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Síntes� do Boletim Geometereológteo de, A. Seixas Netto
válido até às 23h18m do dia 16 de Dezembro de 1970

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO' i\TMOSFERICA MEDIA:
1001.4 milibares; IEMPERArURA MEDIA: 24.59 ceurigrad JS:

UM,DAlJE RELkflVA I"IBDlA: 84,6%; Curnulus -- Stratus -

Chuviscos. esparsos - Tempo médio: Iustavel,

SINJESE
"

, MAFRA
i;I

j Já foi lniciada a construção
�du prédio do Correio de' M�·

�fr�, U�'I dos !li'!!" mederncs d"

�:;!ll de país, Com o nove pré·

:dio, Mafra "il5';i'lr� a cenlrali·

\�u!r oí; $er'\ilços de correios em

�:;al1!'a Carúina.
'

I
-----

1 IBIR�lVIA ,__

ª A classe rural de Ibirama

�tev", sua produção bastante
,�preiud�cada com a longa eg,

jti:..gern, 'verificada durante B

�mê,s de novernln ", reduzindo
, �as colheitas cousideravelmen-

,
" I

(, te,
,..,

1
/� SÃO FRANClkCO ÓO SUL
,

�
,

Um eX'e!1so' r<lano es'hi seno

do' elaberê!do por u'mi'l Comis·
são de Ver�iH�tJri'!S de' São
Fnmcisco' do Sul, objetivando
a' implantação naquela cidado
de um Curso' Científico e uma

ES'Q!a Profissional.

I ,

õ ,_ JARAGUÁ DO SUL

o Rio Itapocú, que banha a

Cidade 'de Jaraguá do Sul

apresenta um aspecto horroro,
so, segundu comenta a imo

[n ensa local. Grande quanü
dade de detritos sáo Jançad6s
em suas águas, hav�l!do in

,

clusive üivestigaçôes sôbre un°

c1.'lITame de peixe morto, o qw'

con�titui ,sério perigo à saú,
dE;' da comunidade jaraguaen,
Se'.

IITAJAí
,

Objetivando a' industrializa·

ção 'do 'leite prodf,.lzi�o na re,

gião, está sendo constr'Úicl!! em

Itaiai uma Usina de ·Pashw!'Í·

�a�ão de Leite, pertencente à

co'ope,raHva Regional, '�o 'Yªle
do l1ajaí. O projeto, orçadl'> em

mais (lê 350 n\i'I';"'br'l:Ia'y�t)i;," 'ôi ...." ..
,finantiad� 'em 65.% pelo Bari·
co do Brasil é o rest'ante ç'em

• r<'!tl.!rsos dos proprios ''cissocia.
dQs.'

'ITAIÓPOLIS

A Comarca de Itaiópolis, de

primeira' estrâncià; instaladé'
!1(l ano de 1956, será 'ele:n\dil '

para segunda entrância a lJ_!:lr,
tlr ,de lq de JaneiCo de 1.971,
qua�ldo será vigente a nova

Organização Judiciária do Es
'

tado 'de Santa Catarina. A no·

tícia foi fornecida pelo Sr.
)osé Geraldo Bati�ta', Juiz de
'Direito daquela Comarca.

LAGES
-------�_.._---�-

Tela i'_.;cio Ill' próximo d"l
18, ym Lages" a l'!', Festa da'

'Tradtção de Lages, 'Os orgall!
zad'o' es mostrani' s-e C'Jnfiantes
no' 0ülb da fESL, qU� ,lerá a

D<",ti";D�ÇB(, di' cet\'F 'las ,de pe!'
soas integrantes de sociedad,;s
d<� t'l atliçao go,l),:ha Ç!e todo o

\

EMPR.ÉS/\ EDI'.rmb
O EsrI'AD'J LTDA.

) ,

,

'Admlnlstl'aeão. Redaçãl) é
Oficinas: 'Ru'iI Con"eU1Plro.'
Marra, lliO .. -, Càixa Postal,
l:}S - Fnue 3022, - F1orianó.
pulis' - Santa Catarina. r DI·
IYETÔ.R; .J (Ist. Matusalém Co
melli / ;;'UrÉlt.LNTENDEN.
TE: 'lVIardlio lVkdeiFos l<'i
lho / EDIl'tH{,: ,Luiz Henri·
que Tancredo' I GERENTE:
OSHlar AntoniQ Schlin'i:J.wHn I

SUB-GER,EN'fE: DivIno Ma
riot / UE:'oA'I'ORES:

.

Sérgio
da Costa Ramos, AntbnÍo
!(owab'd �obn�ho, Sél'g'jO
Lopes e Pedro l'aulo Macha·
do

-

/ REPORTERE�: Wilson
Libório de M!fflei,l'Osr e Jósé
Carlos, Soares. I ,sUCURS,IH,)
DE BLUMENAU: Rua_�" tle

. Nove�bl'o, 504 I REPRA:
I SEN'l'.\N'fES: A.8. Lara lJtda.
- Ayenida Beira Mar, 454. -
no A.S. Lara LUla. ,- Uua
Vitoria, 657 - 30 andar / -
São Paulu - PropaI Pl'olla,
g'arydll Rqll'eseQtaçe'ies Ltda.
- Rua Corone'} Vicentp, 4ã6
- 20 andar Pôrto Alegre �

Representação Paranaense de
Veículos Puhlicitários {.tda.
ItFWAVE -- Rua VoJuntal'ios
da }'atria, 475 - 12° andar
Curitiba. '

Floriapójóo1is, Quar'la·feira, 16' de dezembro
\

,I

o Brasil mantém esperanças de

que õ}, projeto contra p terrorísnn.
['10 cOl.U·il'.ente seja aprovado / p, r

unanimidade na ( assembléia-geral
e"�tr:.jordinária da OEA que se reu'
nirá 'antes do dia 25 de' [aneíro.

/

O

Presidente SüllI2Var�la. do Mex!!!lI,
já decl�H'ou qur- cada_\pals dev�; anli
car suas, próprias, leis' contra o ter

ror.·O Brasil, contudo e:;pe.r:a 'obter
r"'a -unanimidade,

'

,Mexi.co �conira proje!o
---- ,�-�_.�...�'I'""':_- J. i-

O Presidente mexicano é - contra
a aprovação da convenção muÜiué"
eíonal contra, o h�r,rorismo na A)1l{�,
rica, 'ôfirm,mdo que' os chanceleres
-a reunirem-se na OÉA devem "ba ,

sear-se nó' respeito à legislação SOo

berana 0t' cada 'país e que. cadé{ um

tem o direito e o devei' de, aplicar
as 'sllas pl")prjas leis., Argen(lna,
Brasil, Costa, 1Uca, Equador, ESt:l
dos Uuidos e PeI'tI votarão 'a ,fay)y
cto projeto."

..
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'Go,v.êrll, SlIJ,ÇO
vé relatórilf
do Chanceler
o GOI'êrno da Federaeão Suíç 1

esteve l'el.1nido para discnÚi: o ff�I:,,'

tono' de seu Ministro de' Relâ.;-õ 3

Extel'Íorf's sôbre (l s_équestro' ,<10
Embaixaàor da Suíça no Brasil, Sr.

Gi01i,";JIl'lli Enrko Eucher,' 0, ,rel,,(ó·
rio da chancelaria helvética ,hiz a,ué
� siluacão "co�tinua bàsicamt-'ilte
inalterprJr.:',' apesar de já ter d'>.cpr·
rido

r
WTIU semana que, ',0\ 'diplom:lta

se encontr'á em poder 'dos terrClris,

, tas, A chancelaria suiça se negul! a

revelar as' instruções qu� deu a seu

emissário .Max Amalm,

Perú traIa'
de cousoUdlr,c \

'O

,.

se� regime
O GOVW!O do General Juan -José

Tôrres inIciou uma série de pales,
tras nas Pi'incipai� guarn,fçÕ,es mili.'
tares do país, com o �ntU:ito' 'de CO�'
solidar sua posição junto às Fôl'

ça,s Armadas e unifíc9.r o Góv�rnr)
nacionalista revolucion�rio.

"

A se

rie de palestras se r€aliza uma se"·

mana, -d.eDois de publicadas demln,
cias acê�'ca de uma conspíráção po·
!'a derr:uba'r o 'fegime do' General
,Jll.8n José Tôrres, empossado e!n 7

de outubro, depois de) golpes 1mb,

tares netJulosos.

. "

D:; 'Al;areçida 'GomilÚ, vem encontrando, Eleo
<

aos seus apêlos e '!' aç'recíitó1 na

'I.'�arvação ,do mar,)do

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

'0"(\,
'

,," "

PRILlP'l ., elA 11 t.�a do construtor
INFORMA,
Técnicos do uma emprêsa pes-

queira nacional visitarão durante
êste mês o pôrto de Itajaí p:Jl':{
élndlj�al' em 'cldinitivo à pr�v,ív(:�,
"instalaçâo, naquela cidade, de unir:!

firma especializada na jnd�l"tt:i,íli-
zaçãç do bacalhau, norueguês,

° Sindicato dos Bancos aprontou
ontem a circular que en�ará a t,ol
dos os estabelecimentos de crédito
do País' fixando os critérios parn 'a

"clI(raliz,;çao dos depósitos popula
res em nome 'da' S1"'1: Marià Apare
cida Gornide. ,,0 presidente do Sm

di 'ato, SI'. 'I'cófilo de Azeredo 'Sal'.
tos avistou-se .corn o Ministro da

Fazenda debatendo a saída dos dô

,! .,,� rh ' ,rdsil. Cópia da circul "

foi enviada ao Banco Central pai a

.:_' i' "'1 vez que. o Sindi-n-
to é órgão de classe e, por isso,
tem I:[l\\'; se rcsguardnr. A entidade

'se manterá sempre a par do mOH,, <

tante arrecadado e os bancos darão
informscões a respeito a cada três

dias.
A campanha iniciada pela Sra.

Gornidé 'para salvar seu marido das

mãos dos tupamaros está obtendo

pleno êxito, As arrecadações são

maiores r.a Guanabára; ,o�àQ' PalÍi�f�
Minas Gerais e Estado":'ciô'::,Rio ',A:
espôsa do diplo;nata seqií.�stralí2�
apresentou-se ontem em. uma emis
sara de televisão de São Paule, "O,

licitando o apoio, popular "à ,�cam;,
panha,

r� "

,:;}f--.;�.
" '

D(;VCi á O(;(11'1'er, em 'fins de /' j '.

!l_eiro ,i)rçiximo o' segundo enContnJ

(; o h'eé'mente G;j(astazu <JVIE�dici com

Ias l.>ancó',das �cdcnis I da Arcna, des·,
I

\
\ � ,

de que '"ssumiu a CllefiD de Govi!l'
no. O encontro dar·se-á por oca�jãl)
da POSoS'; dos pal'lamenL�rcs elcft,'s
no último dia 1'5 de ',)1ovembro.

'

A r'i;-,"rlo 'l1acioríal do partido es,.

tá organiz'lndo um
I
grande banqu '.

te para o 'encontro que visa, ei>tre

outras �oisas, de colo�ar o P�·esi.

qcnte Garqlstazu. Médici, em con

l,to com os, novos' senadorei;j da

Aren''l,
.

l'eeentemente, eleitos.

Movimento repercute' no Uru'(Juai
,

'

r
, •

\.

Após O primeiro encontro qwó) os

Se,cretãrios 'de Final1Ç�S e de Fa

zer;da dos Estados com o Minis\1 o

DeFim Netto, foram assinados ac(,r·

dos isentando do Impôsto Sôbre Cir

clllaçào de Mercadoria os insumos

agropecuários' e dispondo que se

rão ;!mpliados por m�is 30 çlias, fo,
ra o 'mês de prazo, para o recolhi
menta do tril1uto por p'arte' das in·

dústrias, Foram estabdecidas ain,

da, dilatações mínimas de doeu
dias por quadrimestre nos atuais pc·
riodos de pagamento do lCM.

O cqn\lêllio \
sôbre lCM para pro,

Campanha:.'popular'dá
,

'

Brasil quer
unanimidade
contra' ter,r,Ot

Em Montevidéu a' campanha d�·
sencadeada pela Sra. Maria 'Apa,re.
cida Gomide. repercutiu em tôdas
Ias camadas soeiais. O assunto apa

receu em destaque nos principais
jornais eh capital uruguaia. Em suà
maioria a imprensa faz alus;j\� ii
soliclêlriecl"de do }J(lVO brasileiro e

ô; !ibr:l da' esc:,i'tsa elo cénsul Alu[:,lJ
"-

'(�omide, em sua luta pela libcJ ta

;;;,0 do' marido,

'EnqUantp \is�o .o ltrrÍbaixádp�,! 'do
.

Uruguai no Brasil afirmou ontem

que o góvêrno do seu país não se

opõe a que particulares tentem >1 li

bertacão do cônsul brasileiro : Alor,

sio Dias ,GomÚle. fjJ 'dirílomatá, en.

tí-i-:Únito:' 'abstêve,s� de fáz_er qual
quer comeniádo sQbl'e fJ movi'p"r,
to io:id",lo' ]),el:1' es.,ôsa elo eôm;ul

"(;q)u::sln�do pelos tupamaros.

)

'.

:("com bancadas· d'a ftrena
,

}

"

'\
" ,

Doze: reabre
apresentando
-debutantes

As debutantes' do Clube Doze

d� Agôsto tiveram oi1.tem no C.lu
. be �s' pl'imeiras, aula�, de, part" e

desfUe,' ministradas por uma pro,

fessôra da ,SocÜa. O· C,íube ultima

os preparativos para a grande noi

tp de' g;;da do próximo sàJ5ado. . O

Doze ressurge' amal'\hã, 'com um

jantar comemorativo, of�recido às

�utoridades 'e velhos sócios. (!Jl,ti'
'ma página).

....

, d ,:n'i:neiro encontro do Pl"Gsl,lleH'
te da: Rei)ública c as. b�;lCad<l J'ed ;',
rai�' �ref\hzou-se a 20 de novem.bro
d@, ano, passado, cjual1c1o co'm;nce,
2eú- 'à �o:Jvenç50 naciónal da

1 Arena
t I,

\
•

·e i'nsprcl'ell-sc no partido, Na.:j'.I;>la
óllortuni(Ja<Í{ o Presidente dã R?'

pú;'lica' fazia ciuestãe de CUillpl"!r
• inteiramet'lte seu p�pel tIe ueSl

�

_, \ 7:

dcníe ,assinalando 4ue era seu 'd:i;"e,
iro .. '['(� l;;I1Fll" 'que ":a filiRÇão ,"ar

tidái:ia é UlI1 ato de cOI�aiH:l�, '''u''=tP
nfro tr,ansfil'o nem dele'go' 'a 'u:ín,
guçm ;3S respo!�s:Jbilidades' SUp<'!I'lO
n�s de conduç'ão dos IToblem1:ls na,

cionais"

Simplificação do ICM'�
, ,

• I ;

meta de O e lli'm H·e 1.0
.

,

dutos a<;l'ope(mários abrange rw�ões,
concentrados, suplementos agríco·
las, parasiticidas, cahapaticidflS,
permÍddas, desin fetantes, vacina!!,

" \ . "

s(>ros, medicamentos, de uso veteri·
n�rio e\ semen congelado ou, resfda·
do,

Nos e�tudos visando a simplifica·
9�0 mec:'ll1:ÍCa dtl aplicação do lC,t,
ricou es(abellJcidó que (.) prazo pa·

ra ,o' re':ollJirnento do impôsto por

parte' dàs indústrias e do comérpo
exc'lui '1 cerveja, bedidas em geral,
fumo, cimento, automóveis e arti·
gos de cerâmica.

------------���------��----------�------------------�--�---II�----------------------------

IEE temc/prática,
I

., Coqueiros

PrePlsa com URGÊNGIA DE:
6 Soldadores c/prática e MaçariqueliOs
Rua 14 'de Julho, 1()0 Fpolis, '

(Última Página)

mil 'va as para 1971
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'CINEMA

·SÃO JOSÉ

15 e 20 horas ,

George c. Scott -- Karl Malden
PATTON
Censura

res

UM UISQUE ANTES .. ,. E UM
CIGARRO' .DEPOIS

.

'Censura ·18; anos,

'Jl\LISCO
,17 e 20 horas

'

Darren Mc D'avin -- Niek Adans
MISSÃO EM MARTE
Censura 14 anos

GLORIA
'(Programa duplo)
16 e 20 horas
Steppan Nercessian Françoise
Fatten
,MARCELO, ZONA SUL
Adan West � Burt Ward
BATMAN
Censura 5 anos

, RAJA

29, h,9.ras
'B;erbert Harton -- Luciana Pa
l�zi
er,LOBO VERDE,
(g'ê,nsura '14 anos
�'I:!J.-

'�'���'
__�----��--�

"",,;t:' ,

'''l!JtJ;� .....

2ib,; hOTas, ,-.t"
o,

,

'!\utl;lO:l1Y PerRins _:_; Tuesday'
�lcl
-:t§;,.'DESPERTAR AMARGO',
tt;e<nsura 18 anQS

16 horas
(,LT�B,B ,DA �RIANÇA
1 hh",(í",.,

,

• I�. ""

() MENINO SUBMARiNO
j hh%nm

'

S;PF,��DO 'DE AVPJTURAS
17h10m'

'

JÚM:�R DA SELVA
19h20m

TQVhEDUCA,1I��� ,1 QTfl,S. 'é 1r ,

PltOXÍ���TR:A���,...5Nôvé
1'1
19h35m

,

TPT P ESPORTE
19h45m
TPI J:\ JORNAL -- Noticioso
')()J.,A"'iI11
IRMÃO CORAGEM -- Novela
?()J.,4"m
Pt\r:Ã' IDJMOR NÃO FAÇA
m T�'B-RA ,-- Humorismo
21h55m
P"PPORTER GARCIA
22hl0m
p. ç;ç:;™ ·NA TERRA COMO NO
f'"PU -- Novela-
??h40m
OS TNTOCAVEIS' - Filme
')1h'iOm
O BESOURO VEROE -- fTIme '

ATERelO
Al'fA INES STOYANCHAOm,

Cosmet91c:ga argentina, formarJli,
matrícula n. 401, com curSo de apêr.
feiüoamen.to em' Cosmetologi� D6>r
matológica. ,

�adicada há quatro ,anos 't;!ll FIo·
rianópolis, agradece, por intermédIO"
dêste' diário, a distinta .cÚentela p�la

,

preferência 'e, assiduidade dispensa,
da, desejando ,a tôdas,' boas e fiéis
clientes um Feliz Natal � Pro3pero
Ano Novo: Como. brinde 'e 'agradeci
mento a tão seleta clientela, fará
táda limpe'sa da�pele pelo preço de
Cr� ,9,00 somente -!lté o Natai.
'Marcar hara antecipadamente"nns, I

seguintes, endereços:' Materniâacle
Doutor Carlos Corrêa. 'pelos fones:
31·21) 31·22 e 31·23; Nova sauna R.

I l' I �: / !

Miirtinho C;à:llado,' 3, pelo' fone 39·67
(têrçãs � -quintas à tardê).,

'I

, I

l J \

,
�
I

, I

I
A festa de 15, anos do broto

Lidia Maria Mund, será sexta-fei
ra próxima na sede social da
AA,ilB. A tão comentada recep
ção que. está a cargo de Eduardo
Rosa, vai reunir Q� mais charme
sos e bonitos brotos de nossa so-

'

-ciedade. Lídia Mafia,' muito váq
.dosa 'nos disse, serei uma das De

butantes Oficiais do Baile Bran-
co ;em '71.

'

Um nôvo Palácio, Jl

O Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado e Senhora.
Deputado Pedro Colin, anteon

tem, receberam o mundo oficial,
para a inauguração do nôvo Pa
lácio do Poder Legislativo. As 18
horas e 15 minutos após o discur
so' do Presidente Colin, a Primei
ra Dama do Estado Dona 2ilda
Luchi Silveira decerrou a placa
de inauguração do nôvo prédio
homenagem ao Exmo. Senhor Go
vernador Ivo Silveira. Em segui
da, o Governador do Estado cor

tou a fita de acesso ao plenário e

Dom Afonso Niehues, Arcebispo
Metropolitano deu a benção. Na
Sessão Solene, aberta pelo Presi
dente .Colin, foram oradores

'

os
/

Deputadas, Pedro Ivo Campos e

Nelson .Pedrini, Após a sessão os

convidados foram conduzidos ao

salão nobre, onde realizou-se' um
elegante coquetel, sob a responsa
bilidade da categorizada equipe,
de Eduardo Rosa. Band-Sbow da,
Polícia Militar, com músicas de
seu selecibnado repertório animou
a elegante recepção.

;/

\

O Presidente do Lira Ténis
Clube e senbora Dr. Waldir Velo
so e. o Diretor Social também, do
Clube da Colina :Dr. Ariel Botà

ro, na última semana com um. ele

gante coquetel, recepcíonaram as
, Debutantes Oficiais do Clube Do
ze de Agôsto. 6 serviço e perfeito
atendimento dos anfitriões, en

cantaram os convidados.

Foi visto" adquirindo a linha
Cardin na sessão masculina de A

'lice Modas, o senhor Dr. Jacob
Nacul.

, ..

Displicên.cia de um Casamento

Em Brasília, amanhã às 18
boras, na catedral do Distrito Fe
deral, realiza-se a cerimônia do
casamento da bonita Regina Ma
ria' Cunhà e o arquiteto Gervásio
Cardoso de Oliveira. Após o re

cepção que será no Hotel Nacio
nal, os noivos em lua-de-mel via
jam para Nova York.

Costureiro
Muito. despreocupado, disse-nos

o costureiro Lenzi, anteontem,
tenho apenas vinte e cinco vesti
,dos para a noite do Baile �ranco.
,Bem a festa éomeça lá por volta
de 2�,30 horas. Há tempo. �

Será ainda êste mês, o lança
'menta' do livro do conceituado

jornalista catarinense Paulo Costa
Ramos.

Turismo Brade-sco S. A. inau
gura oficialmente sua agênci& de

,
J ,

..

