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Síntese do Boletim Geometereológico de A. Seixas Netto
,

válido até às 23h18m do dia 22 de dezembro de 1970
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA-
100 I) milibares; TEMPERATURA MEDTA; 25.7° centigrados
UMiDADE RELATlVA MEDTA; 85,8%; Curnulus _ Stratus -

Tempo médio: Estavel.

SINIESE
I

PRESIDENTE GETOLlO

Será instalado no próximo
dia 30, na Prefeitura Mutllei.
pai de Presidente Getúlio, o

Núcleo de Assistência é

Orientações Fiscais - NAOF

-, que terá como obiétivo li

prestação ele esclarecimen�os
\

aos t::o!1tribu!!1j'"s da Re<.:eih

Federal, rslationadO$ com as-

I sunros de Tributação e Lança.
mentes Fiscais. Est�ri;ío pre

sentes ao ato. I!lJtorid,\des ci

vis, militares e s5desiástir.a'l

da região.

IBIRAMA

. 1
9 Prefeito de Ibirama, Sr

Marcos Grankow, confirmou

para êste mês, a entrega da
Escola de Gabirola, construí
da pela Prefeitura Municipal,
Por outro lado, o Prefeito de
Ibirama está anunciando

construção de mais 3 Escolas
de madeira nos primeiros rne

ses do próximo ano, nas loca.
lidades de Barra da Abelha,
Ribeirão do Juca e 'Roncador.
O material necessário à cons
trução dessas unidades de en·
sino, já foram encomendados

pela Prefeitura.

INDA!AL
, ,

Achem-se par'aHudos'
.

'nQ

momento,'
.

os' 'ti"ábalhos .

de
'

�onstruç'ão do Centro' Cívico de:

Indalal. A informação e do
Prefeito Werner Pabst; 'ácres:·
centando que as atividades se

'rão' r-einiciadas já à partir de

Janeiro. do próximo an_o. Por

eutro lado, a Prefeito Werner

Pabs}, aerescentande ,!lUS, as
•
t ;tividades serão ;einiclad'is lá
t li pill'tir. de Jal'leiro do �róid�o
l, ano. Por gytro lado, a Pr&fe!·
I tura

\

Municipal já 'construiu
um muro de àrrimo em freno

t� ao Centror para possibilitar
o serviço de aiardi'lament'!),

,!

I
I

GASPA�

Deverá ser iniciada no I/ró·
ximo ano, a implantação no

Município de Gaspar, da Estra

da do Contôrno-desvio do trá·

fego pesado, do centro da cio
dade. O Prefeito Paulo We

muth revelou que o mapa res·

pectivo está sendo confeccio·
nauo no FLAMEG, órgão res·

ponsável pela obra.
r

Em solenidade marcada para

hoje, às 20h30m na Prefeitura

de Timbó, será' instalado ofi·
cialmente o Conselho MunicÍ.
pai de Desenvolvimento. Serã
igualmente eleita a primeira
diretoria -do Conselho.
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Flol'iêinópolis, Terça·feira,

leitos serão
Censo revela 93 milhões
de habitantes no Brasil

Os resultados preliminares do

censo demográfico realizado pela
Fundação IBGE indicam que oBra·

s'n possui uma população de "

92,00<0.00 habitantes. Esses resulta
dos -foram .lêvados . ontem ao Presi

dell,_t�:·, ti�'R�pública' pr-lo Ministj.o
.foão:páulo: dos' Réis Vr>!UbO, .do 'I"a

ne.ia,m�li'to, .

o 'censo, assinalou ,(illl�
•

no ",1períd� :'19pà;70' foi r�gistra,da
uma'taxa geon1étl:-ica anual df cres

cimél!tq'. cla:'oi'd�m ,de 2,7%, ot:Í 'se·

"

[a, 0,4% menor que, a verificada no

decênio anterrnr, que foi d'e 3,1':�
Em exposição de motivos o Mi,

ais tI'O do Planejamento aponta que
zsrasura l'tgls_tlOU' o -m�ior cresci
mento. percentual 'do�,.últimõs dez

I

': ,"Goiânia leve maiór aumén.ftJ.: p.óp�l,aéional ':. ,'. '.

t. • .,. � ,

-�---..;_---------...,....-----_,..�----_.--------'-_'-'--

o . .aumento da população das t�m1:térn 'que 0'5' Estados: do' Ceará,
pita��; "em', têrrnos relativos, foi Pe;'hat1lbneo;' Babia"'Minas .Gerais,
derade por Goiânia, com 153,36'h

.

Rio dê Janeif,o., Rio Grande:';do Sul

seg�'iÍ1do-sEl' Macapá, Cuiabá, 'Belo P f'!oils �nres�nhrám s-exu'áns'lo 5U-

Horizonte' e Pôrto Velho. A� ca- perior a, ��, .rrlithão· d�'
_ h,�'bi_tante!l. '

pitais' de mais expressívos' aumen
tos dernegráfioes, em números abso-.
lutos;�, foram São Paulo, co111 ,.".

2.06·l:-iB2 habií antes em relação' a
1960;, Guanabara com 989.619 e Be

lo Hgrizonte com 539.380.

Os;:,�,; �a,dos préliminares
, ,

, 1

Verão Itrazl
problemas"
ao trânsito

Cem, a che�ada de temporada 'de

v9rão o pl:oblema se a�!'ava: nOV'JS

carroo na' Cidade, tràÍisito . çontur- ,

b9do. Mesmo ,sem a en,,";urra'da d.':
.tluisl:ás

.

motorizados o tIá.fego, na2 i
principais l;UqS de Florianópolis es·'

ta,;ia assim: empErrado, A úp.ica so

.lu.'ç:io parer:e ser. a construção de

pistas de velocid�de num atê�l�o da

baía sul.

282 tem financiamento
(Oltima Página)

BILIP". CI

i
I

I
J

Vestibular
tem 2.436
inscritos

Receita está
intimando
OS omissos

(página 3)
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10 uõvo.Doze
é assim:

�,ú -·beleza> '-'.',
. , ,

I o Clube Doze de .Agôsto �O�'I-
Ilnentou o fim-de-semana da aocie

dade florianopolitana, reabri, .do
I suas portas e oferecendo aos as-

3 casa ,do conslrutor
INFORMA
Com a finalidade de fazer um le

vsntamento do estoque existente e

tornando-se necessária a realização
do balanço anual, a Farmácia do

INPS, nesta Capital, está fechada
devendo reabrir amanhã, com' fun
cionamento normal.

0,20 >
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"»< "

.•', �n.' �
________� � �------------- �__--��)(�·�--��#-�fu���l�--��------------------�----------�,--------------�--------------------------"------------ p �� \� �

l , ' '\«
. �

Mem diz' qu'e
cédula única

;�:- :�e�D"ldeat '

'

Em declarações prestadas a im

prensa gaúcha, o Senador areriis
ta Men de Sá, que não se candi
datou à reeleição, afirmou que a

\ cédula \i,nica,,{ o sistema ideal de
votacãó, óàrã, o país, criticando' as
manitestações que. tem sido feitas

por diversos políticos, sobretudo
da Ooos,icão, 'em favor do resta

ré" eei-mento da cédula individual.
"Esta b@m muitos deefitos - as

seveL�u.. Conforme dêmonstra
ram os QleitÇls, auteúores, só \ ser-

viu para � fraul,des e incômodos, ge
rando até. violênefas eleitori1is. O
Senadc.r

.

co�fessou-se "'p'Ür fora"
da anunciada reforma política.

; saciados .uma séde totalmente re

! modelada. Foram duas noites de
! festas: sábado, o 98° Baile Branco;

dorningo., a inauguração da sofisti

cada boate do Clube, com o conjun·
to Musir.·4. Mas o Doze não pára aí.

Oferecerá no dia 31 o Reveilloi1

<.'0111 o famoso conjunto 3 do Rio.
- O Nôvo Doze disp'õe de instalaço'�s

.

as mais lequintadas, 'e a serena be·

leza de Ângela Ribeirq. Rainha .do

Clu be, contribuiu para iluminar ain

da mais as

-

duas' I)oites ele festa e

de alegria.

O Presidente' do Tribunal Reg]p·
nal Eleitoral Desembargador Nor Iberto de Mil:ancla Ramos, c.onfi�'1l1ou
para o próximo dia 7 de Janeiro a i

realização das solenidad.es de diplo Imação dos candidatos eleitos no.

pleito de :;'5
-

de novembro. A data

ficou decidida por decisão do pie

nário da sessão de encerramento

das atividades do TIm, no exerci

rio de 19.0. A cerimónia de, diplo .

mação se realizará 110 Teatro .Alva
1'0 de Carvalho, no horário \la;!
20h30m.

\

Na mesma sessão, realizaram-se

as eleições para a constituiçãn d::.

Mesa do Tribunal Regional Eleitn-!

raI. O D\)S'�n�bar:ia�or Nurbel'�,o (l� IMiranda Ramos foi reconduzido 11

Presidência da Côrte, êendo eleito I

Corregedor o Desembargador EL1g�
nio Trompowski 'I'aulois, que acumu

lará o cargo com a Vice-Presidência.

O recesso do TRE vai até o' dia ·6

de janeiro.

Conselho vê
,

a _

..remlssao r �

de créditos
(última Página)
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Domingo de sol leva
todos para a praia

-------

O domingo foi diferente de io·

dos os demais: o sol brilhou, o céu

permaneceu sempre azul. O res'.tl,

tado foi a mudança da população,
da cidade para as praias da Ilha e

do Continente. Terá sido segUl'r:t·

mente o domingo m_ais CJuente dês1,�
verão que" oficialmente, hoje se

inicia, Os biquinis 'ornamentaram tôo

das as praias.
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.ir·· , � d ' .t' erl· d'" , , ..

},uu!d�r iI 'a il(\ill��ri,a e o "omerr.ao

o instituto Brasileiro do Café, considerande �\

sproximaçân do fim do exercício, comunica Iq�.le, tanto,
.

'1� lId'tli)lístra,�8o Central éomo suas Projeçàes rece

'<erão somente até o dia 31 de dezembro .de 1970, fn,

uras ou notas de cobrança relativas ,a fOf,tJeCÍmeutn•

']f.- material e serviços adquiridos ou cont.ratados du'

ute o corTente ano,

.

Desta forrna, ,fira esbbelecido que. Il?D o�orr.,�nd'"
"11

- """h�".,�to d'o preSl':flte comunicado, esta Autarquia.
e exime de responsabilidade por eVJBntuaJ atI' �I) i!',
Jil1uidac§o de seus com'promis,\os, 05 ql\ais não tell,b.aln

sírio ':OlJsi gnados em, RESTOS A PAGAR _ eX'erciçio

lq�O. , .

Rio, de Janeiro, 8 de dézembro de 1'190.

*,1'.:' .'PREFEfTUllA MVNICiPAL UE BLUMENAU'

DIRETORIA DE OBRAS PÚRLICAS

TOMADA DE PREÇOS PARA O ESTA
OUEAMENTO DO GINASIO DE _ES:POR-
TES. '

",

�", .

.. "'_

',�

De c�nformidade com a Lei Esúquàl nO 4.421,
ck\2Í d€' iam:iro de 1970, que reaula as licita,çé]es

pi:li'a com!,ras, s(>rviços e .()b:'�s, a �iretoria d� Oh:.�S
Públicas da Prefpitura Mumcl.p'g1 dp B1um.eIJau tor" a

núb1ico que se acha p,berta a tO!íl1ana de p:re,ços par,a
'b estfJ.f1ueame'lto do Ginásio de f'snort"s.

As nlaotas de C1rqa e sondl:H'em, bf'111 GOmo ,0

põ'nioto dr> f'st'1quf'arne�·to pnde''11 SOl' ana"hadas na

Diretn+l dp nl,Y",� PúhH<;>flS da Prefoitma.
As nron'""st8S deverão (01)ter o� nreclJs U-lilàt�ri()s

e Q"]'lh�is
-

n<01"0 ri_" pnfre"líl e' _çO .... rli0"�S. d" n,:),,":"'F''1r
to:' dev�ndô s�r dirigidas a esta D.O.P., em .do,JS en

v'O"]nr.es 'h:h:tdos {' devidm;nent,e lacrados. A f' R trfl

,?,::,�do F')(tern2"nente a dp�i9"1Jação' de SE'U conteládo e

nem'" ,1n nrnr,onerlte ou fiJma ,proponent�.
O n-r;moj"o env",lnne A, dpve+á cont,;,r 0<, ,(ijrv'l.1":

DJo"t�� pvjr,idrw nos jtê;"s 1, 2. ;3. 4 5, 6 e ? ahaixo
rE'18l"jnn., rbs. O se9J-mdo f'hlv_e10ne. ·R. devera c,on,t,''1'

a lJ[·�n(l�t8 ,hom co�o enderêço do proponente 0\1 fir-
�'"'

ma nroponente .
.

Dneu'il,lp11tns nue dev,ni'í.Gl yi, no envelooe A:

J 0) _ Ce,,'tidãQ dr,' OREA da lOa Reqjão de ílue

se 8ch'l leqal11l.ent? babilitado;
.'

?O) ".....;... í'a"t;Eicado de :re$!u1aridade
.

de sitlladío
p;r8'O'p o IhWS:

-

3°) _ Prfl13 do ..�t:Jr Quite com a� f,J7e,.,e}flS �t[n
nic;;J,."l Rst'Qr11Fil'e F�deral;

4.01 _:__ Prová d� Ol,le a fjrl1i118 ou ra7!'í.q f'n'11o.rri"1l

�o ","h.,. 1an-}'llmE'nt,o 'l"P2"Ístrada na' JU':1t'3 Comerçia1.. ou
Cartéd; comnonente;

,

J
.:;9 _. l_)rf)"� 01" nnit,;jf'ão .com o Lm�Asto Sindi�8L

dg fi-1;l1"1 e ,d�.<; el'l1iweQados;
'ç.,O\ P-f)"'''' rlo <'"IJlO '1�tr>11 nn lí1ti-'110 trl",it'1 e1e1-l' •

_

tor::1' r.p n:! rocnn.rt!-';lB !llstl.f1r::lC?(v e

70) 'T'1'ç;� rl';J '1''-1x'1 :!\.1lJ'lif'ir'lL
� r;-1 ..... -:-o .... t-ll.·q 0?S .,...rr,....,..,ç,tf""t� dql'_'iD-r; qc:: 1" 1,,'"),,0"

nA .,..:1: .... ")9 (o;r="""I.J.o o �1+--1' r1D D.::l7E?!11hrn rl", rn1"'aqtf" P �")

.... � r:�l.... .j:_�tp ,-1 .... "n () P �m t1"e�-=>"'r;''-1
\

dn� ;Y1tPl,p��qrln�
0P 'r1" <Q;_;'� ren1"zSent8nté'S que queiram ass;sÜr. a con-

r ,- �_

corr�'0ia':��i�'-�,�; }:�} -,," � . .:._�\� �

_', _'" . "'" .� '_.-
-

,

jin f'r1 t�'·l''í�''�4í>fl:;,wIJ>ó.áli!lt.-�g,;1)JJJ;;�ªms;:'1J;,q,.M��� I
r,."rl""�i"'c (llle )l1"lhí'f atendF'r 8S <,xiqênc;as d1 Toma-
,,18 dp p"?'r8," de >wf)1;do COIilJ Lei de ,L\cita_ções.

A P;'é'htpr8 Ml1nÍ0Jpal de B!umenà\l res�ry'a-se' (j)

dil'eito d,e: aceit�r. -tot�.tl ou' p;l,rcia lJ:nylJ,te .
as pr9pos-tas,

01.1 ai":cts de "i,lUlar a Tomada de Pcecos, no ,tolo ou

em parte, motivadamente e CQUl iust,íl C):lJJsa, ;ÍD,df',D,en-
dentemon-tp rle intf'ynf'.J�rão iu@irial ou ,extra-,i_udiCÍ'fll.

A Prefeitura Municipal -de Bh�lJle!UUl J;ejejl,ará as

rwnno-slas cu io valores não atend?,ro .aos J),lieços COJ;).
sid°1'<JO"" iuptos e as nOIrpas es.ta·bele.cidas hl€sta Tom'a
da de Preços.

, A D;l'ttnrig de ,Ob.ras P.úb1kas . .prestar? esc,laJ:eci
mentQS re1acinnados com a W.€i!,e..'rlte 'ifO_f)Ja,Qa de :p,r� ..

c�s no ho�ário d'8-8 1.4 às 17 ·ho:ras, clcià,r��,m€,H!t§:, &!Xç§:
to a<lS ,8'bados ';; dõmim!os.

BhJm�nau, 18 de deZiembto de 1970.

�,nfTO r,ty"\I I)r)';lJ;Ml? !;Q,mr"s
Di.rf.ío,r da p.O.,P.

CLUBE
EDITAL DE CO·�Y,O,CACÃO

DE CAÇA, Pfi:SCA fi; 1;1:RO "COUrO Oi
MJ,\GALHÃ.,ES"

'

De ordem do sennor presit�e'nte ,e de a",ô,rdo CGlll1 o

nue estilhelsce os E8tatutÕ:� dO Clul),e. c,o,tl'll,OCO os ssphe ..

1'(2� sódos p;n'8 a rel),�ião de AssE'mblé4t GEêcral Çl 8'0'1' I'Pp'

li7�.rl9 no j'lji'i"dmo eli.fl �� dO cor.ne,nte, têr.�a.,f0ira. íorn

inÍrio às FI '10 ,horA� e�J:ll .nrimp,irfl cO;;JW)Ca"]io, t,en.-clo fJ()f
Io('� I o EsÍádió Santa Catarina da FAC: sito à Avenida HeI'
cílio Luz.

OI'?DEM DO DIA
10 - Elpif'''ío do Conselho Deliberativo'l
2° _ Êleicão nara os carqos de �residente e Vice
Período:' BIÊNIO 1971/1972. ' !
Flori�nópólis .. em 16 de dezembro de 1970.
Dr. Nilton ,Pereira - 1° secretário.

"
.

