ll:���e-�:;:����r!�:��i�:Yi�:: ,:�" , �t:�de�'a�::�t:�l�:!�es�:q::sc:nt��:l:��'
11U1> jJU[)jlCOS, atmv�á, uóS: "t'i:ioliL!"8', . 0d�, . ilésLÜl'Ú!<\S .i:! realizãr empree;.;-

"ll,ê''':,,�,�lll'S no, me:lCI{�il��� \ éj.�}{;�,e':· tiJ.uielAos··. V't\"H1CUS, COllstiwelíl (',S

ativiaades' que, por sU,*::·.v.ê;?;;�'· ·,s�U" !Il:":M ,Vió(leiri�S' llpOS de insritu.içÓtS

�l:�::�}�1Jt;l�O;i���I'dl��i�s:��:�t::l��;,,' ,': f;"2� e��\I,:�� ���I,! !�ill!l��'�CV:l�lP��:'"
neilCló ua. sQdedaM;'

<

qu�' a' tmppr-',; '. as 'suas' tíúalidactés, livre do arcais·

:::�\J��;.t,!i'p,�b\;��;:::�,.:'. :��.:t�":��,:�::, a.,f�::'"'
'lo'

Íl1fl ei,,iedal \1e capIar mais (i er;ó
SLU� 'lJ�,r�' leillveSLllilelltQs; que faz:'
se Ü;iSLÚ, ,

l;anLO q,uanto· ..

·

possível;

EXPANSÃO A Delegacia, da
.

Receita Federal
em Ftor ianópolis está intimando as

seguintes pessoas jurídicas que fo
ram

.

declaradas omissas" a entrega,
rem a declaração de rendimentos re

ferentes ao' ano de, 1970, ano-base

1969, sob pena de lançamento do

Impôsto e multa pela repartição,
cancelamento do CGC, enquadramen
to no regime de sonegação fiscal' e

aplicação de outras penalidades re

lacionadas com o 'credÚ� bancário,
concorrências públicas .,e subvenções:
,Iracema Melquíades Souza Luz, 'I'o-

10tU & Carrriinatti, Alai); Aniceto

Teixeira, João Inácio Ltda., Vicente

Impalea Neto, çunlel�GiaU;J. J. Car

vajal, Pedro, da,J,i'�
.
',.

dio Pedro
da Silva, ,SQ.

.'

deiros da

O quarto tema, relati�o a expan

são, teve as seguintes proposições
aprovadas'! a) que se instale, ageH""

I CJdS, pioneiras mediante comunica
ção ao Banco Central, conforme pre
ceitua" a Resolução 141 do mesmo;

b) 'que seja facultada fàs Caixas Eco:
nôrnicas, mediante c�m�hicação �b'
Banco Central, a instalação de' agêtí-" -:

.

cias em .áreas .désassistidas, conside ,)" ..

radas como tal, as .praças não pO�'.
suideras de. agêneias de Caixas' Eco-

.. nômicas: e,c) que as Caixas Econô-
,.

micas não fÍguem' subordrnadas as'
,;

impo�içÕe$ da ReSolução 141, do'
Banco Central, nu, que diz' respeiJió '.

a 'remodelaç'ão e transferênda ele
locais dentro de uma mesma praçêi'l""
quando' tal '�circunstância comproxe" ,.,
a real conveniência; e ,d) 'que dev�'_i
rá ser' dirigido apêlo aos demai's 'o,Y

Éstàdos. da Fedetill;:iio, no, sentido 'dé ,;,

que çOllslituam, éaixas Ecortôm'ÍCas'"

Estaduais, o que além: de Ül�'S pro, ,,, r

piciar" ,uma melhor dÍl�âmica no ,.:',

campo econôluiCq,financeirà, acar-
,

re'Lará u.m, fortal�Cimento' dás C�i-' 'y
'1.' " ·,1,

xas já . eXlstentes. , ,
.

"0' "r,

ENTENDIMENTO COM

Ói;J'Í'ROS ÕRGÃOS

Amill,

,�esar

Irmão,>

alho, João

Cunhá"
.

'

reflores
.

,o: .. úlUirio t'eina "aprovado,
.

rela:Üvll s:u·, a'
j

s· 'Ii:" á:' enteildim�l1tos 'conl. os órgàos � f�," . .'.. :; ,

'. "d�i:��� e�t�' dividido em ... três it�ú,;, ,�,
.,'. ,:�; ..•.

, , .t ,
,. , ., ' " " ' .�; """", :':- - � '"

�

,':<3.;sa:f)er.: :'i) ,ómr o Bâíl�O ·.Central ..do '"'}t,. Jovens'· escolares' d'. :nha' Porá
. �ra�i:I:' a) :soÜé,(tação ,de qúe:"ieJ� ali> ,:�:,: ésúÇi'" Pl'onlovericio, <d�I te o co)'

'i��iÚ�d'õ,:, ó '�iíS.d�ilciamento. :'cle,- J;11. : ii: léilte'a'ilo, o refiotestaln.�! to de ma.is·
. .repri�seÍ1tà11te ,das: ..

Ca'ixas' ECOi/Olll'l: de. 50 lÍccta�ei de, te�1�a��.�9m pinlHú
. ;é'as' dos Est·âcfos· junto': a'<'Comissãü··

. Cónsulti\'�: .é.B�'I;éária· do; Conselho
M�netq.n\) Naclopal;' co�no desuobl"a

lllento;>dii 'iÚúii 9<? do arÚgo 70 dà'

L�í,�'4;595:' q�qé;:.designa urrl' tirlico fe:"
•

'.;.. ,e' ._',
'

• '

'.
",'O, \'

presentante' .; dos Bancds 'e 'Caixári" ','
" •

,
' ... 1 ' �', ! r. �

Econôrnicas.·· Estaduais; b}' SOliCltcÚ' .

cO;lfirmaçáo' do' �ntendil1)ento
' d�'

qu�' Poi' tôrça da, legislação vigenüi'
citada' '�1O:, segundo cons'ideranllo as'

Gaii'a�' Êe.oNômicas est�o capacítadás
a r(:)cebcr qepósitos dé 12,essoas jLl'
rídiéas;. soo ,gu,alquer modalldade.
A ' ; última propo�rção; 'íl�rqv'adâ

sllgere 'aüiqa coil�a'tos' c6:in"'o :Ml:Ills�
"".

, .. �,. p -

terio' da Fazenda.
.

"
'

s

do dentrG do Pr
, 1<'loÍ<estal;' junto. ;.

nicipio. ,

.Nêsse. projetó 'os res apren·
deram a' teoria e a P. do reflo,

restamento,
. produzin�Q\f,:'mlJdas d�

., pinheiros � e eucaÜpf
'

riohnenle serão h'a
<

suas propriedadeS
A. Educação Flol'e.. .

as escola$
rurais catarin�nses, re da açáo \

.

conjunta do' IBDF, da:' Sêcretariá da'
, ..J. �'.> �

• ·�t', ,"" L. •

�,'

Educação" das' Prefeitúras e; da
",

Acaresc.

;,:',

,ac promo.ve 'no dia 21
/ .,

um encontro das e artes
jJQ�ando As' Arfes Se encontram"

é o espetáculo marcado ,para o pró
.xímo dia 2�1 às 21 horas, no Teatro
Álvaro de Carvalho, ocasião em que
estará sendo apresentado um trecho
da peça

. "Falando. de.. Rosas", de

Frank D. Gilroy, os ca�tores Raquel
Floriani e Rui Neves, uma' exlblçi\o
de ginástica rítmica moderna, pelas
aluna� do Inssituto Estadual de Edu

caçao, uma' projeção de slides colo

ridos, denominada �::Ral).cho do Amor

à liha" e,' ainda, a participação do

Band Show da Polícia limitar do

Estàdó.'
A coordenação do espetáculo está

à

cargo dos capitães .Mário Alves
I Neto, do 149 Bataíhão de Caçadores

e Pedro BernaJ:dino Martins,' da Po

lícia MilHar.

Antes da apresentação, um coque
tel estará homenageando. órgãos: é
representantes da imprensa escrit«.
falada e !elevisionada de Santa éa-
tarina ..
A renda do espetáculo do dia. 2.'1,

segundo informações dos promufo
res, será tôda destinada ao Nat'!'il
das crianças pobres da Ilha.

.,
.

Informa, também, a direção do f.i\C
que, 'no próximo dia 19" às 21 hor,M;.
dentro da 'programação 'fPolíçia Mi
litar do Estado Promove Culturli'
estará telldo �presentada, no hall 40
Teatro, uma exposição de desenho
c pintura das artistas Zélia. e zen�i

.

de Atanázio, de Rio do Sul e' um
espetáculo' da Banda' e< Barid �h()\:v
da Polícia ,Militar, c�m ..en�r�d,ílfranca.

Sistema contra ?ssalli
a baocô. e,stá aprovandi

\ !", ,�,� \ '. ;t �

Q General Vieira', da Rosa, da S'(l
gurimça' PÚblIéll" ;declarou ontem
que ó sistema de se,gurança adotado

Plelos Bancos, da cidll;de. já provou a

s4a ,eficiência, cu:cy.prindp coip sua

finalidade de, alerta(ps, órgãos po,

,lidais, no caso "d� u� assalto.

_ Há dias atrás, pOr �lefeit(): Ú�
nico,_ o alarme estridente dispiíf,�lI
a altas horas da noÚe, cànfirni�rt��
as nossas previsões. O q4'e

.

{oi' ;íí'lll
incidente, ajudou-nos a .testar «( siS
terna . .Ao ou:vir a sir��e. do: a,iâ�!l�it,
um motori�fà ,de táXI foL'avisilri o:�e,
'r,ente do, estabelecil11en�0 ',banc�J(1:
Outro popular' tom� 'Jicou o fáil);;�'P..
Iüidio, Patrulha, enquanto qu� "ní{�i
tas pessoas se posMi"aúl di�nt.e/d;'
banco, comportament@ que pos�{ii)',
litaria a captura dos assaltantes,';:áií,
so um roubo. houvesse sidó pex�e,
trado. ' }.

\
� ,

Disse ó General Vieira da :fÍosn
que' existem d�is: tipQS de' 'al1!rIlleS"
IJm para funcionar durante � (ia e

outro durante o per.íodo noturno .

Êste, últinio dif�re do primeiro por-
., ,

que é ruidoso, justamente para pro-.
vo€ar a( col:bOl'ação. de' populai�ps.

Agricultores- ,,,levam ai
Colombu ,seus' pédido_,

'r' •

'.