Zury Machadij
I

.

) I,..

,.'

Turismo em nossa cidàde, sába
do, às 11 horas, com coquetel.

Rio,' Neide Mariarrosa e
r Eli

zeth Cardoso, com um maravilho-
so show são � atração' n,'t �oite
Sambão. �

{
Amanhã -a Diretoria' do Clube•

� 11' ,

i
Doze de Agôsto, 'recebe corr[ida-
dos e as Debutantes, OfieÍaif do

') Baile Branco,' para um jant,lt de
confraternização'. I,

" 'I
-e-r- --:-

-

,j�
}'

,Múito concor�ida' e, elegan.�e a

córyteceu,_ ,"'d6ffi�ngo, último � re

cepção na sede 'do' cçmáúdo, dt) 5 o

Qis.túto Nava:J,' quando" o A:lmi-'
rante: e S�:nh0ra Heri��j.'"lYf�:ques
Caminha, ,�e.cepera,I11" CQQVlY�r.lOS
"em eomeriioração' ,i Semada ,]

,

da
M&r'inba. '" ','"",, '" )

, ,- , , �
I' .. �\ I'

, "I {�"'1':� � I;',
-

�.,� 1"1 ,\.� ,

,

! :Ee,fuos e'é,l:tezal "que ';, viii�: ?l(tpre-
" ehdet;: a tod6� ·c/ cócf;uefei i'e' d�co

',ração da sed'e, social' do Glube, 100-
:zç de Agôsto.' Isto se� ,se fala� da
boite do- restaurante; 'do. bar e' dos
salões para leitura, e jogos. I,

'Iif'

......�l
,

O que foi comentfldo em, re,cen
te reunião foi o isqueiro de prata
de José Carlos Kinceski, adc,tiri
do, recentemente, na Varzano do
Rio., I

�

P'cniamento do dia: }I
, J

A boa reputação é um segqndo
Pntrimônio. ' �:t

"

,,'
� ,

,

, t

. "

" &

.
"

a.' t. propague • '. •• ••• •• • ....'. _,. •

1'- 4�."

COMIGBoAIOGOl!CAU'_. ,

I

I

011 Basta você ter oc�terreno, e .. nos
".consteuimos a súa casa-, totalmente
financiada.

Você pr:óprio escqJhe a planta,
,a partir', de 70 m2. com, dois olÍ mais
'qqartos.

'

.' O acabamento é' de pr'im'eira
,q,ualic!acle: fôrTo ele lage, abertura§',
�m madrira de lçi, ferragens de4a·
tão erom

..
ado, .louça CELlT'E, metais

,

mL_'�
,

RUA FÚlVIO:Al?UCCI, 7�3 = 12ANDAR - FONE: 6294",
'

,.

I
,(,

�
,

'; ,

I
':

Música POPular,: ,I;, , �,
AU9usto Buecthler . \":'

SOM LIVR�
\$\ j,,�'."

'

\,

N '1' d
' .

ti I, \7T
{{! ,J [ lo u timo ommgo jeu aSSIS I a um novo programa em ,arJJ ese ,I,L (J

pela TV Coligadas: Som Livre, É gravado na TV Globo e traz o que há" em;
: rnaséría de música brasileira moderna, Lá estavam, Ivan Lins, Luiz GQl1zJ,ga
::Jr" Cl.i:� "t.uarq�� de Houailda, Tim Maia, Vinicius de Moraes, 'I'oquinno
':Clemenrina de J13SUS, e, ate, Waldik Soriano, um verdadeiro .fradK S, .. d,Uj QU
{Nordeste.

' ,

��o.--.-�.-O-.-G--.- I_r .1..

:iMADAÜNA' � "I

• k �j
I •

,. ,

� Quando eu comecei a assistir o programa apresentava-se o Chita Sua'rqve
,di Ho,I.'ldil com uma nova: Amanhã Há DI! Soar Outro Qii),. Tem 0 mesma gs�j:o
"c a rnesma balidil de "Quem te viu, Quem te vê" ,

__

"

aquela música' qlré !diz
: assim: "Hoje ° samba saiu, lá, lií, lá, ia / procurando você / Que te"Vja /'
,Quem te, vê. , .". Mas, mesmo assim, a nova música é muítu boa - camQ '�H,,2,
, •

\I ('
quase tudo que Chico compõe, o é, ri '

D
' "

• L' l' M d I
,Ikfh., "

epois vero o .Viln 11\5, que apresen ou, ao .piano, a a ena, q:u� la e

conher;idp de todos at��véS de um eon:pact'õ da ,El,i� Hegina. Más nessá:,};,;�'S',apresentada no Som Livre o balanço nao unha 11ll1Ht:S, .o.n uma mar: aç ',\] f:OI�'

'pélndeil'O sem couro e a tumnadora; sem falar no próprio Ivan Lins coordenado
'admil'àvelmente piano-vos.

,r)
1 J'

,
�O,-,�O---, -=-0-0-, --O-. -

,

"UM AiRAÇO"TERNO eM VO�íl: '
,

, 'Oütro compositor a' se' apresentar rio Som Livre, {oi o Luiz Gonzag(à' Jr.,
, com a súa música que eoncorreu no 5Q FIe: Um ALl'a�o Terno Em Você. Vi14

'MjI�? Na época' ,do 'FestÍ\�éll eu nâo encontl ei nada -de éspeeial nessa n:llstr- i,
filas n�sse programa.' ela recebeu outro tratanlento�"bastante diferente d\�1 que
f,'fo('d'�d(í 110 f�IC, Luiz Gonzae'a JI:, .introduziu no" acompanhamento, além d�' bca

�
.

,
,. '-, \

, ' , '

:}percussíio., uma guitarra com' um, registro especial, idS;!itH;_;l &, que é lls.,d3
.... rI. ) , }blf;,pelo", lI'lUtant€s. "

'

i Na minha 'opiníão: '''Um Abraç� Terno Em':Voc;ê, ,Viu ,Mãer: ga�hotP'vi.-1a
;nQva: O 'que lhe fautou no Festival, foi um acorqpanharnento mais viril'..!!.! «ue
"foi conseguido, graças 'aos exceléntés recursos ínstnumentaís e humanos b'h:tr:s
fã dis}pRtçào dá propnção' do programa 50;'" U;'rê,' Aliás, o mesmo acc1Hi�ceu
Goin �dalina. Ivan Lins deu um banho de interpretação.

! i)

I--,-O::_,�O-',-o-,-o�.- 1;' "

WA�PIK SQRIANO '

,

lIma coisa que deve ter causado espanto a muita gente, foi o fato' d� ,;

'-W.hlik Soriino apres'entar·se naquêle programa, cgr.siderado ,o porta.voz;ftI �lW
,há'de mais pr& frente em matéria de música no Brasil.' ,r l�,' <t ;'

"Acontece ,� seguinte: ha muitos cantores, pouco ou nada "conhed� no "

-

sul, que são verdadeiros reis de popularidade no norte e no nordehe. É o C&.80

�de W�idik Sor�ano, �ue é conh��do no nort� e nordeste co�o :'? ÁS

�Z'
Ouro

'do Bolero':, Sao' artlstas que nao se descl,IIdam do seu publIco.' Os ' o Sll!

co�t:umalil1 dizer que eles "vão cantar para bugres". E êles neIh ligá ii pura:
\S80; cantam em qualquer lugar. Waldik já cantou' até num Júgár cfiamado
Barra do Condor, no sertão maranhense, para os índios canela·roxa. E aconteC('ll

quelJ cacique, gostou tanto que tentou "contrata!'" o cantor, oí'erecendo lhe
,

Há, porém, outro motivo a justificar a presença de Waldik no SamdliJivre:
ê)e está colocado em' primeiro lugar nas paradas da Guanabara e de ,o.títrO-li
'estados, com sua gravação Paixão d. Um Homem. O seu compacto está vend�lldo

'd'esesperadamente. Há ainda, um último motivo: atualme�t� está mu.ito <lÍl.ií-cll
para se classificar o que é e o que não é cafona, Vale tudo, sh

,-O--. -O--, -O---, -O---. __ ) : l

SOh1 DI;: EX�ORTAC:;ÃO (i) -,

'Ptá finalizar, só mais um!! coisa: o meu consE.'lho para q.).le todos ',àqIJ(i;t's
qnl?,\ et,>l,�o liga�os, (p'u não) áo que vem sendo Jeito no BTâsi'l em ma t �\I,ia de

m�sica' da p'es,ada assistam os ,próximos programas dessa série. É música e, wm

,dE: exportação:, .,! JJ')

J'1:')1\

;Koróscopo'
OMAR

.

CA�DOSO ""

� \ I , , ,1".1

\" "',

,�,,�,.�.,'.�\, 1;,'\·
:_ , ", "

, Ou.rt.f�ira - 16, de d,ezembrQ de 1970, ,! ifr '

ÁRIES -: T'en�{) �lànetas e�, a'sp�ctos' f�vo:avéis .,0' ,seu ,horó�c.opo 'Ce!?" Ir.!i·
", ", ',cIdade wdlacal), mUlta (;OISa f,ellz e, de se es.,e1"a1', :Ho]e, quar�·tt�'J;

, dia de .Íler(;úl'io, você/terá sucesso em i.5SI11aturas de papéis "e'"bélS
,

amizadés.
,

TOll'RO " í!J1I€SlÕel' relacionadas com heranças, impóstos e assuntos legais :le
,

.

um rnodo:'gei:aI; dcvel'<io rEcebeI' rilaior ahoúç o ue SUd pane,

;'�"fl�'l'entTetai1t0, é favorável, denotalldo harmoniá com 'amigos, 'f.rn)?r _d:;�
", _,

e' parênte; em geral. ,," 'L. �
G:tIltEOS - 'l'u'dp, estkl'à 'satisfatoriamente, bem no setor das amizades,' Húfe

, .

�vopê poderá contar com maior assistência por p:'irte de' "o auo�a UOl es
�" ,', ' , 'I 't t f'" P'

,J PIJI
'lI61S, pnncIpa mente aSSIS en es pro iSSlOr:21S. rel.UdC,O::' de sue ,5.,

,

\, uI' ,

amor�,so"..'
"

1
J

'CÂNCEB '- O" importante, neste' início de seman3, será vor;ê confia!' maish é'm

", Si, ,c*a,�c� r:-"P.r:?te,Ç�o,',dÓS ,s�l'pel'iol�s na ;:l3s}er� ,d�H',áli\'i,dafÍé� e

,

'," ,espe'ril p.bsi1W�s; nisúltéid�s eni :qlfestoE's, ó.l.lÍ3"éíetMIiÜ:'in�'tolla:_ot�;:é';_l,'
,

"EoaS" rtotídás., ,

," ., < ,,;
,

,; I
,

LEÃO � Nesú.. fãse de influências você estará à mercê das melhores pos's:b:li,
:' .' dades'i;de ,sucesso" quer para viajar e fazer amizades COln gente' mal a· ,

vühosa;" qúer para trabalhar e ser bem sucedido no que 'fizer de p1i5tico
;',

"
neste setpr.

VIRGEM - Voeê, de Virgem, terá hoje um dia feli? para comunicar...se 'IU10l, ('18
"

'

I, 'demaiJi, ,especialmente para tratar de quesiões diretamente l'elaeto.)lj�Hlas
, , " ,), com os seus conhecimentos espirituais, Boas notícias 'en; pe:J1spetltiviol,

Festividades. I 0,

ÚBlll - Alegrias, lucros e sucesso nas relações ,sentimentais. Conte C01�1 a

colaboração de pesSoas nascidas em Gêmeos e Aquário, e terá vanj;agf�'13
�om elas. 'Vibrações favoráveis para as viagens, as novas amizadts e

o estudos.

E�CORPLÃO - As boas ésplranças deverão ser mantidas de agora em 4'jlln�p,
muito especialmente mo setor financeiro. Se nasceu em 1934, terá

.grandes oportunid_ades de êxito no' amor, particularme)1te se nasceu ..no

fim do mês de outubro,
"

"

."

�AGtTÁRIO __ Fase em �Ile terá, possivelmente, algllluas desilu�ões, Dia,nlc
; desta possibilidade, seja mais objeÚvo, ou objetiva,' e não deixép&ra

,

amanhã o que puder fazer hoje mesmo. Notícias felizes em evidência.
txito monetário, .

CAPRJCÓRNIO - Uma surnresa feliz poderá surgir na- vida de muitos capri.
cornianos nesta quarta·feira. Fata prometedora para os investigadorES,
ocultistas, religiosos e pesquisadores do signo. Mantenha slia a ll1,),

; , �onfianç�.\
AQUÁRIO - Novas oportunidades de sucesso deverão surgir em sua vida no
"

,decorrer dos próximos dias" talvez, hoje mesJ1.lo, Uma coisa, po&6, é
certa: notícias felizes deverão vir por telefonema, pejo correio ati

através de um amigo.
\

PEIXES ,- As 'alegrias da sua vida haverão de desempenhar posi1ivo papel no
"

desenrolar de suas atividades do dia. Conte com a colaboração de
llativos e nativas de Câncer e Escorpião. Contatos proveitoso;; com

gente dedicada aos estudos.
,

, "

'BIQUINIS -�11,
,,-�, :11Rendão, �

i
'�.

J:i'�hricamos os mail modernos biquil1is em Ciré, ,�ersey,_
AlgOdão, etc .. ,'

'

,

,Vpndas ''J)9r' ab.lcado e varejo. Rua Felipe Schmidt, Edificio Florênêi.)
Ci'lst4\_; l� andar, �alll 1.309 (Comasa). M. K"H. Confecções fabrica o rne1h:or,',

,

f.� ;r9\lpàS" ;/
, ,1

__

I t _):. ,

... ', .�
ti

._.._.. "....�...� ..!oI. ...�....:_;:.•• ,__ .. �
- -- - --- ----� --

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Convênio vaI garântir
... I '

I

\ I, � ".>. s- (
• Il

ap.roveitamento do solo
.. ': : t·

'

. ..".

Com.'o -obletive de prepicíar <lOS

i\gricuÜ'óres .da região, as ,cQudiçÕp.s
necessárias ao total. apreveítamcn to '"

do' SOLO,' n1E!cÚ<ll1te';;l execí..�áo
.

de
.

.1 :.' .:. t.

serviços ' de drenagem,' irrigá<;iio
I. i tit.t � �

,

. ,. '
" I

prei)aro' do solo, 'cültlvos 'e' .crnhet-".
I'

'! I"; , -,
,{.

t,as, vis�rdo' o" desenvolvimento '�!l�
prineipaís culturas eeonômioas indi

çad,l'ls 'p�pl ,a _ área, real��o�·S�: . Ofl�
tem no gabinete do Secretário da I'

Agricultura, .

, engeqh�iró·ag!;ôri'()irI9
Glauco Olinger, assinatura dé. .con-:
,i�n·!ó .: entre 'o

' Mirlistétfó" cÍa' Agl;:i.
cultura,

'

..Acarese -'e Co'operahv� :.fle ENT1ÚTIGA, DE SU�NOS' , :'

!honal:
\ d� : lYllw�niiaºã.õ Ag-riéQia. � '$ulnQ� das raças Hampshire:", �e

, Q S�cr:�tárÍ� ,G1§lx�0 'Olinger' �:fjr' I Dur,06;; r�oe�t�m0nto, hnPb�t�dQS �l!·s
mau na or::usi.'.IQ, qU,e. II assinutur� fia 'Elltadus' . Upidos" serão : entreguen , :a
contôni\') '�iihifica

.

�m verda'ct�ith �ria�é:rH ,�revrún��tf.:' ��I:�'��n�,ad !;sexeinDlt"':d�', {Flfegr�çãó e�tr�; o,' �1i- ., .

e Drl,�nt�dos, . peJa' Se"retnflfl ..ela
'ftísféi'ló'!�tlà<1í;,gI'í�t:lttut::l, 'Seéreta't-la , .. :3 Ârrhnlt)ll"a� dÓ Estado .e p�l'a
ds, Ag;t91Ilt;l�a. e.' i�b!Íhva� p�iV3'li'1, ,.' '�jA·UESÇ. ; ';

.

�isaildo�!'r�' ex�cuçãà ' �e\se.rvi()oS . 'd�' '. A ánt):eQ'a' 'atf"�vás. rlr VE'udfi·]'je
611 �f'nh,}'t" J'ü\'nl �nó. EstaçlQ., / .' '.

"

'

..

' l�o,"� s�r':'i'· ffit:{ na, rt'óJ\'inw (1\� lA
." Segundo "''Q cop,vêrÍio,' '�oinp9tt{,;à ";"�'i.' }H-�lfl ,'rll'�yi;'tl' pm:a: :1:5 ,sAo, '1111
Serrel:arlá da'A ".rié:Ulturá, o,, q fJ.n�·li I Fa'7011t1a'·�. RQss:;lr,'irÍn � . 2L'Óxjma' . aq
.. '., di, :', �". . .. ':.)

" -,,: ,,\,., '... .' ,l;' . ,

éiarnento . 'd(ls' m�ríuinat;' e:� imnl'1Uiêl!' '.' Aeropó�'t'o tr�.r(',í1 iI) LLI�,'· ,-..,

���,. :P�!:;j :',�; �b�§t:�ç�o� .�.� ·.v�las: �le .

'

,���,��;� ''V6nda''le''m� '.e :dem�is lmr

ªr�)1agq\\Ne' 1.l'r��1�10�: .lJMr,Il ]?\,az0 \l�:.. :. �idr·rí';i'::�; : �s �, ��h�ódH ;bres�' s;l:�:i
qté. 'lO 'a.flO$, 'Incli.JÜrd'0 Ó. ·prazo "dç ;' enll!��lié�".ftris .(\}t)d�)Pos: )��la;. Se!�i't).
eririlllcia 'dó' 2:'"aJlQ�-.' sendo: éth,k .

ii se;. trld::i.,d,i A0Ú,bilt:Ü'i:a'· do 'ESÚldQ, .'
!

oret<Jria; pagará QS juros decorrep
tes do .fina,nci!)mento .. Ao �ini<;tériÜ
'd"l Agri{'Ultul'a, cornnete forr-ec r

um técnica de
.

seu -qlíadi'o func:o

!lar.' 'para prestar a assistência � ..

�

, Cooperativa.)... Ac:aÍ'e�c compete �1Í1�
ilssi�t�nCiIl ' técrlica,·· nó tocri� tê I��

· prâtíc.�s " .de ,agl'lculhtra /e criaç;Íto
· qn,e ,QS. �oQperll,doreIi venham a ;f'X -,

cutar. O, convênio terá a. vigênc.a
·

de ,õ' anos, "podcndu ser prorro��Jó
-à critério das partes acordantes,

c

BIDmeDall terâ,lem::brever
'O ,seu; cefuitQriü�parque:.'

,!d'
.

"

,�..
..

' .

t�.o!1ôini(o· api'ovQ!l, em· suá· úJi.h';ª
· .Í'7up.\êfo; : �;n.. re·.laç�o , 'final,' o sé�
· 1�e,.'4imenf(l interno, n�J'�eando '�

, . l1Cii-O: d,'l 'ç'Ólf1SS� o ·na. ,má]ise e .€1)

'I;!l.;lldr,á.m·�Íito de proj.�.tos de. crppr�::

.'" Por'Eiicinfiva ,elq 'rgr�ja 'lVÍa't�dz, d(l
Sflo Pawlo Apóstolo c', e', dá .Corpuni
dnde EWàngêlica, Blumenau ébntnl'a,:
bl'evomanie., OOrll. o .. é.emitério-paJ:que

, "Vare. d�' Sol", que ·terá a adn1-lnis-
.

-,
• <,�

tpt:CQ .da, Nobel _.:;, ,Adininistl'ação: e , ,'.S�s'·ql!e, v"nh.3� " pleitear estínul-es

Partiçip"çÓe� Lt'd;L, daquela 'éi��idc. -:.;' '"e��-:;..ihír;oS e incenÚ;!os tisc::.a.is,' "

.

,f) pro,ido já' fói aprovado ,'pelo.,
' ,A 'Có:.;.ís'sfo jú re-cebeu, l)a�a., es'

Prefeihl'i1il\ilullicÍpal e,' dent'rQ '.d"�',�l. . t.udo;'· ih�� pr,acessos' de' émnrêsa',s
guns diíls',. será· re'alizado .. () 'làr\Ç;l' 'que. 'p·ssi'l'rp: . �., ser ilnalisJdos 'mJ�
i11'ento' ,da p�dra fundam(�rital" ';núilj n\ldo's��nente." ' -<'

,

ato
.

ecumênicQ .ql..\� reunirá' �s .lí� " .

\.
.

,

,
deres· !'e1igiosos dé .Blumenall, t ' "":. ,-'rrimbé� dever�'o ,ser irian1:id �s

J' '" A To"é1tli1.ação do. cen\itél'io'pal'q-u'(! ,
" conladós, éom a . Cónlissão' Ecqnónú�

"Vale do "801" s'erú' na chá\�à'rà·" '.A!'- ;." ca ../Ale;};v.: �le Or.eaniz;�� (te Ft'irà�
no Buerger, em Salto 'W·hssb�'b.h.�:.-:;, '(;:.,,' i(:'�x�t;�'dté�i ,�ia ;H,á-1;�1' das PQ�'
..-

'. •
•

� � �". • �.� .I.�\ "":"f>r ...... "":. "I-'�_ 1"""
• "��!<I" � '. "

COMISSA.9 APROVA 'i'" ".,"" '

.. � i
.

:';. si,N:\id,;i:d�t-,.dÇ:,.J.l�rtiçi't>;tç�o e outtÓS
REGIMI!}NTO· INTERNO:' , '

. " itfvesí.iri:iénto�' de;;'eÍrí,prêsas- da Ale·
. A Comissão' de:., ncsen�ólvi�ent(). llJà�ha',. e� ·.BIl.lm�ll1.fI!l,""

.

Cále,ulo simplniçado � 'é'·
tema de êursa, no INPS:;

'; )'" .' ; f,'
• ,� • .."

\

I. r'
!�j

.