Dr. ,AJ·ftn �",rtA n,A LUI
lUlU't'U!1 laA

" Cc P. F - OO)77662?9
Rua Tene,nte Silve\ra, 21 - Fone 2768,

Dr r!ob,nfo Moreira Amorim

F!A'"'t. MIZ :,Á:,";Ii.. ;;",WÜ!';'Ji{J;"i..! ,- S'�'T4 '/oi,li':,"
'1\1 .!j,

Á. �'A r A Vlt7��iM4 ASSEMl&>'.I..tIA -GlckAL i::,XTRA
ORDIN�IA

"Às quinze horas ,do dia quin{;€ de dezembro de mil

l)1)vooe.ntQl3'� seteeta, na sêde ,soct� ,à rua 'Feli<pe Schmidt,
11, 56 em Florianópolis, Esfãdo de Santa Catarina, reuni
rarn-se em Assembléia Geral Extraordinária. os' acionistas
.do, J3;JllcO Mer:ca,J;lt11 .e JJ:uihlstrial .de �anta Catarbna ,8. A.,
ti! ular es de 1.715.509 ações ordinárias, nominativas; re

presentando 71,02% das' 2.500.000 emitidas, convocadas

�Qf. ,p.flital ,�uhli('faQQ ,"por três .y,êzes, na forma de lei. no

"Di ] io O 'ida I" tio Estad« de Santa Catarina, nas .;ediçõe$
de 4, 7 e 10/1217,0, R. 110 6;Ql'Il.al "Q Estado", Jilas ,eCiUçÔP\8 cl_(_)
:3 -'I 'I' fi/12 /.: Q .•do seg,uq,nte teoIl': j'BatIJ;Co Mter.c.·uíl't-iI.'B a;n-dl.J.,S

tri,11 .d�: Santa C,ata�\iln.a, 8. 4.. - C.G-.Ç.M.iF. 183JI16JI57/@QJ
_ 'A,ssembléia ,Geral ExtyaQPdió!ilária _ iEd;i'ta-l de Convoca

ção ._ Ficam convidados os Senhores AcilQnista·s do Banco
Mercantil e Industrial de Santa Catarina S. A .. a se reli'

rúrep1l .FlI;i séde .socíal. à illtbIa Ff'Jlipe Siclulli.dt, 56, em Flo

rj-p,:r,:)C)��s Estado ,de Sa.ll.ta Catacina, às ;lJ:i ,horas do dia

15 de Aloe;'l;en:oh�'o de 1t9:'l;@, em AsseroQléi<l Gel!al Extraordi
nai'h observada a seguinte ordem ,do ,dia: .a) rr'omarem co

,nJ-;ef7Í1:n:ento d.,as deliberaçêes ,finais ao �alJ,_co Mercantil
e ![u.c;lus1irial do J?araná S, A.., com vistas ,à incorporação
ela JTilOSS,3 SJ�f'Ílf:\dj(ld€; b) delibe:r.arem na �orU1a do Artigo
1M, � .3Q ,(1,0 'Dem:eto L,ei, n. �.6Z;7, de 2,6-5·:ll9.40. FlorianÓ·
i-.oJi� (SC), lO Iile dep,�m:bi'o de 'h9;7@. ,a) �W�lli.klilO A. Vieira,
,*.,Hrles �er,ei_r:\l ,J,uil:liC!>J'",LAbiz 4tntôJ,J,io ·liJ,e .AtlvJrade Vipil'a,
;HE"',j'i,�(iíe .d? Sr,m7,<J :r.a�l.WJa" .•0 B.inetol' ji'1:8siGlente, Senhor
i�lle��,U<0 Â.J11rM»),)liO W:,igjr,a, �eil'i'i.c::a,l1ld.o a �.sjêX1cia cle "qu·)
mo," l�é�«ls ,il,S�tu,a-tkkras la!;l;ç,a�}.as no Liw:<0 ";Presença de

Ad,f;)"{�h;;:", ,1à#t'r]:1Jr.Q1,l j,.,stala,(i!.a a assetm\b'1éia., ,e, na forma
elo Esi,atu:to ·Sod"d, ;peliliu aoS "p,resent,es .'ilU� es�olhes, m

)Jl,n: 'l1i'�'@r"dsf:;;t !ps,ra ,)ilJ;8sioillk o� tJ:a:il.tlHlos. Pm' :aclam�ção foi

€-s,�({pii;�<ô o '.l,}c.i91'l�sJ;J:l SeilílibtilJ' Á·t,tride �a,gg_i�), que assu

m-id,o' ,o ,pôsf,o e lC.Q!ily�lilei)U ',.0 ,a.c-i�Hl,is·ta Sl?ln�0r Dr. Flávio

-Pr;;"s.t;es, .IPa.r:í;l :SeCJ.�etiár1o. COlJsí11mid.a
.

a M.e�a, o Se,nhor
.P:T.�Sild""Dite, ,cd<l:ncdo inicJo \\;O�: ;M:a;bll!�h0s, di�s,,, ,.cl3 SU:l S1t�,,

I?çã,o' em .QQJ�l;lhmJ.c::ar "'1,0 ,w,len_�l:iQ g,u,e, ;P.,lU Assembléi<,

l�e.l:3J, tE»tr.aorclii,tJ:�.r&_a ,l�Q3t�_ad'él ,eJil) J.;1 ,dês:tCi' ,J;ll.�s, os aCIJ

�J'\tas·14l0 il3.a,ncQ /lY�)10pntil ;€ 'l'nd,l,l,str,ial ,cl,'Ü p'Qraná S. A.,
am,m;:'j;ra.!Cl) ·��J;J,_�ll��lIJ'li\lillent.e .o l,a,ado ;j]e ,)IV,QJ1ia,ç-âo do nosso

.p��r�nl.Ô""jo HÇI,l1Üdo ,(lf!3res�)J,t;ílc;1o [J.il.elos lRe.r.1tos nome3do�

!W "".r�l(iII,t;i1J)o cco.r.t(·lav,e 4l;l'q.\!l&Ul -S0cj·edJ;lrle, J'oealizado em

JR J O·1r1'70. tendo na oportu·nidade sido proclamado ') re

�'Jlt:1c1o ,e consumada a incOl:poração ele todo o "aüvo" e

"")';",,iV0" �o ,nosso Banco, ao patrimôaio do jBameriif:lc1us!
p,8I'3JJá. 'c.om a sub-rogação d@s-te �IItimo e,m �,Q!!los QS nos

sos di1'pitos e obrigações. Continuando, disse o Senhor

p!'psiJilfT,JJe, que se enconttava'm sôln:e a Mesa v,ádas oópias
)íi:lili[).e(tgT�iadas da ata da asserul)J.€i,<l a1�ldida ce peclj,�1 ao

. SBI'J:'ptllho que procedesse sua 1e&tu-ra, o .qUé ·foi feito em

V07 a!t:;\ Terminada a leitura; disse, o 'Senho.r Presidente,
q,l.le ron;lPE'1tia agora a asse�bl éia H1;aX:li'fes;tar-se sm.br� a

i1,rorncy,l',açã,o e, caso aceita,. de.d.a�'lIr., ;em ,C,Ufnpfkl!l1!?ntrJ
do arti..,-o ]52, § 3°, do De6r.eto-J",ei, XI. Z.1327/40, ,extinto
() R81l"O Mercantil e ,Ind]Jstrial ele Santn C.a.�arj,llil _5 A.

Suhmetidos os atos da incorporação à 'votaç'o, fopm
l[ir.lH,j:1,i-ll1@I;n,C,Nt€ aprovados pela assembléia. ProcJa.Blou,
·.en,F·o.' o B:el)hor Presifíle;J,l�e, ti (exti-l)çã.o ·do &laco M:Ci'il\caa1til

.

f' T'1trl)ls't1'isl de Simta !CataYÍLnQ S. ,4., a vigarJl:r ,deiJil,(Ü� ele

bam,ologlilcla esta assemhléia ,pelo Banco Central do Bracil.

E�.0Il,tildél :1' "ardem do dia" e como ninguéw ma_is guizesse
:fflzer UStll 4a palavra fO.i shl.S'peris� .a sessão ,pelo 'teliUPO ,ne

cf'ss.!:irio ,� .làvrahlra des1;l ait(!: 'R,eaberta a sessão, fO,i esta
lilh e, por ter sido a(·.hada con.follne, assinada pelo {hre
'tor 'Pre:"id.ente. SenhQr Avelin0 Antônio. Vieira, pela Mesa

\ (' ,0'-"1' tnrl()� ()<' d8'"'1''i):is flf'ionist1s pr'esentes. Florianópolis,,

(SC),' 15 de dezeinb�o de 1970. (íla) Âv.ejino A. Vieira.
ft..f;t'J',lde '.8agdo, Flávio Prestes, Luiz Antônio de And,rael�
Vir:'�l;�, .�lri(les Pereira .JÚnio�, DobeI' Barbosa NicnÚm,
Ed"ard' Quilhérme KJe1nll!e,: ,Al1g,elIlire WotIloba Junior,
Jo?iQ' Sr.b€lf,fer, Vival�,o Silva .c;ia .. ''Rochal 'fher:�za ·Santo�
Maun-, p:;íUiü Branco :Peneira, Rubens Vieira, ;Resi,na Ve:iga'
Lú)::,ps. Pf..\dro Raymun�o ,ConíÚlése', Nimar Ba,rbosa ,Pedro

�,innh!ll N<Jhor Gtw-l'.neni, iliútio Ferreira �Brandão, Jocely
Pe�e,ir,a, Mathias Vil}laema de Andrade; Jurandy Antànio
Pl",reil:a ,Geymano vtlJiuma d.e Anal,ra�e, !F)ranciseo Bel' .'\'Jh01

NeJ,o: .Ger.1l}·ano Augusto' BkekhoI:?, ,'CyriIJu 'Re4mart 'v,on

LiJ;lsingem, Luiz Ferna,nda Vieira, Alltamirane 'Pereira,. Ai:;-
1: Iii _ .Co,)U.nanhia .€le ..seguros '_ 'Altamirano Pereir(,l _.

D-1r€(t,o,r; PlJraná -- Companhia à,e -Seguros _ A'ltamirand
,P;f',l e.i,i" -- !Diretor: O,lHO 'Verde ___::_ ·Com.pa,nhia de Segt.!ro�
,_ Alt3!J�k\mo Peteira - ni.retor·; �liéil::a, Vieira' & ela

T,lj,l,'). '_ .P.l1,1r·o nameril�dus de ,�Ch\leg,ti.rríento S.:A. __: íl'flmaz
E·lio!t;)"� .f;ll' AndJ'"de _ Vieira,oe Mário Nascim,ento de 'Paula
,r ',Fi",]' �- TlirptOl'ns;<'So? Merrantil de Adnünistraç30 p

.

l1!P:o\\�: ,.'

J�in'l� ·1

í ':,
: . ':' ' {';': 05; _: AVelino, ." -- ;Dirêlor PI'eSid-el�te·.;� �1," _:.) •

,-' � .f" y ,�.,: i'_� ,: •
1" t fi �'� .:: i ; �� I ".€1 t p:

1\'r I h �fo's� Sá'f'ttos 'j,;üt!rtel'ã, Ítme' 'Enpe§' Camanho. - r_jp
A d,?JJ�.(',�l.o', 4Xíl,N,e };"R.,I',I'Vl,líÍ.df'S. J):p. �kltile.s· ,El;-aílI;H0 ;Fer,l�el, a
.,-' A:lr,L(;}�:; ,�[(.));(1!C?s ,ti' S,�lvl:l �c{.t.Q,. ,PJj)..AM'red0 "i-V'.e;iss, pp
Ans-tif\e.s .c\\-,�ha;y&le ,CPf:<'l.e,Íf'(), ;p:p, (C:l;Çlra de ;,\.J:lfdrade VJ.eira,
,Pil)· ,Cl,�,v.is �Ti.eÍd:a, l)),p. {[).1rc�.l:I Nrl)!!.;ques, PiPo ?EroíàiLo .da Resa

T�f,o ) lo. lF.J,;t�\ci,'i.�ª ·.!!lo l'Xi.l(iQl:lle,,:to Vieira, pp. Francisco
En'1Rsto .�lve.s Mar.€,do, lJil-P. GllScÍ{lV,Ó, jij:Ol's.t, ,pp. Ha-rald Srh·
,1)I 'j,Lt;. ,Pi;. JilY:B'!ce' Ap,t,e);tli�o' 'Y,ie�r:a, ]pp. J0.ào jF,e,rl'eir'2 -de Ma

"r:r�rlo flJj,l. il';,f,H',1 &lJ.\I<l. t)í}jiJ. ff"_ill;l,lti-v),l ,G;0,ll1.eS :p:p. if.;aw:o ,i1l!,�ll1s,
,P,P, l,\lr"H�'ia iRQSfl' (Qle,t,0 ·Ca.r-t9XQ, Jíl1El. Márcio, l\:Lira:�ld,a, rJL
{ÍtiJ�].teJ lvLl,tJ:"I''l,O.z ,da 1B:tllC!n!l, ,P,P. "N.eJ-sou A.lexandre de ,Car

\'::iJJbb IPN. N�lQ il?.r�<ijà" ,P'J· ,Glsmil,j_' �ªs:j,fVS, 11W. OMo J�-!-'l1;lé
��c_J,;,€.rlt, [p,P. iij,ni :Z��J�Bllkni, IP;P· Se;liJas:I,ia,pa l\il:í;l,nia !J;l;osa,
,J:1,p. J3ad-"\(!.O _ ,Soc. MeI;�all]til .-de 4d:líP!i'i'liisÍ:l;ilçi,i.o e oC01néI'
riü 'LttJl,3 . p,p. ,S:)l;lJlt?{\O ;G;u")íJ;)�.assi". � a) ,Gt1l"Jin�nO ViLbelJH

'(!jl Alldr.ade _ ·P,r.0C\.U'l;Ud(),r".
A ,:])]-;e�.€J,lJze ,é ,Gó,pi? fáel à,a ,Q,rig:1t!a1, Javr$lda J;l0 _;1iYI'G

Pl:é;p,riO.. jts J;}s. Wi .a ,9:7 v�rso.

IF�,0r,i\l,nó,poMs (�C), te> qle"çle,zemb,ro ,de �,9:70.
FJ.�y�p ,Pr;p5itf:S _' Secre,tá-rio.

Ç-A.t.o
f"JII!.@G ,AV\Tt9t�MiI;f!;I(Llí§'111�§> Ji)f: �F,ÔiR,r,Ç,.-9�OjPIEMiJ'NO

,

�C<.9�\VI!I\I'C.Ap,(l)
D FACO 'teU! a s;at,is·fação .de .CQ,illl,J.oIÜCar à se'l!Is asso

ciados �iUe erD VL.l't,ud·e de ser ,dia 25 de dezeJ;l1'bro_ (f,exü),
feirfl) o ""Dia da Natal", a reunião para distribuição de

vP]'h�s' pa_ra veículos fica antecipada para dià 23 (qu8rta
feira), nos salões do clube "Tiro Alemão", sito à Avenicl(l

jWaur'o' Ramos, 261, às 20 horas.

A Dire�,�9

I�.,· � B B.tI!.A.n· �VHU'U ',xn,·e,•. n'�ue;�
.f,hmírio: Qf,9!íl1}),(l;rJi( It.IJj,aí ,e ,ij,l\lljUe.nfj,u. - 7,3,0

f}30 - 1000 ,�'l300 - 15,00 - 17,30 e 18,00 horas ..
('�neHrhfl São .TORO Jl,:,ttista, Nova Trento e Brusqlle

,f' (')0 - 13,OO,.e 18,00 �horas
1'i'!,iniQ ,'!!Llijor I";,e,rl',ín.() .1> 1'l1,{�,V" 'lir"nt,.o -- ,13,00 � 17,OU Ils

n 11S};�C:ENS 'E 'ENOOMENDAS PAf.<Á.:

:r.ijll('�'s "C�l.ml)D,r.ílj.. J,tílüd . .Bll,u.ll;;J..llI.lJ, çJlU_�lJ,)).b.ll, ,S.ã.9 }J:�,Q
Batista. Tigipió. Naja:, Gercino Nova Trento e Brusque

D�,sv�ftdadQ mislétiô de·, assaltos .

feitos LiI Univérsid ;de do 'Ceará
'�

Acaba de ser. desvendado todo
., j tnitÍ�p'ort�!f �o .

equipa\l!l�en:to reti}'a-'
o mistério 'que envolvia os assal- '. -do de ['ústituto ide QlilmH:a.' ate o

t ",S oraticados aGS institnllt!iJS 'de \ ti', :,�,�e de ,p.ropdedalde de Xiraenes.
'Quíbica' e Matemática,' ÍtIíls.tJiul>l.Í1:9s ,.i' '/

"

': i).ê�te-s, i,noicadCls, "segundo" o f;-
básicos da Universidade �ID Cea- J.aiódG, !(Ia 'lPdícia f'&der�i, e.sta.o
rá de onde elementos da A@ão; ;ptksos José (,erónin;lG úl'e ,(}hvel�
Libert'adora Nacional levaram" ra",,' J',:.,sé Edvon Siqueira" Hélio, Pe�
importantes equipamentos, tais rilí'l Xirndnes: e Fabiane Ciínha..
como uma máqui 'la de escrever Ericontralm-se' 'Jora:lidos iii estu, '

elétrica IBM� lima copiadora a .(d'�tl1t.:! lliíiJversitárJ..a ·�o.:,IJ)a\· Cor-
aleool e uma máquina copiadora fija -San T1íliiagQ .e . Gi;jJb:çlrto '\fheb,

". Termo-Fax, corno o objetivo; de IiIílo'-Sicthey'·iM'arCi}�.es:'�', J,:
;',

,'"

efetuarem a montagem do setor .i ,

d- imprensa da organização ter-. NO I�S'fIr'UTO DE
rorista. ' �i�'f��IIA'fLC4
-o delegado rf'R:io'1a! da Políc,ía '

_.

fa.ih�al d'o Parmlá. �r. Lal�tk1ino' �:.G 3ss.a1to ao �osdtuto ,de Mate-
C()�lho e'lca�,inl-j,.,u 0<;' rlois, h- ,rriát'ca .foi realizado no, aia 23 de,
qué.ritos à Auditoria da 10'1. C,ir- � 0/ ag:ô,to, ,dpste ano, também pela
CH"'�;""içiío Judiciária e Militar,·" m'd'lJ$'ada.
ind i 'a" do l-i1- �,;,ssC)as. tôda, eh=t's' , ,! Excetm,ndo-se, Moema Correia!
cjl"�'hn1�n"t" vi lcnladas à A.L.N. San: Thjaqo,' todos' os elementos

G ass-alto ·ao I'1stituto do' Qu;-, o: f'"v,'1"icj0s rio. assalto anterior,. -.l.
,

.
•

rnic(l contntl com 8 "8rti�inaC'í'í:p' .. �'ãç'feséjdCls 'de ))wi3nii Cunha, Ir-

d� 'f<;'lld9' ta 11'1·jversit'Ha Mq�m?' ,._;' �m',,[) de Fahia)le. Waldemar' Ro�
• ,. .,' " .'c í,d"'" d M "Y' '1'"CW""'Hl S8n Th13O-::1", que J3 se �,n-;:,l':"';,(tl'í\7�la� .

a,. ,;,ne7,�s:-. H,:l, 10 ,�contra com a nnsao preventIva!' ,:J,T';'i"� S",11ns de Ohvelra _. M�r
cl 'rrf" (lí18: 1'101' fôrc3 elo' inquérito _: ' J ."ÇOSi\ .