1
' ,

• '�\ l
> .•

,tlCUltUfil, cereais, gado ·€le· C!)J:�f,
gado d'! leite, suinocultura', :rrian'rH'o,
ca, fumo e reflorestamento,' alér'fi iJn
estudo e aprovação de

..
o\1tr08 asselJl

tos de interêsse geral /da classe�'
1

I
I

I

lVlais de 10@ delegàdos' repi'esen
tantes participararn, nos dias 8 e lJ,
da Federação da Agricultura .

de'
da Assel'nbléia deral Extraordinária

Santa Catarli:ta _ FAESC, quando
foi elaborado um memorial., contendo
as reivirdiça�ões da classe ao Go,

veJ;'nador ,eleito, engenheiro Colom
bo Sa�les.
Durante o conclave foram consti

tuídas as' cOll1issqes técnicas de fru,

Ficou também decidida a ff)l'll"ú
de atuação dos' Sindicatos Rurais,"��
lüovimel!�o brasileiro d� �du<.:aç�'
de Adultos _ 1\4obnil _. além

'.

d�.
;,.

aspectos da previdencia social nu:",
,\ .�

. ..'. . (.

Ballco Regional de' Desenvolvimento
do Exlremo Sul- liDE

r
LAGÊNCIA DE FLORIANóPOLIS

CONCURSO PÚBLICO AGFLO _ 01/70'
·i

A V I 5, O N. 3 \. ii
I Comunicamos aos candidatos que �,(.� submeteram ao, Concurso ,

�,PÚbPco AGli'.LO � 01/70,,. que os portado.:ps dos números de inscriçãu' .

qoaixôi. f(�r��� apl'ovados, de acôrdo com à seguinte ordem de classific3çâo: '?
lNSeRIçõE�: 017 '-- 520 _ 098 _ 127 _. 041 _ 506 _ 130 _ 249 ,

- 070 .� 205 _: 235 _ 040 - 362 _ 464 _ 020 _ 331 _ 434 � 466 >0-- 1 ..

I '" ,
� ,

:
459 - 136 - 2íi-ç! _, 536 '--- ,275 _;_ 451 __:_ 308 374 _ .382. -;-- 33� -- I

26'7 -�016 _ 2.42 r 400 _ 938 _ 207,- .334 067 -;- 2'i3 -;- 0'77 ,;
517 _ 313 __:_ 266 _ 296 _ 234 - 103 � 140 _ '121 __!. 30p _ .527' �:-.'t

"
,515 _ 100 -' 357 -' 036 _ 317. _:::_ 143 _ 494 _ 06!'l - 257 - 151

'

,

149 _ 594 -c-. 360 _ 185.

�I _ As I]otãs finais e· ordem de classificação, estão, 'afixadas n;!'
sede da Agência, à rua Felipe Schmidt, n·. 37' _ 89 anqar.

III ._ Chflmamos a atenção dos can�iclatos classificados que fiquel'1·�, ..

atentos 'ao Aviso n. 4 que será publicado nêste mesmo órgão de im}\)rénqa
"

.

determinando a dala para a realização do exame psicoteste,
,

Florianópolis' (SC), 07 de dezembro! de. 197.0.
Àry Cangaçú de Mesquita Diretor-Superintendente.

i _ ,r.-;- �7"""_ ... � .... c- .� ... '--�';,'"'- --,1,---- ._-- '

�

� �JõUII!!W&����'-L��u,_!4!*'!W�_.np�· :-:1
Lo

11 E U R Ô P A M A R,A V I L H O S A 71" f

tXCURSÔE$ ABREU "l
"

"

II? al1da1� _ fone 2355,

\

39 dia$ :-:-,,10 pitises _ aVIa0 a jato
. bons hoté'� - tu'do 'incluido - amplo financiamento :_ guiá, fahiildo .::J'.�,portuguêS.

PORTUGAL _ 'ESPANHA - - FRANÇA _ ITÁLIA - ÁUSTRIA ""7

SUIÇA - ALEl\1.ANHA HOLANl)A - ,BÉLGICA -- INGLATERRÀ ';
saídas: janeiro: 2:7-14-21 _ fevereiro: 4:25 março: 11-25 ·i.�ÍnschçO'es: I f

ILHATUB EMPllêS,A DE TURISMO LTDA.

rua trajanó, 23
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Justrieb pode
zontinuar
ne
OS,'. Dorival Kni"'l�' f) ,- �u-

lar Iustrich, ,C(1�:·"'L'll.' \ <'<;0

enviado especial ';ilhe·t
entrevista no "Hotel [
lace" em São Paulo, 81,1

tida que reuniria o c." !

go x E. C. Coríntians.

Iustrich, h>!ou 11 (l' ")c ç" "

pelo Flam�;lf'O o·,d:- f': i . C).

Começou co.no tpr-ni'cr< r" 'I :1'J-

c;�ta 'de �1i�'��' õ;'�;�j�J C : g
fúi camn-ão iá trb' L\ j1'�"i 1 tJ1i-'
riêiro, clube a' une unis S"l'ViU no

futebol de Min�s G",·�j3. T ",a-"
1110u tí;llTlhém n'o Vila l'h',a cor,

dl-H18 vêzes, lia Sidemr i::,�:" no

Santa Cruz ele Recife. N (] ,�j1'Sh:o
por duas vêzes foi trC;."lflC"· Foi
.duas v,êzes carrmeão p,�lo F.C do
P6rto de Portugal, leV'111Ck ,,�m-

,

'j"
. J

pre conSHW o seu atp:] l�r te "11(00

Zé.,-i;-,no Miguel, qúe até hOjê o

acompanha.

É Iustri.ch além de l111l nrnfic,si:')
nal bem pago p�10 Fl2mQ·,?0, pnis
ganha vinte mil cru7i'j "OS r'nf m<o,s,
Flaméngo de coração e -isto não
esconde de ninguém.

É ljlJl. hOmem de anal"êl1,ia mi,"
de già�'a::�oport�,'-es1ún;rlo çm 31,
gl1'Í1]a� o:)prtuni(�?d"s, 'mas fra leo,
hbl1'esfo' e trab31hador. \

'-A jl;ID::e'ssilo Q1\(' se t"'rl é de
, �

\.
> • • -,

qÍJ� �i'ea'lmfqte '.hl·iNf Cnnl tpdos e

bate em qn:>m DO(; lho aoraÔq. Na
verdade 'muit<ls noti,�ias

-

,,50 ois
torcídas _�or conta de multa gente
da imprensa.
_,-,

_ /'. f
-

Diz que não admite i"tprf;"r�n-
das dentro do seu trabglho e isso
é" yerdade. Diz Que o que para os

9,I,�trq� .é falta de educação, para
ê}e é fl'.a.p.quesa. Acha que foi o

Flilme!Hw o np],C1JrSOS de gra'1dé's
J;�J9r'ni,�S no -futehol carioca. mo

tivado Dor uma transformacão ra

dical' em" sua orientação.
o

ou n�o.

", P"rruntado sAhre a n" f�;l('a
do Fl2mplWO, com no, '

netas de Ol:ltr'ns. a;l(":, <;
"

"cobra�M diz OlJP ;s<,(} c(' ii
d'rie1lt'ado irnurinlicb r· "(' ,

.

'd '.,
I

CO! o. mIntos at'pt",\ (lHe' 1'\'11 �
s-ão" ótimos profissiorais.-

Per�Húado �oroue e.nt"n' ""1'
tas, nc,tidas contra Sl!:'l n�,,<� e
-OOtrS'tShlps 'críticas CO'ltr3' <;0" . '0-
do de trahalho e sua 'ncrso':"': 11-
d�, disse Oll� isso vai dCl ']ll� : h
de' dt;)" ç'ronista qne e5Cl':'v"', "-Bo
\<lê E_.mot-ivos· !"Iara t"!l, iw t'1'l' ''''e
numa é:,oca I f'Dl que o F1nnl'''''O
f'qtava bem, snmnre C011l bof''' J'f'

su1tados e bôa coJócad" '� (10'
c:an'lp3'lhas une 1'80 o 8'i<U7' 'nl.f'lllandn s(;' trata d", Illstrich, (li.sse
ê;;tt,,,;tu'do é_,; levado 031'a o t-2 n 10
da .rfp'lls'l e' 'desacato.

Ppf(!Untaclo se conheda S'lnta
Catarina, di"s� que não, mas sabia
do ,·jnt"',r�se ,de al!!uns pel� apre
s"ntação do<flamenç'O aqui, o Que
será um grande Pfi7ET )11 1'a êl�.
,)��,�a. tQ;� ,a cc;nVPfSll cml TllS
irich, um homem hr;:')lf') (lifícil de
se

. (Õncontrar, e entrevistar, mas
franco. '

Em conversa dep()i� r(m' o lllé
�!.c.0 ,do FI ameMO, jo?nc1,I)',;s " o
chefe d8 diê1!C0'9ci'ín r"'11 n"'1p''''prl
e Geo,'_?p.':;H"l"l, fiçnll ,...,..,,,r:l'nl'1c]O
aue di ficil-mente Insl +'h nr- i'l8 .,'1 a
Gávea, oude tem illf';:lr ""C?<';,ca_
do, pois seu trabalho' é hnnesto e
visto- por todJ�, às' claras:-

,E$po,t�s'
I'

, CI�be$ estão prontos
I \'

,I:'

para regata de domingo
tS�

, 'a-:

N� aqtéveS2era ",�a' ,II �r'pva
Clássica Marinha de Guerra . do'
Ri ::lsit,� ás 'güar,dçêfei '

. do' ,'Clulie
Niutic9 Fi'ancis(D', Mattl,1e]Ji_ e

..

e ube ,NáúticQ iJ�i;ísbueiD !:éa']ü,a- ,

"

rarn': os: fleus deriadeiio� ,ÍH)epara-'
.

tivos, :'devendc;" ambo� s!1ic . com
S':f.!S h�rc�� n�là,'úía�'}{ã.' sqll'o.' c:b'n-" ,

trole' dos té'3'i:1CÔS'" Jú'b·d-v.�jdico 'é
• "'. I�' .