·

�:'Ie'n�: :\s{:?'cr:H;li'ip.é�éI3líilv'o da IN'T'8
c' . aulo\, ,do métólio sllrlplHicadl;.
aléríl 'M . �Qoi·dcriaJoi,t.:s, ;:i'(ife,;sb,�s

· � f;sses�ore�. ......;, '

'

L

P'artieil)aràm· do Curse. 45 sor'Í"J'
do'l'.e� 'do Ingtitut�, lotados na linha"

,

de - Ari'ecadaQiio' e Fisc!lli�aç�o,: B��
·

11cfíd:os'; Acidentes do TN'lbalho ,',e
proeu'radqria Regional,. aos' qmh\'l
fO�'mn dmferidos cel'ti firlld'OS- :cJ(l

.. aJ.!lro.veÚamento �as mat,él1ias: j1,Írbs
ruoriltÓJ1ios, multa· automática, 'rô1l
reção �onetária e ri�scisão de par·

,'� t� �.. �

, .

No é!udl(eI'iQ dá C�n(T·O' de' ::rr"{·
U;lme;lto,' tIO. INf'S, . te�e _lugm:, !�' ·c·e'.
rimôniá .

di" conélúsiio ,d;' 'curso 'd��
SisÚméí'; .

de é{Úculo; SimtÚifí'c,,;to,
p,ronlQv�do . pelê,

.

r�ferido centro' .c'
com �. 'cQàperação d� Sec�etí:\ria'.
É��t'L:tiYi; c.Íc- ArreeÇldáção e Fi;;,�a·

1 ...<",. , 1 •

"

•

ljzação. (la Instituto Nacional
.

'de
I ',', ,','J,' \.

.
.

P�evidênda Social.
.

1,,1':

EstivemlT\ presentes o sr, LlH�i!(),
Lúz,

'

'sl!tpérintendente . "regional, sr:

"'1 Francisco) Gomes da Silva; ,repre

sent<mdo o sr, Fernando Ferreira de celameiüo,
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TAVERNA PORTUGUESA
Ruà Jqão Pinto, 13 -,Centro
: (Bem, perto 40 Hotel'Royal)

Ilr.f&tos Diversos
,'I' Diàriqmente Bacalhuu I

e Caldo' Verde 'í'
.

',IAmbiente S�leci�nago
Aberta desde às 10 horas da . 1

Manhã até às Quils da �aqrugí\da , , I
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PreeÍsa'·se em �irll,1a é;p,ecializada 'no R�riO �ÉDICO,HOSPITA LAR.

EQUIPAMENTOS DE ,I.iABO�A:TÓRIOS E' P�(WUTOS QUíMICOS, moto

rizado e co�. prática, par�'s�n�a\ Catari�a ,e. 'Oeste ..
do Para�á, . I:��oe�s\ano ser,em pe�spas, Jovens e 'd� l)oa ,!presentaçao, .

'--Cartas detalhadas com pr,etenções e' Cmriculum Vitéle, par.a CéllX3

'postal, J.,156 - Pôrto Alegre - RS.
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Prefeitura
faz Natar de
funcionárins

. Gráficos:; -:
elegem··no'v,6��
dirigentes ;:iestá hospilalizad
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O Sr. Limões Rateke fci 'reLI'n·

duzido ontem à prcin(!ê:1ci:: do s.;n·

dícato dos Tt:.alJ"lh;líJo�;É"s n i� IInclú .

. '., 1
.'. "I,

trias GrafIca.s de F oJ:!�mn!1("'Jt .t ','n·
. -do sino. eleitos para, .secretàrfo' D �,'-.
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.•Iiceli Jaeques: de', �C)urá .e �,p!ÍrR te-

soureiro o Sr,'. AmJ1toT)', Sct)��d i, A
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Desde ontem todos os trabalhos do

Pod Legislativo se d�senvolvem no nôvo

prédio, inaugurado segunda-feira. As ins

talações da Assembléia que, pela sua sun

tuosidade, para muitos parecem estar mui-
I '

to acima do que seria necessário para
abrigar condignamente aquêle Poder do

Estado, 'quando por mais não seja pelo
menos vêm demonstrar o aprêço de Santa

Catarina pelo seu Legislativo. Sendo um

Poder cuja natureza o toma tantas vêzes
alvo de crítica e que com o decorrer dos'

tempos sofreu consideráveis restrições na

sua capacidade de iniciativa, o Legísíatívo
em nosso Estado continua a' merecer dos

catarinenses o respeito proveniente da sua

eondíção de, eleme�to essencial para o

perfeito equilíbrio democrático., E ao fa

zer entrega do nôvo Palácio da Assem

bléla aos, Deputados nêste final I de legisla
tura, o povo espera ver retribuído em for

ma de trabalho e empenho na solução dos

problemas estaduais êsse respeito que lhes

devota.

,Durante muito anos o Pouer Legisla
th;o funcionou precàriamente nas depcli'l
dências que lhe foram cedidas pela Polícia
Militar do Estado, após o grande incêndio

que destruiu o antigo prédio, da Praça Pe�
reira Oliveíra. E, ao longo dêsse tempo,

o . Legislativo
3J Assembléia' Legislativa foi palco de me

moráveis acontecimentos que se incorpora
ram à história política de Santa Catarina,
alguns que melhor ficariam se Iôssem es

quecidos, outros que vieram honrar e dig
nificar aquêle Poder nos anais históricos

do nosso Estado. Mas, de qualquer forma,
não poderiam por mais tempo' continuar os

trabalhos da, Assembléia instalados no

prédio! da PM, primeiro porque, um, Poder

tem todo o direito de possuir instalacões

próprias; segundo porque a Polícia Milítar

há muito necessitava daquelas dependên
cias para melhor distribuir os seus servi-

"

ços,

Restam apenas mais alguns dias nês

te período dç sessões extraordinárias para

que os atuai� Deputados Estaduais dêem
,I," ,

, por encerradas, as suas atividad-es parla-
mel1t�res da 'Iegislatuj'a i967/ 1971. Dêstes,
alguns voltarão para a nova legislatura, em

.

virtude de terem sido reeleitos, outros per
mànecerão no exercício das suas atividades

de cidadãos comuns, ou porque não con

seguiram a reeleição ou' pontue não mais
,

se candidataram. Mas há. ainda os novos

Deputados, que pela, primeira vez tomarão
-

assento no plenário do Legislativo Esta

dual 'ni'ediante o suf�ágio popular alcança
do nas eleições de 15 de novembro. Com

...... , ..

,.' ,).,.

a experiência dos bons Deputados que

conseguiram se reeleger e com o entusias
mo dos novos, esperamos ter a partir de

1971 um Legislativo cada vez mais furta

lecído em nosso Estado e, sempre merece

dor do respeito popular. E para aquêles
que se despedem' da atual, legislatura, vol- ,

tem ou não, fazemos votos de que termi

nem êste mandato em paz com sua COllS"

ciência e com a opinião pública, em razão

do dever cumprido e bem cumprido.

Há muitos projetos da mais alta im

portância em tramitação pela Assembléia,
os quais deverão ser votados ainda no

atu,al período de sessões extraordinários.

Acompanhando os trabalhos parlamenta
res, sabemos que os mesmos estão sendo

1 objeto de profunda análise nas comissões

técnicas da Casa para depois serem leva

dos à apreciação do plenário.,Esperamos
, que, no 'exame das matérias em tramitacão,
outro espírito não oriente o trabalho dos

nossos Deputados qti� não o de defender

os interêsses maiores de' Santa
'

Catarina,
com o que estarão engrandecendo o Pod-r

que, se despedem da atual legíslatura, vol
lhes proporcionou instalações rlígrias e

mH;"S�nSqs para o desempenho das Sl1�S

stividades, sente-se com, redobrado direito

de permanecer atento ao seu trabalho.

o Executivo ao Leaisl tivo
o Governador 'Ivo Silveira, discursan

do por ocasião das solenidades inaugurais
do Palácio da Assembléia Legislativa, acen

tuou que; expressão do seu "apêgo às insti-

'tltuições democrlticas", a "majestade' ar
quitetônica" da obra tem "o propósito de
'significar a majestade do Poder que ela vai

abrigar". Acrescentou que' assim presta
homenagem também à "cultura política da
população catarinense e acompanha o sur

to de progresso que surpreende a capital",
Na verdade, as linhas pomposas do

edifício dizem'mais do que a exaltação
do bom gôstQ. e senso estético que teria

presidido' à concepção arquitetônica, por
que expri;mem o 'respeito de,vido à magnitu
de -da fli:nção que se haverá de exercer riD
recinto parlamentar, vinculada à' pereni
dade dp regime democrático e representa
tivo em que gostamos de viver. Por outro

lado, nada mais justo que ao edifício sede
do Poder Legislativo, em cujo n1n',;Írio
ressoarão os anseios do povo catarinense,
lidimamente interpretados, se Imprimis
se, refletida em beleza e esplendor, a cul�
tura duma gente que se vem impondo ao
rest<? do p<\ís por exemplos de lucidez po'
,lítica, de tenacidade ré'alizadora e de enér-
gicos esforços buscando cf desenvolvimento
do Estado.

b Governador Ivo Silveira pode, bem
assim, falar, com autoúd�de moral e cons-

ciência ativa.. "Fui .educado" - diz -

"na devoção às libérdaeles públicas e te-

'nho aguçado o instinto de conservação de

las até entender que e regime, como o de

sejamos, só conheceremos após completar
se o. processo de 'correção elas falhas que
o desacreditavam".

Deve o ilustre Chefe do Poder Exe-'

'cutivo, nesta altura de seu' mandato qua-
- 'se concluído, sentir-se intimamente alegre,
podenelo encarar frente a frente a própria
consciência sem experimentar o amargor
de qualquer frustração. E' que, no decur
so de, tôda a �;ua gestão governamental, nem
por �m insJante traiu aqueles princípios
que Jhe plas'JTIaram,a formação política. Em
nível de superioridade suficiente para per-

'., sonificar os, mais altos interêsses de Santa
Catarina, ein momento histórico, de tão.

profunda ,�ignmcação, prom,?veu, com

acêrto, a mobilização integral do Estado.

'para uma arrancada às metas de expansão'
econômica, social e cultural. Nunca qedeu
a sugestões. que não as que partiam das
realidades c�tarinenses. E é ponto dos It;lais
altos ele suà administração a lisura na a-'
plicação dos recur.sos oJ.-çameritários, tão
sàbiamente 'distribuídos e expressos numa I'

consagraelora série' de numerosas e grandes
reaJizações.
,

Nenhum dos setores de atividades pú
bUcas escapou à provisão administrativa,

Regulamento d
Deixei lá uma sug'cstão para qne as

normas e rcgulamenthos do hotel fôssem
ajustados à realidade,. Mais ou menos estas:

ArL , .. O café' da manhã será servi
elo nos apartamelitos no horário elps sete
às dez ela manhã, cqm invàriavelmente 30
minutos ele atraso sôbre a hora desejada -

sempre sup'eriorpletlte frio, A acompanhá
lo, brioches originais (o.s de que Maria
AntonIeta falou, no' alvorecer ela Revolu
ção Francesa) bananas recém coihielas do
�acho (e, portanto, verdes) e geléia :\sur
prise" (quem lhe suspeitar a matéria.. pri
ma recebe uma diária de bonificação).

Art. ' .. O Hotel manté,tn, à disposi
ção elos srs. hóspeeles, um econômico ser

viço. ele tinturaria, Tão econômico que po
êle V.S. não paga absolutan;ente naela, de
vez que é tarefa humanamente impossível
,conseguir quem lhe lave uma peça ou pas).
se uma calça. A nossa resposta é sempre:
".Infeliz111ente, não funcionamos nêste ho
rário". Nêste dispendio.so item V.S. não
gastará nada.

Art. ,:, Temos um set'viço permanen
te de "despertador". Se V,S, pretende via
jar a elesoras, nosso serviço cncarregar-se-á
de acordá-lo. Não obstante e' no intuito de
cobrir qualquer esquecimento dos srs. hós
pédes, há um departamento paralelo com
a missão precípua de acordar todos à par
tir das sete da manhã. Nêste afã, contrata
mos pessoal altamente especializado, bem
como màqtlinàs de' grande eficiência: pe-

dreiros, carpinteiros, serras circulares, be

tonerias, caminhões basculantes, Se lhe elis-
,serem que êste equipamento promove' tão
sàmente as obrás ele ampliação do hotel,
não acredite. Eles estão lá, homens e má

quinas, ao lado elo seu apartamento, jus
tamente pa ra despertá-lo. Afinal, as cata

ratas são mais belas ao amanhecer.
ArL ' .. Nossa cozinha é internacio

nal. Nosso maitre fala seis línguas. Esta
mos em condição de servir os niais requinn
tados pratos, desele que sejam filet com

fritas e frango assado.
Art .. :Em nenhum outro estabeleci

mento deSta classe V.S, terá ocasião de

comungar com a natureza de maneira tão

completa. A borela ele nossas piscinas V.S.
sentir-se-á como' se estivesse 110 coração
mais de,nsa selva: borrachudos, perriilon
,go�, peJrcevejos, forrlligõe,s, vespas .. , e�
ao entardecer, com alguma sorte, um "even-
tual casal, de morcêgos. \

Art. .. '. Assim como o estilo do pré
dio, em colonial brasileiro, o seu equipa
mento também prima pela originalidaele.
O telefone elos apartamentos, por exell1I:lo,

'

não funciona _:_ nem interna, nem exter

namente. O cassino não tem jogos, mesmo

os permitidos, As boutiques não têm mer

cadoria. A biblioteca não tem livros. O
bar não tem uisque. Pensamos que nada
deverá desviar a atenção de V.S. das mag-
níficas cata1;atas. \ ,

Art. ... Se V.S. ainda não notou, te- .

\

atenta aos problemas que desafiavam o

Poder Púb1{co, Nenhuma região do .Esta
do ficou apartada dessas providências 'do

Govêrno, ao encontro de necessidades e

'aspirações coletivas. Tudo isso contribuí

agora para que, em vésperas de retornar ao
seio do' povo, o sr. Ivo Silveira esteja ca

pacitado de que o fará podendo contar

com o reconhecimento geral de seus co

estaduanos.
Pois bem, Tendo ascendido d� Presi

'dência elo Legislativo, há cinco anos, à
Chefia do Executivo, nada evidentemente

, lhé poderia ser rnais
:

confortadbr e grato
do que, depois de tão brilhante trajetória
político-aelministrativa, ter' sido. êle' quem
pr�movesse a construção de sede cqndig
na para a Assembléia Legislativa, não

sem, por' igual, realizar idêntica promoção
para com o Poder Judiciário, ao qual, além
do Palácio do Tribunal de Justiça, deu
em várias cómarcas do, interior a sede

própria àos respectivos Foruns.
E valem como legenda à personalidade

dêsse benemérito realizador, as palavras
que, iniciando. o seu eliscurso no ato da

inauguração do busto de bronze do Go

vernador, pronunciou o Presielente da As
sembleia Legjslativa, deputado Pe&o Co
lin: "Por d,ireito de conquistã e sem favor
de justiça, Senhor Govel'nador Ivo Silvei
ra, sois credor da reve�ência e da gratidão
dos catarinenses"

Gustavo Neves
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.TRIVIAL VARIADO'
VOANDO BAIXO

,.oi
,--

Notei que tenho escrito umas coisas muito tristes ultimamente. Deve 'Iser reflexo elo que me vai na alma, pois nestes dias me sinto tomado d�
uma funda melancolia que pesa e desconíorta. Talvez seja a aproximação I

do Natal que me faz assim tão tôlamente triste, tão noiftálgico e enfado-/, [ 'I
nho. Mas sei que não tenho o direitó de amolar os meus leitores Com essas II fi'

bobagens'; se assumo o dever de preencher todos os dias êste espaço de,

página, melhor faria eu se o utilizasse com coisas' alegres, descontrajdas,
produto de uma imaginação mais aberta e inteligente que não pesasfj,_e tan-

to.

Eia, cron ista, elesperta e levanta a tua cabeça; sai por aí a semear

alegria e espalha por tôda parte as boas novas ela viela, pois que elas exif- I
, ,1

tem, sim, e estão tão próximas de ti! Abre a janela, deixa entrar o sol, can- ' ,

ta a mais pura melodia e veste a roupa domingueira porque é chegado, �� l,
tempo de cantar e brincar e amar. Esquece a tristeza, sacode-a Como à 1 !
poeira dos teus ombros e não olhes para trás, nem para os lados, nem para ,

I,'

lugar nenhum. Fecha os olhos e fica imaginanelo, então,
I

que tu és bom e .) I
tudo o mais que te cerca também e não te entristeças com mais nada 'que, j
não vale à pena.

- ,

1 :

Tivesse eu a virtude de escrever crônicas tão engraçaelas e inteligentes: ,

como Paulo da Costa Ramos.ipoderia fazer tudo isto. Mas, cronista me,-
i nor.. o que tenho a oferecer é apenas o produto do meu trivial cotidiano e,

I da minha tristeza interior, o mais elas vêzes em páginas tão esmaecidas de

,

brilho e quase sempre, tão melancólicas, ah, tão melancólicas que até che-

I gam a suspirar ele melancolia. c.

'[ Mas assim eu vou tocando, como posso,' e dia há de' chega} em que

! 1 um eS,tal?, me fa�a produzir coisas ll�àis al�gres e.
- valha: Deus!" ---, mais

:1' agra(�wels aos leitores: Por enquanto, porem, aSS1m' estou e, afinal" o qule�,
, fazer. "

,
I "', j ,.6d,1181" •

1 '. , ,I ,I�II. I

I Como estamos no fU11 do ano, resta, pois, a esperança de que' 1971.,
me proporcione uma colheita mais fértil na árida seara lit�rá'ria onde' vou

! colhendo estas hortaliças. Minha agenda até 31 está praticamente tôda ta

I mada com mil compromissos e é muito provável que, aqui e' ali, eu vá cis

j canelo assuntos mais amenos para dêles me abeberar nas crônicas que es-

crevo. E os meus dias passarão entremeaelos pelo trabalho diurno. e pelas
festinhas de confraternização e coquetéis, noturnos, ossos não tão duros de

,

roer no cumprimento elas obrigações sociais e, dos deveres profissionaisr
Mas às vêzes até isto chateia, einbora sejam os melhores os meus propósi-i

: tos ele não me deixar eníarar nêstes últimos dias ele 1970, ano que; a dei
,I peito ele tudo, tanta coisa boa me trouxe.: Mas isto será assunto de uma

próxima crônica, como o Natal também.

li "

Hoje, eu me encerro na minha insignificância e me rendo a essa bru
ma' envolvente. Não sairei' de casa; descerei as' cortinas e me, deixarei fí-'
car na penumbra ela sala onde espero adormecer até que um anjo entre

pel,a janela entreaberta e me venha dizer que � noite esta cheia ,.d€ estrê-,
las e que a manhã do outro dia será, de Sol e azul. E então eu despertarei
já não tão triste, já não tão enfadonho, mas simples, puro, e bom.

ti

:'

I
•

i

Mareãío Medeiros,
I filho.

"

,
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A pATA DA POSSE s- búna- de Oontas do Estado. Salvo
surpTês� de·'última hora, cuja po�- i
sibilidade é mais que remota, qua- '

se impos,sfvel, deverão S'8r reelet:
tos os Conselheiros Nelson Abreu'
e Nilton Cherem, para
cia e vice-presidência,

, mente.

,i
CASA NOVA f I
lf!i�· d.·t � .1

•

i

Ontem, na Assembléia Legislati- i
va, DePutados e Q pessoal da Casa
anç!avam' :um 'tanto deso'rientados,
perdidos pelos corredord: do nôl i

, ,vti>prédio, perguntando,se uns a'os
'

, ; f:lutros, onde ficava a sé2ão tliÜ
ori&le 'se encónt�àvà tal funcioná:
rio, Un: parlamentar, que tinh�
que compar,8cer à sessão da Co:
missão de Finanças, passou 'o tern�
po todo perguntando onde sérid
a reunião e quando descobriti esta'
\já havia acabado.
Um mapà e uma, bússola seriant

de grande ·utilidade nêstes' primeit
1'OS dias de casa nova. ±

GALERIA

IDOS elll condição de -servir os mais reQuin..,
xos, Segundo os técnicos, o potencial ener
gético das queelas elo 19uaçú é da ordem ele
10 milhões de quilovates, Nós, aqui ao

lado, mantemos um motor eliesel de 10

qui!ovates e velas, muitas velas, para as 18

emergências q�le ocorrem diàriamente.
Art, ,.,N ão se desespere se" à noi

te, na ausência de uisque no bar, d� bara
lhos IJO cassino, de livros na biblioteca,
V,S, fique num estaelo ele espírito muito

próximo do entendiamento. Um de nos

sos salões de estar, CONserva sempre uma

completa coleção ,de jornais e revistas.
Atualmente, estamos oferecendo a edição
do Time com a posse ele Kennedy, "O Es
tado ele São Paulo" que relata a cassação
do sr. A, de Barros e "O Mundo Portu

guês" com uina completa reportagem dos
funerais de Inês de Castro.

x x x '

LeitOl': não se intimide com b Que vai
3dma. As cataratas são uma m�mrvilha, a

estrada .até a Fóz é excelente e I) uísque,
no lado )lar::!guaio, é tão barato que dá
vontade d'e cborar, sabido qué dá -permis
são de "importar" apenas dois litros PElr
capifa. Foi a quantidade que eu trouxe. O
negócio'do hotel e,stá um pouco exagerado.

Falar em exagêro, recolhi de uma re

vista paragllflia: "Relacion de Obras d"'l
Exmo. S"'flol' "residente Alf�do Stro�s
sner, el ,Estadista de.J SigJo"ÍEsses latinos,
quando dão para exagerar. '..

I
,�, ",�""�,="""";:""",�"""""""",�,,,,,,,,,,,.�,,,,,,,,,,,-,,,,,,:,��_"'���-'''''''''''''''''$'''''''''''''''�''''';''-''""!,,,'''*3''';'!