,diri,Re,ote da' orgilli'iZac.ão
Cime ,dashar�t'lll a(]l]P,10 orga,niaza-,\, ".t:",�i·ilr';sta �'-O C{"a'r8 e AptAn'io Es

Çii0 extre'mista no Ceará. ':.-:',.' ,::rE'i:í�i.ão N,eto _ '�RoÍlaldo?', que

:.:.:,: .• '

,.' ·S? T�ll"'itafJ1 na GFlleria· Barroco,
,part-ilado .!",ara a exoropJ:iáqão. Yir
'p-'·li':1 p MatJ,'c(\)s d�:ralíl1 "'cobertura

;:r"'m:i:lda à' (w'jàcão. do' ·interior
,.de u.m y:olksw,a.�en de oeôr azul,
e Ci1J2,i,lo ,OS de.rr,Ja,is s:õguira.1U no

,
'

jipe de' propriedade �e HéliQ Pe
reira Ximenes. o "Juri". Chegan,
do �1O local. Fsbia-ie n'emotrGlU no
r': stitutb, quebrando

-

com uma
bana de ferro tas venezianas e, a

sequ'ir realizando o mesmo trabs,
lh�, nal'{ consezuit a oassagen,
dos demais. até o Instituto de
'M3tprháfica onde, mais' 'urna ,vn,
réti-a-ám a' )"r>ánuiCla off".s':t e a

ds escrever I.B.�,f. Tr.,do p, equl.
p?'m�lctQ,)pi conduzido" à casa de

'�':rh�ano' Cunha, que s�:·p.repa�a.y�
para a montagem da'i;,",lmpr�nlà
clandestina da Ação., 'Lrbertadora
Nacional.' �:,;)� J

A programação era,__ �e.Q"undo o

teClr d-o i""ou�"i-to, a di"l1l!JBÇ§O de
jor'1:;;is, boletins e panfletos, con

clamando' o :,ov,O à luta armada
contra o Govêrno.

Nesse inqlJé"i-to -foram indicia.
dos Fflbiane Cunb''1. José Gerôl?i-
mo' de O'iveira, Swa";i í'nnh,
Hélio Pereira Ximún�s e Wa]d� ..

ma,' Rodriºllo� ele '"Nlp"le·7é's.
Q1J'l"1t� a Gi'lherto Th.t'.ln1o Síd·

ney Marques, José Sa'11és de ali·
v:,i,ra e 'Esne-ririião NelÇl, e"!1con·

tr8''1�-<,e ai;;;da -foravidas.
IÚnbos os inquéritos li�Qram nre·

!'l';.,l·;tilo's pelo I'1snetor Çlc' Polícia
Fp.de'f:!l'l,:" B3char'�l' Jojio'

.

B(ltista
, X:mie'" crlf+� da iJ!>n1íp;;'l dI" .�pçr'l·
f'!1ilC(;l, flia ;Qe1e2:a:)ia Regioml!l do
,Ceàrá.

"

F.OJ ESºU�MA.TlZADO

o assa�to ao I '1�tif1ltlJ rio 011Í
J;l:Jjna foi pra.!if'ado em m!"ados de

julho elo con·pn.tp 'a�n. n11""1 m1-

d"l1"'1rla de s{ih'ldn. Tnrlo, foi ele
vid(lmente esqll�m'lti/7'ldo, segun
do anuraram' as investi2:2cões. por
oC'a�i�() rl" um e"contro �a Can
ti'1R GlÓri·a. nJ'óxima à Avenida
B07°r,1'a do lV[e"P7a� na r3,,;t9l
rf'�re"'�e� J"sé Gp-r0nint0 de Oli
w;,,'" _ "Re('fllta" e Gilberto
'1h01rno Sidnnv ]\t['lranes _ "Jf)a
c"H1:m" nf'nf'tl'sra'l11 no Instituto,
P�C"·,'",,"dlJ ;;Jt6 o orimeiro andàr,',,,'
e'1nll''1nto na cnh,:,·tura, tnil'bi31h8,.,- / ",
rl�,�f) s�tor lnp-ístico estavam'fit. ',,"
li � Pel'pi"<j Ximen::s ".h1fi"",
1\ f-.",..,..I') ('_'''0'""\;'' Qr>,n 'T'hir:1oo
"R�S"1". p 1\;fqria e Fabiallf ch�1
�J.�

__ "Chjnn". José Ecl�.ón $1--':
qw'i"'a _ "G11'0:')", ajndslll a

1.018 ar DAISSEM - élA� LTD1:
�.QMI!:RCIO DE AUT(i)MOV,J!.:IS E OFICINA

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 952
-N"ENDE - TROCA - FINANCIA - PONTO C:EB-TQ I

.pARA BO� NEGóCIO
f

rrEMOS PAltA V1!:I'II"DA: 7' I'·' , ��;;�l.
Volkswagen ••.•••.•...••.•••..• , •..••. "

• • • • • . . . . . .• ,8f!P, 70
Simca Tufão ••....•.•......... , • . • . . . . • . . . . . . . . . .• !lIl;p,.�
D. �. W. . .' , an?jl'�.3
Aéro '. , _" '

...........................•. 'a.r�1'!'i�3
Kombj ,. . . .. an\) 61

.J�.p , , aIl1 51

I,

, ....
, ... f

a
\)�, -

ID, ""

,Urjj ,detalhe gra'.f1,cHO:so da Nova c'@pital:
Ecli.fíóio 'A·C,M:, pl.aneJ�(t6; :es.pecia)menteJ para
,:
..a,tEú;),oliér 'às exigênqias�; do desenvolvi'menta

. técni.co'·científlca"'da, :rnediGina no E:sta-do.
:0 '�,difíc;l;O A.C.M: ser·á oo_n's'"truidb na Av. Othoo

Ga,lna :'Q'Eça: Í'unto ,à::? rriaiol< centro n:lédico
... (.' ::

" ,': rlospitalaif": LI'e Santa· ·Ca�arina,
'.í6l,e :dâ 'A,C"M,,' riú',s �trê,;:)' úl,ti!'·óos aq,dare;3 ..
: ,��i.o '6�r1'4e ri t�.rM ÜiJ.éH3 .�<l i a't���fi�1 a d'GS

'�... ��I, �l�' "t' iV ";e�" � .. :" �\" ·�l -

.,,� :, ,:�lP:i;�tíssiona,s :"ü�'â,(�,os' ,à ·rriedidn� nos

nov�. ,f,iJfÜ-;r:iiei.r,o;s ·J,lavi:meFlitos.

�---_ .......__ .-
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PfO��Q•. ;in�olpPlaçã.o"c�ns;tru�ã� e <ltendas I,

S �!!2!�l��A����"'&�' de_" ..� >A50
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visita de dirigentes do 1MB

" '

,I'
o Administrador Geral da Associação de. I'ounanca (' EmP és! i·-·íO de

S'.1ntn r. tnrina - - APESC -r-r Sr, Dalton. José Ar+ú!o. cO'lsidero'v "de grande
valia para o sistema de poupança do Estado" a visita feita a Florianópolis '01'

dirigentes do BNH e, da Superintendência dos'Af:enl�i\i Fina ceir s. "vis.t I

que -- afirmou - veio reiterar � que 1 emas d,i\iu!gaào desde, o ap recimen-

to dR '10·.Sfl i\SSOGi�IC;:,O ad r)Úl)lilO catarmeuse". ,

'

- ,
, '/ I

.

.

Asseverou que (l presença dessas autorid'rdes na Capital oo-le ser, con-

�irli'r"rl "'!VI10 1]'11 é:l"'\:'de estimulo a todas '011· agentes "iliado ; ao sistema ç
, 1 L ';::.? .'

I
'

um apoio às nossas companhias de captação dos ,recursos através das C,ADEl(-

NE,J:'AS DE POUPANÇA"

Peceità intima,
.

,-

"

omissos
. ,

à fntrega d'e declardção
" A ssossoria de Relações Públi

cas da Delegacia da Receita -Ferle
ral de Florianópolis divulgou nota

à Imprensa relacionando as pessoas

:l�;idicas declaradas omissas rei\)
ór�iio, Segundo o comunicado, essas

emprêsas .estão intimadas a entrega
rem a declaração de rendimentos

referente ao ano de 1Q70 - an,)

base"'-1969 - sob pena de lanç I-

1,.�.,,0 do illlPÔ�W e multa pelé.

élewgaClu e cancelamento do Ca

dastro Geral de Contl'ibullltes.

Esclarece ainda, a Delegacia da

llt'u!lla l<:t:deral de Flol'ianópolis que

JS o.,d.;�os estão sujeiLos ao enqua-

1[r:;nncnLo no r:egillle de sonegal:ào

fi�(:al e outras .penalidades· relac�o

lía�i'<ls com' O crédito b�ncário, con

['OI rêll ias públicas e subvenções.
S.1o as seguintes as pessoa!l, jul'idi
c:,� consIderadas omissas pela 1'e-

,

;m iicâo: .Maria Hercíllo de Pinho

St8rcos, Luiz Felipe Portela,. Her

cílio' Alllôr.io Gomes, J. Medeiros &

Fil tia LLda., p, Parisl & Filho, La�tec
,

tda, Assocbção elas Colonias de

f'esca de Santa Catarina, Editôra

Lex Ltda., Casa do Amador Ltc1,l,
I.lltta .\i. S�rpjo & EUseana II 1\1,,-

ji(le Salette Torraca,
Anl Ôl1ÍO Souza, Imobiliária lVIt' 11 .,�s

HanlOs Ltda., L. S. Publid:b.1",
.. , J .. i .. os. Atem Ltda., T. M.

'Jantel ,_ I'lanejRmen_a e

Ernpreeildimento Ltda., Comec'cül

í''1'0�11l1 o, [,'armacen1 icos Copra f.lr,

ma" Sot.iec'tade Lar da Criança Ca

L'1 ÍncLse, DUl'val de Abreu, I\![arç"l
,,�l'cl.iOJ 1, Produtos Medeiros LtUB.,
Confecções Lancli Ltda" Osvaldina

FUI!�"ispa dR Silva, S.A. - Serviço:.
Organizados Socorro, Selmanowiez

& Cia. Ltda., Alino Butturi, T. Gan

doI fi, Air Pereira, Assistência Téc
• I r ,ou fel' Lv-":I., Dedetizadora Ca

tarinense Ltda., Construtora Catan

.... �" de .Ic;slradas S.A., MarlcIJI>

" ! () 1".'1" 11 ii, Irmãos Fuhrmall!1

r tei' .• Luiz J030 ela Silva & Irmão,
: 'uu"tria Ti)xlil SdO Lourenço LlCIR,
... ;'''" .."h. �ÚiUCS de O-liveira', José

Sosta & Santos Ltda., Nery Cardoso
DilLencDurt. Nestor Carneiro, Irmâcs
Pacheco Ltda., Cardoso Representa
ções, IV ilson Pires, E. Moura Fer

ro & Cia .. Ltda., Nelly Lehmkuhl,'
Valdir Maciel, José João de Andi a

de, Promoções Didio Pereira, eZle

ne Arotides Dutra, Plinio WÍlllam
Vicente Gomes, Ernesto' José Nu

nes, Vitorio Marcos Gandolf, Be�.lr·
mi110 Veloso, Edgar Anuda Salomé.

Osmarina da Costa, Terezinha Coe

lho Vieira, Pedreira Itamir!m LiOa.,
Ilma Maria Zeferillo, Maria da '\.u:la

Meneses, Marinho Pedro Benenuto

Silva, Severino Idalino Barbosa, N.1,

'·son dos Sani,os, Equi)e Corrrércío e

R�presentações Ltda., Fernando 1<'e,

lix Vieira, Indústria Cal'niel &. il..)

zendo Ltda." Arlindo Patricia "a

Costa, OlLveira &. Pinto Ltda .. Vd

dete de Lima Martins, 'Josefa Al

meida da Sl1va, Lahamba Lida,,' B,'r
nadeth Martins, M. Z. N, Cal)ral.

Santos Nunes & Cia" Mello e Prll·

do Lima Ltda, Turiscar, João Jo�é

Salva Filho, A. Schmidt & Cia, Ltdil.,
Cinzel Representações em Genl, A l

varada Administração Elhrir'�edl
mentos Soci::ti� Ltda .. lmo� iiiári'· ,la

NO\'él Ltd�., L. S, TuI', LIda., Hü3é11

\'0 & Lamego r,tda., .10'iê ]:ran i.w',
da Silva, Acylll's Martenal', O�'i·l

do Soares HOL'l1, Anésio Tambos:,
.['I;orma r. SllVJ H:mIOS. 1. li. Nol .ln,

8,lot TV SilOW L�cla., SOciedad� '\f.l'

don:ll de FOl'ner·im '''11 o Ltda .. Cal] -

trntora Macilva Ltda., Elias Sal,m

Achcar, Wanda, Schddt llack, Z '1-

ma Maria da Costa Nazario, Evaris-

to Carlos da Silva, Adirson Atalde

Dias, Barbosa Representações. r.

Borges, Rosa Vitali Dutra, HéilO

Costa, Monteiro Reprl"sentações &.

Cia., Ltela., Carvalho Machado Ltda, ...

Heitor CunhJ, Prudêncio Maftins,
,Tosé Marbrio Pereil'a, "Marmonal

Ltda., Corelta Comércio e Repre

sentações EltR' Ltda.,' Vilmar Salltcs. \

Alfredo da Silva, O. R. Pereira, C'li'

doso & Pereira Ltd�., Valdevino

l'IlüJel' o Manoel Lui� de Souza,

'.1.,
{

DIPROHAL -

Ru'a I'ellpe S"hmjdt, 60 - Fone 20·51

DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS

Volkswagen ãzul , ,'o o o o o •• o o _ •••• , , •• o _ • o o ano 69

Volkswagen branco o o ••• _ •• o , o • o o •• o , •• o o •• _ •••• o •• ano 65

Galaxie LTD - pouco uso o., o • _ •• o • o o , o •••• o • • •• ano 69

Itamaraty , . o ••••• _ •• _ •••• o. __ • o o •• _ • o • _ •• o ••• o o •• , ano 66

Aéro vVillys . , .. o •••••• , ••• o •• , , , • _ • o- _ o o o •••• _ • • •• ano 64

Aéro Willys o 'o. o • _ ' •••••• _ •• o • , • o o. o ••• o o ••• ano 68

Corcel 4/portas luxo , __ . __ . o , • o o •• �. _ ano 69

Corcel cupê , . , . , . , , , o , • _ , •• __ •••••• , ... , , o •••• o • • •• ano 69

Rural Willys ..

:
_ o , o o o o ••••• __ o,' .' o .' ano 65

Rural Willys , . o ••• o • , o •••• o •• , , o:'' • '.' • o- , o •• , __ ••••,

ano 59

Gordini , . o • _ o ••••• '. _ • __ • , •••• o. o • ',' • •• ano 66

EsplanadlÍ pouco uso ,., , o •• 0""" ',"" o _. o ano ,69,

TRANSPORTE DE CARGAS . �
...

,

Blumelfau -, fone 22-1386

Flonanópoli's - fone 2670
Tubarão - fone 1070

"
f__

Produtor de
arroz recebe
espiga de ouro

Com uma produção de 135 sacas

ele arroz por hectare, o sr. José Pam

plana sagrou-se campeão elo Con

curso de Produtividade de Arroz,
realizado no corrente ano, em Gas

par.

Em solenidade' r�alizada no últi

mo final de semana, em Gaspar, o

vencedor do concurso recebeu uma

espiga de OUI'O, doada pelo Banco do

Brasil.

Participaram 'do Concu�so cerca

de 80 agricultores, tendo' a produ
ção dos três, primeiros colocados su

perado em mais de 100% & média

do município, equivalente a 65 �a

c .. s de arroz por hectare.