� ,

\
A fec ara de quatro mil metros,

qua b" t "'"s�;:-rida do mês de [u-
, " I _ j'·

r-ho, mo .n"lOllZa as, atenções (OS
·

:::1' '�io J h:' acreditando-se no seu

· {�dl';. '1 .'!' da auseuêía, do ChI
b-;-' d" ;, .. atas A'do' Luz; vence

(ia,] c�" a � � :-3ssado, ouando
'

da
sua ('cr:sc:tn!,:,Sa ausência . esta

Pl'cv,'cn]" :1" a falta de, seu bar
'Cf)' «u : p"n-:b 'a111:-s da-vori-neira
'nl'�at3 "'lil li Carnneonat» Citadi-
'.:;:J -

�'. ,

riO d � R -rno, foi,' éonto' se sabe,
r;'icia1Dlé'llta rlnstruido "10r mano

bras leva-iradas Dq(: um . barco

pesqueiro �L1� Jílave�aYa� Da baia
'

htírt.:, O"' d� O alvirubro efetuava
Lfrü exercício de longo, percurso.

ll-

,.1 .n-

ra

C}N�Q 08 DIS'PENSADOS

'Sobe à cinco até" (;) mom�nto o

número de' ioaaG!ores oue a" âireto
r'ià do }\vaí Futebol Clube,' '

dis·

te está 8,"'11 clube "'''oderá s'er con

"idado �'1ra Í"lgr::ssar no clube)
preto e branco; Ronaldo, dispen
sado pelo Avaí p0de ser' outro ex

a"urrâ na <;Iwinc' do alvi-negro em

71. Isso' s,�m contar com a perfia
nê':ci:1 d:) za"neiro Beta, de Car-
los e T;:;s,n.

I

FLAi\':[F,�JC{) P'OJ)JC. SER O
, "PADRIN.HO"

Es,tá ser;do anu:l,ciado no Vale
do It::liaí a notícia. de que as equi
pes do B fl.'TélS0

.

e' �![arcíl ia Di,as, �e
Itajaí e Olímpico e Palme.iras de
Blumcmm,

•

realizariam um Tor
neiG QUf'd"81!!U1a.r denominado
Ji\ISON BARF.ETo. recentemen- _

te rl"itCl à Câmara Feo.e'r�l.
TONINrm

'

D:EVOLVIDO '

( ,

O aVánte Toninha que estava
v;ncul ado ao Atlético Paranaense,
\ri dc;vfl]vido ao Metronol Que ha
via cecticlo o jo�ador por �mprés
timo. O clube do" Para'lá deseja
agota o h\.!ador em. de�ínitivo po
rém o Mel :opol vai pedir alto pa
ra' nOITnri'1.r o Sf,U atacante,

l'YTV�<]\[1'U� MANDA TRf:S
, Mii� t:·�s atl�t�s' do .Tl1ver\lS'

fr-ipm .ljbf'radns nela rliret,oria do, .
,

I-'ube da ciu::td:: de Rio do Sul.
D",'sta -fe:ta ,tiveram autorizacão
"':'8"a nrorurar ,outro clube os atle
t�s. Val'te:', C]audio

.,-
,.
",.:_- ':;. i�,',;<·� :: r:> '.

,

o. esnotte' 'a:macl01o' �stá sendo
olbá:dô', -c(';i1\ 'roais .ç�'ri,n lia relas
pr-derés 'r1ú:b1jeos ;d:�, 'S'a'Jta CMari-
-

,,-!.. ..... 1.1'
na, porem sem atlfl!f1l' amF',e ,In-
dice táo des�i.ado e aSlJirado por
aauêles Que S�n1 oualquer V�l"!ta-

- ,Q'�m, 9:el:dem hOi'flS �!n>ani7"1n'10
suas federf,j,çõ.es lní?nd0 !l0r d3S,
'imD0ndo ,di-:;çfLilha. for"t;C'PTldo t1�
talhes, il1cre�:entinido ,e't)[im o 60
decantado esporte"- a.mador.

'�:"!f";;> f1 c-snit'al do Êstado,
() ,1� 1� Y', trJchs os ór?ãos fede-.

. r;l'i'rr s. cP·'tiJlil3 um tanto esque
ridil. drs ��ocl'.'rys públicos. Veja-se
() ·";::ls,.... ri" C"i1'oito. Autêntica ci-

r 0.�.de i d�"'� ,'t"']le ClJ'1' rnais de
3'i 11';' ',,' ila t�s, mas s""m contar
l'nI cri ,,', ;-� ;> í]" a mocidade pas
sei, �" ",-n' j" "':1;'a nraticar O df'S
r(1r1'1. '1° ;.1' ,�, d� -estar perambu
l,:,,'d-" ,LH .....:"win8s ,ç�m ter o

eu� f, t"lvez errveredélOdo pe
'n ví('io,

A

13
..... ,

G" 1'!'1 'Ç��r!§,(;ia em dotar as cÍ
c':, "]('ç, �a'�--i" e "8,,3 de ginásios co

'0rrtr�, "d � é'm qualquer época
+, an" ç""'1 l"·"eiuiLO do mau tem

f'A. o �'� �(;
.. te nossa g�l'llhar mais

'·'1..J��t('<· ., atingir idade madvra.

.

Embo!'(J �("rn re('ur�ós fi 'allc"'i
ros nOS'3as fedeqçêíf's vão <;F' P�

forçando para manter 1]1'11 n1r!,.,,0
ele vida, com Sllas secretarias fun
cionando, em1tindo llntw.; nfi-iqi�,
dando ê(:]'fi,liq mn ritmo de' nlltre,ti
ca on,:ani'lac�o. tudn em h�"'ef'r:i()
ú"·ico e exclusivo do seu d,:s�!:lv(ll
vimento.

'Muitas das vê?:�s seus dj"otor�s
lamentam o �(mprê�o de 'verha de
entidade pública' Que se melhor a

plicada, beneficiaria U111 I
cam'lO

b�m maior, de esportes :e conse

quentemente de atletas: ,I

n y:',,'. ih p�tq c1qrn'1ndo pela
('onshll '�" do um ginásio coberto
rJlle "'"h" r]" e11contro às suas as-

11iracn�s. TE'n1 tudo e mais al:w-
1'103 ('''+(1 (11.��1 das cidad�s de Ma
fra, Concórdifl, e São Bento do
Sul, qu� cor:tam com ginásio co

berto !1ara o desenvolvimento fí
sico da illVyntude.Mafra, Concórdia, Itai::lí. São

Bento do Sul. Crieillma, 'foram Ci
dgdes C!ue !!anhah'lrn seus p-in'1sios
éobertos, em ptoiétos forne'cJdos e

aprovados nela PLAMEG. tendo o

aval do govêrn,ador do Est3do.

Ê o eS�JoTte amanor Que luta,
luta, 'lTI3S (llle um elia. Rcaba desa
nimado e �l'?ses1')erançadd de tan
to a�'.Uardfll' celas J)rom�ss8s dos
poderes !6úblicos que 'acabam não
se concretizando.Ev,idencía�se �:í a pre�cupação

TOMAZ INSTALAÇÕES j)E_ BARES, LANCHONETES, \

FIAivIBREIUAS E '((JDO E 'il m<:FríWEI:tAÇ,.:Atl
ll: COM TOMAZ

li: COM. IJ)E �I;FR,GERAC;AO LTOA.

RUA 7 R,E SETE���O N. l4
FONE 3095 _: c, P. 775

FPOLIS,' - s. C.

Nossa repórta��J1', "Sjf"'.'� :,na.
Guanabara e dentre. ourrcs ass,nn-

. tos, 'PWP'U!OlJ, .sábei: '1" Çtrs'�;'hõ:.,
Nadorí.al de Desoortos t' 'la Con- '< ,I

:ff:��(:�çãô: Hrasire1tH ',df I! 'r\O�tps ,<, _'. > I r' :.
SG há reatmerrte àl "rrn �. � ,to�t�":)s ': '. " ,

.

'cDnÚa' ó"E."C-,�errrwi'�l·Ü,\ vj�t9,"'
'1

.,'

ser
> �O�l)TD ,enj_ 1'I'f1;';50' flf!<lo1- a?,�:" ':.

.

"'�"
, ,r�éer�}n, s"m!2re p-roc,.f'<;s'>s "',e ·.p,r,�,- '. "O!':1 ,'i' '" , -, , , , ' , .. , .

testos : ao ",fi 'al·' de parla ,c?11�T'f'Ona;-, :' l'
.1'

Ch";'l',o!pt Opala ,., ', , , ,." ..J
", I r •

�d
. � J , -" \ ...,,� ./, _ •to. 'N'1 CND através. informe 'e ' 'I,

'A"r'Q '�'iPvs' , .
'

:alto funcionáfib e'rdo sécret\1-�;io '�,. A�;'o WÚ��s ::::,::::::::::::::::::::::::::<::::::
. Q?ório, 'flCamp5 sabendo .sme real- K�:�Jbi .: .:,'

,

mente, ',TÍLÍ:l.c'a �rWo'lf processo 'a1:- For'iI F.IOO'

' . ,

'I' :;
.

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

pum, ' .en�h()ra'; rnúitns . telefonemas I
..

"
" 1�' '1··..

' ". , , ." , ..

Ó;
• , -Ór ' , ••

:
•

�','
•

';
' ..... ','

� 'u:lerrfa"rllas .tivess-rn chesado- à- "
.ane las· a Ur?l,ni!,'. '.' . ' .

','
.. , ... r ' •• , •

"

, ••••

;
••• '

(me'e fI'1"ITfíô. Na' ORO ,o :;\\'cr�t�rio �."l"''''''''''''"l'-

th -Su!'ê�ior,' TrÍ'1jl1�,:al d", Tl(stiça
D"snortiva, 'fu�ei0Pl'Í';'ir; Mq;'tinho
toma'mos conheciq"p"to d;:: 'que

r.�ql'll{e'1t"\ fora ,"1" �_:cto Df�Jci 'C3_-
, X;:JS ,reahertura do nroc('sso "que
f'0 �ntanto. nã.d' chegou à S�I'. dis
trih1'lido ''109is, nem .. si(]lH'�l' 11. ta'f'l
dd DU7é�tos crim�í,'o� f!',ra' �;wa,
'r87i'í� nela olÚl.1 n"íA ,:f"i ciE'ntifiCa-
'dn ?! �artf' i;ltP.r"'s�aj:h, ,'� ,.

O l1IfOcesso QUI' S� pnc:lntrava

('0m � Prf'si,dnnÚ� 'd� SUl);emo" ,i.á
leVA",;' ;r1f't1ido, de Que deveria
SD,," i ',I defr',:'io1o TI ncdidD, Dois ri, Su
(l"'riol' ( "ií6 íri<t', <;edu"'do ·afí,rim
fQrn' Ilfl G.1JW'l1hBra. na�<;1(. r�tiho
d'; l�IJ,""i"'p, rOf(l':,�lal1do vofo já da
,O,0 ':t'te'ri.orm,ellte.

'

.