,I

,: �á l'umor,es improcedentes de
! q.ue a posse do Sr. 'Colombo Sal

,

, les seria antecipada de 15 de mar
,

ço para 31 de jimeiro, data ,ém que
tambérl1 assumiriam todos" os no

vos Governadores de Estados. Na:�
';da dissà, prmcipalmente tendo,se
em vista que os rumor,es atribuem
a mudança da 'data a uma decisão
do Tribunal Superior 1 Eleitoral.
Acontece que, na omissão da Cons

tituição da Repúbljc� sôbre a da
ta da posse dos Governadoi:es elei,
tu's em Í970, a competê11cia para ,a

i :�üa !ixa�áo conbe às Constituiçõ�s ,

>'1\lsta;duais,: E'm Santa Catarina ;k>'
, Co'nstituição fixa a data de 15' de'
março e encerra o assunto,
A única possibilidade para aI te

rar esta data seria uma' reforma
':, constitucional, que, a esta altm'a,
só se poderià dar mediante a edi
ção de um Ato Institucional que

I
se incorporasse automàticaniente

I
às Constituições do Estados que

, marcam 'data expressa para o

I término dos mandato's dos atuais

1- e pQsse dos futuros Governadores.
, , 1

MENDICÂNCIA
Nã0 é a primeíra vez - e pro

'". vàvelmente não ser'á a última _

�, que trago para esta coluna o pro-
blema .dos menores em Florianó
polis,

Agor�, C0111 a aproximação do
Natal, as· nias da Cidade andam
cheias de crianças mendigas' que

i , vivem esmolando nas lojas� e nas'I ['l i residências, As cenas se repetem
numa sequência dolorosa de se

ver, mas i,nfelizmente os podêres
públicos quase nada têm feito
para dispensar um efetivo amparo
aos menores abandonados que pe
rambulam Pelas nossas ruas.

I
•

!

HOMENAGENS

o Governador Ivo Silveira vê
encerrar o ano (o último do seu
mandato) cerca,do de significativas

I' homenug'ens que lhe estão sendo
prestadas pelos mais, diferentes
setôres.

Para I
um governante em final de

mandato,' como é o seu ,caso, essas

homenagens se revestem de um

inegável valor,

TRIBUNAL DE CONTAS

Amanljã haverá eleição no Tri-

'I'"'

Será hoje à noite a inauguração ,i
da Galeria de Artes Nossa Senha"; I

\
-.

-� �

ra do Destêrro, montada por Ulnt4
, ,I

grupo de artistas e intelectuais' dai',
Cidade. e que estfi fadada a fazer�,
o· maior sucessp. - !
Os convidados serão recepciona-l.

dos com um coquetel.
I

OSNI REGIS

I� ,

-

O deputado Osni Régis está
preparando para voltar a exercer,
suas atividades de cidadão comum,:
já que não foi reconduzido à Câ.�
mara Federal. !
O parlamentar, que se dedica ao�

magistério, é professor catedrático"I ,

do Instituto de Educação de La,
ges e das Faculdades de Direito e

'i"Serviço Social ,da UFSG.
, :

DISPUTA'
'

, (�
.

.

, !

E�tá havendo uma velada displl- �
ta entré os parlamentares mais em �I
.flvidência da Arena tendo em vis, �
ta a composição da futura Mesa �
Dir,etora da Assembléia' LegislaÜva �
e as lideranças do Partido e

'

do �
Govêrno. �

,Embora nenhum Deputado pro, �
clama-se candidato a nada, há in",
disfarçáveis insinuações nas con.

versa� ,de -bastidores.

<.1
, I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'SÃO PAULO
I.L--,ft,NAS
�;,.Cll\ClJ, rvova Central
Agência Central
,·_bU.â uasa

(\'j .onso ljovero

Augusta
Avenida Rio Branco

.,'
uairro do Limão,
.llar�o de Limeira

,[;, Belémbom Retiro
I' Brás

'

..

,\

Brooklin Paulista
! \ Butantã

Carnbuci -

Casa Verde
Cidade Vargas

. i
. .onsolação

t Grande Av. Paulista
t Li-uaianazes

'

�! Guaiauna
Hei.oi- Penteado
Ipíranga
ltúm

_.'

Itaquera
Jauaquara
Jardim América
Jardim Paulista
LalJa.

"
.

.

�� Laíao do Arouche
i;: Liberdade
;.; Lhi

.

.,,;
, dor Diogo

". Marconi
"

: Mal'e"IIal Deodoro
�'! iVIooc�'-" .

'; Naçr,es Unidas

;
-

, Nossa SeniloPa do, Õ '

hlrc'ÍSO
"

Pari�'

J.:1, .' "Li Souza,
1 , .Penha

"

!
"

l'e!:dize�
;."

ÍfLeli'os

i :: 'praça Júlio Mesquita
!�) I.1gel Festan�
;:-;"nta Cecília
�üllta Ifig�nia.

I 1
G�L·!ta Rosa

. I Jat!tp.na·.' .

1 I .,a,r!lo '. Ar>:1aro

. ".1'
Sà:o Be1;lto
'.,;. <) Judas, Tadeu

I S�o lVirg\lel Pa:1.j.ústa
Senador Qlj.eirós
ciJueira .J�uerio >

'

Tatuané
'rrem�mhé da Cànta_.
reira .

Tucuruvi;
Turiassu
Vila Anastácio
Vila Carrão'
V'Ha' Formosa' ,

Vila Guilherme'
Vila Güstavo

.

Vila Jaguara
�'ila Leopoldina
ih lVLfll+r
"'1" \i[:>d:ma

, Vila 'Nov.'1. Conceição
"Ba Prwdente

--_ ..__._�-�_

[)!SPONfVEL

'�EAL:i.ÁvÉL

, ii:

�\
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BANCO BRASILEmO DE :r)ESCÓNT
,
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SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - 23J.728'.ACIONIS'rAS

CADASTHO GERAL DE CONTRIBUINTES - INSCRIÇÃO N'? 6.0.746.948
MATRIZ - CIDADE DE DEUS,- TEL.: 48·9000 :- OSASCO - �Ã.O PAl,JLO,

AGÊNCIA NOVA CENTRAL - AV. IPIRANGA, 210 - SÃO 'PAULO
AGÉiNCIA CENTR,AL - RUA 15 DE NOVEMBRO, 2;!3 E ALVJ.\RES PENTEADO, 164 A 180

CAIXA POSTAL 8250 - ENDERíilÇO TELEGRAFICO "BRADESCO"

CAPITAL, E RESERVAS (.... ", .... , Cr$ 245.227.447,07

SÁb PAULO

Vinte e Cinco de Marco'
Vinte e �uatro de Maio
SÃO PAULO
INTE.RIOR
Adamantina
.Aguaí

.

Agudos
'

Alvares Machado
-írneiicana
Américo Brasiliense
Andradina

'

" Araçatuba
Araraquara
Ataras
Artur Nogueira
Assis'
Avaré

Vitór'ia da Conquista João' PessoaRegente Feijó
Reginópolis
Registro ,

Riueirào Preto
Rinópolis
Itio Claro
Rio das Pedras
Salesópolis
Salto Grande
Santa Cruz do Rio
Pardo

,

'Santa Fé do Sul '

Santo Anastácio
Santo André - Centro
General Glicério -

Urbana
Santos - Centre

, Gonzaga - Urbana
São 'Bernardo 'do'
Campo - Centro

Rudge Ramos -

Urbana
'

São Caetano do Sul
Sao Carlos
São João da Boa Vista
Sao José dos Campos
Sao José do Rio Preto
'São Manuel-

'.

'
.

São' Sebastião'
Serra, Negra
Sertãozinhb ".

Sete 'Barras
S<ú:ocaba
Sóuzas

'0/ Sumã.i;e
"

Suzana'
'Tabatinga ;

Taq�l�ll'Ítinga'
Jaguaritu1:>a· i /.>' '.'

Tatuí .'
.

'niubaté
Teodoro Sampi!'io'�, .;,'
Torrinha'

- Tl'tlIJemhé
Tu-3ã

c'

1 '.

'1'uyi Paulista.
.. V'"linhos
Valparaiso
Val'gem Grande do Sul
Véra Cruz'

"

Vinhedo .

VotüjÍoranga

Indaiatuba
Indiana
Inunia Paulista
Irapuru
Itaberá
Itapetininga
rtaporanga
ltariri

(
ESTADO DO CI;ARA
Fortaleza

ES1'ADO DO PARANÁ

DISTRITO FEDERAL
Lrasília

Curitiba - Centro
lhollsenJlOr CelSO -

Urbana

Apucarana
Arapongas
Assai
ASLOrga
banaelrantes
Bela Vlsta do' Paraíso
Carnbará
Cambe
Campo Mourão
Cascavel
Cianorte
'\;lt:velllndia
'Colorado '.'

Cornelio Procópio
Cruzeiro D'Oeste
Floraí

, uoio-Erê
Cuarapuava
Ipinora
Icaraíma
Itamne -,
J«IHlaíá do' Sul
Lapa do' Paranf
Londrina
LV+anc!aguaçu'
l'/iHJic!aguarí
Marialva
lVJqI'iJ;igá ,

Nova Esperança
Palmas

.

Palmeira
Paranaguá

, Paranavaí
·Porna Grossa
ltolândia
Saúta' Amélia

( ,

ESTADO DO ESPíRITO
SANTO

Vitória

Itanba
itatinga

, Itirapuá
ltu
rtupeva
Jauoticabal .

Jacareí
Jacupiranga
Jaú

J .rundiai •

.Iuuqueirópolis -

Juquiá .

1,':l,ú,jal Paulista
Lavinia
Lençois Paulista
Limeira
LlIlS .

'

Lorena
Lucena
Lucecia'
Macatuba
'1\';dl'lÜa
Aiárunópolis

,

Maua
.

. �\úcl'ldiano
, Allf$l[idópolis
l�iogi das Cruzes
J.I':l.o,t;il Guaçu
'Mogi M1rim
,.Monte Alto
lliollte Mor
l\'lurutinga do Sul
Nova Odessa.
uricllte
l)sasco
li:waldo. Cruz
Our[úhos
Ouro Verde
hcaembu'
Pal'aguaçu Paulista

ESTADO DE GOIÁS
Goiania :_, Centr-o
Campinas - Urbana
Anápolis
Carmo do Rio Verde
Céres
G.oia!1�sia
Goiás
Innumas
Uàberaí' �

Itapuranga
y

Jaraguá
.

.Iataí ,

Miracema do Norte
Pirenópolis ;

�. oranaàtu
Jtubiatabá _-! .,

São Miguel do Araguaia.
U�yaç,�, ,; 'I,

E,g 'fADO': ;Q;b.
.GUANAuARA.

Rio de �,Ú1ei+o �

Centro· '

·.tloLáfogo \
COlJacaban3
lpaneh'la

-

luadtiréil'a
l\'l9rçaJ:jo -�,as ,;Flôres
Praça' ,Séiens· Pená
�;r;.io

.

Crist6Vã0.
..

Vi,sc'cinde p-e: Jnlm,llna ,Sf(nLél Cruz CiO Monte
Castelo

Si.:.o - j oào do Caiuá
Sáo Mateus do Sul
Seio Fedl'o .do Ivaí
Sertünópolis
Terra Bõa
0lliuarama

-t.•.",-,.. 1.1.1

._,<'U : d Bonita
oarretos
»arríuna
:LJaUfU
LelJeJouro
i:a<j

.. u:i:sui

._ 0,[ a�éia
,.cOLUCiltÍ.U
.... i',�d t,;Libas
"rauna '

�.)!�reuva
Caçapava .

l_:<I' eranuía ',

Campinas ,- .. Centro
":;al'lIlo - Urbana

·

'v iw industrial'
�
tJ i'bana

.

,\ Cândido Mota
Cáranicuiba

..

. Cird:Qso'
C;"stÚho
latanduva

.
·

Cerqt;teÜ'ê). Cesar .

Lleiúéntina '"

, �9Sg;lOPolis
. \ ;"o"ü!Or�una

Cütia .

(;niú"i1'o
J�rcfdema

· .l)l'dcella
D\.I:"l nna·
Llclbra.Qo .

.itéliând6polis
Ferraz de Vasconcelos
F'lvi-Ída Paufistá .'

:!.
.. '. \ '

.

I :

.! .

ESTAÓO' DO'
:MARANHÃO

Sáo Luiz
ral'apuã
Paulmia;
Pedémeiras
';"edi'e�ra
Pedro ele Toledo
!'enapolis
PÍacatú
Fiüdamonhangaba

. ;, Finhai
,
,J

,:;; ; lhi'acicabà
� Pitajú

l:ü'ajuí
poa

.
,

Pompéia
Pôrto Feliz
Pórto I Ferreira·
Praia' ·Grà'llde· "�o

Presidente Alves'
'Presidente Berp.ardes
Presidente' Prudente
Presidente 'rVenceslal1
1!l'ornissão

.

Q!leluz
'. Quintana

Rancharia

EST4DO. DE MATO
" GROSSO

Cuiabá
- Aquidauana
C:�mpo Grande
'Corurn1:>�
DQurados ,

F4·tirl).a d\) ,sul,
Pónta ;:'Pbrã' ,.

RondonóRólis
T'tes Lagoas:

eSTADO 'DE MINA�"

'GERAIS
. �elo'�. Horiz.onte "

I GQvernaâor 'Valadares
Juiz de Fora ..'

UbérabaJ
Ub'erlârtdia'

ESTADO DE
P8RNAMBUCO

Reciie - Centro
Conde da B6a Vista -

Urbana
Imnerador - 'Urbana

. Ma�del .Pinheiro -.

Urbana

ESTADO DE.'
ALAGOAS

Maceió :.; ,'..
." �, ',"

Fl'ailca
(}ali'a

..

Gàr'ça ..
Gewlim{
GUilnl;bê '!.

Guair'à
Guaraçaí
'Guanntã -

'Gual'aremá
\ ,w!}2tinguetá, .;

· Guariba") ,.-

Guàrulhos - Centrd "

Vila Gàlvão - Urbana'
:Herculândia
lacri'·

'.

Ibaté
, Ibir<!l)ellÍa,

.

. Ibitiu'va,
IgJrarava ,.

,

EstADO" 6d':J.",
AMAZONAS"

,
Manaus

ESTADO P4 B.�.,",,14
Salvador.. - .Centro·
AvenIda. 2-. Ur1:>,�níl

, "Ca1l:;ada",;,," :,,!:JMiá'n\a;.� ..", ,

Sé - Urbana
. Ooração de Maria ,.'
Feira de Santana 1',
Ilhéus' .' /,

Ipiau; 'ESTI,IiDO DO PARA
Itabuna, , .. '. ,B�lém

'

,

ltapefininga, .

Jequié
.

ESTADO DO PIAUí
Teresina

EsrÀoo' 60 RIO;"'; •

DE JANEIRO
Niterói
Barra Mansa
CamÚos·
Duque de paxias
Nova Iguaçu
Petrópolis ,

Volta Redonda."E&TAOq pA fARAí'BA,
.... \

,', :

I

•

ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

I
-Naial

'ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

Pôrto Alegre - Centre
�ndtadas - Urbána \
1< arrapos - Urbana
hlS'SO D'Areia -

Urbana'
-, : I

Voluntários da Pátria J
- Urbana

B<1_gé
'

Caxias do Sul
Pelotas
l.1O Grande
Sao Leopoldo
Santa Maria

'1

E.STA.D,O DE SANTA
- CATARINA

.t

Florianópolis
Araranguá'
Balneário de Camboriu
Llumenau
Bôa Vista
braço do Norte \

Brusque'
Caçador
Campos Novos'
Canoinl.las '

Capillzal
Chapecó
Concórdia, .

Criciuma
Curitibanos·
Estreito
G�spar
Ibirama
1mbituba
Indaial

. Eaja1
ltuporanga
Jaragu� do
Joacaba ,

Joinville

i
, I

/.

Sul

Laguna
Lages
Lauro Müller
Mafra
Orleães
Pôrto União
Hio . Negrinho .

luo do Sul
.

Santo�A. da 'Imperatriz
São Bento do Sul'
São Fraricisco do Sul

. São Joaqu'Ím
São José do Cedro
São Miguel D'Oeste
T'aió � 7 .. , �, '. "

Tijucas
'Timbó ,

Tubarão
Urussanga
Videira
�\.anxerê

\: I

ESTADO DE SERGIpE .1

• Aracaju''.

_._._.-_.�_.-�,� .._--'.:-:-.--'�,-:--,_ _j__:__ ------�,._-__:_.-�----. .,-----.._- I
. ,

iBAL.,ANCETE EM 04 DE DHEMBRO DE 1970, COMPREEND :"NPg .AS O,PERJ:.\Ço�S DA MATRIZ ,E 436 DEPARTAMENTOS

___ .-...
1

;'_. ...__-'-.- �_--'''''-'"- -+-�-- ..__._,-- .. --_ .... _ ... _ .. _._._.__ ....... _ ... _._

A T I V O PASSiVO
--___..._ .... __ ..__._-----=----�-

'. q
NAO E)ÜGf'lEL.
CAPIT�L :.;, í

'b�DomjCifiid@� nÓ País
De . Domiciliado's no �xterior

••••••••• '1 : •• �l ..
'

" � '.,' .
, 124.040.213,81 ;r

\
131.250.000,00

--,-

543.715,315,15
410.181.'713;'11

AU'hi.énto d.e Capital· " .

Correção Monetária db Ativo ,.
i ,- ,

Ités�:r;vas e '. Fundos .

�-':' ) .....

I t·�; ,'.

�
_

:,. :EXIGr\le[' �.
j DEPÓSITOS

À 'Vista' e a Curto Prazo
Dn Púh!i('f)
De Ddiniciliad'os no Exterior
De Entldades Públicas ..... ,

À pT:üDlJr'AO' ,. , ,

AO COMF.RC'IO ;.:.' .

A. ATIVIDADES NÃO'ESPECI·
FICADAS ..... , ..... , .. ,

A P.NTIDADES PÚRI,ICl\S ..

A INSTITUIÇÕES FINANCEI-
RAS

'
'

..

EM LETRAS HIPOTEC.�RÜ\S

OUTROS CRt:DI'TOS"

BANCO CENtRAL - Recolhi·
mentQs .

Crpf!!ics. Dor'. e Ordens em

. Compensação ou· ii lieceber
Adiantamento Sôbre Cambiais

e Contratn di> Cârilbio
A ('ionistas Capital a R�alizar
Correspondentes no País ... ,

M�i1:ri" .. DepC'rt. e Corresp. no
F.x1er;n'· PlD M. EsfTane'eira

!\ilA.•j7 n,"íiart. e Corres!)': no
E-�'fori(lr Pln l\IT.' N<!r>iona! ..

.

D"�'l,rf" '1'''\1t(l� no' País .

Outras Cont;�� .

_� l

!
I

I , "

i V !I! .. (lP F.!i E �'r::NS
'll(

,', .!

\'. .

178:791.278,31
1.072,307,'71

•• ',' J' �

:-'_

'---,- 1.407.392.316,39
-,-

, 1.138.760.614,94
-,-

103,090.039 25

14ü'..764.866,84

171.408.901,13

. 4.6n.411,75

À M6dio Prazo ,: ,

Do Público
i\.' Prazo Fixo 1.989,062,02
Com. Correção
M.oriet�ria J 10.830.532,42

De Entiâades Públicas
.

-,-

'J

12.819.59�,44

-,-

13.322.�50,05

5.379.5\)4,20

/
.

::,
, I
11

Tit1l1ps � Ordem do' Banco'
r,enfT� I _ , , .

OntrQs Valo1'''s .' : ., .. 1241.788.97800
,

TOTAT, DOS DEPóSITOS .

. OUTPAS éXIG!BILlDADES'
Cheques e Documentos a

T,.iquidar .

'Cohrança Efetuada. em Trân·
,

sito
.

. '. , ,

(Írrlens de' Pagamento : ..

rOnespf1T\dentes DO. País ...

. M�triz. Depart. e Corresp. no
.

Rxterior eui M. Estrangeira
M�triz. Depart. e Corresp. no

Exterior em M. Nadonal ..

Dp.n�Í1't.;lfl''''l1tos no País ' 3'7t:;.I�()�.R()2 43

.", Outras Contas .. , ..

'

,,' 3",06924361

\

"O��If;t{t�f� (Especiais)
.

Re;p,bim�nt�.ii, .por Conta, do
p,souro Nacl'Onal .

R�desf'ontos e Empréstimos no

B:mro CéntJ'al .

'

... : . , .. , .'.

Dpnlisitos Obrigatórios
F.Çr.'T,S. .. .

ObH�iÜ;iíes por Refinamento
, é, Repasses' Oficiais ,

Outr;:ts Contas ,.,,:', .

Pen�

IMOi3'L'Z.�OO
I

329.281;72
414.314,6929fl
75.750.323.41 825.613.74036 72 O{l�l.g:-l9 98

22.327.697,57

.

990,318,74
21R.147.7M 02
25.041.223.98

22 847.879.79 2.229.011.213,09

I .' 21.469,572,24
Tm"v";s de )Use, Reavaliação e ImóveÍs em

r� ..... ;·tl"'ll-;-'�o. , , . " . . . . . . ,\
• l\'j'rJ"H,ários _ .... , J • , ..... • • 34.932.458,85
1\,,,(,,;";0 " Utensílios'.e Allno'
x"xifado

146.350.506,57
,

89.500.206,37

56,786.329,01
I

25.994.039,79
...... , , , 21.P53.870.16

.•

.

,.\
.

<'.

Tl1sblaciío da So�iedade: ..... : .... ,.',... , ..

78.945.87892
6.059.908.96, -:-,- 203.W).835;5�

106,623.112,87
1.273.447,398,62

3.936.258.'i73.97 \ TOTAL

. \

C�!�'T'tA/TSADDE(') PENDENTE
, ';

.. ; ::� , .. , ,

'" COMPENSAÇÃO , .. , .. , , ..

�>' ,:, "'-1\1)'" r'lI=MnJ::""TI= , :,.
: ; .. ,."

cnNTAS DE COMPENSAÇAo , , 'I' ':
' .