Os agr+cultores Arnaldo Venturi

ni e Antonínho a Cunha receberam

uma espiga de prata e ,rle bronze./
doadas pelo Bàncp do Estado de San

ta Catarina, referentes a segunda e

terceira clasSificação,.. �:��pectJva-
" �-

n. nl e,

O ConclÚ�o fof promovido pelo
est ritório da ACARESC, ele Gaspar

"
'

Técnicos da. ficaresc
em f,érias coletivas

"

�xpediente
será menor
dias, ,23 e ao

'récn.iclJs e' fimcíonáríos adrnin �- - ,

trat�vos ela .Acaresc, lotados no in .

tcríor do Estado entraram de. ré
rias coletivas no dia 21., para reter

narem às atividades 'no final elo. IHQ-

ximo mel> ,d� janeiro.
'

Durante esse póríodo permanece.
rão, �m atividades normais o �s('ri.
táriq' Cen1ral 'e o Centro Prático de

I
" � ,I •

'Irei.mnnento (Cetre), sediadós c em

�;lo·l'i<ll)Ópolis ..
?l,r '''utro Iado; cerca de 80 tecui

COSi' entre�"engelllJejl'OS agl'ônOIll'Js,
médicos ,.veterinánôs.e agrotécnic s,' I

deverão" Ínleiêlr: em princípio ..; d,'
/' '

J ... lAr!.} uo (,.'-'Il�, '9 c.urso el'ç,St;;j':\,j- �

ço em
' .rtensâo Pural, 'para poste

ríor in .resso 'no' quadro de extenclo
nístss rurais da Acaresc,

Por d�th;Jninaç:io cio Presidente

Médici. 119" 'próximo' dia 24, véspe-
_

. ra do Nata), será parcial o expedien

i� nas repaítícões públicas e anta r

quias federais E:,qua1}Lo isso, a Fe

deração dos Bancos, pai d ; d vesp ,

ra do Nata. e do Ano Novo, deter

minou' o horário de 9 às 12 horas,
.para o expediente .externo dos es

tabelecíme 11.0s bancários -Ó, em todo

�o pa;Ís.,
Por or.tro

:

lado i ;ênti�,,� m'"rj

.das qev�r'ão s�r' tomadas nos pró.

;ximos dias pelo Governador ,vo ::'11
. veira e pelo 'Prefeitó Arr ele OliV,.l

�f,a, segurrdo ã.fi'rl�ar�m na tarde de'
,

Jontem, f0[ltces,'�·a'legÓri�aQflS.
.

S. 'MIGUEL D'OESTE
(,,/UElt Cl}OPE!rlA'l'I\�

O supervisor dó Setor. de Coop.',
rativlsrno, da Diretoria de Organl.
ilação da Produção �;iajar'á a Bra ,f
lia, a fim de, é:ntre outros aS�l!llt()S
elo interêsse da �qtidade, cntar�nens",
tratar

.
de., obter autorização ;)31'a

funcíonamento da 'Coopúativa 0\';:'0'
pecuârlã. de' São lVIigllel' d6. 'Oest:,

Os c.Ollíatos deverão ser dC'3t!n
volvidos' ,j UJllO ao iNCHA,

-

na <':"p,_
, ,

,

....

VENTOMAR p� 40 eM
De li'I()$ó! ou íPat1)d�l' pr6pric
paro I)flib�ente:J dl'l

dim�ou,Q"l" m'::f)it�S i)U,lS

vel-cçidu�:b5, i;,\)r'� n1�vifl"e'n!u$

\lsô!unttt e b:�st\ll,mi<i:.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os 'índices de crescimento apresenta
dos no ano de 1969 por Santa, Catarina me

recem não apenas a manifestação do en

tusiasmo dos catarinenses pelo. resultados

do seu trabalho, mas uma meditação mais

profunda sôbre aquilo q�e ainda poderemos
fazer para elevar êsses percentuais, nos

anos futuros. Alcançamos uma taxa· de

desenvolvimento da ordem de 16%, o que

sígnifícà um impulso notável não só em re

lação aos demais Estado� brasileiras como

também em face dos índices apresentados
pela maioria das nações de todo o mundo.
Nossas vendas industriais subiram 'cm 13%,

delnons�rando de maneira cabal a reação
da- iniciativa privada catarinense e a hon-

,
�

rosa posição que ocupa no contexto na-

ciqnal, O aumento da produção agrícola.
subiu a 20%, num dos mais alentadores

índices registrados no setor, estimulando a

produção rural a persistir no empenho com'

que se vem destacando até aqui.
O próprio Ministro da Fazenda, 'quan

dó visitou o nosso Estado, mostrou-se en

tusiasmado com os resultados aqui obtidos.
Os níveis até aqui alcançados representam
uma soma considerável de esforços aos

ma
quais não est�o alh�ios' tôdas as fôrças ca

pazes e responsáveis' pelo impulsionamen
to da dinamização da economia estadual.

De um: lado, 0'- Pode� 'Público, representado
pelo Govêrno catarinense, vem se 'empe

nhando numa. obra. gigantesca pela estrutu

ração de. um sistema financeiro. que possa

se projetar para o futuro a .altura das po
t.encialidades do

.

desenvolvimento que nos

propusemos alcançar e .haveremos de con

segui-lo. De OtÍtF� lado, a Iniciativa particu
lar, graças à mentalidade arejada e 'progres
sista • dos nossos hmncos de emprêsa, evi

dência a magnitudé. do '�u papel no proces
so; de' desenvolVime�tó" que conseguimos
atingir, através dá, saudável integração que
felizmente existe- entre �'ós nêsse setor.

A política econômica austera imposta
pelo Governador Ivo Silveira' em Santa Ca-

.
. .

.

tarina, per!eitamenfe,entrosada com a ação
desencadeada pelo" 9ovêrno Estadual no

mesmo plano é em :grande parte responsá
vel pelos êx;itó,s qu.e)lqui 'obtivemos no ano

de 1969 e, que,:.po,r', cêrto, haverão de ser

reproduzidos ent 'es�al�, maior no corrente

exercício. Nã" resta d!Ívida de que só uma
. iniciativa p�ivada _fdít�, .poderosa e dínâmi-

o Executivo Ipreç,iado rei Judi'ciário
--'- _:__--------------=--.,....,........;,'-

.

....,...-
..

'
o,

•

..'. '. ;:".',

Por ocasião da homenagem prestada,
em dias da semana passada, pelo Gover

nador Ivo Silveira ao Poder Judiciário, -

e que, diga-se de passagem, foi mais uma

behssirna demonstração de cordialidade e

harmonia entre os Podêres do Estado o

íntegro e erudito. Presidente de Tribw-ial
de Justiça, Desembargador Marcílio Me

deiros, teve' palavras de alta expressão
acêrca do procedimento do Executivo, fa-
'ce à austeridade e prestígio do Judiciáriu.
Ao agradecer conceitos que o Governador

p r o f e r i u que merecidamente exa]ça
ram as l'claç(Jes mantidas mútuamente du

rante a sua gestão governamental, O pre
daTO Magistrado que vem dirigindo sàbia-

.
mente os. trabalhos da Justiça Catarinense
acentuou a maneira correta como sempre
foram correspondidas as solicitações

.

do

Tribunal, inclusive as proposições "de or

dem legislativa .e que dependiam da Il1l

ciativa do Erxecutivã", Salientou ainda os

empreendimeútos levados a concJu.são pelo
Govêrno Ivo Silveira no sentido ele dar

instalações condignàs e os serviços da Ju's

tiça 1'10 Estado, como a inauguração de

"mais de uma dúzia de forul1s, estando ou
tros em obras e alguns pràticamente con-'
cluidos e apenas aguardando a inaugura
ção", Aludiu ainda ao Palácio da Justiça,
majestosa sede do Tribunal dó. Estado, já

em adiantada fase de construção.
Não poderia, 'p6.is, ter sido mais sig

nificativa essa permuta de reconhecimento

entre os dois Podêres, representa+os pe'os
respectivos chefes, E .para o Governador

não haveria" assim'em. vésperas de deixar
o cargo por cojnpletar.. O mandato, mais
consagradora compensação moral do que
essa que Partiu da integri'dacie do eminenlie

.Desem.bargador I\I1aréílio Medeiros, cujas
pa�avras têm a fôrça 'dum irreversível
ofQ,t1unciamento moraL,
, .,,'. .� ,

.

1
. Personalidade' qüe, cincontestàvelmen

te, incarna o próprio prestígio da Magis
tratura. de Santa C,atúinan, honrada em

suas mais nobres �., llUf::).s tradições, o De-'

sembaIgador' MilfCílió, Medeiros tem 'sido,
na 'Presidêrici� do: 'rdbúnal de Justiça do
Estado.. um autêntico e ilibado defensor

•

dessas tnidições,' qUe pi'ojetam
.

em todo o

país um honroso conceito sôbre a Magis-
tratura 'Catarinense:

.

O discurso 'pronunciado em resposta
ao que o GoVetllad6r, d-irigiu ao Tribunal,
ao prestai-lhe a :homenagem de um jautar <'

no Palácio Residel1çial é, poj�, um. docu-

11J.ento .

a mais do exeuiplar .cortlRortamen-
to ,do Estado de Santa Catarina, em' pe�
nodo de tanta magnjtude histórica para a

Nação. Fortafecido, ,na .[igorosa óbservân
'da, 'dos ptinCípios de . ip,âepehdência . e har-

'"=
'. • j' \,., •.�. ;'.

.

'� _. ,.;_.�
>' -

De repente, estávamos mergulhados
na mais densa das controvésrsias, Tinham

trazido o filme "Patton" à mesa dos deba
tes e enquanto alguns falavam de cinema,
outros falavam de comportamento políti
co. r

elevava-se- A direção é perfeita,
uma voz.

- Mas Pattoú era fascista!
No auge cjas hostilidades, recorri ao

":flayboy After Hours", onde certamerite

figuJaria a crítica do filme e, de quebra,
a dQ temperamentq do general. Efetiva
mente:

"Fihmido lia ElIl'opa inteira em locaçõ';s
que representam o cenário de guerra do
Norte da Africa, da Sicília e da' França,
onde se des'envolveu a campanha do tur

bulento general George S: Patton Jr., mor

to em 1945, \0 filme- apresenta um scri.·t
à antiga, mas inteligente (de Francis Fo!d
Cappolà e Edmund H. Nodh) baseado na

biografia d'e Patton por Ladislas Fara!!os e

nas ;ll1cmórÍas do General Omar Bradley
(n�tr<ltado n.a fita com ,infinita amabilida-

,d� por .Karl Malden). O fiÍme glorifiC!l
P�lfton �utihnc.Vlte, mesmo quando o' pinta
('{l1U0 um 'fallático war, lqver que 'joga com

vidas huoúmas. pan(alcançar seus pró
p1'Í1\S sQhhos d� suéêssó, cQmo um homem
ql-le crê firmemente' n'a "l'f:encarn!lção, 'e
que, apareptemente, se·· .e.n.xel'ga como Ô

SllCI'!I��1' ]tiltutal de', t��o';�q�9,uistadol' d"s
d� JU'IO Cesar, ap('sl.lr de déinitido do seu

comqndo flor 'esh(!feh·a',. selvaW'.l11ente lIlU

jovem soldado paralizado pelo mêdo.

... Patton pode ter _sido .lIm fascista em

potencial, mas não' defendeu a fifla-nôr do

"stablishment" afina'.,· de' contas? Não hos

lizou os mssos, l'!ão .{cQnhou frases a cada'

ve·z que- abril,! a b�ca; não salvou Bastog
ue das' Divisões . Panz{!r? Se o filme não '

tivesse . mais nada' -::- e êle tem vanas

sequências esplêU(t:i<l�s de batalhas
'serviria para colocar em relê"o a brilhan
te atuação de George .Séott no papeI-títu
lo.. "P:atton", comô. Ulp " todo, é susc'etível
de dar 'alento à ·."minoria silenciosa" que
endossa a, violência na América, mas

Scott algo qtie Ya�e .I! pena v�r. Colocan
do-o diante de uma_gigantesca . bandeira

americana, . exortarido :suas tropas a mor
re·r lutando, para ,que "não ,tenham que
responder à p�r�.nta "Onde estiveram du
rante a guerra'�' - "Eü revirei bosta na

_
Luisiania", a mensag�m de Patton pode
.ser·· lida nas entrelinhas: Pode não 'se·r ci
nema �e fina qualid�de, mas Scott é o

fino".
TermLnada a leitura, fixaram-se as

po�jções, aSl5iJ11 resumidas na ata posteri
qrmente lavrada: "O personagem não está
à allura' do intérprete". E passamos a ou-

··tro item.
.� *' *

Houve 'um desafio, úm póuco calcado
-

naquêle
.

programa "Esta noite se Impro
vis'a,".' Seda proclamado vencedor quem
.�onhecesse o ,maior número de músicas
::om a palavra "Deus'''. Deram o início:

Maior é Deus no céu e nada mais

erteza
ca poderá produzir a elevação do nível 'so

cial de uma comunidade democrática. To

davia, para que isto seja possível" não se

pode dissociar a ação do poder, público da

dos partlculaees, como se um Ou outro pu
desse sobreviver independentemente de

uma integração nos meios e no objeto co

muns.

Santa Catarina é um exemplo para o

País. Ou melhor, segue" exemplo do País,
mostrando a muitas unidades da Federa

ção Brasileira o caminho para o progres
so em nossa Pátria não seja privilégio de

regiões mas um direito de todos os brasi-
.

'

leiros de boa vontade que ie empenham, ao
lado do honrado Govêrno do 'Presidente

Médici, na gigantesca tarefa de edificar

uma Nação digna, respeitada, e altiva no

concêrto universal, como hoj�, felizmente,
é o Brasil. Temos certeza de que o Gover-

I
nador Jvo Silveira, ao transmitir o Govêr-
no no seu eminente sucessor; h�verá, de

depotar em suas mãos os destinos de um

Estado que muito tem feito pelo, seu en

grandecimento e que muito ainda haverá

de fazer pelo Brasil.

mania entre QS Podêres, o nosso Estado
tem podido acompanhar o processo da rea

bilitação integral do país, garantindo 'as
suas bases jurídicas pela mais elevada com

penetração dos homens que têm de preser
vá-las a cada vez mais consolidá-las.

Não será, portanto, sem Justo rego
zijo que a opinião catarinense observe êsse
fato, confirmado agora num encontro ,de
tão evidente cordialidade enltre o Poder
Ex·ecutivo e o Poder Judiciário, Tanto ao

Governador Ivo Silveira, como' ao Desem
bargador Presidente M�rcíJil() " Medeirols

, cab� o, mérito de assim se haverem enten
dido enJ. plano de iluminada consc'iência,
para a reafirmação do harmônico cresci
mento político, social e cultural de San.t'l
Catarina, de que também, e como positi
'va' contribuição permanente, vem partici
pando o Poder Legislativo.

Tudo isso é verdadeiramente auspI�I0-

so e serve de reforçar a convicção dê que
:não estamos afastados dos legítimos ideais
que ora renascem na pregação por:,_, uma
�rasil mais unido, mais pujante e mais

.'erfeito nas instituições mestras de sua

organização demoérática. Merecem o â,:::rê
ço geral os honlens que têm conseguido
manter Santa Catarina entre as 'unidades
de :vanguarda, nessa ofensiva.

Guslavo Méves

Ai, ai, ai, ai.
A fa.lsidade nêste mundo é muito grande
Por isso êle na. Terra não l'olta mais.

Repliquei:

Implorar, só a Deus /'

Mesmo assim, às "êzes não so';' atendido

Contra-atacaram:

Até am!!nhã
Se Deus quizer, etc.

Dei o· trôco:

§,� é pec9Ao s2mbar
A Deus eu peço- perdão, ett.

Aí, engrossaram:

Q(l�!em()s Deus, homens ingrato�.
_

..

Chov�qm rrotestC's de tôdas �S ban
eW1:Js: música sa'�ra não valia, Vale, ,não
vale, quem engrossou fui eu:,

;! !!"''fI' éorre
N� BR.3
<\ ,,·., ... t... morre

Na BR-3
", '"

'�' .
.

MEU OEUS! MEU DEUS! .MEU DEUS!

A di�nllta, no entanto, está {ub-íudi
ce. MflS Deus sabe que eu tenho razão.

Pac!o da Cosia Ramos

Estamos vivendo e respirando' o clima de' Natal. Nestes dias parece

que os homens se tornam mais fraternos e mais amigos, apesar do esíôrk

ço que se faz pata a mercantilízação da data, Mas não é o Natal ido bolr-�
burínho do comércio, não o Natal da publicidade, não o Natal das presta
ções aquêle que me. faz "'-' talvez tôlamente - pensar que esta época nos

torna a todos um pouco melhores, um pouco menos egoístas. f O Natal de

que eu falo é o da' sincera' confraternização entre as pessoas, aquêle em que'

I quando a gente deseja boas festas a alguém está realmente )he desejando
'I . urna festas amigas, cheias de amor no coração e de nozes sôbre as mesas

I
decoradas com motivos natalinos, êsses eternos e imutáveis motivos na�a-

.

, linos de uma bizarríce ingênua que colore os nossos dezembros. ..

'1 Diria eu, mesmo, que o. próprio Natal é festejado de uma maneira in- I

gênua. E, porque é Natal, pessoas q�e ncirm�lmente p,a,ssam o ano inteiro'
sem pensar em comer peru, acham ímperdoãvel celebrar=a data sem ter

/à mesa um �onrado e bem nu�rido ,.
peru .da Sadia" p��.ninftas esti��das � .Ii}t, tostado do fo;r�o. Os perus estao para o Nata}' asslIf;! ,c,��o a c,anJICa ;stál . :1

I para a sexta-feira santa, descubro .num momento de lucIdez.' .' J
I Outra coisa de que ninguém se lembra. é de quebrar castanhas em agôs-

.

.

to ou. comer avelãs em fevereiro. Até as pass�s, as int�leráveis passas re-

iisultantes do prncesso de mumificação das uvas, ganham no Natal .uma ím- ": •

portãncía imerecida e são vendidas largamente pelo comércio. A 'lavadeira'
e o jardinetro cornpgrecam prazeirosamente à nossa casa, perguntando se

'

_ não n.os está faltando .nada, mas j,á,"pensand,o em .reeeber.aim.presente, uma .

'lembrancinha qualquer, pois eis que o Natàí é chegado e é tempo de prer I L
sentearmü:no.s uns aos outros, Os barbeiros, os garçons e os lavadores �r�
de autOmOvelS vendem-nos rifas de objetos' fantásticos e os oficiais de jus- I

tiça dão aos advogados vistas de processos que não figuram no Código, :1
mas que seriam, digamos, uma ação reivindicatória natalina,

Mas há ainda os. cartões de Natal, ah, os .cartões de Natal! Os .cor

reíos se atulham, os carteiros se desdobram e resmas de' papel são consu

mídas para que as pessoas possam dizer que "no. limiar de um nôvo ano a

ao repicar dos sinos de Natal os melhores augúrios de boas festas e um

feliz 1971", Tenho o feio hábito de não expedir cartões de Natal, mas não
deixo de ser grato àqueles que se lembram de me enviá-los, Às vêzes até
me pergunto, quando recebo um: "Ora, veja só; como é que foi; se lembrar
de mim"? Aos que se lembraram, muito agradeço e também lhes desejo:
"Boas festas e feliz ano nôvo", Com meus melhores augúrios, gente.