OP,(-,í:t1Hillm�Hte ,ché''''>u 1 {"nD
t�1,e",j'am1 a-ssj�âào" .HHn Prpslaen
Ú .tl\à:-C��i;a" ,�'t; ,Áff.ón�a: $,,-h�T'lt�e
PÉ'di�(lo a ,'rptit�.d:'il ;-;do, proibsfo;

Assim ficou ,encerrado mais um

'qs'o �Íl�' nã.o ,CJ.lfithll a haver' ri'q
f,otebol d", Santa. Catu'+'1, '� "(lj"e

I�D.

cau nriu
tel contra
ferroViário '

.,

e di-

,

./ Os dois "tradj(;�flnf,l�S "t�i\l�lç' t�,r�o
, • 1

que entr,l}f -pm c,up':"'n.· sn""·v,, '-'10'1-

te oesfalcados, t.antas· f0"1"1 as �i�
PP!'lS�'s Q-W� rialj71i',;1l'Y1 ,''lÍ Y<I,7;;í,b
d�' f�l'ta >. d,� n�l;";('dHn :'1"'" C('''l-

I

servi-tos em suas fdh'ir.,,, """'a a

trmnorada que. ofici?l"''l('�to. po
à�rá . ser inaugurada err' ab"il. E
(' pe.riodo no' qual rrm:'i1c, l"t'ofis- L

�ionais viv�m em c1i'1�" ,.1," ,V1'e

C!1si'ío e eXDé'ct8,tiv'lS, .... is ":,, (ple
.

f'o,tão nor dentro, oodf:111, a nlla1-
0\lpr mC1mont'O. mesm'l ns chqm.a
cln� rr"'''lJe< ,dI" n0rne?r1�\. F'ceh��
Tf·m "bilhote a7u1", e, cs n\l� FS

tro ,11n1' fora, isto é, os ,j'sf')pT)<;a
dos. 'vivé'm a cor.rt'l" 8<: "'i,hri:>z plT}

busca de novos C1ubD� AlI' "�1o

'mpnn� de alaI) qlle 11"'''1 "i' ""i'),"T\

pri,,�rlns no nuo h:1 d� m�:ç, im
pnrt'p:te: a nrr)!'lrj;} �ll""cid�"('i1 e

ulTI 111crar onda, npss:om r0ntilluar
n, f'rFo�dcjos ÇJ\J� O D'a�tpr50 em

forma.
'

"

�:1"'smõ s"m alau'1s d"� �011" n1-"
lhores homens. Avaí e Figueiren
se vão, denois de amanhã, mocu-

1'ar r�ali:.nlr um bom eSlJct-ácu1ü:
Conselluirão, se' souberf'm se em

penhar nos noventa mi' ut08, p'ro
curando, sobretudo, pautar pela
harmonia coniuntiv�.

-

"

O chOQue d3 rivalidade. De10
om' nnd�mos,' obsenrnL esti 'de,,

pprt::.\;,do certo j1fíferi\sw, fnt r� os

afecionados. nelo que' é d,� se es

perar um mib1ico num�roSI), no,
('Adolfo' Kondér",

.

domingo, 'a
tarde. " I

PROCUR� T01VIAZ E Tg'N::iA PI,ANTA ii;

011ÇA-I\1EI'if'f'O DE SUA INSTALA:ÇA(), SE�ll
(

[\JENÚUlVIA, DESPESA

TOMJZ ,aJ�IIl,MT'J: O PUE f

....... ,
,

""'. '".
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ano 68

ano (:]5
ano -70
ano fi9
ano 66

ano 6';

ano ,67

ano 64

ano 65

6fi

67

68

ano

ano

ano

�no 69

56ano

ano

'ano

ano
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6H
-

7,0
ano 66

ano 69

ano 68

a110 69

ano 70

)

.

'�U:��,"JiIW."'�

H013 ft'Jjpe, Sp.hmí-dt. t'U --- F'ntl� �O·51

Illl'f�"�'J'Ar,iI,:�'ro� ,mi; Ci\RIlO� (j�1)._nos
VolksWagen ilzul , .. , .. ' \ . ',' , , , . , , , . , ano 6!l

Volk.si',iag,en ,)Jranço , , .. , , . , .. , . , . , , . , . , .. ano 6!'i

,GR�a�'i.e LTD �- po�v�o uso ".' ',' , , , .. , , .. ' , .. ano 6!'.J

ltam.arflty ..

'

"
, ,.-:� :

, ano 66

,
Aéro', Y\�my?" '.'" ,_.' : . ': ,'.' :

. '.' , , . , .. ) . , .. ,. ano 64

Aéro.",'�ilJy,s , .. ;', ,,'.:,: ,':,
.. ,, , '.i .•...•••

' élPO 68
Corcel 4/ppftas luxo , ",.:

.. , .. ,.:."" ,......... ano 69

Chrc,.el ('uP�., ',.... ;"
'.
:
..... , : ..

: ' ...... , , , , . ; . . . .. apo 69

� I����� ���i��: k:':'::':'::::'>':::::::::::::::-:::':::,·::.::::: :�� ��
. , ..... , ..../: .. , , ... , .': ... , . , . '." . , .... , ,.'. ano 66'Gordini,

, 'CI)Mfí:kClO OE JW'l'OM'ÓV,EIS 11': OFICINA
Hu'a Dr. Fúlyio Aducci; �52

VIi'NnR - 1'l1'UCA - FINANCIA - PONl'O CERTO
\ P,A f.l.A BOM: NEGóCIO

"'!F\'U)�, PARA Vl!;l'IIDA:
'Volkswagen , , � .

-

,Slmça Tufâo : . �
'

� .

Di-K. W.. "

, :
.

f,.éro. . .. /. " "

;
, .

Kombi

!'9'1
atÍó 70

,�

000 64
ano 63

ano 63
ano 61

!
'
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·;,",-,;,;;,;-�çu�·
... ;" -."-i,

lJ:1"ti�J.a" .lJJ:I'rngl'HI.el'neS
,

'

1.176

,,-

_,�-...��iôi�'
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!
.

,

I '

,

"Casa das Louças"
(CJnrem Netto & Cia. Ltda.)

A MAIS E'WECIALIZ.\DA DO RAMO - OS lVIELHORES PREÇO'S
'ESTREITO - H1JA G � L. LTPERATO T·nTTENCOURT, N. 200'

- Em frente à churrascaria "Faisão" -

JO,QOS de Jophl' .. - Chi -- Café - Josos de Cristal e Vidro
Tudo para Restaurantes - Bares - Hotéis .

I 1-'€1':"8 avnl:,,'ls - pratos - xícaras -, canecas - vasos - bibiH,s
,

- leiteiras - �çucareiros, etc. 1
,

-.'
Faz reposição de peças de j')1?08 de i'o]'cehna, de qualquer marca e de

Cristais Hering.

Bufomõve.;s
COMPRA 'VENDA E T:ROCA DE VRfCUl,OS

Rua 7 de Setembro. 13 --- �one 3RR6
CENTRO

1 5edan VnlkRWP,gen
Spd<;1n V(llkswagen
Rural Willys

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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>E:DIFIC!O 'CEI5A"
,\! I) pOlllO !luis central ,de ]<'lorian6polis, conjun••

,
I'o� p!il'� f>$pri ários e (·onsultórios. Entrada pequena

} com grande fil anciamento.

'It lWIFICIO 'B,ERENHAUSER"
No c:ol'<"àl' de Flol'ianúpolls, Rua, 'Trajano, n. 18,

'(Jlllr>'''� Ilrdd,,� �s a, venda sem reajuste de qualquel:'
1 nature2'a. I '.�
� ') f!CIO 'ILHEUS"

, APAR'l'1\i\1,']\J'"" c/2 quartos, sala, banheiro, co-

i ;lnl1',' e tiepen, �ncias. .

1:1) fl:difíci" J( 1<: \,"'If'n _ apto�. para, pronta entreOga Rua, "A" Lote 59, do T.(ltp;>n\('r>tn <;t."ljN.11 "(I'

t ',' ",' fiXO I mi reajuste. 12;50 frentf' para rua "A", L;,!(,",�! ')111'\ !'>","'r, "

,l rASAS - CENrn.O Cr$ J3,000.00. i'
ai r' ,i S,&" ii l' ,i! Hall] NTachado, casa de material c12 Rua Ff'Jipe Neves, dois l/)t"� Pr"�n r'.,� r"",,' (
y I ..

� "'" "'(10 �,iI9. C ,sinha. hrmlIeiro, uma área' enviciraçada r:ada (Estreito), I�,I
('om r,2 '11:� "'ii .pl"'1te vista, tem lugar para garagem. '" Rua T.�auto Linbares. �/n. ",'r'� I'> '" t :i. f ' �

�i'�,�sto Cr$ :!5.01 0,00. 1 frente, 1.200 fundos. C'l1�t() Cl'�· "nl"'''I (le, ('(11"1 'ifl
. o"

('/\C:A Hill Est,:;ves Júnior, casa c/3 pÍlvinientcis, I de sin1'1 o,SBldo a l'/)ji,hi',�i' rT1'inr1�dp)"

I�,;r','4 f'lP"f'lr)� 2 I:mnheiros, 1 s;lla'de televisãu.é i:tJi1a LAGôA DA CONCElrjV'I ,

n""" rjo \'''1'50. no 20 pavimento, 1 qharto; 1, sála dê . 'l'erreno de 20 por 40 metros n'o me1ho1', n!)"fp" J
i"otnr: ('osmha iwing, sala hall de entrada no'priIl1ei. L!igôl;I já' todo murãdo.

,

II,'(I fl<1vimPllto. ( LISTO Cr$ 300.000,00 a combinar. , ,CASA, no melhor' pOT)tn ôn T '10'/\1. rl� "hnh,,;n"
, !lua Corope )Lopes Vieira, n, 7, Atea dó "fEifretÍd, Cása de níadeir�, r/�, ;ln�rtM sn1<j posinhn hflnh"i�'

1't'1 'iil�2 f'flSA c/a quártos. sala copa cosinha,. ± liã- tl� marerial. cu�t(\ Cril; 11.000.00

Ii nllPiro r]pppl1dl npia np empregada, garagem: .Cu�to "PJlNTANO pO· .SUL I
.

""� 1 'lI) 000 00 ... combinar. .

'.. ,� Localizacno, Áimação da l,agoinha, área 12 x 30

lha MaJ'ei-l iiI Gama D'Rç'::t CChápârã dà :rtrôleiiâ.à) �us�l).'Cr$ 5,noo,oo.
,i,",'

',1

('�si1 c! 4 aüaffo " liwipg, sala de ja;otar; 'sala "d�·' estái'.
"

, SAÓ JÓSt;" ,
" :.:. .

'ld�1tt(\ Hr> r>mpl .��da é/hRllheiro, garagem heffl ar-fi.; .',J SUó á nta,. Popte d!'l.iB�ix(). área' 4O,flM 00, mté,;,
rI!' "·'1f,·p "fhhl1' do telefone, lavandetia. Custe .. ;.... Cr$, 50.000.00, ',8en,do 5,0%. a, ,vista "e o sllldo em 24:
",.<'1: 'l(l(l (l00 00. \ --\ ; m�ses " \. '. .