TOTAL! .(,
••..•..•.••..••.• ' .•.•.• 'r" .••.••••••••••

131.250.000,00

-,-

19.612.771,87
9'L3fi4Ji75 20 ,

•
,

"1.510.482.655,64

12.819.595,44\

1.523.301.950,08

'508.384. i84,05
. '

221.969.606.28 2.253.655.740,41

11'i3.928.1R787
1.273..447.398,62 .

3,936.258;773,97

I,.

:1, VI$TO DO CO�SELHO FISCAL DIRETORES, ,BANCO' BRASILEI�O DE

iii a) Lili· Silv"ira il) M.rio Co('lho Aguiar. ,---DECONTOS, S/A,
i� a) Dr; C:Vf" Ph"�ir;. D6ria 'Ij, a) Dr. J. Cunha Jun,jor a) Basilio Trancoso F,i!ho 'il) Altil10 Avian' São Paulo, 08 de dezembro de 1970

\'I� �) Lo,,, d� S('tllil Leii.o, '\ :1) D".,,,+� Fran"isco Sass'i a) Lf?onFlrd,., Grada JUllipr a) R'''!I Pass"relli a) Manoe! C,1bete - CONT�DOJt
:, � a} Vena�do de Souza

.

. a)
.
�mador Aguiar a) Lazaro de, ,M,eHIl Brandão a) Jarbas Meireles T. C. -....: C. R, C. Sp, n. 36.611 I I

".:t �;-_
.. --�'-

-�------'. -�- ,---,==,==--�-----"�'::c�..:....�iiIii�Iiiii'··_·I,.-4i1iii·íoiii·-·�iiiijiô�iiIii·,.;;....i!i'·-iiiiiiíiii.......�iiiiííiiiii�;,.".;.;;.......�.........._.;;....-..._......;.;�...,t,;;õ;i�....--................;,..mJ·�I� ...._ �-,
__ .�aa:w:=I��,? _._. . ... _ . � �.� . .

I -

.

.

��
• .. _.� --- ._-- --_........ - -- - •• ,�,_.- --._� _. _ .. � _. _'.• -

-I

'Cor�1 cantará hoje
p,ara soldados da PM
"',,!.'

I
A Assocíação Coral de FlorianópoliS ' apresenta'

se às 20 heras de hoje no Quartel General da Polílcia

Militar, prosseguindo na programação de fim-de
ano para concertos populares. Estarão presentes
todos os componentes do coral 'e a regência estará
a cargo do maestro Aldo Kriegel\�Outras apresenta
ções serão realizadas na Capital "e o encerramentn
da temporada está marcado �ara sexta-feira, na Rua

Felipe Schmidt, , "',

De outra parte, a Assessoria ;dé Relações Públi·
"cas da PM está elaborando o programa da Semana
de Cultura, Art� e Entretenimento, que será insta

lada sábado às 20 horas no "Deatr0 Alvaro de Carvas

� lho Com a exposição de trabalhos de artistas de Rio

do SuL
A seguir, a Banda de Música da PM realizará

um concêrto sinfônico, sob a feg�ncia do major Ro

berto KeIl e, posteriormente, b Bánd Show fará mais
um espetáculo de música poputar.

I
I

Tesiemunna,s' à-e Jecvá
fazem congresso no- ,tale

Bluménau ..-foí escolhida: pa�a ser a sede do pró
-ximo congresso cristão ct"à& Testemunhas de Jeová,

programado para O' dia 24, kté 27 do- corrente, 'tendo

por local o pavilhão da BRGEB<..

O conclave, patrocinado pela Sociedade Tôrre

de Vigia, de São Paulo, cam 92 filiais em varíos pai.
ses, reunirá mai� de 3.000 'testemun�as de Jeová de

tôdas as, regiões de Santa Catarina.

Segundo informações do sr, José J. Achar, mi

nistro' presidente de urna das. congregações, tôdas as

providências estão sendo tomadas para 'Ü bom êxi

to do conclave, bem como de outrds dezesseis que
serão realizados em' -todo o tel'l'i'tório nacional, es

tando designada uma equipe de 25 administradores

e dezenas de auxiliares volup�ários, C0m a incu)l1hên�
cia de providenciar hospedagem para os visitantes,
limpeza do.' local, pre]1laro de fefeiçõ'8s, condução,
insta:laçõ�s sonoras, etc;

.

Além de, filmes coloridos, 20 oradores experientes
.e,· qualificados expl'anarão diferentes t�mas bíblicos,

O ,encerramento se dará no ,domingo, dia 27, com
a ,palavra do orador. sacro, ministr� Erich Katner,
às 16 horas.,(';. I

• •

, ��'!-.�.:
Através de notas distribuidas à imprensa,

Testemunhas ,de Jedvá estão convidando todos
catnrinenses a participarem db: Congresso.

as

os

..i'

" .'

CUrfaS SmUi�c4iS p�ra �"
O Ministro do Tr�balhõ e Previdência Social,

Prof JÚlio Barata assiFlOu; nesta serrana, as cartas

sindicais rue três entidades dé 'agricultores em San

ta Catarina: Rom Retiro,' CamPo ,Alegre e Xax_im fo

ram reconhecidos 'legalmente' pelo, Ministério do

Trabalho,. pevend9 os si�dicato�, nos pró?,imas dias,
receberem o documento firmado ,pelo Ministro, au-

. 11
torizando o seu efietivo funcionamento. 'I

Com a -inclusão dêsses sindicatos, a Federação
dá Agricultura ,de Santa Catarina - FAESC \- pago
\- . \

,

sa a contar com 135 sindicatos reconhecidos e outro,·

15 a espera' de ...reconhecimento governamentaL

I: .1
!I,
I'

TECN!COS FAZEM SELÉÇÃO"

CÓntando com inscrições de -190 técnicos agrí
, -... I

colas e médicos v:etehnários 'serão re<tlizados 110J!-,
no Centro Prático de Treinlj.mento da' Ncaresc --

CETRE - os testes de admissão para ingresso n')

Cúrso Pré-Serviço, a ser 'realizado no próximo aDl

Êsses técnicos, na sua maioria recém-formado
..

'Se aprovados 'na seleção, deverã�' fr,equentar, em'H
gime intensivo, o curso preparatório pré-serviço, ·pfl
ra o ingresso nos quadros ,tta Secretaria da Agriçul
tura e "da Acaresc,

Os testes para engenheíros agrô amos será)

r€alizados no dia 20 do.- corrente, encontrando·se in:..

critos, 141 engenheiros agronômos.
I

,SINlHCATOS PEDEM REFõR!ÇO..
.

.

Reunidos na semana passada, no Centro Prátic"

de Treinamento da Acaresc,' os sindicatos .de AgI:
cultores de' Santa Catarina, associados da FAESc:,
pediram ao governador eleito Colombo SaIles, refôJ
ço consideráv,el ao Serviço de Extensão Rura.l.

'Em memorial que .será entregue ao Sr. Colombr'

SaUes, nos prin)eiros dias, pela FAESC, os represei
tantes dos sindicatos do interior do Estado pedirarl1
ao- Gov�rnador, a instalação de escritórios do .Se
viço de Extensão Rural e!11 12 municípi0S das maL
diversas regiões do Estado,

.

Por outro lado, 6 Governador Ivo Silveira e:,

viou circular a tôdas as prefeituras munincipais, sr

licitando sejam' criadas, 'no âmbito municipal, a

Comissões da Campanha de Aumento da Produção
. da Produtividade, \

.

O Secretário da Agricultura' diSSe que, com ,

criação do FEPRO - Fundo de Estímulo à Prodr

tividade, ó Govêrno de Santa Catarina já, estav

promovendo uma campanha de au�ento da prodi
ção e da produtividade, agora complementada pêL
Go.vêi'no Feqeral, em têrmos de .BrasiL

EXPRESSO RI0SULENSE LTDÀ.
linha FLORIANÓPOLIS - RIO DO SUL

."

I

HORARIO

Partida de
'. .

Floríanópóli�
Santo Amaro às 4 �O e 16,30 horas
Bom Retiro às 4,30 hora·s.
Aifr�do Wagner 'às 4,30 e 16,30 horas.
Úrubici às .4,30 horas:
Rio do Sul às 4,30 e 16,3(') horas,
Sao Joaql,lim às 4,30 horas

Obs. Os horários em prêto '1ão funcionam aos domi.,w�.
.Linha Rio do Sul - Florianópolis.

HO�AR�
.

Partida de Rio do Sul,;

Florianópolis às 5,00 {) 14,00 horas.
Alfredo Wagn� às 5,00, 14;,00 e 17,00 horas,
Uribiei e São Joaquim às 5,00 hOl"as:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



t:
�

II

,"

··i

ii

I:
á

�.
,
,
!
).
/

INSTALAÇÕES DE BÀRES." LANI')liífl'TE'rF:s,
FIAMBRElRIAS E TUDO EM RERRIQEftAÇ�O,

1!1 COM TOMAZ

,"

Esportes

,

Nôvo tento assinalou a F�dera-'
r"ín Aouática de Santa Catarina
com o êxito' que acusou a comne

tição de natação, realizada dornin-
.ÇJ.o último, em Blumenau, e que
teve a patrociná-la a Sociedade
Recreativa e Esportiva Ipiranga,
em sU:;J piscina ClW' ';l'i s-r nal-o
do I Cnmneonato Catarinense de
Natação. , ,

Os resultados, que podem ser

consderados co=o 130 " '')''l''a umar
n811C;J1 ('li:" a1Ylr12 erf""'11j ,Lü em

nosso Fsrndo, fC'tí"9r"'1 os �e.,-...pi.1t'·�s:
.3 Prova - 200 metros; nado

);vrp,. :<dultn" marcnlino - 1:0
I�Jtélr Hars HJl1':'in1, F"i- k eh Ini-

.

f:l"Hl'q, com 2':<')"2/'10: 2.0 l11O'ar
i::cl,,1r F11'1'l '[\;;U1lrT r1,) 1r.;'·;·''0''·\ _,... . , ·_t .,�;.:.(.,

ln lu"",. J\"im.d Ora�i·j11) ele) Li
;''1 e 4 O) lugar - Josias B. C�stro,
do Lira.

2.:1 PI·01lil. - 1(YJ. ]11ptros,. naqo
d-: neito� 1n":1·::tryil, f�rl_1'�ino _." J .0
luryar � P':'lijia V, M"7701�, do
Li "a; Co m 1'41"; 2.0 1W!2r ;\'1-"
_f!('lit'l Fr1'1k, elo Ipifi.llW:J; Pc'nita
S. M�nes�s, do Lira e 4 ..0 Fdina
Ia ele A.ndràde, do Ipirallaa.

3.a Prí'V3 - 200 lT}f't,·os, n?cto
li"l'o. adl11t0s, 111fsculino - 1.0
lua,!,' - Marit· An\)'�l:1 Zi1.dl'oo."v,
do IniralW'1. com 2'53"7/10; 2.0
lnrral' - Ro<;,me Cherf'l'l de A
b"i'u. do Lira'. 3 n Me1ânia E. B.
dé1 <;'ilvg. do 1piran?a.

4.0 lUP.'ar - 4x10n motros. r�

VeSRmp'lto,_. nado 4- estilos, ju-i;�nil;
]11q�"'l11i'10 - 1.0 lHaar - e0\line
eh Li"a T"'}is C1ube, desta r;)�i-'
téll (""'1-,�rl", 1101' P odri'1'o A lf"n_
(-1n: Vi ;�;� � R nkl't�"' �()1�� ; �emJ_
pn d' -';0"R/1f": 7.0 lu"';'!j' - E
(';.i·,c ri') 'Inj"q11f'a. de Blu\11enaU,
fn""''1c]:l nor R(Jn;::ldo, Carlos, Re-
1""':- "·P·"':'·"l'l·h: 3.0 llH'(',r - eQui
pJ, eh ]:-i"'·l.i1]p Tf\nis Clube, c�m.
Jn-bto, Cláudio, Ernesto e Pláci·
do.

.

S.;l 'Prov51 - 100 metros, nado
riP, npit0. �dllltO. fC11linino - 1.0
11,,.a1' - R�'lte Frank. do Ipjr;m
çrq ('nm 1 '3Q"· 1,.0 1no:ar __:_ Ma
r:1 TqT(."7'1 da Joiflville; '4:-0 iUP'ar
- Po:1Q �11ri::l. do JoinvilJe e 40.
ln(1''''' - Sa'1dra de Andrade; do
If'j'·Qn9'il.

. _

.

(; � ProV::J - 1.. 0 lugar - 4xl0Ô
.

JTlntm� rf'vf'�:1me"t{), quatro' esti
l�o., ac11J1ho, rn�"(,1l1inn - 1.0 1u
("n," _ T"'-''';'''a <in Li'·,'l. c"m In
ç" ... ,. n ..... ..,v HDin e l'\lri(1'l'l�l, cnm
(,'74"1 /1 í). �nm advp"s'ho. V;��()
,11 ílaçjslência da equipe do' Ipi-

7 '1 flrç-u'1 - 2()() mçotros. �1 .,do
Mnr]lav, Y·:fqntil, f"111i'1ino _: 10
lrnr .� Li1ia;me- T. n n.fl 5ilv�, .

(11 hi"�I'1(T'n �,n'n'�}'A.D-"100;",,<,:?'
ll�tn�',(��� . -r:Ilt}\;n��,;é:���r,���:�,;:�" c,.
J ir;; -;;Jhq ,L;JAfle;:' K'§llki ,:clpl"lr�J;h' .

ga�� ,;.:;, ""'.�>� �"},,{.;.G"'�· "';V::.-"r" 4':""",'" -,..
t r� .' .

10.a Prova - 10.0 metros,' na
do borboleta, � aspirantes, Ierni
nino - 1.0 lugar - Marit A. 7a

drosny, do Ipiranga, com 18'34";
2.0 - Melânia B.B. dai Silva, do-'"
Iplranga. ,

11.a Prova - 2.0.0 metros,' nado. \

borboleta - juvenis. másculino
- 1.0 lusar - Vinicio Olincer

"

Filho, elo Lira, com 12'27"/1-0;
.

2,0 =t: Roberto A, Meireles, do;
Lira: 3.0 - Carlos', Augusto V.L:i- :-.

ra, do Ipiranca; 4.0 lugar '- Ro
naldo iadf('�n:!, do Initanga, 5.0

;

';,

--Cláüdio R. H. da Silva, do Jo-' ,

inville,

12.a. Prova - Dado Medley,
adUltos, ,feminino ___.:. 1.0 lugar -:
'B'Rte Fnr1k. do I11iranga, com

. 3'24"1/10; 2.0 � Maria Ter"'7a,
.

do Joinville; 3.0 � Anne Marie,..

IN,O. E ÇOM..oE REFRIGERAÇAO LTOA.

RUA 7 DE SETEMBRO N. 14 '

FONE 3095 - c: P. 775

FPQLIS • ....:.. S. C.

PROCURE 'I'OMAZ E TENHA 'ELANTA E

ORÇAMENTÓ DE SUA INSTALAÇAO, SEM

NENHUMA DESPESA

rl"-'�� Ii�'�O-A';�H:;�� '7,.-)-2:., ',lIl�.
!

i
�,

'ri'X C li R S � ES
•

1(11 nr. gOl
,., .

'Iilll.

.

. '1' II� I.'30 ctj"S· 10 p;l\s,'S __ iI\'hn a .iatri __ .e
'

. I bons hotéis - tudo mcltlHlo, - a:,\!Jlll fi a ci trl ,to':" " (�i;:t (,:t ndo

II! português.
',' ;

,< ,,-', . � \ '.'

'i· .

. ,

. j, 1 PORTUGA.L - ESPANHA - yRANrA, -- I'f'ÁTJA - : USTJ'I \ .

- .

i SUI(A _:: ALEMANHA _. r{rJLANDA' - BÉLGICA' ... I G, A'rERRA
.'

I
. saíd;ls: j:l!leiro; .2·7,14·21 .- fevereiro: 4·25 -� março; 1-1·25
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T.OMAZ GARANT.! O DUE

8ran�os é
pr�tBs -jôo'lIt
bni@ a ,boite

,Gostamos do embate que, na zes o derrubou d-slealmebte; o
tarde de domingo, \lW estádio "A� ,ponta direita Dailton, autor do
-dolío Konder", t!hv1ffãi11 Avaí e 'pri'meiro tento do Avaí e 'qw' foi
.Figueirense, homenageando � ma- o mais bonito da tarde, que igual-
'tu'jada 'local pelo transcurso· da mente sofreu em campo a violên-
Semaoú . da Marinha. Houve tár- da e .deslealdade do lateral Fer-

tura de lances. empolgantes, . deíe- reira, e o lateral esquerdo Raul.

Esta noite: tendo" por Jaca 1 'o
.

sas- espetáculares dos, dr-is ,,-,I a,ic zinho, que é a nova sensação do

estádio "'Adolfo;J:<onder'" e/com ros, gNs de boa feitura, constitu- futebol cata·i'inerse.·
.

insresso a prêços populares; '·já. s indo. um andamento digno de um X X X

cue a renda reverterá em 'berrefí- clássico regional, restricão f 'ih ao O dr. .Aderbal Ramos, da. Si'va,
cio dos .iogJdores .' q1f�":estiverem compOTtamento de aleuis jn??tchlc benewérito de já não sabemos

em, ação, j:)g'am duas eÇlUiri�� Ú)f- •. ,ff.S qüê, .embora lutadores ao ex- qua:ltos .

clubes d�sp:li't�vt[�, m'1S

madas Delas melhores..;,jqgad"17es .rrcnie.: Jqão' comoreendevam ou oue sua gente o-serosa: a trent- da

da' ·cidficle .. tJnTa éonstitúira: . por .não quizeram compreender o ce- Federação Catariiense de Fute-

iPRac10res. coloreds e c)'i1tra$', iPPf rater de. encontra que foi o de é�i- bol é até hoje .letribrada,
.

retorna

brànc'os. Logo, é _um f.ôgÓ ,.'di'fe", 'treitar. ainda mais os laços de á- .'
ao .cenário das lutas esportivas co'- .

rente, cémo aconteceu nô an.o;.pas- lüizade� geue prende os dois é�-" mo', Dr�sid�ênte dr), Cl'ub,e J:le Re�r\··
sado, podendo1o cliOque yi:r:,:a sôr mJns, ,d.esde a implantação, PQj"·, tas i\l�lo Lw. Foi �l�ito dO'l'li;lgÓ,
o [êc]�() da t�mpoí'a,cla 'f!,iteb.olísti� . êies .a 'álg).lns" mai�, do futebol tlU- _.. por. àe!amação. para süceder à.

.
" ca nrofissióna1,

.

visto' C1.tJe l' á .na cial' eJn $,3nta Catarina. Mas, de� médicD Franciscõ Dan'!", a: "'e,
do Jciin.viJ1e. .

< 'I . . .. 'd'" ,

'1
.. ....

'. ;,' ,PI'O"X.·l·'lna 'SPvman.· a'·· os J·o.. iadorês� .e.tf-
; P91S _

e tantp pontape e cotove a- pelo Que reali7.ou pnl' d0is .::>. �s,
13.3 Prova - 800.metros, na- -

." - �' d"
.

.
.

"
t'l'�r;;o em fp".··I,as., C01lso.an. t.:e", ·d,rs.� .. � ; ªs e ·.ijm soco que J. Batista, in- mereceu fi presid�ncia de honra.

do ]�vre, iuvenil, masculino � Lo - _. ' -
. / .

. ."

. , .

,i; ,pos,,'tivos regll13J.ne.n.tares.,. '

....
, .... '.','''.' ,sult,adó; 'desferiu em Tati, os a· Desc6rtinam-se assim, novos ho-

luzar -:-- ViniCio 01inger Filho; 90 .,'
.

"b'
.'

-h'
.

'A. ., .Podf'_.',·a.' SP". U]11 I �randf'.. en,co
.

.li....
,

".
" raços)·c.,overam, tenmnando tu- rizontes para O· grêmio' alvirubro

1 Lil'a, cam 12'27"ij10: ..G.O -:- Ro;- ,- S -

'd'
.

. �'
.

,

tro, esj(l'�do as lopíniões;cli'Í7ididà�;'. ,". 9,' as�:iIp, na Santa paz ao se- Que vai llartír fi:''lTI� para as 'ut:1S
b�rto A. Myireles, dei LiJ'a; 3·0 -

.. nhor elo esno�t ('
-

1" da1Jpsiu do maior númer,o' dé .J·of!..a- . 'J" l.e tO remo,' oD1etlva:1 o

Carlos Augusto V;�ir2. do 1l,lcTn- '0'.. .'

X X X
'

ga; 4.0 R�'�aldo Zadrosriy, do-1pi-
. dorBs de côl' qu'e a Cida,á.ç: )10SS1JI.'· ,

.

5
.

Cl
,.

d' R I'" d Para formar os d.(lis q/P?dros. es-
.

I O Figueirense jogou 1,lma bel::j.
ranga e ',0. - J au 10 .�.' a p"rlJ'da no p'

.

te
.

,'-

d' T' '11
.' ti'ío convocados Tarso ' Cavalazzi," nmelro mpo, quan-

Silva, o, omVl e: .' do se àvaJ:Jta,.ioo em dois tentos no·'
.

1,4,a. Prova _ 100 metros, pa- Dailton, C'lrlos Roberto, Deoda- J

.

I' l'
r to Vedo, Erad, Mirinho', Ademir JTIa�cador, pennithdo, nb entan-

do borbo eta, aSfmantes, ma�::.'n!� to, na etapa compleme'ltar qne o

no � 1.0 ]lW.ar
.

Herminio Mene- (latcla1), Ro!!�rio, C1�lldio e Ger-
.

.
.

.

/" Avaí assumisse o dnminio t"yd-
�,s'Nptt,o, do Lira, corn 1'31\": 2'.0 san p_elos branc�sl � 'hJacarAe, JoTdce- todaI, o queteve as suas irnp1ica-
__

o

ClO'Vp1::., S,'hllddi, do Lir". Iv. Vlçente. Ralf Zln o;· mo· o, . _

�... .

p ções, com a ,diminuição da dife-
-15.a Pr,;,,) -� 200. mçtros. na- J. Batista, Jvf0enda . .Tuca; BJ an�

1
"

,

.