E no dia 25, as criancinhas sairão pela manhã para 'brincarem com os

presentes ganhos na noite da véspera, embalando bonecas, puxando car

rinhos e chutando bolas coloridas. À noite, o' jardim da Praça 15 se enche-
rá de·.gente de roupa nova fazendo Q tootíng ;i,qbre'l;uzentes sapatos aperta- "

dos, estreando a indumentária de Natal ádqul.irda' 'em suaves me'Í1saÍidades"
.

'nas lojas mais modestas. Quando chegar o próximo Natat a roupa acabará
'de ser paga e, então adquirirão uma .outra nova, sem entrada e ,para come-I
çar a pagar somente em janeiro de 1972, Esta, é a face ingênua do NataL
Mas, amanhã ou depois, voltarei a fala.r sôlÍre outra, a, verdadeira, inspiro
rada no nascimento do Menino Jesus, Agora 'não posso porque tenha que
pyuerimentaJ;' o terninho nôvo que comprei Para ir com êle à Missa . do
Galo.

..: j_

TRIVIAL
VESPERAS DE NATAL

I
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, . COLOMBO, SALLES

I' ;
Cam a �aioria. de 26 Deputados

num .tQ,tal :de 37, a bancáda, da

A�na Í)a 4s�embléia, pai:â a le-

.' gú,1atuià que se iniciará no iní

cio do' prJximo ano, assegurará
ao futuro Governador Colombo
Sanes uma sólida base parlamen
ütr para aprovar a instru�1entação
legal de que seu Govêrno neces

sitará para o cumprimento do

pl.ap.o ge trabalho a que se pro-
I
1: �'I \1 .

.

.

pos, Ao que tudo mdlca e pela'
manifestação de alguns parlamen

I

! ii
tar,e� que chegam até esta coluna,'
o Sr, Colombo Sanes não enfren·

tará em seu Gqvêrno alguns dos

I. IProblse�llas enfrentados pelo' Sr.
vo 1 velra que, em várias- opor-

1 �unidades, teve que suportar o pe-
sado encargo da radicalização e

. da ; intransigência de certos Depu-,'
tactos, da extinta pDN, diiiPostós a

perturbareíu a harmonia da ban-

_
" c?-d� J{9verIl_is�a, à_ qual pert�nciam,...

I
enl' relação ao próprio Govêrno.
Dêsses epiSÓdios, alguns são por
demais conhecidos do grande Pt:
blico, outros não chegaram às

manchetes dos jornais, morrendo
entre as par,edes dos bastidores
em virtude da 'discreção com que

,.

o Governador os suportou,

Isto se 'deve, em parte:' ao fato
de ter sido o Sr, Ivo Silvejra elei.
to no antigo ,sistema partidário,
n!); legenda. do ex-PSD, der.r01!l:pdo
naquela oportunidade o Senador

I Antônio Cúlos Konder Reis, Êste,
na elevada éompreensão d0 pro
blema politico estadual é superior
às questões menores da atividade

I política, soube se conduzir com a

, dignidade partidária que lhe é

j
ca.nlcterística· em todo o décurso
do mandato do .'Sr. Ivo Silveira.

I Alguns dos seus' liderados, porém

1;1 querendo ser' ináis 'realistás
.

que;
"

!
I rei e ainda' i'êcá.ldtÍ'�ntés qu��;to à

.

realidade' q_üe" 'ci 'bi-pa'rtidari'smo
,impunha

.

[J,' 'pór'ítlCa' d'aÚl.l:inense
.

,I atrapalharán:i' úin pouco' a n�tma�

!, ;
lização' da' :Arena.. ,: . ,,:':. .

, !
' Já com 'ó' Elr:

.

Colombo "SaÚe�"

/. C81'taI11,eT;ltw' as' 'éólsà,s' aco:r;ted.er�;
.

de
.

maneir'a'
. ,

dHérénte,'
, ,

IncÚcado
: pelo Presidente da' República 'co- .

/
mo candidato da Arena à sucessão
estadual, mesmo. OS que recébe-

! I
ram com veladas .restrições a sua'

.1 I ifldicação terminaram por apoiá-
; lo no processo de eleição indireta
I que o elegeu. Mas, com o decorrer

.

do tempo, m�smo os pouquíssimos
,

intransigentes terminaram 'por v�r
. que' não adiantava remar contra a

VARIAnO
Marcílio Medeiros,· filho.

I

maré, per.cahendo que um nôvo

��r:���a��:e���a��au:am��ê��� t
isto, seria o. Goverriadõl� do Esta-

I'do, ap qua'l deve;riàrn' por obriga-
ção di hd(:;Üdadd" pârt1ctá;ia <;lar. o
devido respaldo par,lamentar no t I'
Legislativo EstaduaL E assim, pou-

.

Co a pouco, em vista da nova rea

lidade, foi o Sr.' Colombo Sanes
.

cÜ,nquistando o apoio da 'unani-:r
mIdade dos Deputados da' Legis- J
latur?'1 pe" 1.� de, pl<:�ço.,;..Em con· i.
sequência disto; deverá partir dê-.�
le a orientação à bancadã da Are- j'
na nas su�s

deC.isõe,s
políticas,

fa-lto que esta sendo aceito pelos non- .

vos Deputados sem restriçõ'es,' já :

que êstes eleg·eram a sua lideran-,
ça nas relações bancada-Govêrno,.�
C0U19' a última instância política. �
Dentro dêsse quadro, ,resta ap;e- 1
u�s ao, s�. 'Col�mb� SaJles saber I
J;panter em bom nh'el os entendi- r

..
iuentos eom, Os' parl&,m:entares 'da

'. ,J..i\umi( co'm:·-·�o, ,liue. ,"poderá àsseguc.'
Tár a harmOnia partidária. Embo-

,ra sendo um homem de forma-
ção eminentemente técnica, não
pode deixar de ter presente que
Governador de Estado é um cargo' \ I·

político, tanto assim que só os l ihomen� filiados a' um Partido têm t (
condições legais de chegar até

êle, pelas vias .da politica, como!

�le próprio chegou. De resto, ;ma r
€xpeoriência em importantes POS-!tos administrativos e�taJCluais e

' :

federa!s e Q. seu recente trato com

os poÚticos';· es.tão "a" indicar que-
êle' saberá se, ''conduzir' adequada,
memte nas .ruas relações com OS
parlamentares. €i .

com o Partido
pelo qual foi eleito.

.ELETRO-DOMÉSTICOS
(

Muitos comerciantes que não

.

souberam ser prudentes na aqui
sição, de estoques de eletro-domés'
ticos, principahnente

_
rec-eptores

\ de TV, para êste Natal, estão ,com
as barbas ,de rriôlho. É que a ven-

,da d'e 'apaFêlhQs_ de TV está bem ;.'1' ,

menor que a de dezembro de 69� e
,

abaIXo'
.

da expeçtativa da maioria,
.

'dos comerciant�s do. ramo. Ades..

I ,

.". I

. p�ito. da melhc?,rià ,das,. ,condições I
do �?der aquisitivo da população,
suceçle que a Copa do Mund'o foi
a maior propagandista da venda
de receptores de' TV, forçando
uma sobrecarga orçamentária pa
ra muitas pessoas que, não fôsse
Pelé & Cpmpanhia, só iriam com
prar seus aparêlhos nêste Natal.

A Copa fêz antecipar as vendas e

agora há muito estoque encalha,

do' por aí.
\

- IH.m -
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Na ilustres, como Mâncio Costa, 92' Jnoo de
assíualadds servíeos prestados a sua terra,. _recompõe
todos os acontecirnentós ela época, 'sem ol�vi�ar os mínimos
detalhes: ','o vento sul daquela época - lembra - não
era tão brándo' quanto' os de' hoje, Quando o velho vento
começava a açoitar: -a_c_ilha, já sabíamos: _isso siguificavu
no, mínirào três dias, setenta e "duas horas sem, contar

com o Continente". "
\

'Nesses dias de ressaca, ninguém ousava desafiar ,as
iras 'de Netuno , Os ilhéus conformavam-se com o sítio,
esperando o remanso, quando' voltariam a ver a formosa
t·

� :./. -

c' lancha Zur� cortando _ as águas azurs, transportando
\ passageIros. para' o, Estreito ou para a Capital. Eram

exatamenje 20 minutos de mar, contam as cronistas dê!

�poca.
'

Santos Lestada 'fàzi'a -crônícas. sob
_
o título

:' !'Mln&tas/ 'de' Mar", _ muitas ;qas, quais cqmeçavam a ser

"escl1itas a bordo da lancha' que. o' transportâva para
:

o

C�Jlltinent�, onde moráva. d

_'
," •• ,�

'. _�
-

'-. I
',... :.; � -'-''''''''''l..:-$,(.,.';:r- ""......-

.
'Ab .lanchas· parliÍ'na cto Trapiche Municipa'I,., hpje

MÍl,altlar. Dépois' seu terminal foi transf-erido pai-a o

) �a,�iche ·do rlu.tra,:onde hoje se instala a FloresthÍ, os'

um, mas nem todos os

tinham a -,disposiçãq.

"
A PONTE: ELO DE INTEGRAÇÃO

. 'I'odos na _época compreendiam ,os grandes "beneticiós

. '�

'.

rogre'sso
,

h'.'ni#tr Ccrsi"l, de Santa Catarina. Quatro anos depeís
\ a ponte estava concluída. Para o seu' erguímento o

Govêmo do Estado contraíra um 'emPl�3t'mo ,dé 5 mil;lões
-

"de dólares, na época um total aproximado
-

de .. ,... ,

Cr$ 20.000, OOO,óü, quando a receita estadual nao la arem

de Cr$ 4 000.000,00. Somente' na construção dos alicerces
da ponte foram consumidos l4 250, metros cúbicos de
'rOI!('reto e 29 mil barricas de cimento, pesando cada

-barr'ica 180 quilos . O pêso de su�s,estruturas de '�'ço é
de 5.000 toneladas. Suas tôrres tem 76 metros. Seu vão
centra'! conta 340 metrus:_ considerado o maior da
Arnér'lCêl do Sul - e .ijca a 21 metros acima da .inaré
média Sua extensão é de '860 metros: Segundo o cálculo
de ]lentos, podem trafegar pela Ponte Hercílio Luz, sem

o níínímo perigo, um trem com a bitola' de um metro,
composto de.Tocomotiva elétrica, de 50 toneladas, acompa-

,
nhada de vagões de 30,toneladas, um segutmento -de' auto
-caminhões de s tonelas, além de' pedestres, à radio, de
"30Õ q�ilós p;r metro quadrado 'e, ainda, 'um encana,xm'l1to
d'água de 650 quilos por metro corrente,

Concluída a obra monumental; o grande responsável
pela sua construção não mais existia. H+rúlio Luz falecera

quando a ponte estava quase .pronta, 'faltando apenas o

assoalho. Esta obra complementar foi, a mais den;lOrala.
A técnica de construção da ponte foi muito curios i: os

serviços fundamentais tiveram rápida execução, 03 aces
sórios se prolongaram por muito tempo Os operários -

todos americanos -. trabalharam primeiro na co,Etl'ução
dos suportes de cimento armado, no mar. Depois levan

taram as ,colunas e, fixaram- os 't�rantes, trabalhando

dependurados, presos por um cinturão de' couro. A g ns

dêsses operários americanos aqui se radicaram, mas h ,j,
não se tem conhecimento de �lgum remanescente.

PONTE INDEPENDÊNCIA

O desenvblvimento que a Ponte Hercílio Luz tro xe

para á Ilha foi muito grande. 'Não fôra' ela e a ri ade
Hão Rst3l'ia hoje passando por um dos mais im.mlslv S

fUrtos de desenvolvimento de que SI) telTI coÚh )ci ne'b
n() país. Florianópolis cresce, se agiganta. Suas ruas' já

" I

sâo pequenas f) acanhadas para. abrigar o fluir do

11log1esso. Vinte e/ cinco mil veículos trafegam diàrl»-
, '

�111ellte pela velha ponte. hoje, alé� de uma obra utilitárla, I

)Itais :que n unca uma obra artística,

HercíllO Luz planejara construrr 'a ponte em dois

anos. POIS pretendia inaugurá-la no Centenârio de nossa

iudenendência politica, no govêrno df." �Êplt'ãdo PeS3Õ�).

enl 19i2? Per calcas e atrasos na execução do serviço
adiaram a conclusão da obra. Hercílio Luz tencionava dar

a ponte um nome duplamente sígnifícatívor "Indapen
c!éncjll". Em reverência a maior data da nacionalidade
'sem escapar à alusão peculiar de nossa própria indepen
.

dência regienal , Independência total: das' vagas do mar

<ias dias de grande ressaca, do intolerável atraso econô
mico. Sabendo que a ponte. seria um remédio certo para
todos êsses males, Hercílio Luz tinha a certeza que melhor

nome não encontrada. Não côntava; no entanto, com o

�mponderá�el. Âctoecéu s�í'iameBte e, estando a morte,
-es Deputados fizeram lei um projeto que denominava a

monumental obra "Ponte Hercílio Luz".

O ex-Governador tivera as' suas 'razões. Somente com

11 na comunicação rápida com o Continente a Capital pôde
desnrénder-se da modêrra e da estagnação Na última

_ década o clesenvolvimentb de tôda a regíão da Gra)'!d�

Florianó:-olis atingiu a ritmos ,animadores. A, "indep'm,
dênda" foi feita

Como o velho vento sul não cessou, sequer cessou II

marcha do tempo A velha ponte' cumpriu, estoicamente,
C0111 a sua missão' históric�. � Parti�do para O" 200 000

,)1abitàllt'es,' a -região passa por U!TIa fase flagrantemente
, dinâmica. As metamorfoses geralmente são rápidas. O

planej amento � a �acionaiização. da ação administrativa já
; consagrou uma

-

nova, realidade: precisamos de outra

ni�e"er.dªRC'iall";
.' O nôvo {comp:lexo vrarre da Capital, atenderá a um

",' ilnp,er;üi,:,o elo progresso. As obras de urna nova ponLl'!,
'," Já fqram inici,íldas. Munida de t�cnica.s ela era da ciber·
ndir:a. m8S com o mesmo espírito <ll'l'ojarlo e piow'iro' da

A vel:,a ""yngtol1 & Sl:wd'ron". a Ferraz Cavakanti está
çonstruindo uma nová Independência.

, ,
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o seu
blau.rama
"

,

CINEMA
SÃO JOSÉ

.- '. \

16,'L- 19,45 e 21M5m
-

,Alain Delon -- Jan Gabin -- Iri-
. na.'Domiek.,

os, SICILIANOS,

Censura 18 anos'

" I ' 'RITZ
I,
'.------------�----....---

,17':-'- '19,45 e Mh45m
peEnên,.R:Qberts -- Sue Lyon

, ,:;:. t QUATRO PAR.:rIRAM A
.

C'AV.;\LQI _l

ciehsiJi-a ': J. 8 anos
,

, '

�l :
;

� ••
1

CORAL

, 1� "-'-7. 20� e 22:, h�ras
He,iuy ; Fonda -- Lu�ille Ball
'"

I
',; "

OS "sEiU.s; 'OS: i:r\1'EUS, OS

NOSSOS"
,i ,.:.'

, '

RO'X,Y

14 e 20 horas

(Pfegraina Duplo)
.' Ij'rerlerick" $tafFord -- Anny,
,DLlOerey'
o,'
'"

;:O:.HOMEM QUE VALIA,

,IHLgÕES
"

Laurent Tersieff Elipbeth',:

We.J.�l)ler

A. �RISIONEIRA
, Cens'ura '18 anos

"

1
•

""','1"-'
--.----

JÁLISCO

li e '20 horas·

�ean;<"Palil Bel�ondo
ver" Page :

Genevie-

o ADORAVEL CANALHA
Censura 14· anos,

j'

t,.' GLORIA

r'

17 e ,'20 horas
Geraldo, d'el Rey
'res "

Nelia Taya-

UM BISQUE ANTES, .. li UM
'bG.�RRO DÉPOIS
Censura 18 anos

RAJA

Max: Van Sydon -- Ingrid Thulin

A!��R<��ç�1;!r'I ,

�. . �j���·:���\::""'k.,..,�����
Cefisura 18 anos

SÃO LUIZ

20 horas
Darren McDavin -- Niek Adans,

MISSÃO EM MARTE
Censura. 14. anos,

TELEVISÃO

,
T;V COLIGADAS CANAL 3

16hOO -- CI'hlbe da Criança
16h20111 -- O Menino Submarino
- Filme
16h40m - Seriado de 'Aventu
ras -- F:ilme
17hl0tn - Patrulheiros do Oeste
- ,Filme
17h45m Mulheres em Van�

guarda
18b20in - TV Educativa

19hOO -- A PrÓXIma Atração
Novela

19h36m -- Tele, Esporte
19h45ri1 -- Tele Jornal Hering
20h,05 Ln .... Irmãos Coragem -

Novela
20h45m - Discoteca do Chacri

n,ha - Musical
'). J h.5 :'j'rtl - Reporter Garcia
22h 1 Otn .... Assim Na Terra Co
m� �o Ceu -- Novela'

22h4Úm "',..-", G,unswoke Filme

Baile Branco do Clube Doze de
Agosto

Verdadeira parada de elegância
aconteceu nos salõ-s do Clube fh
ze de Agosto sábado passado,
quando a sua Diretoria COJllbmO--

\ H1VCl com mais um Baile Branco,
o 98 o aniversário do Veterano,
'inaugurando, também, a sua ma

jestosa sede social. Sinceramente
dizer o que foi o tão comentado
acontecimento é imoossível, mas

sim urna noite (lo elea!\rv'i'l bom

zosto e inigualável animação. As
Debutantes Oficiais d-i B:u ' B',
co 1970" foram: Ciéia, filha do
casal Cla rete Olímpio Diduschi;
Ivana, filha do casal Ladislau Ko
walski; Elia, filha elo casal Alci-'
des Andujar: Sandra,' filha do Co

sal Jairo Lisboa: Maria Alice, fi
lha do casal Uelo Altemburg; Ina

� Maria. filha do casal Movse Sil
va; Marici, filha do casal Jacy
')ausen; Nézia, filha do casa I Bre
']0 Vahelan's; E'i';7.abeth. fi'ha do
'cas;:Jl Osvaldo Meira; Litícia Ma
!'Íl3., filha do c8Sal Nivaldo Macha
do; Clisse, filha do casal Celso
Ramos Filho: Anelise, filha do c,a
sal Nilson Bor,p:es; Cristina, filha
::10 casal. JorÇl'� 'Lacerda: 'vera, fi-'
lha do casal Danilo Lehnkuhl; Ma
"ia Amél ia. ij,'iha do casal Má- ,

rio Fr3!?'oso; Maria Holena, filha
do CélS?ll Fragoso: RosâMela, filha
do casal Enio D. C3va]1azzi; Mi
l'iam� filha rio casal Milton Leite
da Coste>: Wel'll1a filha do ca<;al
Nelzir, filha dn casal Avelino Sil
va,:, Carmem' filha rI", C3<;R) Os,'Ji
namiani: Eliana, fiJha do casal
Jàuro Linhares: Gilza Maria. fi
lha do casal Antonio Rom�u Mo
reira: Cri"tina. filh8 do casal Va
miré C. Oliveira: Marivat,e, fllha
do casal Wilson Muller; Thais. fi
'11-]8 cio casal Arno Lioosl: Maria
Inês, filha do casal Ródolfo, Pam
;plona: Mara8reth. filhn eh, c'1'lal
Foitácio Bittenrl')1Ht: y('na. filh1
d", c<lsal Elnulr Heinock: Jane, fi
lha do casal, David Moura;, lígya, -õ,

filha do casal, João Bernardes;
Maria Adélia, filha do casalBeli
sário Ra�os Costa; Maria ilCaclÍl
da, filha do casal Belizário Ramos

Anacirema, filha do casal, i Mo
raes; Glades. filha do casal-Regi
no, Maciel; Elza, filha do casal
Walter Bernardini; Evanguelia.,
filha cio casal Walter Bernardini;
Olcedir, filha do casal Ohce ,P.