"
I """""'t\Mi�IITti STÓOIECI<

"

ebíFftV' ot;lO�M"NIi)lE' (Praia da Sàu'dadesl
r. 4S � l'/4 mj:3rtos, 2 $illas, 1 llhnhélro éoníi)iêio; .�PARTA7VrE.N1'0·'�om V3P'i'I pf1ril e-aral<pm 1 nl1�r.·

1 1o�'1vri dçml Itlêhcil1S dp .em Ilregados, garagem plif. to, . li�rin�, 'b;�'bp.írn' p'"l·itinete. Preco Cr$' 18000 no

l .--l('i� "�".,.,,. ';1 '? t';rrpno �1 P�I) mts2. C113to Appit,�·�� .. rn:r,n, tle entril(la,

l�,,.<t�
1nn "(10M' OPl1do financiado. - .<!'.l.JJr.;A,S.E' I '

ii I':I:!()NôMICA b,J,t.Tl1A-�m ,,;." .;;�l;1n "om 90 m2 no andar superior.
'

,

Rua .TOJlollim \�osta, h. 2:1, Áreá terréno 10 ,x .�,7 (I" 'P,'T10 nns t1.)<;Pl1�, n. 15. '

'

�re� ('(lnst EO m2 rasa c/2 qnartos', sala. cosinha. ba· i. PR.ONET:, '�e),:::\iyé' o ii.eu'.Droblema "
.

nhr:-iro, garagem. Custo Cr$ 45.000,00 Cr� 9.5f)O,�e,'feih�n-�.I,;,\I\';f;�;;RjHi\r;T��Í1:t�S!�i\�itá;�:ítl\t<l:l!.:�� T;,·(on�}q�p' .. , 'i-' . ,

L� __ �izi& í; , r
.-

i
• ',' "1'1r W ' 1" l'iiW'

<
; i;\l, r;:r II "

('['In··
) 'ili'%

• I '�,:),<;; ,,' , .

;
.

�------------------------�------------------------�------j_��--------------�----�----��--�----

. ( ,

, ,

,.l,
'-, l!.. 'e;;.:..l': "�n8nLO de Entrada (�e Koú;"g;em (�c u2-'2�

;' to Catarina, comunica aos mtcressados que foram al
',tcrados os têrmos do Edital nO 10/70, relativo ao for
f necimerrto de paralelepípedos c 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".

EngÕ Civil Newton Tesserolli
Respondendo pela Direção do DEivsc.

t.ttA�,+..t.J fl_.A' 1t�1'>\... 1j I. !Í'-') _,I,_i)\. ,\JI_lft' I

EíYiT41b.' fi': co 'J.A :U;['O
1,-,,(1 conformidade cem t '"·lawtos sccíaís Cún;u;:,')

d� elúbes filiadôs 'j;Hn'a a ),,,,,ell.I),IC'il Geral Ordin'ária ii se

realizar no dia.lZ, de dezembro ele 1970, Há sede da AAE!.i3
Rita à PJ'3Ç; Pereira Oliveira, nesta cidade, às 20, horas:

•
I

• _"
'

�
I ,

em pnmeira ccnvocaçao e ti� �O,30 horas, em, segunda- e

4Jtima eonvncaeãn, eom qUóil"uI.'l' número, pata delíbêtu-
rern sqhro a seguinte ordem do dia:

.

a) eleicão : do' -Presidente e elo Conselho Fiscal' para
c. período 1971/-1!J72. .

b) aprovação dei relatório do presid'enh';
c) :'\fJ,fmi'Í(t�p àô'"valor das f1:111irladêS é emoJúfu�htoR
d) flxaéão- 'dà qãfa da �(lRo,,, da nova' diretotia� I

Floriáhó�qÜs" �Ó :�é novembro de Ui70.
.

" 'Lüiz· Jufôlf.' êlsfíi da VeiÇ!a ...:..- Presidénte,
� . ,

�,
.Vende-se um piano alêníão.,Ver ê liMat

Urbano Salles, �3.
à ít

--.......---_;"-,..;-;,.;-""'"-'�-�,, '
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c:�NTR�I�. ·F. ...�1.:�!CAS �E; SÀNTA CATARINA S: A.

: A8$ÉMBLI!iI. GEItA'- I;:XTRA()Ii!.DINARIA
'.

" EiOl'rA� DE.' CONVOCAi;Aê'
-,.'

Ótimas condições de trabalho é salátio.
.

fr..
,''''.'',.''

'

,

. F}�!I'[' 'Convidados' os senhores Acionistas idas Centrais
Tratar diàriamente no horário comercial pelo te- Elétricas' ,d� Sant.a :Cátà�itUi -S .. 'A. "__,,. CELESC, 'para se

'.l�fn:p 3f'iº1 rn �.Iidgir-se, pessoalmente à rua Germino reunirem em" a:ssemlilêla '����Il:lt',-Ettr�ül'dihÚlà ,cjh<\ "se
:�endhausen, 60. ,-,

realízará nd �.li:�2!{de' a�ie'�ib��"dé'('ig70" à�'l�' 'h�;�J�"'m
, VENDE.SE

��.
' - ��=

séitê social, à rua .João da Costa Moellmann, 129 nesta /
CONJUNTO Dr; �'ALAS cid,ade rio li'lorÚU;QDo!is, e deliberarem s&bte' a seg�inte

No Ed. Jorge Daüx (�C}hle]'{l'l),'J')rói)í-io 'nrJta.;,sene' nItDF�� DO DIA: .

' ." '

a� associações, companhias d- se.�urõs, -el1íp;é'��s : de, ' ;> ,1'- vprif�,,�.ç��< � ,(lDrf)"�"-(l "lq aumento de capital rle

transporte, etc.
,c. ,'.

"

"

"0!,� 1�'i,1,:"iflnO!),';flllt�rj?�rh pc1a,'Asseml?léià Geral Ex-

" Tratar com o Dr. \V31'1'T"li () Cascaes, à �.iJr:I'.t::fi§_l,!<': f:tra,Qrrh�i:rl" de ;28-��,1970. ",'

'rim Mira, 12 - TeI. 33:'7 I I) horário dáS"8- .�§,.,1O' :< .. ,? - n'lI1�()S ,�"'>:\I1t,1tos rln i'ltel'êsse social.
horas.

'
-. ' ,-�.. ," .,.-, ',' "'lr\"i�n;"iolís·:g·de.de?l:'mhro de 1970'

:;;' }(. -':'f'�' ·Y\�.,_,_'_-..:...�..t (.,.......
i:....

'

__.,--"_._. ...;;_..;:_;;, --'�

.. i; f .
.' ,� , .j'

E:stàtll1 ti·!.! S1.ínta qtii!I�lna'
:t)�Pil,f('1'-"i.M��Ni'O DE ESTRADA, DE, RODAGEM
<!fç,� �jv��}f.lD;" EIS·p�G-IJlit1 zÁDA DE T�ANSPORTES

:,:, �;i.;: r :i�' COLETIVOS
.A V I S O

DATILÓGRAFA
.

Precisa-se. de datilógrafa para
:rBM.
I

máquina elétrica

A LU G A· S'E
I

.
.

.

A1W'3·se uma confortável .residência à,:&Jã'
.

' ,
,� ,t) {'"

vio Tavares nrara do Meio - Conln,:,jrr,s.;:l,:rht�a
metto mobiliado no Edifício D:-"1{",llq (ce.�-].héiJ.

natar à RU1 Fernando Machado, nd 5, ,

AllJGA-SE ---�-,---�_. \ i ,O Departamefito.. de Estr,ld:1S de R.odagem de Sqntd

Cat,p'ina, através cre s'ua Divisão Especializada de Tl'an�·

pín:tes
.

Col�tivos" f'omunica u!'s interessados que por de,

" Phryaç.%? do ICqnsêlho', Intcrministerial de Preços, em l'ml·
"

,rH1ó di 14-10·70, f�ra'm reajllsiados os preços nas paSE3-

,geil� d!ls linlúul de' ônibus' abaixo relacionadas para os
"

séguirites: ' .'. 1 .

.

i:' " FLORIAl\iÓPotIS � BARREIROS Cr$ 0,22
,

FLOR�AN6PÔÚS �. PROCASA ;

.. Cr$ 0,22
,

' ,

.

FJjÓRL�NÓPÔLÍS:-' CAMPINAS . .' Cr$ 021

. i "
'Eselarec�' �uttoss�ril,' gue êsse,s' preços

. ent�a;ão em

vigor após a pUblic,açao. 1/-0 Diilrio Oficial do Estado e que
.já estâ incluído o impôsto de 5% previsto no Decreto Lei
n. 284/67.

,., !

Flohànópolis, . fi dI;!. dezembro de 1970.
<, Natlib Jêálôr. _2. Di:retor da Divisão· Especializada de

,T,táf1spoH�s 'Coletivos! '

.

'! r '.

�".-r ... ",-....,.

,

I SALA ,PROCÚR:A�SE .

" ':
'

P:�ra a111gar.de' pre!erência nas imediações da rua

B.d@áiuVA,. com mífHmo de 60m2.
I'., Tt.atar à rua Tiradentes - Edifício TIRADEN

;;rJ::S _f__ 7° andar· -t-: tálar com Nelson ou pelo fone
'(':\'

\
! r, I , ...

','Z450., ,." I' '".
'

,

"

• 1 '

Aluga-se uma casa sita à Rua Bocaiuva, 83. Traün"
na Venda ao lado.

,-------,�..,....:'-'--'-

VENDE-SE
Duas' lanchas nons, uma L':'.ceira,motor ,J,.inviiré. 'El,

,
uma v09detra, T'ratar no Velpiros da I��a. ;�! �

VENDE-SE CASA

A rUR Jerônimo JOEé Dias, 132. Saco' do� t,jmi)e�;
,

Preco '12000,00 - com 50% de f'nti'idá e' rÍ !"�staNâ
combinar. Trdar com Evaldo, Pacheco no Ttibtl;nai dê

,JlIstica. fone 3394.

. "

-j-
(

•
<.'.

"

.",. ... --------

fitrtr =:zmsé'wmc

,'1

T';llov"o, PHILIPS StaSilimaiit/Aodêlo R 13 T 560
Dê mesa, com tela de 5� em
f.�tabil;dode, automática total:
a_,magem nõo tomba, não tr&me

,/

�O? rolo, não sofre interf!rêr.�icrs'.
1 uno reforçado,

;,',1 �"
\ I .... i),
c \r,J1.;I

/.
.. "

,,'

,I

l,·t

" .

f
I 1,>\

"

,

�

Fctevis oi PHlllPS St�d;mfltlr.
Mn,J,ô.lt,·R :1.3 1 �151
Telo do? y) em

Es-tllbllvl:lIle outomót]. 11 II
Tubo retcrçc dc. Linhc .... 1111111)(1111 J�(J':i -,

, ,

·1

O Departamento (lA
Santa Catarina, cornun'
alteradas os,- Têrmos (1 ,

prestação dos serviços .1·

pedos e meios fios,
SC-22 trecho Palhoç

Referido EditDl.
em seus ítens 1 'e 2 n;J'

Item 1) O prazo rl"

poderá dceder -de 360 di
Ítem 2) Certidãn

dos' servÍcos dê, calçam
O Item relativo an ,

tas, passa a ter a se"1_!: t

"As nronastas dr"
lo do DERSC.; até às 1
bro do corrente ano, cr' 1.

(Quin7p) minutós anós (\

DERSC e ng nres�nr� .1"

espeéiálmente desi�nad a."
, Eng:o'Civil' N

RMlJondendo pf.'la
t�" - -�

__,_._. �-' --

de Rodagem· de·
"essados que' foraJ\l
') 11/70, .relativo,· à '

letttà de p��ii,eltpí� '.
-'le ar'�ià, J�' e,sllfàdâ
"-no ('1 lmperátriz:.
"entl' �s propostas,
�guH" reda,Ç'�o: '

:os· serviços 'q�e _não'.
),

,
.