C C I p' rença pe o "Azulão" anR �Á r"-')
do de cost", j·u"enJs. J)Hlsculj1l0 ]0, Beta. _aco, 'ar ús� mga; h'M .

P l' T"
. ç egou. aQ empate e,a vitória de-

_ 1,0 lu.". aJ··.- '-. Ar1.g.elik,'1. F·,·an1{.ITI O'lClf . e e e atI. \ . 'd I
.

- 'C'
. VI o a exce 'ente,' conduta do guar-

do' lnirariga, éom 3',2 t "9/ I (j' 21) Como partida preliminar joya-.. ._ .

..

. rã,o os cor: jl1'ltoS do ImbreilSa .'0-; / ',., davalas. Jacaré, que se houve e-
_

- Emiliél V. Mazzoia. d\l Lira; .
. . Instica.,e fiorrriemente em várias in-

3 0., � Ec1inara de Án.dr.adc, 'elo ii�i'�o�a�.O) Tesouro, con'l inic!2 às
tP"\'ençÕes, .q).laUo da quais po-

ID, i1,:anga. '. '.

d "d d' 1 .

)
� - O t' d f d t'

. em ser cons) era as (I":, .o" 't (!:�
16.a PI'ova -' 80l) m"'t_t:cs., ',",'1- co eJo e un o es a marca-

l' I
. 1

-
� J • •• vu to�'· • sso 'Valeu ao cOlored ar-

do livre, )·uvenis. feminilio - 1'.0 d�o_.para as 2_1_.h._0.r.a.. s.. : ��,.:_' . ..

_

.' "

.

h'
,..

dr'..

_ _ _ _
QlJelro ,.as a.llras e llf!Ur<1 ctcfT\i,

l11gar - Helenita S: \'1.'wese'l, do ft ..
.

.. �. , /. ti'ante, do enc.ontro, tendo a seçun-
1.1"[""" .com 12'J<::(.'''d./lO.·, 2.0., - E- �a1�D

.. ,· �ona.lo ..
, 'd/ 1 "''';_j

.

- CL +
_

<,' _. a.-'rQ t·rÉls., :y�Qre.s que se 1 e'ie1a-
liane Tholl1seh�. d�o Ipiranga; 3.0 -------.. ---

ràm :autên,ticos', leôes n3 ca":1'r'ha.-.
I L·" ]:?' h t d·t ...l I" Com os l'og.OS Cole'üal 5 x A,l1s- . .

ugar - uma, lC s a ,e" llO pl-' - .t' For<1ti1,. êles o.·.·..:.c,e.. ,h.terg'aucho Tar-•

Li E '1' ·V'· 1"1'1 tria 1 e Fi.gueirens.e 6
.

x .A�la, í '0," d
c·

..

ran�a e {'o . mIla •... lV azzo a, so, . aut9r e dOIS tent()s �·s",Q�: ,

d L·
'. arribes f'fetuàdos' sábado;. à tarqe ,

..

O Ira. .

,
. '. la.,�.r,.Çi.,�." ,(1.�e, .'

.. t.e.�I!e.,..
·

(11:1.,. e,. ser cacada. f'm
.
• .

00
.

no estádio "A dolfo.: Konder",' :ter" n... 'Il . .

17,a. Prova ---'- 1 inetros,' na- 'l' campo por Moerida\ol.\e várias ve-

do de peito,' adultos masculino.:....;. minou o Camp.eohato·· Juvénil ·de
1.0 lugar - Darcy Mdlo; do· Li": Flltebol. A classificação final' foi

ra. com 1 '30"; �.o ---:: Hans Uliich esta:! ,... .

Fr:ml{ .do Ipiranga;.3.0 --:- Ed?,aí Campeão (inviéto}"':"'" Figuéi-
p, Muller, cjó 1piranga: 4':0 - Hé� rense, 1 p.p. ,

.' .;'
.

lia 'Édson F1ôres, do. Lira. Vice-Campeão
'

.. �; :
'.

Co}egia!,'_A
18.a 'Prova 4. x.lob metios; na- 3.0 lugar � Avaí, 8.� ....

. ,.. 4 o I\ustria - 11, ,<! ", ::, .' '.'
elo livre, infantil�mascú1i}lÓ ,S ÍNFÀ'NTO TlrUt,.�1,T,:'TEt�t>tiNÁ1.0 lugar --:- Luiz Ot:Nio, NivalÇlo, ..-

S:Ul1 i 'e Milton, dQ Joi'nvilie" c;qrn
' SABA�f? ,':"':' "

,,�',
6''>0''5/10 ',-j S· "a A'ld Quanto .ao Carrn,.,éOÍ1Ato ,1nf:,rq-
) ,_ ; L,O . .a 'I, . o,. '..', ..

S�rgio e Aldir, do Ipirangà; ,'3'.0 t'O, Juvenil. de Futeçól, 'teve ,.lirçs"-
Cristóvão, G�taldo, Páu10·.e EdU- segu.itrlento n�' manhã 'de do1t).in�

ardo, cloUrá:'
.

�o no "'Apalfo K9'1der," õPQrtij�
-

19 P"· 1.0'.0 nidade em que' o 'Avaí/ca.inhe�o:·a·· rova '-'- '"

,

d d
. '. .}. n;or ::u'tecipação,. d:àrotÇl.ii O.;;,l.\,�S�·,

. 9) e p,�lt�,.&JUX"}lljl ,?�.,
f"

, "

"V"Ol
.. '

"," ' t'i� ,��,�,�.,�,
' ' " '. ",

" .

Ronaldo Zadrosny, do Ipira:ig�; por dOIS tentos.

4.0 -- Clábdio R. H .. ,da·. Silv-a, A Classificação
do Joinville e 5.0 '- Jacinto de . Campeão - AvaÍ, 2 "p.p.

Miranda 'Coutinbo, do Joinville. 2.0 lugar �: São Paulo, 6

20.a Prova _ 200 metros, na-
3.0 hJi!a!� � Colef!ial, 8 .

do livre, adultos, feminino' _ 1.0 4.0 lugar. -, 'Figueirense, 9

lugar - Rp�te Frank, do �Ipir3l1'" 5.0 lugar - Austria. 11

ga, con� 3'5"3/10: 2.0 - Sandra
ele Andrade, do Ipiranga; 3.0 -

Maria Tereza, do Joinville e 4.0
- Anne Marie, do Joinville.

21.a Prova - 4x100) metros,
nado livre, aspirante.s, masculino
- 1.0 lpgar - Equipe

'

do 1oí
ramga, com Pau10, Carlos, Nel
son e Clóvis, com 5'4"7/10 (uni
ca concorrente).

FAZ

I
! � � ,

1

I
I P.ll

I.
..

do esport�l'1reaver a supremacia
em Santa Catarina,

X X X,
M; ·1<ev_ que o' Flll'lnihense

connuistou ao C' xi-as, de j '11, I.;k , I

'le, iÁ. é astro b�ilhi\'ltf' da' ftÚ "'h (;i
brasileiro. Está,' é verdade, ao lu

gar que pertence: ,\,' Flávio, ç'n'�i- '.

de,"[.(1o. der-ois de Pelé� O mai'or;c
espantalho 'dós goleiras, M él� Mi-"
ckey brilha e' érs" q. tricelor cario-c; .. ,

ca- dependendo dos' seus .' chutes \
�

certeiros, .

da sua valentia, para )'
chegar a posição qu� ocupa no

Robertão, Ainda 'domingo, MickyA:'
sacudiu '0 Maracanã com o gol
iso;c'üü _óue I�"Fcau. no' conffonfb
com O P.,m�iras :.e .qp� valeu :i0
grêmio de A1.v?l:ú; çljaves a' lid��!
raflça iS'oláda ,'do "'malor _ certame
d::; país, liderança esta-· que éstará.
-defen,del!do hoje a noite RO M:i-
ncirrro, contra' o' Cruzeiro' que riio�
mesmn dia empatou com o Atlé
tico: . Este joga' com'·o Palm�eil:'1s,
no Pacc:embú, e qu�m fOr derr. :l�

do estará dando adeus ao .cetro: ,

.. ��
'- ,. : ,'·.;,'3

.

J'

._'

rtl1l trajano, 23 - 19 andar -,. fone 2355
"�

:

• , .....' Ar ".���1(�':""��_,\iÓÓ�""_,""""�':.�-!'."'.'!'_�_ª_'�'._.....��.�.���;iii!!.�i;i;��I�lj i':·l
'

..
,r';í:>

,.

, "

R.a Prova - 200 mF;tr()� nado
d€, c"'st'l.s, "';Dinlptes. J11asclllino -

] n luIT8T - Hrt'11li'1ir) l\1f�1">�PS
1',T,,1tn, rh 1)"1, "'n"� ')',\,1"': !t0�
�.o. - P':'11" P �. Ml1'1'1t "11<) J"j-
1''''\''''1; 1.0 - C16vis s'" .;dt" do
Ipinllrr:o.
9.1 Prm/,,/ - FY) ",·'ir<)<; wdo

da crct'1:;, ['"ni'-:1llto�, m'lsculino _

1.0 1110:cr TVI?rtin R. POf'rtl'0,T', do
Jni11vil1p, com l'lR"t.1·/10; 2.') -

Fc10:ar P�ul0 .rv1n1 pr Jií";or, d') Ini
ranP.:T 3.Q - Celso ;\nt11i1Ps de
r.'i1Jf'ir�., 4.() J(lsip� R. Castro, do
>1 e 5.0 Hélío Edson Flôl':"s, do
Lira. :.

asá das. Louças"
,

"

Televisor PHllIPSSlabilimatic
Modêlo R 23 T 56.0

. ,?r:, 1Tl(:�O, ,:om tóla d0 59 Ctn.

F".I�:::-bdldQdi'" autornédlcn 1010/:
(!_lniU()E:rn nêlO tomba,'nt!ü tl'PI11P..
nno [c.la, nôo solre interlerêlldClS',
Tubo reforçado.

PHILlPS-

�
.

. . '
. !

festa de preços nas· SUPER UJJIlS KOERICH

li

./

Q vice-presidente 1vã DrUl:n
mond, do Flamengo,' disse que o

seu clube, d�verá renovar o con

trato do técnico·YiTsíl:ich por mais
um' ano, mesmo. ant�s que term'iJie,
o atu aI, em vigor at€ 31 dêsse

.

mês.
A equipe viajou ontem à noite

para jogar hoje em Recife,- sex
ta-feira em Natal e domingo em

Maceió, col1tra adversários ainda
a serem escolhi,dos e. pela quota ·de
Cr$ 75 mil' )ivres ·de despesas.
Posição Definida:
Os· c1iri,p.:ente� cfo Flamengq evi-'

tam, às vêzes, falar sôbre a troca
d� seu técni@?, mas a posi\jão' do

I

vice-presidente já est.á ,mais dó'
que definida. Ble é favorável pela
manutencão de Yustrich na dire

ção dó� Úme do Flamengo. e_ dis
s� que fará tudo. ao seu alcance
para que o treinador renove o ean'"

trato.
.

.1 .�

.'1"'\>0"
J'

i,�, j;,

;, [·Hei

J;

.".:',nl r:
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.

:,� !J rH�

.

"

�
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I.
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I.,,' I

1 .. 1r·

1\�"

Tetevisor 'PHILlPS Stobilimntic'
Modêlo R 23 T 551
Tela de 59 cm. "

�sj(:bjlirl(1oe automática tofal.
h�)Q re(orçCldo. linhos harmoniosas.,

\---,�
U' E LOJIIS
RUE IC'

�'
...,r. �.

56�50

I
'(

'�i
I·

i,;

il,II;11 (Cherem Netto & Cia. Ltda.)
..

A MAIS ESPECiAÚ.zADA DO RAMO - OS MELHORES PREÇOS
ESTREITO � nUA cAL. LIBERATO BITTENCOURT, N. 200 '

.) - Em fr;ntc ii churrascaria "Faisão" -

i�1 Jogos de Ja11tar - Chá - Café - Jogos de Cristal e Vidro,
'�I Tudo p:lrn Rrst�urantes -' Jijres - Hotéis.

.'

'.� , .:.�Ç�lS· aVlllSa� .-: PI:;Jjp,;; - xícéIiI.'as - Cimecas - v.é!so's -- bi�U{iS
•

- .1C-l,(clr,tS - l'I('ucrlrc!l'o!" etc.

� F:í.z rClJOsiç;'!o de 1('.'18 (:C jt, 'os & l?-9l'celana, de qualquer marca e de

�
. Cristais Hering.

Aberto taJ1lbém à noite...
/

,

i
.. �",!���,�-:&�:;.....��v-,;;;r--T----------�.>I,
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SA1\TA CATARfl 'IA
'COMUNICAÇÃO

I· .Comunicarnos aos associados elo Conselho Regio-"

nál ele Santa Catarina, que a anuidade para o exercício

de; ]971 foi fixada em Cr$ 20,00 (vint-e cruzeiros): .c

Il A anuidade deverá ser paga até 31 de janeiro d�
19:71, sem multa. Após essa data, será' acrescida';', 'de
2q�%,

' ,

i. Comunicamos, outrossim, que' a partir de Ja1\�iT�
rr?ximo, o Conselho Regional instituirá: um Curs:qi d'�
Preparação aos Exames de Habilitação, destinada: aos
'que desejam ingressar nos quadros- da O.M.B. ,

'

. :,
.

Florianópolis, l l de dezembro de 19?,O.
EDGAR OSMAR KESSLER .�"}
Delegado do Conselho Federal

VENDE·SÉ
Uma Lancha OKlVI, a turbina, com motor Ford F-lGO.'

com tolda, duas carretas, por ótimo preço, a vista, ou fi·

nancísdo, Informações, f�ne 3081.

,PERDEU-SE
'

-;' :
A Cautela n. 12.3$7170 (Grupo Jóia), emitida p.,to

Divisão de Penhôres em' l'l3.70, da Caixa Econômica Fe
deral de S�ntq Catarina ..

--oili.ftiíro SANTJ\ELI�A
Ijl'�K�sso_r de ,PSiq�ifltrf� da Faculdade de Medjc��a

, .'
" Problemática Psíquica Neuroses

, DOENÇAS �TENTAIS
- Cousultóric.. Edífíei� Assocracão Catar inense de. l\T�"·,

,dicillél. Sala' 13'-,. F'Ollf> '2:2,08 -. nUfl .�eronirao�CQelliQ. J5�.,
,

'--,- Elorianópolis -+-
'

;; '." �;
�� ....,_\_�:..!.".�:,_'<._....---1-.-.,,- .." ,_

, _. � .._��,!
·...,'-1!n'biv��. R�}n;�,Ij;� n � '!fo'n 211' , j

, 'r,Ü',!t> fl§it�lI',� ,.�nd ,,,\;; l J:h�M"" .� ,li. 1,18.
1

,- "'.'
'_

" SAiJ):�s 'lHjJ LAqES,
5 (\f) hç.J'2.s.

,( 13,00- boras
, 21,00 horas

SATD,t\S' 'DE' F"POLIS.
,��ó horas

13,00 horas

21.00.hbras

CHE6AD�' EM FPOL1'3
14,30 horas' r'

21.30 horas

5,30 horas

CHEGADA EIvI LAGES:

14,30 horas

21.30 horas

5,30\ horas.
Saídus de ,Flo!;i:mópo!is São 1I;Ii�uel, de .Oeste

�9:00 hOTas diariamente
Saídas de S�o 'Miguel do ()eSte ._ 'Florianópo�is,

7,30 'boras diàriamenfe

�f�;:''' : r:�.ql. '� -P;flb:�;
CLrNlCA GERAL - PROTESE FIXA'E MóVEL·

COROA DE JAQUETA - CIRURGIA,

DR. ED'MO BARB�S 1\ SANTOS
Cirurgião Dentista

Hc,rário: de 2a.' à 68, feira, das 14 �s 19 horas.

Rua Deodoro. '18 - 'edifício Soraia - S�la 13':
ATENDE PATRONAL DO INPS

Vende·se um. 'es�ritório mont�do, próprio p".ra COlí· .,

tabillsta. advógado, engenheiro, etc, contendo o seg1)'ü1r�: ,:
2' esuivahlllhas, três p'olttonas giratórias, artnát:i,o., balcão,
cad�ü:as estofadas, me'sa. par? maquina, secFetâria, íim',
sofá escritóriQ,· todo� da" '}:nha Kast�np� do.is" 3rC]úiYos l'

;)'

r.

ÊDIT�l DE 'CONVOCAÇÃO ,

INDqSTRIA CARBOQlJíMICA CATARINENSE. 5.,' A:

ASSEM�LIêIA" G�RAL E:{"r�AOR_DlNÁR!A
Ficam, convocados 05 'Senhores Acionistas da 11ldlÍ�-,

tria CarboquÍmíca Catarinense S. A. - ICe, para sé reu:
r

niTem em Assembléia Geral Ext.raordinária, a realizar-só:)

. às 09,00 horas do dia 22 de- d'rlen�bro, em sua Séo"

Social, à, Avenida Rio Branco, n. 158, f'm Florianópolis,
Estado de Santa Catari_na,' a fim de deliberarem sôb,'i? a

seguinte Ordem do Dia:
.

1. Modificação dos Estatutos da Sociedad_,.e
'(Art. :/9)-;

2, Assuntos I Gerais.
� FlorianópoÍis, 11 de dezembro de 1970,

(Ass.) General Danilo Augusto Ferreira Montenegro
- :rr�sid�nte.

(OBS.) - Reproduzido por ter

edição de 13-12-70 com incor,Féçiío.
sido publicado-na'

,

(

,\ MUDANÇAS LOCAIS' lI: 'PARA otJTRiS" "'ctDAP'E�,
DISgENSAMas (, li':'N(!lRADEAMJiJNTOS :atlA: �A11U

ROM-Il. 5S ....), FONE, 2778 - ANEXO AO f)�ósrr(J
64DI(EJ8 .::'lMO r

..

I

C!'...tiVI:5 W. Silv"é"

AQjvogoel00
Somente com hora ,b '"

Centro Comercia! de Florianópl,L: - rala, lFl,
R .. Tenente Silveira, 21 _ Florianópolis - se.

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

Dr. ALD,O A.l'ir��,� DA LUZ
ADV�][�lUUl

,".;:./

C. P. F. - 0017766289

.Rua Tenente Silveira, 21 - Fone 2768.

ÓOENÇ-ÃSOA 'PELE
-- Das Unhas' - Do Couro Clirbeludo - Micose -

Alergia - Tratámento
'

da Acne Pele Neve Carbônica e,
'''P�eling''.

I. ;DEPILAÇAQ .

Dr. Roberto Moreira Amorim

F'.x·.agiáfio do Hospital das Clínicas 'dá llniversídade'
de Si /) Paulo.

CONStlL'l'AS: .

Diàriarnente, à partir das 13 noras

CONSUL'l'ôtUQ: R. Jerônimo Coelho, 325 -- Editicio
I . � "11 •

Julieta - 2° anda� - sala 205. .

V,E N DE. S'�

,

r.

Uma, casa de alvenaria na Praia de Canasvieiras,
com 72 rretros quadrados, próximo ao Hotel. Se'fJI

·

habite-se. e aceita-sercarro nacional como. parte' do

pà?3m'ento. Tratàr ,na rua Antônio .Gomes '--:- 8'6, no

Estreito.
'

_:__.,-- .-----�
. ,

,
.

.

,

'. ,"\ :O'pü�'fUNmADE
Ven'de-sc:' t�sÚ:1ênci�' nova, em fà�e de 'pintma,

ahd,a:, sc,m "habite�s'C" tom apr0ximadamente 72 me

t'ros quadrad�s) ,tr.ês, quartos'e demais &�pendências
garagem ampla erancho

I

com cozi!lh�' cle 'e-r\1,ergência,
situada à RJa Antonieta dI:' Barros; próxima ao Coté-

·

gio N. S. de Fátima;· 'no Estreito. ConstqJçan, de alve-'
,

naria
.

de primeim ·qüqlldade. Esruda-se 'f:in:;lnciamento
ou ,acena-se com;pia· pbr ,intermédio cJe JPE8C � se-

·

me1hantes. Trata( à;':, Rua S. Jorge 29 611:. pelo:; telefone
2832, T'fegóCio dlretó; sem intermpr}iários!
--""""""-�. \ ':'_: ,

(, .

DQCUMENTOS EXTRAVIADOS
Forám extravia !;tos os documel'ltos de ptopriêdad'� de

ümv'Lambreta Placa.94 ano de fabr.icaçao 1964, côr'verde
f. �il1za, 2 pes., 6,5' :!:IP,:parttcular motoneta lVL 70672, CH L

· J�50H!005,

..,YISITE
P lR.TESAIATn C"�.1fARIREIS!

. r
,'" IGOIl

em suas novas instalações
Rua 'Trajanp, .,51-A (tunto à escadr..ria da

.
\" Igreja ,'Nossa Senhnra do'Rosátío)

ASSIS-

atra-

Barreiros

.J.:..._ --,,��- ---- • ._- �--- •• -�-""- .---�-- ..------...,..-

;CLUBE DOZE DE AGOSTO
,\

O Dep�rt�mento Social comunica que, fac,e a aproximação
da data de entre?a da 'Sede Social aos Srs associados, resolveu

suspender. a partir de 14 de Novemhro, a realização da "ON-

n� JOVE1\-f', na ,Sede BaJ'neária.
.

Para Dezembro e Janeiro a p�ognunªção do Clube é a

seguinte:
I. 1· , \

�. )'�
Dia 17 'de Dezembro

"'Jantar comemorátivo
. �lldáta de' ccinclllsãó ',oa Sed!" Soci!l

�

e etn· homenage� .'às Qebutautes de 1970. ' " ,

Oia J9 de pezembro
'

-i� '[;" " .'
. '989 Baile Branco \

Conjuntos:, os "TNCRJymS" e "MnSTC 4".