Caldas;' Lvcia Maria, filha' do ca

sal Arnaldo Meirelles; Lrana, fi
lha elo casal Viriato Soares;' May
ra, filha cio casal Walter Discher,
Marilene, filha do casal Benjamin
Gesser: Kátia, filha do casal Ro
berval Silva; Marilda, filha do ca

("I Hc'demar Oliveira Menezes;
Kátia, filha do casal Cslso Souza
Rorzes; De!'1f�e, h\11a do casal
Carlos Miroski; Rita, filha do ca

sal Armanclo Guedes; ,.htliana, fi
Iha do casal Francisco Wosgraus;
Otília) filha do casal Irineu Lopes;
Maria Célia; filha elo casal Irineu

Lopes; Clissia, filha do casal An
tonio Kowalski: Maria Stela, filha
Waldemiro S, Almeida; Vera Mar
cia, filha do casal Aristeu Schie
fler: Fernanda, filha do casal Fer
nand'o '

Souza; Regina, filha do
casal Pedro, Rebelo, representan
te de Ita,iaí; Jlldi� .Maria, -filha do
casal,Waldir Bra-sil; Solange, fi
lha do, c3!<l\ Marioel ,Aguicla, re

presentante da Guanabara; RQsa
na, filha 'do casal., W,alter Mussi;
Yete, filha' do casal Unildo Be

ling; representante ,de Lages.' A

contagéante ,"alegria" da noite' de
sábado no Ç1ube Doze foi a'nima
'da pelos fabuloso' '.conjuntos Os
IlílCríyeis ,e M1.1Si, 4, prenelendtY�\;us
associaclp& e ,cóHvidacJós até 'às
6,3ü ,da, 'manhã; As' nehu,tantes fo
ram aÓl'esenraçLà� p,elo artistâ'Mur
cos P,ãulo Si,nlões- (Quico) qlle ,es

peci31'mente, contratado,' pelo' Clu
be Doze foi Mestre de Cerimonia
e tivel'àm �omo MadriDha Oficial
a Exma; Senhora Dona �i:lda Luc-
,'ki' Sil�eira,' Primeira Dama, ,do
Estado.,
,,' x" x ',x,

',' Gaí�l'.ia '"de, A!tec �:, Basta'Ílte
: . , ,;'1

.'

Guàrnicões de renda e ap1.ic8.çé5es de bordados
rcalçani' o bom gôsto 'da dona da casa.

O arranjo do lar r{,oderno exige

ARI,E� - H,oiEj, é terça-feira, dia ,de Marte -- seu a 'iro protetor, Assim sendo,

ppr':u',E( viver uma data que, em sua vida, possa ser devidamente
caraoterízada pelo dinamismo e peja decisí o, Sua fôrça mental

enntribui, á '-'e,lo êxito.
1:00#:0. - Não permita que, o, pessimismo de terceiros possa influenciar- sua

vida. eS1JP,t'ü,lml'\rlte, no setor, das atividades e dos seus contatos 't'oln
nesscas -impnr.1!Q ·�;es para o seu progresso moral, espírituâl e matéi'iai :

ao mesmo tempo.
111

G�lV[:EQS ---- Ttlçlo .quanto você, almejar, e111 seu setor nrotissional. será vi1vel;
Maria Marta Laus e Antonio )

,

luje. nele.seu êxito neste. sentido. A colahorr cão que receber de pessoas '

Pereira Oliveira, nos convidam , nftsddi\s"ern,iEFiG-orpiã,O'ScIlá dscisíva .. Notícias inesperadas pelo' correio.
para a cerhnonia de seu casam-n-. C5,NGEI'f, -- fr.�Je n�9 é, certamente, um dia »ara você arranjar conflitos O�l
to dia 16 próximo, às 10 e' 30 ho-

-

desentendimentos, com terceiros, Cuidado! A Lua e Marte não ��
ras na canela do Colégio C3 rari-, h��;.ilOFi7,�,m o' hastante para você abusar desta influência, Noücias
nense. A recencão aos �co'1vjG'lcl"s i inesneradas pelo .correio .

será np salão de feta do C:Jlé:, ,I L,EAO, ,-- 1O'flf'� n ,rlt:wirlo .uso de, Sl,HI Inteliqênoia, e terá o máximo de 11�r
gio. , rlj'ollH"ldos, np,�tfl tel:qa-.fE)ira. Seus, contatos com pessoas nascidas ct\�U

," de, 6Q, ou, 1201 dias antes, ou depois, do seu aniversário, trar)�h;l.ú, ' ; compensações ,

'. '::,�j
iVllilG.Eill,![,1 -" NQv;\s . possíbilidades , de êxito profissional deverão surgir n i�'ta

,

terli'a-,fe.ira. A ff's�+a�,tJ:1al"tende, a favorecer imensamente o seu sil�o:
tanto, nc..amor; COi11O, no plano material e social, Seja determinado/a)

,

e firme.
IIUEA"� Hm" dia, il1tmJ�fml!ltJte. 1?r.�'l)i,s,1>Qr" a, você, exceto para as, decisôes

"

, ,pn,,.,j';i1lHléls " Evite julgar impensadamente as p�ssoas, especialmente,
I'

n0, de' Aries une é um signo de gente muito francá, apesar de tudo ..
, Pl;oçure divertir-se.
'E5CORPIÃ 0 � 'J.'ôdas, as idéias, que tiver I haverão de condu7í-lo(a) a boas
i" ' ro.ríf'ln�P;rs; 1ôrlàs �s decisõ�s bem nensadas o levar§o, ou a lev�rilo""

i" s9tis·f�tórios .liesultaclos':, Conte, com ,a determinaçã� de nativos .GJe,

��1 - Capricórniõ.
$AGITÁR�O ;_;, ,Arrerlite m:'lis na poderQsR i1?"'luência áe sua perSonali rlade
i" 'L" ryiRr(>�pte, !'ois, Sag:itár,io' é urr, signo favorável à popularidade e ao

f.'Si!n.�, rinpnncir,o e' social. Cuide, da saúde e prepare-se para ga,!:lléE'
,.

, m�is çlinheiro, "

fAPRJÇ(lTtNIQ: .;_ Úm dia', realruente feliz deverá ser vivido pejos CaprlC'or,
ni�pos, ,nps;>,ido,s" entre às ,,22 horas, e íl meia-noite, Quanto aos outros,
,eEtre os qüais, vo�ê poderá' incluir-se, terão favorabiliàades, mas

també� algumàs dece,pções.' ._,""

AQUÁRIO - Tenha f'm mente 'que ,a disposição de vencer, a eontância e o seu

,,, nRtnral "e�pírito de indenendência 'póderáo, hoje e' sempre, ser

\. '
,.'- ,�avql:�y'�is p,o seú êxito pesl':oal. ,. Tr:i!balhe com dinamismo e �2Dte

í " C0m' a· pr'o�eç�ó' asti'al.
' ,

,

.

'PEliXES':_ '''0''(.\; ,qlle 'veio ao, mundo" sob' a inflllênda' de Peixes, terá hoje,

, "u�a J�Ü,z t,el;�,a',feira, 'especialmente se )]RSCeU DO p\_imeiro ou no1 .

ter"eil1o denmaíos do "signo '. Contudo, seja qual fôr a data do nasri·
mento, es.pel'� o meHiol';

----�-==...�t

·lur'y achadü
concorricla foi a inauguracão. d a IIgaleria de Arte Nossa Senhora elo
Desterro, quinta-feira última. A ,i
galeria está sob a responsahilida- I
de de Osmar Pizzani, Rodrigo dz !
Raro, Gilberto Gerlack,' Laura';
Corrêa e Solange Martins:

IX, X x

x x x

Swenson Palace Hotel
, O senhor Nelson Eduardo,

Schroeder, cojn um' coquetel, hoje,
às 19 horas,' inaugura seu Hotel,
à' rua Santos Saraiva. Nossos agra
decimentos _?elo convJ"� e tudo
faremos para estar, presente
acontecimento. ',.' ,

.
,

Foi. com o cO'1juntn Mu�,i, t.1 nll�
,

domir1!Io, a Diret01ja do Cl'ube
Doze ele Agosto, q)1� :tem "na 'Pre
sid,ellcia o prDfe<;sor Má!,�i",' ,Luiz
Collaço, inauguroiJ a conhr,t3.vel
.boite cio Veteráno Clube Doze.

x x x
"

, ,.

Flizabetb, Mo,ur,a, e Lé.o 'Th0.mn
seJli. os noivos; do nI'ósim0, ·tli�, 14,
fo.ram vistos ,na·,l ::\.11()hQJ1et�\ ltocca,
Natava-se que', c1is,cJ;eta�)1�l1 t� " êli1s
falavam: nossa: vlaae:m de_ núp.cias
será maravilhqsa ,Bà'hia.' ,',� 'e

,x x.' x

Prnsamen,to do 1 dia:, A.;: Dr.Ír1.l°i
ra lei cio home.m dev,e ser'o >res-•

� :.' j

peito ,de, si, mesmo. ,

. . � :
.

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

Renda é beleza _ Rend� é Hoepcke
FÁ8RICA DE RENDAS E BORDADOS

':Jll

S.A.

Rua Fei,pf' Ç"�·l1idt,' 139 - Caixa Postal, 123
Fone: 3-5\..-: - End, Telegr, "Bordados"
FlorianópolIs - Santa Catarina

Representante em São Paulo

MÁRIO G. FRANCO
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OMAR CARDOSO

jJ,\

'1

[,',

,',

.� �,;
__
",.

--

__
. -

-� -"'�11if "', _ . I. ee._ _ _tt_l.?L !
__

I t ,&UI,AI' IROINA, ,AS: DONAS DE, CASA
t, �','

"

"
i ,[ "

, re',,_','

"ç'',,' '�B'-·:S·'
'

b�f f, ,"
_.' "- '".r" ,

t I ��
-'. ,.:;" (", {. .

I r '" '_ . �,�:" '. \._ _. . l

" t .tiVIO�BAB�,J)lfBrtlfrlf O MES· DE ,�_li�EMBiU)�II �lt ,PRQ:QU�P'S'."" " ,tJNJl)t\I)I� PitEÇOS MAX, :,
I ,� Ai'raz ,Japopê�" ,

grf,ln�l kg
,

0,75 f-
I, '� M:foz' agllllha 404,. eSpeGiar:'g:r,ànel, kg 0,82

11;l-� Ar,tQz b,ràoco' extra ' g�anel 1 k� 0,90,

í '� �r:��z am.�!relão', e?itra ,O;llanel I kg 0,(14

l : Aff:OZ b�ap�o _,e�tr�" elf.0,te 5 �g 4,30;
� ;) �FoZ amarela0, extp�:.. l!'!'l�ote 5 kg 4,30

I' r' Açppar, re'fínadlil pacotl;l 1 kg 0,90,

'�,,!! Aç9qar ,réf�nado pacote Eo )fg 4,40.
:; aaÍlaa� de, ,porco, gpmêl I I< '! 2,30 '

!'! I Banhá,' de, porco. ' pacote.. 1 kg 2,60'
J I C;�fé tffiTtlOU' mulQO !J�Çl)le, 1/2 Kg

, 1,15 I'
r J, I.\�t'-r.·,ato, deo:tornat,�.' _

'1," '!T n,nO j t
r 1 Fa,riOha, de ,manqíoca, gl_;�nt'lj 1 kg 0,40 ! i;

, F�rinha de, trigo..
o

paçote. I Í'el;, 1,05 ,I 1-
:, fi'!lrlpha 'd� . trigo., p�qote, � IH" IRO

: fiI �\!f,la(l, ,jJ':.ew' g�;ane 1 kg 1,00 I �
� ..,' '

')l

I' 1�IIb.á. rt�::,m,i1ho, ' pàcot,El 1 ,k 0,55 I ,

"'n"fofOs' , pªqote 10 ex 0,60

i, ��;�e,��tu.(al. ,�, \,'� I L IJ,:JU
,

(,�ittl, �Í1:1 'pó :�lri�,Elg!3( 1�ta_' ,454: gr , 3,.')0 '_",} j
·'Jei!e. �:;D�'l<ª�e(l",· ;Já�I}(;-,' - tOO �r :, . ;,. "," _ .

, 3 40 i1}t.',;-,
,ê�: dê' a���:' \ .�<'<;"',;,," /,

�

���br�-"·�'\�::"�if\'c."" �'-.�f :,> �"':""-'o\;��''''';''''''\(r:301;�{��� ,:,..;;{
Macinrão sem ovos

"r

pacote 400 gr
"

0,80 ,

�,

"Macarrão eom óvos pacote 4UO gr 1,05
Mass�s par� sopa pacote, 2GO gr '0.55

j
Maizena pacote 200 gr 0,60
M.ai�et1f.l plico:r;e. 400 gr, 1,05
M�ize.Ql� ,

,

' p�cote 800 gr 1,90
Mfl,nteigll ' pacote 200 gr 1,50

I -

f. M,argaflna veget,R;1 tablete$, ' 10U g 0.40
� Montaada 1 kg 4,2U

: 01e\I,: de, so�J:\� 900 mil 2,80

T Papfl.1 I)�glê qo PP,pu.lJU rôlo ' U,25 �
:t Sal n;t'nadü p.lil"ot.e 1 Itg 'J,4ü:�
1 �1 mOld,o, pacof,e" I kg, O,:lIJ

!I:'r ,i Sabão ef1'1 '�eda(,iO peq 1 p 0,24
I J. O�SER"uAÇAO: OS preços máximos fixados na presente ll<l1.a

Il não, ap�,angem tôdas as marcas comerciais As "asas participantes !: '

� da,· CAD,EP estão obriglidas a, ter pelo menos uma das marcas dêsses j,
! 1 p,wautos por, preços que não excedam aos fixados. ,n
���.-.---::-i:-��-:--=iiAii!�ir!�i?�-! � -.

-

-_
-

.

__ ·�-�x;���'i;g'HI-SW«y..,,;�1t:tJ
..

\,

- I:���:--.M[��"J'<.�: .4. bi-_.:-:"'-" .�__ 'Jlff Mr�aa!5@.'ffe'JiSMRi'.����U.Alr�"",� ll��J;' � -

'
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II

I E'�lmaSÜ'ES ABREU

í
'i
.í 39,jdlflli - 10 país�s - avião, a jato
f: bons hotéis - tudO incluido - amplo financiamento - gl1ia fal:mdo

I portugu�s.
� PORTUGAL - ESPANHA -- FRANÇA - ITALIA - .'\USTRIA --'

SUlÇA - ALEMANHA - HOLANDA - BÉLGICA -- 1J.'\rGLATERRA
"

t saídas: janeiro: 2-7-14-21 - fevereiro: 4-25 - março: 11-25

I f Inscriçõell:
I I '

I ii lt,�A11ltlB� INBllSA I1.E TUR�sr\�o Ll�DA.'

I' I:: " .

I, ; ,
rua trajano, 23 - 19 andar ;- fone 2355

",
'�

lll'��=::=-,,��?'���""�-'�-iL,

i,
"
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�ce amanHa· �)"�I:
UIIStllC.1 Q
jUfi �m�l

o Diretor geral, do DEA';I.'UR, sr.

amanhã estai á
Escola de Comércio Nereu RaI)10S,
sob os aUS')JClOS do Departamento
P.utônorno U(� Turismo, foi realizado
um COllCUl'f'O de Artes Turístícas, do

qual participaram inúmeros jovens
catarinenses ,

o Conselho Estadual de Turisrqo
escolheu, como vitorioso, o trabalho
de RuLfl Medeiros. intitulado 'Ferta-,
leza do Anhatomirim"

i<�i::t.t;l'; tiA j]i� JpLGAIVI
1\" Segunda Câmara (i

Tribpnal de Justiº?"jl�lgou
são! Ide 11 de dezembro do

,

te O�I seguintes processos:
1) Agravo de instrumente n. '1

de Qamboriú, agravante Arsyr ,'L\-
dal .da Silva e agravado l T 11

,. .