CONVITE PAR� f., ��;:"SA Df. S�TIj\AO 'O�i .�.

êoronel Leandro .Jose eh Silva Junior e Filhos; .ãin(la
consietnados pelo falecimclito_ de SUl'!

- es�ôsã ê' 'má;),
lol�ndo pual'te da SilV3, comAam a tõdos 'o§ pâí-!lnt�s 'e

i�e��q.às amio.r;s para a missa ele sétimo dia, .!l.ue:,s'ér� 'cel€,

b'tád. em intenção de sua <lIma" domingol dià 13..<;lo cor·

t�Íli( às '10 horns na Ig'·".i'" Nossa 81'a: dê' Lü*�e§' e. Sã�
'" '. ,. ,

. • .

'"
,-; l, '

LUlZ" no b'1l1TO da Agronol1uca. '(�, :", ,,': "

A�nte0i:Jq(l[1l'11ente, ap.TadC'cem a todô� 1i1Í�, é�tftPave
é�l�em <l ,ést e ato de' fé cristã. I

'o". últidade�:� P�hli�ãs:;
,'los;

, c'

entrega das .I11:9pos-
:r�Q1H�� no' P��t�c6-:
'o; (li;] ,1 � de' d�lleTnl

<, .PTe"i<:ta páfâ: 15.QO
'. Plltl'�tla há. Se-d�':do�

.

' . �,.�ados: paI" Con1iss·ão.
"

�,' , ,A, ;t'; "f, . (.
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,

. �otonéI Leanrlro .T",�h dá Silva JuiÍibr'�, FiiMs" vem:',
por 'êste,�eio, externar seus agndeciinê�tbs ,áo

'

a��lizado
nll�dico Dr. Ivanir Perin, 1Jela dedicação' e'" cUic(ados 'coi'n

'J
âue. se ébnduziu, durante mais 'de mil airo; ,hó tdtámentn
é,e s'Ü�' eSbôsa e 'mãe Iolanrla' Duarte aà' $flyr,\ 'f�iedd��

'J.. 6' d
: I, �, .':" :J- r:,� .

" 'I" ' •

.

..
�'la ,o correl'lte. ,"

- •. -' ,;' ';: .. ,'. ", J

'

.'

'.' 'De, optra fornía, também querem, exter.p�t' ,�éu� 'Í1j�:cá;
, ;".á�timéhtos, às Jrm�s' e 'enferm�jffl)3 da :c.ãsãliJii, SÍJ,(id� Sit-,
.', 'SeblistHio �·,l\;Iater.niciade Càrftreia· bút.ra,;., ��Mii' :,dêài12à'çfr,)
',' � e J;lrp.st�ià no trll:tamento: beli:( �6h1Ó .�; tp&d� �:pessoa'�

"

,\' fHi"]' .18 uft:i.� f{.)rirta (lI}�,de ó�ttá': i�var�n(siiàs' �âi�v�a�' d:?
'.'. ",;'anfôhô':e dé')é; Üistã'� .

.

..
0

:"
,.'

VEN� V�SE

paj!amento
Estreito.

, I,':

, ,

VANDA DlI� I

40. TARFU'
PROTES1.

')TAS E
r;"RAL

"

.�' ,'-
.

� ·�.,"s�·����1
D'? "',,�..,

C!,,:>U"l'-
-

' ..

l""!"l"'<:TA'

Tmnlanh.' p tr?'lnsnl p" ,. ("�"(ps - De,ntis'érh On�

ratórh nelo 'sistema dp lh .,' ,('-" - Tratamento i�rl.. l().r.
_ Prótese fix;) e mó'.'(", "'n "1,"10' Ed, Julieta. 29 iandnr
_ !'dn pn� -- Rua .Tc'·,'· �!'-'0 ('lo '1"0. 235 - h'orário ct;lS

F.L\7; S-\B-PR, OW (

T,ri'te:stada por hHa de r'
. 4076, com" vencimento' c
1,200 ao, em oue é dr
Fide1is SCliS1')110. e c1'pd
Rio Grande d'o Sul S/t
mo ni'ío tivesse sino enc·

ta nesta cidqd�. intimo·
pa9'ar a referida not�
leQ:ais 011 a an rf'sentar' ,

de tf,!j� (3) dias Íltpis ..

'

Flofian ónolis, 9

:1 CartórÍC1 _oara sér
a Nota Promissória
.70. v110r Cr$ ....
Mavknt e ,ªválista

� da Província '-do
lp,st8 Cf:luital. E co

lpvedor ou o avalis
,pnj� <'ditai, a vifem
ju ros e dfsoesas

� eh recusa, d��tro
f1 d�11.

'

de 1970.

1!) ns 19 horas.
I' ',.

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

_.- n�s TTnh;1S - p" r' ""'n r':'beludo ,MIcok '_;_
Al"r"'i� - Tl':llamel'f" nple Neve Carbôhlca e

«Tipl-'!ing".

Or. PC?' ". r Amorim, .

Ex-Esl,"'iárÍo do 1 . �línicas da UntVét8iilltM
de SÃo Paulo. "

. '< ,,\:,

Cnl\Tqjf,'1',AS: Di.] _' !n il partir tl�;' 13� í�r.�g
CONSULTóBIQ: H

� , ""'o Coelho, 325 _' �itido
JUlieta - 29 andar -� h�11 <)(\5,

l:
/

O ARTESJt,J,\lF'
"

, ,

em suas

R.ua Trajano; fi I

\ Igreja Nosi'lá

'''cões
escarlnria da

Ros�if'io), .'

Dr. Dé!'i"
Curso de Contar-tr'

Rocha.' Belo HorizQntC'.

�"- ,1(';1"3 Nevés'
�

vico do Profês80r Hilton
.' - ,- ?

Cbíisult�s e ad:,111 '1('i'n pmr. 1101'1 marcada
, Jone�: 31i9Q, 38Aí) e :1""(1, dns 10 às 17 horas.

'Cónmltórjp �o IHospital Celso nam(;�',
......_.._"-"'':-.'� _.'--'._--_.-. -, . --

'"

D '�In� �'l'1j'í{'l,� �"'}I'U'",
r c l�� ...rt �.!"1 .li 6

j

Dlt EV'�
'A'IIt

RIU' Traij1l!1'
OAB·SC 688

lniunhJ,9 ;

,gd789123.
A nv��: !inn,

J

:
-; � l

, ,
.. c. P. F. - 0017766289 -li.

��it Tenente Silveira, 21 - Fone 21$1.·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r Florianópolis, Sexfa-feira, 11 de dezembro d� 1970

,

an aurleo a
Enuenheiros ,

homenageiam'
Governador,

Os engenheiros de Santa Catari

na, que hoje comemoram o seu día,
'entregarão o título de Sócio Hono
rário de sua Associação ao Gover
nador Ivo' Silvei�a "pelos relevan
fés' serviços prestados à classe"; em
s�ssão solene a realizar-se às 20 ho

(as 'no
\ Santacatarina Country �l�b.

i, Segunde fonte da �ssociação p:a
tarínense á data êste ano terá co.'

fuêin�ração especial "face' 'ao sur

preendente desenvolvimento .que es
t1í:" dinan'->izando todos os setôres da
Éngel�Ç;�ria Nacional, catalizadora ,do
acelerado progresso brasileiro".

O programa elaborado marca ..pa
" I'

1'a às 11 horas a celebrilção' de: Mis·
sa em ação de graç'l8 na Capela 'eto

Colégio Catarinense e para 'às:' 20
horas a sessão solene,' seguindo·se
�in jantar de confraterni�àção:'
'Além do Governádor do Estad!,.

serã.?_ llomenágeados hoje pel'l As·

sociação Catarinense de ,Engenhei.
ros com a entn�ga' 0.0 tftul0 de Só:
cio Benfmérito os fundadores dê!

entidade, 'eTIgenheiros Vasco Henri·

que D'Avila, Cid Rocha Ainaral,
Celsp Leon Salles, Çarlos Bei'enbau·

ser Júnior, Salvador Ppeta, Ivo 'Pi·
colli,- Orlan,do de Oliveira Goeld�er,
Haroldo paranhos Pederneiras, Raúl
�astos, João Eduardo Moritz e Udo

:Qeeke.

Sec realiza�'
concurso para
profeS'sôres

,

\

Exatamente um mês" d��pis do' plan
ti�, 'i�jcíado em '.seténibr�, as c'ultu,t:as,
de feijão, milho" e soja foram destruí

das por geadas,' a;; quais se sl'gu.i�1nl
sêcas prolongadas dizimando 80%, da

��fra de, feijão plantado do oeste cata

riiiense, 3Q% do' milhc e 60% da piai!'
- , '\

ração de soja..

"
,

e 1971 em cêrca e 8D·/�
- Oitenta' por cento dêste feijão es

tá perdido, O mesmo destino 'teve ,a
plantação de soja, cultivada na mesma

época do feijão, Sesse,ita por cento dá

soja foi destruída pelas geàci��'� pe
las sêcas.

COMO REMEDIAR

A Secretaria, da. Agricultura já, está
recebendo apêlos de Sindicatos; '-C�(l<
perativas, Prefeituras, Câmaras de Ve
,'�qd""p< ,P; ""trns entidades, solicitari
do, providências para remediar a si

tuação.

proceder um' 'ievah-

,tamenV) da situação e vamos' .tentar

adquirir alguma semente de lÍlilho. Va-
;' � r,

mos plantar,' ainda êste ano, um pou-
co de milho, Com relação ao, feijão,
só 'pc detemos 'plaT]tá�lo em fevereiro
----:- o chamado feijã(! das águas, Íá com
relação a' soja, é ta�de demais, ;ar� 'o '

'plantio e, mesmo que' 'não fôsse.. 'não
existe mais nesta época semente' de:' so,
ja disponível.

=::__ Desta forma ':- prosseguiu 6, '.Sec
cretárj� da ,Agricultura - o esfôrço
govei'namental realizado atr,avé�' 90

.

" � I : _.,.'.

FUj1do ,de Estím�!lo à- ProdutivÍcI!.fcJe,
estimulando a mecanização da agiicul,
tlli,�: ass�!miod6' o Ôl�lIS do jl1l:o 'o ,tio
fl:ete ,da compi'a e transporte da� n;�.
q�inas awícolas:' está selld'o tot�lmen�
te, destruíd0 por geadas, tardias ,�_ pqí:
I<sta sêca, que já 'se ,prolonga por triJ;l
ta, dias, •
: 1,'odos ,os agfÍcultores que tiveralp

'suas sa,fras totahi1ente perdidas, [e , que
tll1hllm' ,feito o plantio à 'base de':fi�an-

,

,ciamerít�s; obterão novos firanciarnen
.tos bem: como, terão pron'o,gadÓs os

prazos para, a liquidação de suas dívi-
das,' \

segurar essas medi'dás que visa�
"all)enização do, �r()blema.