Dia 20 db Dezembro
.

'1

lnauguriwão da Boite

Conjunto "M.usic 4"

Dia 21 à,26

Boit� , I
Conjh{lto "MU.SIC; 4'"

Pia 25 de· Dezembro 'j
,

,'.. Fes�a, Tnfantil de Natal
pia 3.1 1� pezembro

Réveillon

Conjuntqs: "3 DO �IO e "SAMER,ASIL"
. Pia 1 Q à, 6 de Janeiro

:SPite '

','

,

'C<-,ni1Jpto "SAMRR A�lJ_ I'

ROT'l"fl:
Terca�, qllartns e quintns feiras às 22 horas.

'l.!>,<t�s feiras -- l'l;'Ülr' dança!1le paTa ca�ais.' .

Sábado - Onda Jovem.

Domingos: a) ROfá do Mingau das 16 à� 20 hr.Jrll'.
b) B'oitl; i , partir das 22 Qor�,.

J

,

Gç;,Sa, 'à
.

Rua Estever Ju=ior, casa c/3 pavimentos.
cf 4, qti:àrtos :6 bn rhciros 1 s de. televisão e lima área
de, V"d10.' no' 29 P3vimf'"t� 1 (r .nrto, I sala de ianrar:
cosinha; liwing .. sala hilll '.�" ç�ti'8dél" no primeiro

-

pavi-
ment«. -'Cust,) Cr$ 30Q 80ft (lO a combinar. .

, Casa. à Rua R.1 ,I �·!í· ,r1 I 1:), Cl1S�, de material c/2
J ql1�rf(l3f' sala�

r

('{ls':1h:L 1:/ . lima :�::e3 e'\vidraçada
cr fl1 62tn? ,?VfP1e,'tt, vI')\a, Lh" l�lgar para g�lragern, Cus·
lO ç.:) ..25.000,00, ..

.

R'I:J COl'ô-nc:l Lnl'CS Y;ci,'q, n. 7. área do Terreno.
333 Dl:'s2' dJS'l c/3 ql;W'j s S' l;l copa C'.lsinha, 1 banhei
ro:,· dene dencin� df' em"rc,?:lch. garagem, Custo Cr$ .....

120' QOo' '00 a combii13 r.
:,. R;lIí Marechal G'111l1 D'r;,·� (Chacará d1, Mole'ld,1)

casà' c}4 qtÍarfos liwhg. S 'Í 1 ,Ie jantar. sala de estar,
ql1�rt6 ,�e �'emrregada, C0m j1: 'wiro. garaf'em bem liran·
de;. cQfte; ,embutido, teleTlWc, lavanderia. Custo Cr$
200,00000... ,

LóttAí'fE.j�nO STODmCI(
,. ; Casa) c/4 quartos 2 s, 1 banheiTo completo.
lavaY!'ll, depe'1denci<ls dc rlll' , ,dos. gnragem nan d',is
carros. áre� r1,o terreno :3: ;)( r: �. Custo Cr$ 180.00000.
AGRONOMfCA

Rua .Jr;aqnim C0sta, n. 2'".: :'�a t�Tfeno 10 x 27 1'ea
c(}flst.,80m2 casa' c/2 '1'1::'" ,. s:da, ccsi',ha, banheiro,
Ilaragem, Custo C,::; ,4 <; WYl 'I 'finallci'ldo pela Cai�q
Federal Cr$ 9.500,00. ser.do· ",. <i',",d Cr$ 20000.00 o sal
do a combinar.

RÍla Delmir:da Silveir;l .;. 7'!') fl1nd�s. 'casa de m�-

I deira de· 6xi} clI qnart·� d' , ·'-ho· de m1teri�1. 3 quar-
,

I tds. sala. rí'sinh<1, área do (Cl,l'n I 10 pur 20, Custo i... Ap1r·t;Jmenl0 C"TIl
"I (l"·l··t·S s"b copo e cosinh1

Cr'!\ 18000,00. ' pro.nta e"trcga - _S.i�al <",:,.'1; 14000,00 que poderá ser fi-

I s�c<tl�Ojel����r>ESJr.S,§ D!ns n. 126. �asa c/ quartns. �I,{;;::�_�'�111 pe.q�lenO prazo.

saIa'. cosif.lha. banheim. r:'s'\ ct0 mfldeira terreno medin- Aluga ce 11m s�F;o com 90m� no andar supelior d'l I�iI do 10 pm 3" metros. Prcçr> r,'�; 12.000.00.
'

R 13 dos fihells n9 13.
.

�iCONTINFNTE " p)f.l<!0''>,T�r , .1
I I I Rua Humaitá; �3Sa c/2 .q" d')S sah g;-8nde c';n:1 e Resolve seu Problema 1�1, i cosinha, escritório, bal'heiro. denendencias de emprega-

.

;Rlifl Tenenre Silvell a ,9 21, sala 02 Fone 35-'l0 Ui
"l r_

'

------� �� -- =wiiiii._-_õiõiõi ......
'ij

1iJ'��L"�""" :<;!:.-� �:x!!.l"�niml'!la'M& F : ,�����.tli:�M�-mw.�U_-;;��;;-���.l:','I.,Q

ED,TF'CIO I}�. MARTA, C"1J1' 3 dormitórios, 'Jiving,.
banbeiro,..J.cc>?h:l'k"l';;"�/>1#. -éJ:'n1'{ � e <,prviço" i1rêÇO:

.

"65' mp
ccim f;'1a'1Ciame"ü) Entre"'a f'm ;, -ôsto.

,

,
ED1FICIO DA. MAR"A " '1 � dormitórios. b�nhei- '

ro. co�inha, livin,!!, área, se' vi (.". �ep. emp., garage, Prêço:
85 mil c/fina"]c. Entrega em /\ ['l\slo.

'EDIFfCIO BRUS01JE. ,íl :m" ap.8rhmenlo crm 2
dnrmitórln' banheiro. c(\7i"h�, e l1ving, área ser,viço, novo,
Ufonto, desocupado, SDme!<ic 3,()()0 no arto. Saldo a,té, \0
anos.

EDIFíCIO COM A"A. S�b ''ln�rt�me1'to c"m dormitó
rio, sala, banheim e kitchllete. nr�('o 26 mil cl financ.

EbIFtCIQ CrDADP Dr l'1' 01V;\N()PO\T<:;, onod

nCl último andar c/2 dnrmi1 .. 60 M2. desocupado, prontq
entrega. pr;;ço �40 mil c Ifina1'c. (

. , EDJFlCTO PRES'lDEN'fE, últimos 2 apartamentos.
com �2 dorm .. baphe-iro Cf't11 /, {l P -1(, 0, r -I' '.� • h '"\

(:.'n10 a cozinha. entreç>;l] em 'lO d:8S. -No ato somente 2 mil
.

n� �to. ., ',' ,

'

,

EDIFíCIO DA. M/lR(,lAR1DA. na Felipe Schmidt,
últimos, '3'p8rtos, C I 1. 2 e 3 d· rmitórins, prêço a fixo a

partir dé_.3�0 men'saip ,

, ',EDl:FtCIO ARTHl TR. n;1 F'l. Schmidt rôvo, pronto
, ce�Q.cÍ;lb'ld",. ? dQrm;U,rj-s e d�f' (].: ernrpep8d'l.

"
.

11f,fCJü �ARHTOR �'y'r'''111,'nfo pr0ntO, .. novn
,

iFb�'
.

_'h" H�
F'SPA l\J:r '\ ,

ror) �'" rt�.
de sç_rvfeC), .tec.· f " :pro

'no ato e saldo base'me"s�1 (k 400 n1el�sais.'

"\ . CANASVI,EIR,�S; anartQ. ri. 2. d'rmitórif,-';, b",nh<:i.nc'
" 'cozll1ha, ampla sara. area de s"nl'('O, pronto, novo, des0cll�

I. pado, n:'pco e condições a comhin·u.
CANASVIEJRAS. aparl'1. cl 1 dormitéirio e demais

. '� peçaS,.' pronto, novn 'desnCli1Vlr! '. pcêço 16 mil cl somente
,

5 mil'''n ato e saldo 8 cnm],'j'lar.' ,

..:. r-\REA' PARA EDiFiíl['''O 'p'nr'� uma área de anrox.i.·

II
,madamer.1te 600 m2 na Beir� T'f'''' Norte, de esqui·na, para

I
.

permuta. (shmente) pai álea consimída.
CASAS

I"i rFi\TTRO - P,ll�cet� d" ,A 1 "pnaria, com"3 pavimen
: I tns,;';1 F,tpves TÚni,-,r. r;a,a c/ 3f)(') 1\12 rle cOl1strncão. ter-

1
re"" rle 410 M2. 4 dCI]·rnitf,ri.-,s " l,arlhelros. ampl� living.
s1la de jantar. 'co71"ha espet"c'llar (saiu na revista casa e

. jardim). t"d'-'s d"rmitórÍos com lnm. embutidos de cate!!o
ria.-' gal'n'rrens nana 3 cn'Tns. a'J')l·t" de costura. ch,nrr;::lRcaria,
terre110 de e�Qllina. sal�til. bjhl;n'�"� prêço Cr$ 250 mil.
Aceit8-se imnveis. é pnssível 1 'lO flNH. .

CENTRO Marechal Gama D'Eça, fin8 residência de
220 M2, 2 p:wimentos. 3' rlnr;n;t(\rjAS. jardim de inverno,
banheiro cl água quente. TFT RFONE.' LaVanderia, dep, de
emmeg"da, sala de jantar, li"in" cozinha completa, prêço:

r Cr$ 200 mil c/ financ.
CENTRO à FeJi-pe Schmidl de alvenaria com 4 dormi

tórios, 'de mais dependencias, terreno de 350 M2, Prêço 85
mil a vista ou' c/ financ.

CENTRO Preso C,;"itill!1o, ro"'] ele alvenaria em b0m
estado, gr81'de terreno de' m�js d-c 700 m2, preço 85 a vis
ta ou' a comb.

CENTRO cas� de alven:lrh, com 1 dorm .• demais pe
ças base de 500 mensais.)

CENTRO 'casa de alvenari:l,
1 dormitório demais peças preço
ciamento. Aceita-se carro.

COQUE1ROC; ca�8 2 d'x"m ��la. copa, cozinha. living�
terreno de' 13x30 metros, prêço 15 a curto prazo. Próxima
a Igreja:

.

,

COQUEIROS ma Abél C81'eh. sem habité2se, casa

cnm 112 M2. 3 dormitórios e demais peças, garage, prêço
60 a combinar.

COQUBIROS casa de csqJli'ln. no morro, sem ,habite
se. com 2 dormitórios, demais peças, estilo colonial, prêç"
70 mil a combin8r. ,

/ COQUEIROS de nlvel.aria, r\!wa. J20 M,:, de consjl'U
ção 3 dormitórios, prt1cn e C,-,n(l:""es a cn1llhinar.

ESTRETTO casa di' l'll'"j";"9. r"m 2 dormitórios. ter
reno de eS(Jllil1n. prêço 9.500 a (' mbinar.

ESTREITO C"Sil rlt" mnd";'·:l. ('.'lm 2 nnrmitf.rir>s. h'l

I I 1'hf';r" r07j"ha ,"Ia. bom porfin. 1crr'1no de esql�na, prê ..

Iço
15 ,,!'I , OOfib'"",

�����������,����-� �Wll�E����-�������������������_�_�� �!!!���

ÉDJFICIO "ALCION"
I Com financiumearo em lO anos em pleno centro da
l' cidade ao lado do Tcaí r.»: ,'1"'\)"1) parn casal sem filhos
, ou pessoa só. À meihor Vlll ta dú memeuto para erupre-

go de Capital.
EDIFICIO "CE1SA"

No ponto mais central de Florianópolis, conjuntos
para escritorios e consultorios. Entrada pequena com

grande financiamento.
...EDWrCiO "IlERENHAUf,F,R"

No coração de FI lri'r P' .lis, Rua Trajano. n. 18,
últimas unidades a venda ser-i reajuste de qualquer na

ture.w/
EDIF';f'tO "ILHF,US"

Apartamento cll quartos, sala, banheiro. casinha e'
deóendências,
EDrFICIO JO'lÊ V1EíGit

'Apartamento para pronta entrega, preço fixo sem

reajuste. ,

CASAS, - CENTRO

....

APART;\MÉNTOS:

cI s. abrigu para carro área ao terreno 410 metros (Es
rreito).
CAeOI,:',IV',S

,R.,a D. Pedro {9 (ultima casa a direita) casa .:.1],
quartos. saia. banheiro c, St 1 ha, ga 1 agem, V:J reud.io .e

chado frente para o Mar, casa sem HAi31TE·SE. Cl1�10
c- s 25.000,00,
BOM AlIR!GO

Rua Hermínio Milles, casa c/2 quartos, 2 salas, co

pa, c -sinha. banheiro, garagem, vnrunda parte 'de hás .

sala, ba hei ro, lava+der ia 2 LJ:::lrl(1S !'nilinha chur: asquei
ra, terreno de 3AOm2. c-r-srrução 180m2.
LA(;OA DA CONCEifÃO \ '

, No melh-ir PO'lfO da Lloôa\em terreno de 12 p'1r :IS
metros exce le nre casa toda Mooiíiuda 'com 5 quartos, 2
salas, ccsinhn, bW'heiro, Preço de <'casi'a,o Cr$ .

Casa, no rnelh: r PI)11!O da Lagô 1 da Conceição, ca

S3 de madeira, c /3 quartos sala, cosinha, banheiro de
material Custo Cr$ 12.000.00.
TERRENOS

R'l(l"A" Lote ';9 d .... 1. "'t"1111f.'··10 :"t"'diec1, ,nn'! 12 "O
frente nara rua "A" J :Ct"l 14 "O p,c�':s 1300000

R';a Feline Neves" d is ! 'lr'S 'Cdsto Cd 5.000 Oi)
, (EstH,';n),

Ria T:\:IJ'n Li·h:',·f;'s s/,� (t,p� F in Loteral SOJm
f.(er,tf' t.20� m de Li d l, (' ,,' ri IS EO ')f)f) no \" m

'

50 �t

I
F.O�;{) d(' e tr�'d�l 'n q<:)�!l· c rnbi tal' crri!:d3ue).
LA!'n� n\.cw':P,:" j

l"'f'lté'�O (�f,I�}(i t),f 40 .n;lllS no lnêlhor p,Jnlo di
1.1"· .. i í h'd 'i1',,·:·dG.
PAKT 'f'00 DO m: ry,

I�C1Fhr,; <\'m:lçí) d:1 LC'gri:ha/área 12 x 30
C"st , (' S 5,0(10.00.
S�O '0'1"

S:i.- :) R. la P '�íe r�:e
5000:) nn Ct;' 0" ror" 1:1
jAI:rIV'.� rTÁ�UAS'C1fJ,

Te' "e�'c c"n] 3(-:0"":1'/ lE"-;J'" 1 'lpl de rre�lfe Cí'rn

de fll10d'� Tn�lh ,r :1JI1;', ii, J:u'dim ll�FI.I�ssú. Pre.�o
Cr" l�·OOOOI)
JARP�l\f ATifAN"PCO

30r:1

Te"l'e'''' de 14 "O p" 27m,. cl' fwd"s. Custo êr$
P Of1n no ':""nC;'Ic]CS.
C\NA"VHn�<\s

Loê8] T:,"riim ".f',,,;,�,, 1 10'''<' de 1.260 metrn',
2 10 1'1 '.t' 42) r lSt.'l C t;;: 1 R '�f\0 oe.

�nlFH'éf\ ]'<TORM '\1';�Y'': 1.:> '" eh Sa1]chdes)
Ar':rrt'"'J!\1entn cr"n1 T',ir", n "'1 "''iI'�0;enl I /]118rto. 1;

wing. b8"heirn e kiLÍ"cte. p."'!) Cl $
-

lS.OOO,OO. Aceit1
CFT' de entl8da,

'

EDlFtrIQ j'.,4,HJA

,

P�TR FTTO ("tnl 1 rl .... ,·,·q:'-,k'Í·;OS'. c1pm<:lls nf'r:�s, nrp(.�o
15 mil ii crmhiri::Jr, ac",'h-se +e1'1::'ln cl �"rle dn pngam-n"

,PrTRF:'FO. ,na -S�l 't;"1 ("\�tt�ll ",). -de alyenaTia� cnm i
d�rmit0rins h'l"hei�o e de;11�';S pecr·s terrC'lO de (í00 1\12,
varand'io, m;1is lrma casa :lDCXa, preço: 30 mil, aceita-se
CArro -fjn��·f:13-se. \

JARDTM .A.TLANTICO cnm 3 'dnrmit0rins. sala de
estar. cnpa. C"7inhn. :'i"'�'1 de serviço. pr�ço 25 miL 12 rr:il
f: ]la ho"p ric 270 mensais.

�""R'RErRO" ele 11"°r1";r� "'fTI 1 ij,-,rm't,<,,.ins. salq
b2"'heirn de '1h-f'''3ria. terrC'1n rl� 1 �'(-'O merr0s. preço 20
m;l ...:; ..... ,.l'.t.') nrazo.

TARDnvT <\TLÂNTTCO (""'''I (I" m�d�ira CAm 6'1 Ml.
com ,3 ·d'-'rm;tn..j'1' ',.,]c, p (1,,/11';, 11eças. bitnheiro de al
ve>,'lQl1n ff'I')'p'''n de 350 M2. fiftanc .

• AGRONFtl\ncA,. de ,'lve '�.r:� c('m h,hitt"·se. rnm "1 1
dnrmit-5r-ins h·:n.,hpi.· .... ('.-.�<:)- c17j�"'h1. g;-IT:lQ"ern prf,'çn 4�
1'i':;l('.-. / �� �""-,... .... +:. 10 anos.

.

fV
.., RO'-T"'l\,pr \ ("'qÇ," [�P :rl-,t� �<::l'-�n C' rn

"l rl'"'lJrq!�f,,_
{�

, ri"S,,�3J.g, (j,�'1. em""I'''';,j'' ""1' 100 :M2 ter"e'ln de 1 );.;:'5
fIl"'

J

,
,

. )
terreno de esqu11'la, com

11 mil cl grande finan-

1 ,

(

em Fpolis ..

',1

r�NTRO 101a 1f'!T("1. �'''V!l rfo("l'1t(l. àp:�r,Cllnadq ln In1
I j I

]t1() �'P. r"m'" n,-j� M"", ,,,,,,,,,,,,,,,'i', QP ]1'·dari3. P'êço RO �im:: ('; ..... 111 "A1im" f�11·n1rl"nlf'1"/�(). Ic�
I � r

f
�� I
'"

r�1
IW

Centro Execlltivo Jl.l!i,"'1cl D'l1x. "'a A'1ita Garibaldi I,,,
Esquina de Salda'lha M·"·i"hfl. 29 �'nclar ('e frente. 4350 ,i
M2. nreço e cond. a cnmh, n1"is umn no 6° andar. edifício i'J
e"tretanto me final de acabamento. Permutamos por imó-

Sllper Mel caclr>. sr' ner 'lnntnc,l'l. p,\nt0 nov(ssimo. alu

guel srímC:Il1e d� '00 meD�ais, mi tivo: ter 4 negócios. Prê

ço: 27 mil, c/ financ.
SALA

"1
veis, 011 c�rro. I �"Tli:RRENOS �

CENTRO terrenr> centr81(r,';mo. jll'ltO Fac'. de Direi-

III�to. �3() M2, pr�ço 95 mil cl 30% no ato e saldo 1 ano.

IAceit81TIos C8.rr()�. ,

COQUEIROS. terrenr> de ,111"()x;m:)damente 3 mil M2.
pnssibilidade mclÍs 3.000 M� 6i 40 metros de frente!à Eng. �
Ma\( r]" '<;;'''1'''1. nrêço 130 mil. , 'Fl

COOUEIRO". terren" jrrC,.,.,18r. f:"m 21 metrns
/
(I" ';1

fren1e à El1g. Max de :'::f111�'a H'/m 401) 1\12. pre,'o 18 mil "

cI fi n8'nc. :�;
. COQUETROS. terreno snf'é'r h'lc8"a. elevado l. m. dr> fl
nível da rua. desocupado. no melhol' p'onto de coqueiros, :i']'12 metros de frente. I �IJC.AGUAÇÜ, 4 lotes "1 Àv. Eng. M�x de Souza. sen- ';1
do 2 de esquina, com frente p8ra a Av. Principal, preço: III25 e 19, aceit�mos carro, ou perml!tamos por outros imó- íl,veis com dif. a combinar. ) I �

BOM ABRIGO; 940'm2, nr6ximn 'JO mar, 24 metros 1[11de fr('nte pr�ço: por 1"1(" 1.:1· mil cl financ. �ISACO DOS UM_ÕE5, innlfl eX-�'lmno do I_niranga, 16

�x 31 metr0S. 'de esqll1 na, nreçr>: " mIl em 90 dias.
,

1l:STE ANÚNCIO Rli',PiqlF"JlI'T'lrt', 1<1% DOS NOSSOS IIIMÓVEIS, :!RATAR. �IIH,IM:
li;r
:lr
II,'

Empreeiu!edor:l lm{lbiJ'(.' ,,' .- r�I",.irr J'l("/1Hclhle, loj(1 ,9 �'
CRCl 10(,6 ,11

Diàriamente: das 8 ÔO às 1 TOO h,'ras. inc1nsive aos' sábados. ;1"�, I�I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Assembléia em casa nova faz defesa s�c. quer
numero de
analfabetosde d'istrito industrial p a r a o Sul

... - 7"!" ' ...

. -:.�. ''''

:: o :_;"deputado; arenista Sebastiáo
Néto Campos foi o primeiro ora

dor a assomar" a .tríbuna do n6va
P�lácio Legislativo, ontem, quando
do

.

início das, 'atividades .parlamen
tares na sede inaugurada na última

segunda-Ietra., O parlamentar inicial
mente relutou em fazer uso da pa

lavra, esperando que outro c.ompa
nheiro o antecedesse, mas teve que
assumir a primazia de' fazer. o pri··
melro

.

discurso em sessão ordinária

porque nenhum outro parlamentar
quis .lazer o ."peçut".