Sar,lt'a Isabel. .'
\ n�ç.Jto�O;, à 1,1h?'l)�mipad

cOlAb,ec�.r d,ql' recurso, p�r
• pes:titvo. Gustas., pelo agra

AICórdão assinado na sess .

2)' �.gr,�SQ"íq� Pf<,tiç�,o n. ," ','19

de tJfJl�flsang1í,' agr�a\:,ante o LN" S.

e agravado- ,A9uil,e� Perico.
Relator: Des. JOÃO D,

BÃ" '.
, . ,

:mepisã;p�" à,., un:m�mi�a0
tªri.l a we.1:iiQlj�ar.; at,g;níd.a '

,

to ao., Ill@L);tQ/ dar, PlQYl'mf' ,

ln.

pal{�e ao, recurso, para, reduzi o

jUt'§t a. Q% ao' ano, mantend 1'0

ml:!.is,,' a se,{lt�m�fl:: ap'�lacla.
pe,I,Q Flg&li!}!::\P.tt;. , ,

4� Agravá de petição 11

de, �r;t1�sanga; 'agray,anJ
Juiz de' Eli'fçIt9, "ex-officl
I.N,íP.S, e agravado NestOl�
R��l{�gue�.. -

,

Relator; Des. JOAO DE
r. ")

Bk,
".Qedsão:' � 'JInanimidad

aGçtrdo cqm.o parecer da r

d9�"ja' G.s:.ri!h1 d§" ,Ftst�çip, (

vi,m�ntó em parte' ao reCll

ralt.r(jl�,l!:��r,. 0, .Íu!i9,;,a.,.',6%.
mantelido "n!), mai�, a-:,s�ntc
laci,ª., Custas na forma da

4t. '�S:J!ÇI;y'Qu};1�� p'ptiç�? "

dl\'l"J�n)s�la'l.ga.: agravan�e'
hÜ? 'éd.�" p'i,��lt�, "ex-offlc:,
I.iNd�.S:-' e àgravadb' Dion
mingos. ,

'

, Relatlil,I\;," Qes" Jº� br

o Presidente dó INPS acaba- de
baixar' ato determinando que.. .caõerá
à Secrétaria de' Rem' Estar" atnavés

( 'J,

do Serviço Social, a prestação,' de
assistência complementar [uritilca,
nos casos de curatelâ, aQS. beneficiá-:
rios da, Autárquiá', 'qu&nq� a mesma
fôr - lndispénsável , 'à péree.pção, de

be.-IWJipio�, fifi" pf,ey;qêÀ!?ia., ,

D,t; acôp,do CÇl,rri ã� "n,Pfl,l�.. ,b�sC,�, a,
a�sist.tê�i� ,selá 'Pl\Qceps�d,�., atta.yu�s.
de

I o�ie,nt�ç,�9 'a9< cli�n-te,S' ,do.p�,t,,,i,ç,Q
sO.c.iaL" RQr Iil\Wo ,d.�, i/!t�t.F�'(l.1.ll,:O_\,é,g."XI
assoeíações, Í>mfiss!i;tlrja�s>", l sindiçi,_\t:tií' '

, : ,'_ 'f.' _ K.l _ \. _ ,IV
e mg,t'�tlUç@es,< que disponham l, de

assistência, para:'; pr.ohiov.e�, a iot�.n,
üição de inoáp,az é: 'ainda, mediante
a concêssãe de crédenc1a]:,;,a"adV0ga·
á(j)s, oIHile \ nã9 sej� ',po�sili�Ü' aqll��-e;,
tipo ,de,' il1tereâil}biÍ:J" ' "',

'

1 ';
�

Departamento de Re§is\rQ

Auto E,'lcola Brinhosa, o enderêçv
C�l'to para você aprender a dirigll'
R. Deodoro, 19 - 2° al1dar,sala, 4

centro.

,

R./ Cel. Pedro Demoro, 2048
treIto

,

FJoria.nópoüs - S.C.

r

..,..,:t, ..

I
I, ,

,

�
I
I
I
,
I

'r c O�8:.J,U.ij::T:O G ti A II A N �
1 71) apa!>tamlill'ltes Prra"V. S. escolher, entre os quais 12 semi·duplex;

d.��d,.!l. o "�1,JjNI" com, kitchnete ao "MAXI" de 2 banheiros sociais em

, côr, 3 amplos dormitórios, sala -de estar, serviço e dependências completas
para 'empregadas. T94Q!:l, cQW. vista para o mar. Todos com garRgem para '

cat]'p§; do, ,mq�Qr" p�rtp, Açflbap1t;nJ'os de primeira qualidade. LOU�fI, sani
tária em côr, azulejos decorados até o teto, escadarias em márm,oI\�, eo·

I qUÉH!ri1jll' em, a�1,lI)línio e, maçleira. de lei, tubl!lações em cobre, instal'lções
I

� d�, TV, telefQP!'I e, d� Pfot�'ção contra inQêndio. 'I

I Fachada com apHçaçãQ de azulejos decoradcs. 8 ha11 independentes i!
J decoradpl1 com, esmerado',bom gôst�. Grande. galeria inter�a com}2. mts,' ! Ide largura por 100 mts. de compI:Imento, lIgando a avemda AtlaJ51tlca a , !

Rua 3.604, pavimentada com ,"bloQkret" e com diversas lojas. rE MAIS:
� f

- Construção adial1tad,a - Pag:pIJ.entos. facilitad<MO - Sem reajll�te,
de 1971 e

ou à Trav. Oliveira, Bello, 67

_,.. . __

-
__-R!

�l' >

.

Decisã'o: à uTIatJ'Ímidade
, ,

1
, ag,(P9úcQP'h o.:, .Rf'�trç:f;ql, da
ôélw,$ Ger.ahldQ, B&:tar1o,
v\m�ri1o_ em patte ao recu

d"' .

60/,rll, t�Hufrl�, o" ]lJ,!1,?, � ,n

m:antendo no mais a sen1:er

lida,: Custas na forma da
" I -

5t· AgFllMQ. \d!:"p�ti.Ç�9. n

d�k UJj!ll�S�pgfh.. 'ag§:jIx?ntes
tr,as Textis RlfvaYthS<A (-

dila ;IJ\\ç1Jfl;, �fj)$,�f.�n,q."W,ilnd
Relator: D�s, JOÃO D

BA':
DecisãQ:: ,à lIlnp,uiffiidade

a§&rR1g,;rc@m(,o'I,p�t�J;n ela T' 'r \-

ra�ória' Geral' dD �slado,
te.�, o ... ju�gâmento' em d
-Gustas 'a final .

..

A;êon(llão: ass'Áll;ªd(i)�·, n a: �

6f'>A-g;iY;9�,�d�,: p�!:iç�.o 1 ,

,dJk bi;léª��, ,a,gli���f1te� o e

de, :Oiii�it(iif' "ex.'i\oijijcio:� e. o T,

e'�·�.gÍ,av�ºp' Jp'�é, '!'O,ffiq.z p'

.��lfl�o.r:, ,:Iletl" !OAO" OI
R� ,

"

:,' �
_,'" .

'd 1
a'O;:" a" unanun1 ,aí

a�otcd!-'r ,c�m:l�o.' par�cer da

r,?99J�fI ;g!'lX..:;I.J�.�Qt;:g��4r, (': 'r

dü>",h��lÍ}k<;Qde!"nHga!?,'rl]1@.'WO"l"�' '0,

p�r,�, confirmª1;. a decisãe 1'" �r

r\9�,,;Ojl$.tli!� n\?,,ÍGlrt;na da
'

,

1'!' Ap;rávo'" de petição r

d�, Gamltf.);; ��Q,\!9.s" agr4!v?
tiges." ,RQnt'llHIO,i" e,· agliavadl
b�' S!�:... _'

,

��'�Ql)(' I;}:$!',: JOAÇ) D J'1

:Q'�. _'_
.

,

"�eJJ,i�{\º': à: ul]l,�t;limidadp "

Q�,qf:Q.�e�o:,a partl( .de fis r I'

t�p:;"!1 . _ .Aik 1�1�,
fv�li�M I J$i? ; i �( �_: ;,,'
í� .lv�':' �} � '1l'11:-\-ct G i i�': iJ \ '!.
;{tA('::', • l'''>,.i; e_"" �

&-.(�tt.al� �k.a ;,��?
4

�� biRJa e"Sill\'a�Bf)�rhar .

Ainda a qúarta' conferI'

f.F,st�j�gQuP.e'f Qsçmr I Go,n;z:?
v�d�" nQ 1 Gif!á-s.�o \ Chm:li
Moritz.
"çqtT].o, p,a[Çlpsiçólogo d: "C

M" P�S�{(ll��Ü?" dhl1},Q\nÍ.a��
blia não entende patavina
SOo A Bíblia só tem valo'

S9,: e �e�i�te os c<?noocim
ép9&,g L S1:19" P\ap�@, qJl�n.q.o
fim., do \lVUI'HJ,G., e�t.lÍ, p�Ó,xjl
burrIce. Cristo não tem "

de... em, ciê!1ç!a� S� tiven'

OPlt��J entw, a, B�I?)Jq.. e a
- cologi.a, somo obrigados
coJ!1 a;, ParapÍGolQgi.a:'. ,

,E- continua o intelfgp
mlt§tre�

"Nã!l), hqll n,epn.tJTV caW1
sessão demoníaca no Vele
mé;'tl:): ira', um!'! única�,,��, ,".l-t f��t �

cia ao demônio, no Livre
1::�as, com,eçar,a,W I ao aparl

c�'p�,t:p'�§,'n� N0VO' Testar"
to porque' o Novo Te

fQ.i'j eg[i�., j�,1 com, Pe),qXW
iT),t�odl,lzid,a� :p:�l.ql,s� rOlplan
f1io vem,_ �� '''d,ai,ll)o,n'' QU

va ,C&lit�,&\ flY,�R<TJi1m_:l,Qs. E:st'
rado, mas o Cr\fit,9,. nl�o
rigir um êrro da época ..

Ilue nesse' diapa��P\. o' f'
simo doutor em Parapsico
/ 'S\ti" Q brri1V,qp,�e, j��l!Jt,a
de Parapsicologia: en,��l1d
n.àQ", �ll!Iienuút�F d.�llt!rifJa ,'I,

não ent�Ild�!
Ji)].ier qll� a bica referé

"I

s Ar;úrr1[ío arsínado na re-�ão, Juiz de D reto, "ex-o ..J\cJo") e

8) Agravo de petição n. 2,316 fpel2dos Adelino D8hllJ�r e 's/«m.

de Criciúma, agravantes .Q. dr. Juiz \ ,r :'Iator: Des, ARISTE,U SG.HfIP
de Direito, "ex-officio' e o �.N.P/S" F l· (.

' ,

e agravado Elpidio Gtegórjo, Pa,. I ,"i�50: à un\\líIimicj,�clf.l, e, di:
, checo.

' "'a:cordo com o paJjçc�rí! dfl.,,�roçu!'la-
Relator: Dês. JOÃO'·D:B- BOR- radoria Geral do, :.ijstí!g�." C911h�-

BA. ,
cer do recurso e negar-lhe provi-

J ,Decii)ão: .à, U\Jlaniniid�lde, anu- me 1tO. Custas ,,r�fl,,Io,{J,l1Jil ,C;I,.\'O\"i, f

lar o processo" a partiu de. íls, 9;. 1',,1 fi) �,\pelfjç�9I' qí,'\i�r n., '7 .5\,)[� de
exclusive. Custas na forma da Jei,' ,PO"L1 iónclis, a.g�l(\�t-e' ,So,gttd;a..

9) Apelação de desquite h: -, : .. ' 00 de BcasiieiI:a de, UrIDa.J:li,�mQ\,.e"ap.A<
3.307 de Cambod ú, ap<;tante ti ',lados Adelar M;yl1t;;r,i.e' 9J.:l!1iljl$,.:
dr. Juiz de Direito, "ex�otji-i.giQ:" ,el'

'

Relator: "Q{ls. ,J;Q�Q ,.1�� 1l0R-
apelados Valéria Gana'i,m e S"':m" , BA.

, .

'u ,'rI -:
l'

Relator; pe$, JOÃO DE BOR-, Deci.são: a u!lª'lfI�l)'ij" �SI,�. 'Pr,l;�lr,
BA. , mina.mente, tle.&,.ar:'Ji>J,9Y�fne>(lJ9 açs

Decisão: à unanimidade, ,e,\ de- .agr iOS no au,tQt .. d.g�, pt:QÇe.�SR•• ',e
acôrdo .corn

,
o parecer da Procu-

'

qU\1 1+0 ao mérjto, ,G.Q.D,�eç�J do ,ret

radoria G(iral, .d,g Estado, cQI(1.tu;c,r.r,l, _

C111' ') e. ne.g:u-I�� ;��fÓyk���R ,.nCi�
do recurso e negar-lhe provimen-. ," ra confirmar a ôJcls��h r,�,€pr.,1(J.ctil,
to, Custas. na forma d? lei. '<

"

por seus pr0f!.,r�QS eç"juriQiço�,� fll�-
Acórdão assinado na sessão. ..dan-e-nos. Custas na E0[mf!'!0'1 h
10) Ap�L{jção de des�uite n. ... 17) Apelaçã,�j-,.c�v,'�hnl"'�·.s;'p.,�

3.318 de Rio do Sul, ap�larM, Q, L:H!ns, a!)elante os, SUçl2ssor,(,!s de
dr. Jni7; c1� Direito ji,ª.,2�, Vara:: C,l"l s Vie,ir,a, S�hmicj,t ':e, "s/rflulb,'K1'
"ex-oHicio" e apeladp�< Vjitl}1" L e 8· 'IRdas Jryí>,e,EÍi}al;YiYtit�,.S�mi�t,
Fr8!1cisco Pemira e sim.·, e C'utros. . ,'. ' ,

Relator: Des. JOÃO ,QE.. �OR,-. Rrlator:' p�s< .�:B��u.}tl:J;Rt�,BA" ',' ,',"1-': ,,I CJNTRA.'
,

, .1 'r ' /'Decisão: à unanimidada", e." d&!. '

acôrGlo com o parecer da Procu- Decisão: à �pafl.j,f!lli<l�q,e:.� '. 'n,�,0:
,qtdqrja, GerÇll ,do Esfl:!.9@•. 'c�nIf.�j 'C\,'1'l'''c:er 'dp 'a,g\�yo> I1rd', a,iltp . .'�'9'
cer do, recuT�Q ,e ne?f.!r-JhM.� P');,Q�;,h. fl"'A �so 'e <içm���.�,(lftg�19';l:,ãD.í11àç,�0 ,

mGnt(i). C1J�tas na forma da',l",i.. d1r:"!11c prO\�1JlI:;;f:ltíil." RB.!�ª'f· i�lgªr',
• Acórçl�9 aS,s,i,nado n[j, ses-::\�o:." in'p'l1('edc'l'te a a_çãot." ',Q���tfl>l> pe-

] 1), �Qelacão de dé1�g�Jle:IÍ�,.' .. ,.. �,
. lcs 3')eladÇJS. "" <

,

"

,
," �

3.333 c1eJtq;qí" apelant,e" o 41:'1 J\Jíli7(�" lf') AReJ,<!ç,ªo.. ,c_t�y.L,lll :J,QJ3,\'qe
de Dimito, ,da n Vara, "ex-officio" X'''Yêrê, anelante Gomey;",io.\�I:'c!�-
e apfl,?do,s haércio Bev§h:.tQ( '",ª, dv;oflÍa SoüÚe P�gnQ:Vgellii!:; �i'Â;" e,
T,ri,nd,ade e, s/)J1., " ,",

'

:
'

8pt'lc,lo AntQnlQ,' 'AlJglJ.�t'O�l F,e;lii��' ,

Relator,� 14��. JOÃQilUlJi'r ,��" berl' ", _,."_,
..

,,:
'

BA:
'

De{l.:; Q��Q,l�l�TM.t'pecis�q� à' lmanimipfl1"�c e' '4f;i�
ac;ri,OQ com o parect((! a_fi H{9c11r.
rac1o.r,\a, Ge!'411.: do ESt1i\�Q" ,c,í)i1JQIi1� ..

cer do reç,prSQ" e nega.r-lh� PFovi
mf1nto. Cu?tas na forp,q.',. dª lei.-' ,

Açón;l,ãQ . a?,s:inado Df!" s��,��@. '"
12). Apelaç;�o de desquite ii... ,

3.486' de J0inville, anelante o 'dr:
Juiz de" :Qi,:eitR da ��, y,f1.ri';],:'�px,�
officio" 'e apelados Martinhó Mo-,
reira e' sim.
B;A , \

D(/cjs,ãp,: à,
acç,.rdq c_om o

/

o

o
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1-
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o
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le
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o
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demônio se encol1tral-,'no. 4ivtQ"de'
Jó, i4, é ser por demais bU\liro! I' ,

"Os, demônios cl;lm,o, o,jlt" avj.o&,
não, t�m ,co,r,po, mas, à§ Vê�!!h P,Q( ,

dem tomar um corpo ou a forma
,dum. anjmal. por ex:, a, fOr\lHL de
serpente ou de bQ,g,@s sé1l�ªgtta�i
ow;, vivv1TI nos dê(s��\�(j)s'� -, lli�
blia S'fjg)�aaa, edição recomeDda�
da pm S\S. Papa P,apL9 V):
Barsa, 1967: '

.