. :.

Operário foi velado 'em
'"

, '/" , l,
. ,

'plena �-Fua' durante 3 hsEm nota. distribuida à imprensa fi

<;;ecretatia da Educação e' Cuiturà
de Santa Ciltarinª COl1lUnil.'3 que eS'
tá promovendo os concursos de !e·
moÇã9. de professôres 'e diret?res;
de" ingresso e re,ingresso do magis
tério de Ciclo Básico I e de escoiha
,de ;vagas para candidatos ao está

gio probatório.

"É o seguinte o calendário para

inscrição: Remoç�o' - de 14 a 22

de ,dezembro, para diretores. De� 28

dé dezeii1br0 a, 8 de janeiro de 19'/1.
para professôres., Ingressp ,e rein
g,�es�so .;_ de 7 a 20 ,de dezembro,

!t�ali�açã'o 'da prova escrita, no rlia
'5 de janeiro de 1971.
,A escolha, de vagas 'para', cand�da.

tos ao estágio p_r:obatório, será de,
l' ,�

10", a' 22 de dezembro do corrente
,

(

à�p,
A nota informa, ainda, que os in.

t�{'essados CJeverão dirigir·se à Coor·

depadoria Regional de Edu�ação de

sU'a respectiva região escolar, lntÚli
'dos dos documentos necessárias.

Presidente· .

da
.

Emb�ratur
chefia· hoje
'II,� o Sr.-:JJ.�a[r:!im Xavier da Silveira,
p.residente, da Ernprêsa Bn1si_leira de

,Turismo, chegqrá huje a Floria'1ópo
E$ de oi1de seguirá para o Vale do Ita·

jaÍ, a, fim ,de participar de' uma pro

gramação' soda! a' realizar·se no Bal

n'eário CalÍ1boriú.
O presideute da Embratur virá elJ

ç:n!)trar·se ,CC'!1\ sua espôsa, D, Li lian

Xavier 'da Silveira, que desde ontem :se
e'''contJ:a em ,Santa Catarina, Na tarde

rle ')11I'ell1 a e�pôsa do Sr. Joaquiin Xa·

;';er da Silveir�l foi receocionada pela
direçfío ,'do ,DCi(tur com. um almôço na

I_êlgn:l (In Conce;ç:io.

-
"

.

-"
.. ,

•

, :'�;>:., '

,i t
\ :

o,, Por 'Quase' trfs '" horas' foi v�lado
�hi' piéri� ','rua, o, cÓ'�pp: do'i opúÍíi;io ,

ÀntÔÍ1.iô silv�":,cas�dQ, 49. ,anos, t�, ,

sl!Íentb ii�' B�i'iá dÕ Súf',�;;oue 'trã-
"

6Àlh�va' ��i ��nst�;úç��, 'dp, ;ç�nj.uPto
Habita()io'h�l que' e�f�; isehdo ' erígi.
d� no ter-reno 'dp ,.�� .

gó ��tádi'o' do, ;,
Ipü'anga ,����;I�'c ,

"

no bairr'l

de'" Saço dos: Limões;', ; o, �opei'ário,
<íu� Illor,i:eri vitiIhàda,', PÔ);: um mal
8,úbÜo,' por volt� dás 16, horas; quan·
do trab�ll1ava, :Só 'foi �ém'ovido pa·,
ra (') I�s.tity,t�; 'Méd1r'0 Legal ils,
16h3011,1, quai1tfo(��áí'fçÚê�ou u�a' via·
tura/ do IML. o- �nstihJto não úlen

deu a ocorrênéfa, com, IIl!lis pre�teza,
porque 'a s1.j.a única viatura,' atendia
à 'Um outro' aciQ�n.te, t�mbéin iatal,
que 'ocorrera' a 'lliesma hora./ Conlo
o órgão dis{'Íõe ape�a� 'de, �Qla via·,

tura, o corpo'. do, 'operário permíl�e.
'

ceu no local até' qiÍé fô&!,e áten,di·
f),� a outra, oÇ!o-rrência fatal.
O pr\o�léma,. dà, ça�'ênc�a, de, via·

turàs ,_tios, órgãos ' da
, Seçretàri<l. ' df!

��gurança Púplica: agr�v;a�-s�. �ja a

dia, principa]m�nte para as Delc
'gácias Qe Polícia '4íl Capital,,: que
ç�ntam com grandes' dific\Jidades pa- '

ra, o· de,sempebho "'4e. 'su�!' funçôes;
�.

,

.

.." .
. �'i, "\

.'

No momento; à$ Déleiacia� COll�ani
! '

"
,

"

, apenas com lima só yiat\lra ,para
l;ltender às inúmeras ocorrências po
'iIciais que se multiplicam na Cap'i�

,

i'al ê no Estreito. Mesnio àssün,
muitas dess�s viaturas são rnq��i�1ai,
em precárias condições de fu!,!Ciena
menta, Uma' dessas Delegacias está
com �u,� condução paralizada "por
rdeficiência mecânica, não hávé'ndo
verba para o ,seu cônsêrto.
É �üé comum, nà Capital, popu

làre� ,pr�senciarem a cáptura -dê de.
linqúentes" com 'os policiais con,du,
zingo, os epi'êsos à pé 'pelas tuas da

Ciâade. Muitas vêzes o détido en

contra oportunidade de fuga,
.

p�'o·
vocando a reação policial. l;Y.mnq
dessas vêzes, um policial .foi'" 'bb.'.'i·
gado a lazer uso de seu revóÍver,
para evitar a fuga de' um maJ;,ginal
que conduzia pelo braço. A' féllta ele
,uma viatura para éssas oporturilâa
d�s é um pro"blema já érllGiaJ!W,
pois uma tentativa de fuga poderá
cau�ar verdadei�o _tumulto llijbliro,
Em entrevi�ta coneedi�a. a' O ES

TADO, ,o Secretário Vieirá' da' Ro
'sa, da Segurança, declarara 'que as

necessid,ades de sua pasta eram de,
,no mínimo,' '240 v-iaturas, quand') o

nÚlm@ro delas é de apenas 80.

.J

__

'
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'AD�retorja do "Clubé J;)oze de Agôsto convida 0S S,énhores Às- '

,

s.ocüldos e' Mxmas . .tamílüi.s a comparece.rem, dia 17, às 21,00 hoias;'"
f l,lO, jantar éomemorativo a entrega da �ede ao corpo social, ocasiãó em,

I que será conferido o Título de 'Sócio Benemérito ao Extno. ,Sr. Dr. 1

I Ivo Silveita, digníssimo Governador do Estado de Santa Catarina, e

se pn!st,lfá homenagem às Debutantes de 1970. I
I

II I
'

Listéts de ádesâo na Secretarja do Clube e na Sede Balneária.

-' -'-�---;_-__:_'-�-----��--- --------'-.--ji�----- ���-'-,-_---jJ
('

..
,

.

8SSeOlbléia
proo,ta par�
maugurâçao
Já "pràtícamente ém ordem para,

sua inauguração oficial, marcada,'
para segunda-feirà, o novo Palá
cio do Poder Legislativo . foi ontem,

exibido à imprensa, durante
'

.co
quetêl óie�ec\dá pela: Mesa" ,e que
'contou com, a ,prese'nça de ,grande
n).Ím�!'O de parlamentares e' repte
sentari,t�s dos " órgãos ,nonciosos
tj.� éS.I(ita:1. < Q pr�d,io 't�ve' ',e �' sua
c6Ílstrü�ão' iniciada em ,p:riíneiro

,!, " •• , \. - 1 > '.
•

, , �

de julho" de 1966, quando se. fiJ!;pu
à .primeIra estãç:!Í., ��' i6i cOQcÍuí4o
nos 61Üinó� -,.iüâs caiU � às' ôbrás

.

de
âcabamento e lns'talaçã0' dô" mo1tl.
Iíãrlo:

'

'
, ,

'",'
'

,',',,',
q .. -

' --- �

,N�ie; ,Et Pltrtit "d,,' terçªA�i�a prÓ
xima e 'ate ú� fínal do atual êon
vo"ca:çã(j' e�t'raorçli�á�üt,' s�I1ãó . �o.
t�dos. 'ps

"

projét�s, éà�stant�l;
,
de

palÚa para' êste 'período'; i'óc,iiISi've
o Projeto qué 'dispõ� sÔbr�,,� )'e,'
formá' "àdniinistFatf�� do ..dóvêrno.
Istá ;pO,� qu� ai�imhã ,e 'depois de'
,'. ,,>. � ..

•
.

amanhã será éonCluída a' mudança '

com' a
.

fra�Sférêrtcia' 'qo pl'ilnário
e setOl:es, 'afins .dá ,\('eii1a par;:t:,' a
nova .sede, e' nêsse interreg,no ,q'ue
prece<j.erá, a in�ugUI;a9ãO não. ha.ve
rã cendições' pp.rà a' r.ealização de

s�ssões, plenãrias, r
'

SAUDOSISMO

o primeiro 'a se pronunciar sô-

,bre o' acohtec{mei!to, �bi q Depu
'tado Gentil Beliani; que assinalou:
""Guardarei para. sempre ,gratas
recordações dês-fe pÚináJio, onde
'durante ,doiS mandatos consecuti·

vos pp.rticipei elos debates, e dos
ttabálhos qué, se ,'fizéram., ,he�ta
CaSli' El' inclusLve com'" satldà�s
que .vamos dei;'{a:r" Mte r�dnto.

, Sa;ud�des,fu�smp.do tempo, fJ!n qbe
as lutas parlamentá'res

.

titiliàh! ,otl.�
/ '. "�."" ,

. . "

tro sabor" do tempo em qUI1l àq�li
se discutiam I e ;\analis::J.lJam : reg]·
mênte os magnos' p,robl,emas' de,
Santa Cat'afiIla. Más":'êspero q)le na

sede hova as coisas melhor'em, ,

e

sejam reviv·idos os dia;; de', glória
do Poder Legislativo",

'

Por seu turno, o lider, da Arena,
Deputado Zany Gori�aga,.frisou em

.

r apart,e sentir·se plen,amente sa'tis
feito por ter �ntegrado' o Legislati

,� vo em sua antiga Sede, "pois por
eIs. passal'am gera9ões qe éat�ri.
nenses e lideranças e valores in·

t.-
e contestáveis da vida" catarinense".
I Na cqhdiçào de líqer da bancada
\ majoritária, o Sr. ,ZanV Gonz�ga
'�expressàu o recó�ftecimeI?-to de

,
"

seus pares à pronta colaboração
prestada ao Poder Legislativo pe:a
POlícia Mi!i�ar 'do Estago, ao lhe
emprestar o prédiO !em qUe provi·
soriamente funcionou 11- Assem·
bléia desde 1966.