Em 'seu pronunciamento o repre

sentante arenista voltou a enfatizar
a :necessÍdade da criação' de' 'um dis

trito industrial no sul do Estado,

com a' atribuição de promover- o de

senvolvimento, da área carbonífera
de "Santa' Catarina. "

. ,
' .,

''A-, sessão -íoí presidida pelo Depu-
tado' Pedro Colin e contou com a

presença. -da quase totalidàde dos

parlamentares. Mesmo assim nã J

liçuve
.
co,ndiçÕes para a vutaçã� de

projetqs de lei, pois as comissõcs

t�cnicas somente onte,m ,é que tam

bém ,niinidaral!1 suas atividades Jna
nó�'a'.,:sede: Hoje: às 13,30 horas, na

�iÚ� :pa' éonüs:;.ão de justiça, reurür,'

��.ã,o; em, se�são conjunta as 'cO!:pis'
,i;"

" �.,�,;'.
'i;' '_

Clube Doze

sões de justiça, finanças e serviços
públicos para apreciar o -projeto go·
vernamental que estabelece a 1'8·

forma administrativa do Estado, que
tem parecer favorável do deputado
Nelson Pedriní. Se a matéria for

aprovada nesta primeira oportumda
de pelas três comissões, é provável
que seja votada em

.

plenário ainda

no. decorrer' desta semana.

CRESCIMENTO DO SUL
, )

No discu.{·so que pronunciou 'on
tem em plenário o deputado Sebas

tíão Campos abordou os principais
projetos que nó seu entender; deve
riam ser implantados através do
Distrito Industrial do Sul,' objeti
vando desenvolver a região, carbo
nifera da qual é representante no

Legislativo estadual.' Ê:sses' projetes,
que inclusive foram encaminhados
como sugestão o engenheiro Colom

bo Salles, quando dos debates. em

tôrno do Projeto Catariltense de

lJesenvlv�mellto" éompreendein os

setores de transporte e comm1Íea

ções, saúd� e saneamento, educação,
agricultura, pecuária, pesca, t,üris,
1110 e 'o industriaÍ proprialhente di·

. to, êste baseado '}1O incremento da
indústria' cai"bonífer.a.

. No pri�eiro prõjeto/ transpotte e

\

comunicações, as medidas propostas
levariam em conta o sistema viário

integrado pelas .rodovías BR·I01 e

202 com a SC·4'l5, mais os portos
de Imbituba e Laguna, e o auxílio

do telex e telefone, que permiti
riam o escoamento da produção re

gional .e o rápido intercambio com
as demais regiões do País. No se,
gundo, saúde, a principal medida

.

seria a melhoria da assistencia pre·

videnciária ao agricultor, o Funru

ral, combate à verminose e obras .de
saneamento. No projeto .de educa-

ção estariam em pauta a criação de
novas escolas isoladas e grupos,

criação do 59 e 69 graus, habita

ção adequada , ao corpo docente,

criação' de ginásios orientados, para
� 'trabalho, escolas técnicas e f�cul.
dades voltadas para o preparo de

pessoal nos rarnos
: da pesca, agri

cultura, minerais, e outros. A a'grf..
cultura e a pecuária seriam Impul
sionadas com a exportação dos pro
dutos, O projeto industrial, talvez o

mais importante, compreenderia c.

incremento da' cera'mica; a indust�'ia
lização da fÜlOrlta, desenvolyimento
da carboquímica, ampliação da Só·
telca, aproveitamento dos rejeItes
piritosos, aumento da' pi"odução de

carvãp e implantação da" indústria
de rações eútre outros.

,
"4"

início, a nova :fase:" d'e' sua-- história
.

Amanhã, as' 20 horas, o tradicÍo·
nal Clube DOille de Agôsto reabri

rá suas portas, oferecendo oficia).·
mente aos seus associados II sua

nova sede, tQtalmente concluída, Um

jantar comemoi"ativo à, data sE'rá

ôferecido pela diretoria do Clube
?lÓS velhos associados, benernérit'os,
e ,convidádos, entre 'os quais as tiu
toddades civis e militares do E,;·

Üido � do município. O Governador'
Ivo Silv'e,ira prestigiarâ 'o acontec.i·

)'l!�nto e receberá; na ocasião, o ti

�tulo- de Sócio BenEmérito, pelos re·

. lev.antes serviços prestados à Soo
ciedade. O jantar homenageará tam·

bém às 70 Debutantes do Clube.

o.�;NÕVO DOZE\
..

'

..

;;

:: 'Q,windo o Presidente do Clube,
:Sr. Márc�o Luiz Guimarães Collnç,),
Ilver piocedido amanhã a entl'cgiJ
aos associ�dos das nov�s instalações
dd Doze, a tradicional sociedade

terá assinalado um marco importan
te no� curso de sua história: final

mente, tem uma .séde própria, no·

va e modern/a, tão requintada quan'

.
to a dos. clubes mais famosos dOo
p!1ís. '

As instalações do Clube foram 'to·

talm�nte reformadas e ampliadas,
depois do desabamento de sua co· \

bertura, em março dês te ano, As

obràs de reforma 'e arl1pliação
segundo. informou "o Presidelüe

,Márcio Collaco - foram executa.'das
em Tegime de emilreitacla por nove
firmas especialit.adas, algumas de·

lás de outros Estados, venceo.ot'as
das, cOl1corrênc'ias' públicas.' Os tra·
balhos fQram iniciados nq mês de

junho, estandq as obras orçadas em

Cr$ 800.000,00.

Com a reforma. o andar térreo J

do clube passou' a abrigar as il1s1a�

ções da administração e "hall", de
entrada, além dãs dependêncifis Riu·

gadas ao INPS. O contrato de lo·

cação se expirará em março 'c a

Diretoria do Clube �lão o renova

rá, ocupando tôda a área com a

instalação de saunas, sala' de gilJás,
tica, salij d'arnias :para a prática
de esgrima, "tatame" para judô e

outras Tl'odalidades ele esportes pe·
los' quais se intcl.'css::t"cm os' as,

�Or.iLldos"

SALÃO DE FESTAS\E JOGOS

O salão' de ' festas, no primeiro
andar, totalmente remodelado se

gun(lo projefo do arquiteto Boris
Tertschitsch ganhou Quas novas es,

cadas, no fundo,' facilitando o aceso

so às frisas e ao Restáurimte, :íl:ste,
ficou instalado no centro das no·

vas frisas, construídas 'no iado opos,
to da existente. É etodo enyid!'f�ça.
do e dispõe de ar condicionado.

. 'Nêste primeiro andar está situaà�
\.._

ainda a sala·de·estar anexa ao sa·

Ião.

O Salão. de Jogos; destinado ii

prática de pequenos jogos, contará
\ com mesas para �'sl1ooker", xadrez,
dominó, e/outros j'ogos, éstá insta
lado no' 39 andar.

No,- 4? andar estará ,-inontaqo um

excelente bar que atenderá tam,
bém a serviços ele l�l1chon�te, se·

gundo projetos dos arquitetos Moi·
sés

.
Liz e Adernar Câssol. Além das

instalações necessárias ao bar con

ta ainda,' para maior confôrto dos

associados, conta ainda com' apare·
lho de ar condicionado de grande

,

capacidade.

No quinto andar, conjugado corr,

o iJar, o Clube Doze montou uma

boate - também projetada pelos
arcluitetos Moisés Liz

.

e Ademar
CassaI � de arrojada decoração e

síirpreendente iluminação. O siste·

ma de som é igualmente avançado,
sendo que as fitas gravadas serão
do !'Le Bilteau", com quem o Doze

'fitm9u convênio. Como, o bar' e re��·

taural1te, a boate também conta

cQm equipamento de' ar condiciona·
'do d� grande capacidade, A boat�

sel�á inaueurada no dia 20, domino

go;. tendo como atração o conjun'
to Music 4.

No sexto andar ericontram�se a

Casa d� Mác[uinas, e ,Caixas d'Agua,
qu� atendeUI as. nec.essidades do

clube, servido tambéiu por dois ele
vadores Otis,. de alto luxo, com ca·

pacidade para doze peSlloas cada
"

um.

RESTAURANTE
Os scrviços ,do Restaurante, do

Clube foram c,ntregues ao Sr. Aqui·
lino Silverra de Souza, vencedor da

I

concorrência pública. Visando ofe.
recer. aos associados do Doze ml1

Restaurante de Gabarito internacio
nal, êle contratou em São PavIo
um Maitre e um Chef.de·Cuisine,
alubos de gra�de experiência: Ce ..

raldo Fernandes Barbosa e Joaquim
Se,bastian de Oliveira. O primeiro é

. conhecido nos maióres clubes e ho
téis do ,país como Barbosa, ap�11a�.
,Tá serviu no Clube Monte LíbaÍlo to!

nos Restaurantes Mira Flor, Rota.
rian e do Copacabaná, Palace Hotel
Trab�HlOu ainda no Palácio do.Go·
vê�n� de· São Pauro, no tempo das

administrações ,Ademar de Barro,s e

Jânio Quaqros, Atendia -as' Confe
rências Internacionais do Ministério
de H.e'lações Interiores, no Quitandi.
nha, em Petrópolis, e foi o resjJon·,
sáv(Çl pelo banquete oferecido ao'

ex·Presidynte Cr�veiro Lopes, de

Portugal, quando o Chefe de Esta,

do português visitou São Paulrl

QUincas é como é conhecido· o
Chef·de·Cuisine Joaquim Sebastian
de Oliveira, tido cómo um dos mais
conceituados Gourmets ço' país. 1'l:a
balhou no Au. Bon Gourmet, no

Rio, Esplanada Hotel e, Othon .Ta.
lace' Hotel, em. São Paulo. Dirigiu,
também, a cozinha do Santa Paula

-cIube de Campo e trabalhou no Pa.
lácio AJvorada no govêrno Jusceli
no Kubitschek.' Quincas é conside.
rado Um especialista em môlhos e

espera agradar em FlorJanópoiis,
com suas aptidões, para o prepal(o
'Çlos mais I variados pratos. Barbosa
considera "excelentes", as novas,
'instalações do Clilbe Doze, igua1an
do·as· as melhores dos mais fomosos
clubes do .pàís.
A PROGRAMAÇÃO

Até o dÜl 31 de dezembrO, qmm·
do ,o Clube oferecerá 'aos associa
dos o Réveillon com os conjm1Íüs
"3 do Rio", e "SamBrasil", a pro·

gramação COmemorativa' da condu
são da Sede será intensa. Amanhã,
Jantar Festivo aos asSociados e

convidados; Dia 19, o 989 Baile

Branco; �ia 20, a inallgUração da

Boate; de 21 a 26, Boate com o con·
,

junto Music 4; Dia 25, Festa Infan·
til de Natal. A Boatc do Clube as

têrças, qU:ll'tas, quintas c' tamhém
aos domin-gos.

Ã Secretaria de Educação e Cul
tura detlagrou

'

campanha no ânibi
to rural., visando, com 'o aparo dos

, professôres, efetuara um levanta,

mento dó, número de analfabetos
existentes em cada localidade do

. interior. Através dêste levantamen
to, será encetada campanha no meiu

sindical rural dos municípios cata

rineflses, objetivando a alfabetiza

cão de aduitos 110S moldes do Mo·

bral.

PRAZO'�DE INSCmçÃO

É PHO;RROGADO
,A secretaria . da Educação, 8é1úde

e Assistência Social da Prefeitui a

prorrogou, até o próximo dia :N, o

prazo para inscrição, nos grupos es-

\colar'es municipais
.

da Lagoa da,

Conceição .e Canasvieíras, dos alu
nos 'do 59 grau, recentemente eria

. do por decreto do prefeito Ary Oli
veira.

Por 'o�tro lado, o MOBRAL ,-rJa
regiã.o de Florianópolis realizará,
hoje, Stu] terceira reunião ordini:ria

d�ste ano,

prefeitos da Associação do�, MuniCí·
pIos 'do Alto Va}e do Rio do Peix�,
r�l,miram;se em Caçador para digcu
tir os pr�blemas' relacionados cóm
.0 retôrno da- cota do ICM pan o

.

'\- �!10' de 1971.
.

A preocU:-paçiÍo' dos
prefeitos da região se prende �m

I

t6rno da �odifitação que devtl'á
dC,orrer, .no sistema de - rateio rio
rCM par; o próximo exercício, em

face das co'nstànt�s isen,ç6es �I)n,
cedidas pelo Estado' a vários Py�·
dutos,

.. BNU analisa
sistema
financeiro

•

Para inspecionar órg�os vincula·
dos ao SIstema fiüanceÍro do' Banco
Nacional de Habitação, chegou on·

tem à Capital o Si'. Eduard'o de Oli,
veü'a I Penna', Diretor Supervisor" dos.

Agentes Financeiros do BNH. ,Após
ter sido recebido por representan
tes de estabelecimentos ligados ao

sistema financeiro, o visitante acor!'

panhado de' assessores diretos, ini,

ciou suas atividades na sede da

Associação de Poupança e Emprés'
timos de Santa Catarina �'Apesc,
dirigind'b·se \ em

.

seguida para "

agência da Província / C:rédito Imo·
biliário S.A. Na noite' -de o'ntenl o

Sr. José Eduardo de Oliveira Pt�nna
.

e assessores foi homenagead'o ':!om

um jantar ná Lagoa da CO'nceição
Hoje pela m�nhã o 'Diretor Suo

pervisor d:os Agentes Financeu'os
do BNH visitará a Caixa Econonu
ca Federal de Santa Catarina e, em

seguida, �à agência loqal da Credún·

par, devendo embarcar às 12 horas

com destino a Pôrto Aiegre onde
continuará SUaS a�ividades.

Integram � c,omitiva do Sr. José
Eduíll:do de Oliveira Penna os S1's.
Fábio P. Vasconcellos - Coordena
dor da SAF e do Fundo de Garan·

tia; Péric1es Machado Neves - Suo

pel:visor do Centro de Promoção da

Poupança; João Gonçalves, Borge3 _.

Supervisor dos Agentes Financel'

ros; João Batista de Moraes Jr, .'_

Sub.·Qerente da Delegacia da na

Região do � e Carlos. Alhel'io

SaÍlches - ,Ch(;!Íe do Serviço, ,de
l;oupança -e Elnpréstirno.

Institulo terá
/

perto de" 8 mil ;v
O Diretor do Instituto Estadual

)

,
"

i

de Educação, professor José Boni
Iácio de Senna, informou -ontem que
o' estabelecimento disporá no pró
xirno ano de '7.500 a 8,00 vagas,· Ex

'plicou que todos os estudantes da
região da -Grande Florianópolis e

mesmo de outros municípios ma.s
distantes procuram' o Instituto' uara ,.

os cursos d� ensino médio, clãs�ic0,
científico e normal, cau�and� séi,ia�
dificuldades ao estabelecimento .que
nem sempre pode atênder a todos
os pedidos de ma (l\í.eula -situad os
nesta faixa. O' número exato de 'Çi1
gas �óll1ente será fixado lia 'be'rid�{J
de 26' a 30 de janeiro. Ha;;e�cl�;:,g;
cesso de candidatos, a; .E>i�,éçã'ü" \�i;,&
videneiárn um concurso'. 'seie�i,i�""a
fim de proceder a uma triagem; ,

.;?',' ;
'
.... ,

"

\ '.' .Ó«

Como o principal 'problema do, Go-
.

\
' .',

vêrno, com relação ao IEE, ê.:<i dés· .

centralização do e�sinô·bá�icb"e: ;;�.
dia, a Se�retaria dl:{· EducaÇã�: Ji!
está \ pensando na- abertura .do "�59'
g�au 'em vários e5tabeíecim�nt�s' dr
ensino primário, o que possibintàr,1
a descentralização do ensÍnó média
básico no Instituto Estadual; clt

Preleilos se
,

\,

reúnem para
.'

b'
\

\ h'''' \d' d debater ICMrea . re aman a an o C."d., (Co,,"'p,nd,nt,) 0'

Educação, Revelou o professOr' wàI
�or Senna que está também "e'm' é:s

_,';'

, /

tudos ·a criação de um Ce�tro"I'de
Treinamento Profissional. ! '

Exemplificando as dificuldadçs
por que passa ,) IEE para atende!' a

crescente demanda de novos contin
gentes de alunos. o professor W'àl

mor Senna' explicou que no início

dêste aITO, somente em transíerên-.
'das" foram concedidas 2.300 matei

o cuIas no 59 grau e 723, no segurrdo
ciclo, obrigando ao estabelecimento,
a instalação de mais 18' sala? di-'
aula. O 5çi grau por exemplo, tinha'
57 turmas, com média por sala de

/33, alunos. \ .'

Para o ensino médio -, ili,f(j,J;.
.mou o Direto) do IEE - as inata,

•• ",,' '. 1'0";"'-

�tJ.1a_5: de tpmsferência não podh�i)
ultrapassar o número de 600, 'prr
gtie' um' dos problemas do Instituto

· Estadual 'de Educação é � eSPil�.o
t •

"

físko, 11leSmO porque não há m�ls'/� ·

',lugar para colocar alunos. ,f�i .

': :' ,De' outra parte, o Direção do \Tlis·
.;,. títúto .áinda se empenha em adotar
�i :'��dis:as . çapazrs

.

d� diminuir 0, �li:
'{ "IIJ�rÓ \de ,faltas dos pro(essõres; ·me·
; Ii1otaf> o' corpo docente, atrav�s' ',i�lk
:. cursos' rIe aperfeil;.oamento para ';?i'(1
'f�ssôres " não titulados, bem c6n;o

'. , .•. fi'H.,", vara orieJ?tadores de alunos e aUXl
,� ! r

uáres .

EsagJorfÜa' ,s.ua·2a·turma
com trinta acadêmicos

.

A se9'unda turma de adri1Íni�Ü'a..
dores da Esag, compdsta P'Of 30 .ba·

charelandos, inicia às 10 hóras de

hoJe com Missa' em Ação
.

de Gra

ças no Colégio Catar'inense as' solc..

nidaeles' de .

colação de grau, Que se

'rá realizado ,às 20 'horas >�d� ama·

nhã do Teatro Ãivaro de C�rvalhl)
em sessão solene' da ,Cong�ega.çã()

,

da Escola. / O programa assiúala
, .

ainda para às 17 -horas
.

dê ',hoJ�'" a

cehibração d'e Culto· ProtestaÍlt�s' no
templo da Rua Nêreti Rat)1()S � ·às'

\
2,) hora::: de anianhã, a rea1izaê;áo
do ,BaHe de Gala nos salõés do Li
ra Tênis Clube,
A Turma Antenor Naspolini tem

como patrono o engenheiJ:o COlO�lbo
'MachadO Salles e 'como paràninfo o '

professor Ca�los Passoni Jt. As IH)

rnenage11S especiais são prestadás
ao Governador Ivo Silveira, ao pro ..

fessor" CelestiIT�Sachet - Reitoí' dá
'Udesc --- e ao professer Arnaldo
Suarez Cúneo - ,Diretor ExecutivJ
da Fund"ção Educacional de Sallt.a
Catarina.

São os seguintes os acadêmic\)s
'que colarão grau amanhã à noite'

pela Escola Superior de Adminis,

tl:ação e Gerência:'

i Actair Lima, Adelar Colussi, Ald,)
Luiz Altenburg, Augusto Günther
'kiel, Bernhard Alschinger, Carlos

Wolow�ki Mussi, Delma Martim dE:

. Lemos, DilsolÍ Sal'dá, Dilvo, VÍC'ente .

Tirioni, Domingos José dá Silva J:\e·

"to, Edésio Waterkemper,: Eduardo
de Ai1drade e Silvá l<'ilho, Fern�l!'di)
JO�é Silva, Gilberto mas, Go�ilêll'd
Hudolfo Hermes Kaesemodd, Hum·

· beit;� _
Paulo lVIoi'itz,. Juarez Aj\::�s

NJlies, Juarez de Mágalhã'es Rj��("J),\, - ,'"

Loréni Antônio Bombazar, lVIaÍ'i'l
�

. �
de Lmurdes Mendes de Souza, Ma·

, ria ,Veta, de Souza, Mauro Roberto

Capela,? Mauro Vieira Alves, Ip�rlO
Afonso San!ord Lins, Paulo H�nri·

que de tl'l'lOura Ferro, Rafael Fel"

l'eira, Rui Baumgarten, Sergio' Ha·
milton rl'Aquino; Valdo Maciel Go··

· mes. e Zélia Maria Maciel de Olivei·

rfl·

Comandantes navais dá
'. ,

sul vêem defe's,8 interRâ
.'\ I' \ •

.

o Almirante Hérick Marques. Ca-
,minha' reuniu ontem no Coma�do
do 59 Distrito Naval todos os co·

mandantes navais da· ârea, a fim d�
debater assuntos relac�ol1ados com
a Dt<_fesa Interna Civil." em fqse de

organização em tôda à área do Con,
selho de Defesa Interna d� RJgião
Sul. ./

,
}

Estlveram pl'esentes à reunião o�

Capitães�de·Portos
\

dos Estados' do

P?raná, S�mta Catarina e Rio Gl1an
de do Sul, o Capitão dos Portos do

· J1io Paraná, com sede em Foz flUO

Iguaçu" o Comanda;!te (ia Gl'upa.
menta de Fuzileiros Navais· de.,i(Jru,

guaiana e os Delegados de C'ap�ta,
niàs em Pôrto Alegre, Itajaí e'tSao

, \

Francisco do Sul. "I

'-p
"

CONVITE PARA MISSA DE 7° DIAi

I,
I

\

o Departamento de Policia Federal,' convi,da as autoridadeS,
e militares, s€us funcionários e familiáres, amigos e o público em

geral, para a Missa de 7°. Dia, em memÓria da alma do agente federal
Hélio c'arvalho de Araujo, morto em cumprimento do dever, a se);·

I
�

realizada na capela do Colégio CatarineI}Sfil, às �8 horas do dia 17-12"lQ; :: i

L� __";='.." T 'm
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