DESPEDIDAS

) , ",,', )
O Deoutado Antônio Pichetti �.,

,

l?roveit;u a úl,tiina ses�ão plenária
realizáq.a no antigo ·pl,enario, pa,ra
apresentar súas despedidas d� Ce..

sa, já que não conseguiu -ss eleger
para 'a Câmara Federal � o man-
dato estadual está prestes a se

'

encerrar. O parlamentar entretan
to dis�e que não esta;va, ali para
dizer "adeus", mas apenas :..um "até

logo": Se não fui eleito é, porque
o povo não encontrou em niim 'as
qualidad�s necessárias pará' o pos
to. Mas considero haver perdido
uma batalha, não ;;t' guerra. Um
hotuem qUe como eu se bat� pela
renovação atrar:s de idéias novRs,
não pode se afastar da luta, a não
,ser temporà:i-iamento", '

(
/

Admio istn do re s 'e'
, .�.

economistas colam grau
I

'" j.. '-. "_, •

..

,Estão mareadas para hoje, às 20 P,ereira: 'Antônio ,Carlos Campes,
noras, no Teatto Álvaro, de Carva- Antônib Lisboa da Silva, Arno riáer.
lho, .

as solenidades de colação de gel' Filho, Arnóbio José M�rqli:�s,
,) \,

grau dos bacharelandos em Admi- Carlos Roberto Czesnat, Celso W�ig" J
nistração, Ciências Ecorlômicas ,e gers, Demerval Costa, Donatílio' de \" ,':�
Ciências Contábeis, do Centro Só' 'Aguiar, Edson Carminatti, Fernan.

,
. ,

cío-Econmico da Universidade 'Fede-' 110 Soares da Silva, Francisco
'

de
ral de Sa�ta Catarina.

' �
'Assis 'Cordeiro, Gerardus Peter Bó'

'As' �erimônias 'serão' presididas vee, Gerônimo WanderIey Maéhado,
pelo Professor João" Màkowiecky,: ,Hpmptol1 Peluso, José Alves' de 'An-
sub-réítor de Planejamento 'da dl;ade Silva, José Mezzari, José O��
V,S.f,C. �iq'UeS Fernandes, Laudernir : EtlsoIl

, ,A turma de Administração' leva o
!

Back,' Lauro Luiz de Andrade, Luiz
nome' 'do <

Professor Paulo Henrique Afonso,' de Oliveira, 'Luiz AÍberto
Blasi, ',diretor, do Centro Sócio-Eeo- Santângeio d� Souza, Luiz' Gonzaga
nômico, tendo, o Professor Lu)z OI· G�ivão,' 'Márcio

\

Ziesemer,' Mal'ia·)le '

'�en, da Veiga como' ,Paraninfo,. e' 'o
- Lóu�'des Silveira, Marcos' AJlr�H(i

Prof. Adão Rupp corno PatrolIo: Ba:rza�: Paulo' Abriülair, Pedro, ��.
'r\ •.�,' ',\ �,.f,.:_M,.

,E;starão caiando � grau hoje, os se. reira' .Filho, Pedro Paulo" Medeiróa
g41nt�s técnicos elll Administr�ç"ã,Q:' ,Heçk;' Ru1:Í�ns Clasen, Silve�ino Sil,

Ad�mar Arcân:ge�o (jirimbelli, AUjÍ:lu- • \'a:�, Stéla, M�ria Faraco,' Vitor 'Mé§�r
ti 'Eggh�rt .. de Oliveira, Antônio' Cã� ,: iú.iü�f 'e, Waldemiro, da Roçha ,Qiüti.

,����g;�b�::��;n����:�� ;f:l�����;i� ;:_:' " : �i�\� c:: �:, :�, .':: '\' :',
,

,-'
',Lorenzi Filho, Irca Spindolâ,' J013e" �;< Ç!1tN.CIAS CONTABEIS'
Álve$, N('Jo, José Renatb de:, Sohiry;'" ': ",:.,., ": "

N�to, Laúri Si1va do Hen�al, :JllJáfià,"
.

, Turma Prof: L,!iz_ Eu'g�rt'io B�j,FãQ
Helena -Olinger; Maríe'ne- Breltkcf; . t�lh,'; �Ó'mo- Patron(') 0'- li'r.ofk<l:gã; ,

. (
"

• ,,�. , '.' , " 1 . . ,.; .' , ,...... .:' "f·" ,

,Nilo' Bunn; NiIton .Hipólito da $i1. ',Eel:l'ari,:Dias ' 'e,' como Paranj.�Ió'(t'?ó
• .

"
. ! _,� I .. �

v.a, Odemir Faisca, Rudolfo Fernan. ,prof.. carlos ,Passoni Jr.: ,Ado<;.Stel·

d� ,SctlUlIer, Sitvio, Cados Li1:1'1a, 'Syi-' riei:, ,".Alécío ;Héidenreich, 'Af6y�jo
vio 'Lima 'da' Costa Dourqdo; T4erpzi� , ,t�e:!' Al'e._as c

de- '�oü�a, And��' :KQ\yais-
n11a Canal e' Túlio' Nascimentd, no- Id, Neto" ''Balta�ál\' Carioni. Carlos :,A:r;-

",:", ,,', "; " . ("", -'

. 'tl,lr' Araújo, °H4mbel'to Pache�o, J,o:
'sé, Femin,élla Neto,' Luiz Carios' :fJa
,Silva,' i-Iário de Oliveira' AzantbujÍt�>'
'Mário Sanlpaio Teixeirà, Nelson :êà .

,:brai, Osvaldo Garcez Dutra, Rofiuál·
do Ostroski, Sergio Sandin" Walm�r '

.

Silva, Valcy Weber,. W"lmór Phi·

lippi, Zênio Andrade' e Mário 'Pe.
dro Gevaerd. I '

'CIÉNCIAS ECONÔMICAS
.
A turma Prof. José do' PatroCÍnio

Gallotti," de Ciências Econô�ic-ás' es
colheu '0 Próf. Roberto' Ferreira- Fí. '

-

'

I I'
- '\

lho' para Paraninfo e o P'rof, Alci
des Abreu, como Patrbn��:' Adilso!l
Antônio Luiz, Amauri de Olive,irá

,'
.. "

Batalhão cOlÔêmora hoje
o Iseu 51- 8I1iversário

,

_' .��, oi

.� /
.. �.

; o 14<:1 Ba�alhão de éaçadores cô·
melnora hoje o seu 51'? áIliversário'
de fundação com I!lma série de' sd·
ieDidades map<iadas para o períó(io
da manhã € que conta-rãe com a pl'e·

. (_. I
"

-, '.

ôel'lça . de alJtOl�ida'd'es locais,:e, do

.�..., __ç,01.!1i).�ct<\mte d��' 5'1-'" Região Militar"
'General ,José Campos de Aragão
° prog! iJ!na comemoratlvo luarca

Piara' às' 8h30m formatura e desl'ile
de tropas, seguindo·se sàltos dE;!
precis�o 'de paraquedistas, innu'gu. ,

'

ração êie iJm esfádio esportiva e co

quetel. ,

Por outro lado o Comam:lo do 5°

DistrHo Naval deu a conhecer o

progràm:'l elaborado' pa;'a comemo,
.ra;';g Dia do Marinheiro, que trafis
corre doniingo próximo, As' lQ lio:

.

, ,

i.
.."---------_...._--�--_...

,

('as ,haver:': ,uma cerimônia Cívi�?,
militar BO Coma�do, do 5<:1, Distr�tn
'Nava'!, constando de, LeÍtura da:'O,i.
dem do Dia dó Mini�tro· d� Múi.

,
, '

J '

nha; entrega de diplomas dei "Aíni.

'gó dá, Mal:inha" a, person'alidades
floriani)politanas, 'entrega de média.

"
I,has .a i militares agraciados e ap;),
sição, de: cOl'ôas de flôres no btÍsto
do AlJ;nirante Tamandaré. A ,P,ro,
gramaçáo pvo�segUlra às 11 \hQH!Â.
com a celebração de Missa Solem�'
na Catedral Metropolitana; às

'

15
horas haverá, uma partida de fute·
boI' no Estádio Adolfo ;Konder �n.
b'� -3 equipes do, Aval e Figueiveh.,
...c, com

c

portões ab,�rtos ao púÚE
co; às 19 horas recepção no Com:ap.
do do ')0 Distritu e às 20, horas B�i...".
le do Marinheir�, no, Galera Cnub�: '

';t ,{

"

"

'

A Seciet�ria da Agriepltura já, está
mantendo os primeiros contatos c'mIn ,Se' o dia er� ele festa, pela olt·
os b�ncos ofioiais' no' s�ntido d�' '�s- ciaiização do términ6 'da' construo

a çã� 'e ihstálaç"ão �a: nova sEiôe :d�
\ Qnt�� Legislativo;' nem. 'por is�o,
,faltaram ontem 'inatliftistações de

antecipádo, sáudosísmo palti, ,abon-
" dono do- velho plenário por, 6nde

passaram três legisllitura1;i, e OIlde
r a' maioria dos atuais deputados
" iniciarárn sua Vida pa'rlamen�a:t:;
I.'

"

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

Coral cao'la na Marinha
.

Dando prossl?guime,nto- à III Tenâ·

pora4a Populqr de Arte. a A$$cda.
çãc Coral dé' FlorÍltn6pc!is estará s�
flpresentando hoje" às 20" h?rar;;, ,:na
'Escola de Aprendize� .Marinheiros,
e� Baneiros, sob a' regência do

: Mát:!Stro Aldo Krieger.
Vor 0utro 1ad9: atendendo a con

vite espedal ,do Comando do 5<:1 'D�s,
trUo Naval, a Associação Coral 'l�i I

cantar, no prOXlmo domingo, às 11

horas, na Catedral MetrOPOlitana!;
durante á lVIissa em Ação de GIl
ças, pela. passagem do Dia do Man·
nlÍeiro.

, No dia 18, sexta·feira, a ASSOCIa!,
ção Coral de FloriahópoliS va\' en'i
cervar a III TemJ;lorada Popul�r dl
'Arte, captandó em plena rua 'FeH.

pc Schm.idt, ils 21 horils, sob H mar \
1

Clube,· Doze de Agosto
,

,"

•

qUIse da Caixa Econômica Esta-.

dUéj.i" qu.� está' patrocinqndo � T{!n.
por:;lda.

\,

,i\PESC �AI :R�CEBER
SERENATA .' ,

Retribuindo, a grande, cólabQràçã.Q
prestada pela Associação de Poü.,

pança e Empréstimo de Santa �à,
tarina, para a festa de encerramen:'
to. das �tividades de 1970, a' Ns
sociação, Coral também estará "i1e
apl'esent:ando, no dia 18, às 20 ';1fÓ'
ras,' .!1a rua Tenente Silveira, de·,
fronte a· APESC.

. ,No programa, calépl de cançal,:;;
[J'àtalinas, peças musicais' do folcl\':
re càtarinense, num arranjo
ria], rio M:lpstro Aldo K.rieger.

} , .)
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