I-fá" inúl1?eras referências ao de:'
rnô,niQ, llQ. Velho Testa,mentGl a

não sel� que a Bíofia" U[laf;i_q" Pjr.JQ,
famoso Pad�e, sej�, qU!t��Ol ff,;j ta, ,

déf, enC;0p;JyJ1,qa, para: seu uso par
ticular, como a SU,q, P'a��Pl'\i�plR'
gia.
No Livro de JÓ" eR!ipr!��ªmfi\SI:

nãQ Ulpq, mas duas referên,cj.l;ls, . ao,

Satilnás (I, 6 e II, 7). ,

Em. G�nysis III, lê-se: "13. Di�"'
se J�vé Deps à m.ulher; "Q�� fi
ze�t�?" E a mulher" respon.qeu,:
"A serpente me en�ilrQJh.,. e eg,
co.mi". 14. Disse, ep..tiãg,IJaY�t Qe'\:lt�;.
à SeFp,f1nte: "Por que fizeste tal
coisa, ma1Q,ita sejas ,entre t@d®s os

animais domésticos. Rastejarás 'sô
b,re o tey ventre e, C,GW,ifr�§ .....Pt9, t�....

dos os dias de tua vida. 15. P�..,
rei inimizade entre. ti, e. a., mp.lb�,r,
entre a tua descendência e, a,J d,�y1tl. Sua descendên,çiq t�ç eflWi�gflW
a cabeca, e tu lhe ferirás, o Cfl)J�
c3lnha.r". Aqui, '�o\, tel)�ª�.o,r, s��
a01iesep�a, sob a 'forma do rrú1is
astuto 'dos animais. A serp�a·
te poderia ser o símbolo do dt-

��. ", <

,< I .....

•

, tt, \ I) �.
-

�
mônio. Ma�, P9,�€!,',t��m .

ter s�..
d0 r lssessa 0\1.: t�!:, �Qa�, a",a'p�,-.
r€-'1"h de ser,n�ilte';' p')à� . dêste

!l'tl' t, lh, - ;;.f�r. " .

1110(10 o tentqçt9\1:\ '.!1JaJâ" f�!tiIJm�nl.e
indu-,jr 0' homt:tFJ,' aQ.;pt.iç�g.Q,,., <Itr,ª�
'd

.. 11.. "

ve, a pn_metra ,tn,u.HIf.r .. :,
,.

Êste cPJTl�nt�);ip, t; sgpl'\!:..rit,9 por
trinta teó]ogp�, ce�óljÇ9�", e�M� o�
0'1'1:', ]Nit"s jesl.lit.a�, (:a�l;ilj,a;, �d.
Ablil, 1965).'

,

k\;jr, Cap;, 34�. "111:' E;" lh�!a se

enco'�l rarão ,QS d\çm�JlliR.&", cgrQ 0.8
ano-centauros e os .. bo.à?� clam,.a
f?P uns r,ar.?, qs o�lf:J;0E alts�, d,�j,
tC'lJ a l�r;ni,[j" ee aSV9uu Piq�f" s�. des-
can�o'''.
Zacarias, Cag;' 1�,I}. "��PíO�� fl!.e

mo�trol1 0" S�pbRt;, o" S'9fl},o"sacer
dntl' JeSl1S, qy�é e�1;,!:X!lJJ diante do
a" ir. dr. Senh;Q.t;� e" S�tSl��Ii, ::t'1-
va direita paf;l;l, Sbi:' 1�}ii, QJ'<;>.E, �. E
o anjo do" S::;!)P9��1 dt'i§y� ail S,�t,an��:
O, Sf'nhor te, rYP4'�n.l1-�, ón Satan.�.l�!
E "I'nrima-te. o" 'Sí;,��l;; q.u@ e}e
geu a Jemsalém! 'A�'a�o..n,ão-é ês-
<, ,Ç-(,I ·'!'{��"'.r \' •

tI' ""1 tiçãQ, q�lSt;fqi I �i,ríl;9.9" �� fo-
nn? '

,..l
Cnrno se v� ... o f f:yp���prado na

'rapsicólogo, vaí' d1<7e""l", o '

queI-��"Iltt;f, .,J

hp.D1 e'1tenÇl,ç, <:{Wli\�oJi1M, i1á 'SU1
afiHracilo d,� QWrl" "o. ,P/),yo., hr,íl5i-
Hm em re]'ilgiã�J" ét umfl' crii.WSll
c" )l'lf'tamenté ignQrante".H,," ....�:H'��. 1 �' •

\ � 10'\ 'e)ll��I?",aw�çvt'�Jt!�r a 'igpr<
rân ;'1 elos oU�l9,s>efama?)��:;I� com

a n"';�a!

dFilosofia. dQ�:.r.i�:s!��:;� �e,�, Qlo1ê-
ve o. . ,

Filosofia dé3iiotl�à.!
...... .,.�.... l" , ......
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40s, abrigo para carro área do terreno 410 .metros (I:;�
CAPOEIRAS . . .

,

Rua D. Pedro 19 (ultima casa a direita) casa (' I -

quartos sala, banheiro, cosinha, garagem, vaicndão ,,� ih
chado frente para o Mar, I

casa sem HABITE-SE. CUSlU !�ICr$ :5.000,00, I�BOM ABRIGO
"

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

pa. cosinha, banheiro, .garagem, var 1).18
.

parte de t .;í<
sai". banheiro, la nnderia 2 quartos. V':'l�,lil 1'lllraSf"i' I-
ra terreno de 360rl.•2" construção 180m?
LAGOA DA COj\· ',�ElÇAO

No melhor p . -to da Lagoa em l.el',,,-',r (:0 pc 2.,
metros excelente' sa toca Mobiliada C0Gl'_ '1' "rl0�

salas, cosinna, bu .eiro, Preço de ocasi'io $
,

'Casa, 1I0 me \11 ponto da Lagôa J" "/0,,," «no. �

sa de madeira, c '3 qual (os, sala, cosml.a, la i nro u

material. Custo (.1'$ 12.000,00.
TERRENOS

'

Rua"A" Lote 59 do Loteamento Stodrcck, C(1)1 12,5
frente para rua," -\O" Lateral 24,40. Preços 13.00\) 00.

Rua Felipe Neves, dois Lotes. CUSlO Cr$ 5.UOO.v:
(Estreito).

Rua Lauro Linhares �jn. :.- 'a 15 m Lateral 50 .

frente 1.200 m de fundos. Cusr- Cr$ 80.000.00 com �o
60% de entrada u saldo a Ç,); t.iinar (Tllíld<l Ic),
LAGOA DA CONCEH_;ÁO

Terreno de 20 por 40 .euos no melhor ponto _

Lagoa já todo murado.
PANTANO 'DO SUL

Localização Armação da Logoinha, ai ea 12 x
' ..

Custo c-s 5.000,00.
SÃO JOSI'�

Sito a 'RU'l Ponte de Baixo, área 40.6':C..OOm2, ('1 :,� ...

50.000,00 sendo �O% da vista e o sald-o :'li :: � 'U\ J"'.

JARDIM ITAGUASSU. -

. Terreno com 360m2 tendo 12m de frente COli 30in
de fundos, melhor pauto' do Jardim Itaguassú Preçç
Cr$ 15.000,00.
.IARDIM ,A'fI,ANTICO

- Terreno de 14,50 por 27m de fundos. Cu to Cr$ ..

8.000,00 financiados.
CANASVIEIRAS

,Local Jardim Marilandia, 3 lotes de, 1.2'10 metros
2-30 por 42. Custo Cr$ 18.000,00.
EDIFICIO NORMANDIE (Praia da S:'\udades) I I

Apartamento com vaga para. garagem, 1 quarto, li
wing,' banheiro e kitinete. Preço Cr$ 18.000,00. Ao,; a

carro de entrada.
'

ED'{FICIO RAmA
Apartamento com 2 quartos sala cOjJo .' cosi111n,

oronta entrega __ o Sinal C':$ 14.000,00 qlle p,>flera scr fi

���t;�_s�m pequeno prazo.

IIAluga-se um salão com 90m2 no andar superior da IIRua dos Jlheus n9 13. I
A PRONEL I

Resolve seu Problema I t
;Rua Tenente Silveira n9 21 �ala 02 Fone 35-flO tiAlugo grande salão, andar térreo, pl'ópno oara I I

fins comerciais. Rua Conselheiro Mafra 90. I I

�§�����������������������������

PRONEL

_DromoJora �e negocias lUa.
I,' �l]f@@��

E_I)WICIO "ALCION"
Com financiamento em 10 anos em pleno centro da

cidade ao Jado do Teatro: Próprio para casal sem filhos
ou pessoa só. A melhor oferta do momento para empre
go de Capital.
EDIFICliO "CElSA"

No ponto mais central de Florianópolis, conjuntos
para escrito rios e consultorias. Entrada pequena com

grande financiamento. /.
EDIFICIO "BERENHAUSER"

No coração de Florianópolis, Rua Trajano, n. 18,
últimas unidades l! venda sem reajuste de qualquer 'na

tureza.
EDIFICIO "ILHÉUS"

Apartamento c/2 quartos, sala, banheiro, casinha e

dependências.'
EDUi'lCIO JOSÉ VEIGA

Apartamento para pronta entrega, preço fixo sem

reajuste.
CA.-iAS - CENTRO

Casa, à Rua Estever Junior, casa c/3 pavimentos,
c/4, quartos 2 banheiros, 1 sala de televisão e uma área,
de verão, no 29 pavimento, 1 quarto, 1 sala de jansar:
cosinha, liwing, sala hall de entrada no primeiro pavi
mento. Custo CrS 300.000,00 a combinar.

Casa, à Rua Raul Machado, casa de material c/2
quartos, sala, cosinha, banheiro, uma arca envidraçada
com 62m2 excelente vista, tem lugar para garagem. Cus-'>
to Cr$ 25.000,00. ,_"':

Rua Coronel Lopes Vieira, n. 7, área" do Terreno,
3'38 mts2, casa c/3 quartos, sala copa cosinha, 1 bilnlilei
ro, dependencias de empregada, garagem. Custo Cr$ ....•

l:L.O.UOO,OO a combinar.
Rua Marechal Gama D'Eça (Chacará da Molenda)

casa c/4 quartos liwing, sala de jantar, sala de estar,
quarto de empregada, com banheiro, garagem 'bem gran
de, cofre embutido, telefone,' lavanderia. Custo Cr$ .......

LUÚ.OOO,OO.
UJ'f�AMENTO STODIECK

Casa, c/4 quartos, I salas, 1 banheiro completo, 1
lavavel, ·dependencias de empregados, garagem para dois
carros, área (\0 terreno 31860m2. Custo Cr$ 180.000,00.
A�RONOMICA :

Rua Joaquim Costa, n. 23 área terreno 10 x 27 área
const, 80m2 casa c/2 quartos, sala, casinha, banheif0,
garagem. Custo Cr$ 45.000,00 financiado pela Caixa
Federal Cr$ 9.500,00, sendo de' sinal Cr$ 20.000,00 o sal
do a combinar.

Rua Delminda Silveira n. 229 fundos, casa de ma
deila de 6xll c/I quartos de banho de malerial, 3 quar
t03, sala. cosillha, área do t.:orreno 10 por 20. Custo ....

Cr$ 115.000,00.
SACO DOS LIMõES

( Rua Jeronimo José Dias n. 1,26, ca3a cf quartos,.
sala, cosinha, banheiro, casa de madeira, terreno medin
do 10 por 35 m@tros. Preço Cr$ 12.000,00.
CONTINENTE

.

Rua 'Humaitá, casa c/2 quartos sala grande, copa e

casinha, escritório, banheiro, dependencias de emprega
�, treito).

Vendendo.
-�

I
I

APARTAMENTOS:·1
EDIFíCIO DA. MARTA, com 3 dormitórios, living,

banheiro, cozinha, dep. emp. área serviço, prêço: 65 mil
com financiamento. Entrega em Agôsto.

EDIFíCIO DA. MARTA, com 3 dormitórios, banhei
ro, cozinha, living, área ,sei'viço , dep. emp., garage, Prêço:
�J m,l c/linanc. Entrega em Agôsto.

EDIFlCIO BRUSQUE, último apartamento, com 2
dormitório, banheiro, cozinha e living, área serviço, novo,
pronto, desocupad-b, sàmente 3.000 no ato. Saldo até' 10
anos.

EDIFíCIO COMASA, sala-apartamento .çom dormitó
rio, sala, banheiro e kitchnete, prêço '26 mil',tl financ.

EDlFlCIO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, apart.
no último' andar c/2 donnil., 60 M2, desocupado, pronta
entrega, preço 40 mil cjfinanc.

,EDIFíCiO PRESIDENTE, últimos 2 apartamentos,
com 2 dorm., banheiro cam água qm:nte e colorido beni
como a coúnha, e.ntrega el1l 90 dias.' No ato .sàmente 2 mil
no aLO. �dIIIII

EDIFÍCIO DA. MARGARIDA, na Felipe- Scbmidt,
últimos apartos. c/ �', 2 e 3 dormitórios, prêço a fixo a

partir de 380 mensais. .

EDIFíCIO ARTHUR, na Fel. Schmidt, nôvo, pronto
desocupado, 2 dormitórios e dep. de, empregada. '. '

EDIFtCIO ARHTUR, apartamento pronto, novo, de
socupado, 89 andar, com 1 dormitório, banheiro, cozinha e

!iving.· '. i
CHÁCARA DE ESPANHA, com 2 dormit., copa-eo.

zinha, banheiw, área de serviço, dec. a "gêsso, pronto, 20
mil no ato e saldo base mensal de 400 mensais.·

CANASVIEIRAS, apart9. cl 2 dormitórios, banheiro
cozinha, ampla sala, área de serviço, pronto, novo, desocu
pado, prêço e condições a combinar.

CANASVIEIRAS, aparto. cl 1 dormitório e demais
peças, pronto, novo, desocupado, prêço 16 mil c/ sàmente
5 mil no ato e saldo a combinar.

L ÁREA PARA EDIFICiO, temos uma área de aproxi-

I
madamente 600 m2 na Beira Mar Norte, de esquina, para

11\
permuta, (somente) por área construída.

CASAS
CENTRO - Palacete de' Alvenaria, com 3 pavimen

tos, na Esteves Júnior, casa c/ 300 M2 Me constwção, ter
reno de 420 M2, 4 ddrmitórios, 3 banheiros, amplo living,
sala de jantar, cozinha espetacular (saiu na revista casa e

jardim), tod06 dormitór�os com armo embutidos de catego
ria, garagens para 3 carros, quarto de eostura, churrascaria,
terreno de esquina, saleta, biblioteca, 'prêço Cr$ 250 mil.
Aceila-se 'imóveis, é possível 120 BNH.

CENTRO Marechal Gama D'Eça, fina residência de
220 M2, 2 pàvimentos, 3 dormitórios, jardim de inverno,
banheiro c/ .água quente, TELEFONE, Lavanderia; dep. de
empregada, sala de jantar, living, cozinha completa, prêço:
Cr$ 200 mil cl financ. I

CENTRO à Felipe Schmidt, de alvenaria com 4 dormi
tórios, de mais dependencias,. terreno de 350 M2, Prêço 85,
mil a vista ou c/ financ.

,
.

,

CENTRO Preso Coutinho, casa de alvenaria em bom
estado, grande terreno de mais de 700 m2, preço' 85'a vis-

.

ta ou a com-b.
CENTRO 'casa de alvenaria; com 1 dorm., demais pe

ças base de 500 mensais.
CENTRO casa de alvenaria, terreno de esquina, com

1 dormitório demais peças preço 11 mil cl grande finan
ciamento. Aceita-se carro.

COQUEIROS casa· 2 dorm., sala, copa, cozinha, living,
terreno de 13x30 metros, prêço 15 a curto prazo. Próxima
a Igreja.

.

.���;_
. COQUEIROS rua Abel Capela, sem habite-se, casa

com i12 M2; 3' dormitórios e demais ,peças, garage, prêço
60 a combinar. .

COQUEiROS casa de esquina, no morro, sem habite·
se, com 2 dormitórios, demais peças, estilo colonial, prêç�
70 mil a combinar.

'

COQUEIROS de alvenaria, nova, 120 M2 de constru

ção 3 dormitórios, prêço e condiçõ'es a combinar.
ESTREITO casa de .madeira, com 2 dormitórios, ter

reno de tlsquina, prêço 9.500 a combinar.
ESTREITO casa de madeira, com 2 dormitórios, ba

nheiro. cozinha, sala, bom porão, terreno de esquina, pFê.
ço 15 'mil fi combinar.

\ '

ESTREITO com 3 dormitórios, demais peças, , pre',iQ
15,mil a combinar, aceira-se terreno cl parte do pagalll!'nlu,

ESTREITO, rua Santa Catarina, de alvenmi<l, ..:dt 3
dormitórios, banheiro e demais peças, terreno de 600 MZ,
vararidão, mais uma casa anexa, 'preço; 30 mil. ikt;ü" ',ç

carro, financia-se.
.

JARDIM ATLÂNTICO com 3 dormitórios, sala de : I
estar, copa,' cozinha, área de serviço, prêço 25 mil, 12 mil �Ié na base de 270 mensais.' �BARREIROS, de madeira, com 3 dormitórios, �. '..1, �
banheiro de alvenaria, terreno de 12x50 metros, 'preço 20

B:mil a curto prazo. tiJARDIM ATLÂNTICO, casa de madeira, com 65 M2,
com 3 dormitórios, sala,' e demais peças, banheiro óe al-
venaria, ter.réno de 350 M2, financ. <' I :

AGRONôMICA, de alvenaria, sem habité-�e, com 3

'I!dormitórios,

,.b,anheiro, copa- ,COZinha, garagem, preço 45 I
mil c/ finaJlc. ,até 10 anos.

,

AGRONôMICA, casa de alvenaTÍa, com 2 dormitó'
rlos;sala� dep. empregada, com 100 M2, terrena de � 0,,,2'" I'
metros, pefmutamos por aparto, I!ISACO DOS UMÔE&, casa com 4 dormitól.:ius, ,ahl ti, il,
estar, sala de jantar, sem habite-se, entrega imedi,lta. é I_JllS
sível transação' BNH, prêço 45 mil a estuuar.

TRINDADE, casa mixta, sem hahite-se com 3 d,'rml
tório�, banheiro de alvenaria, demais peças, b(l�l1 teue'
preço! 25 mil é possível 13NH.

MORRO DO GERALDO casa de "lvci1;JJia, por t
minar pintura e retoques, com 3 �mplo' C"Y!l1I"JflOS, ",;.p'o
living, cozinha, banheiro, grande terrel') , te ';'; G" I 'r
da rua. Preço 40 .c'il é possível ''lNH

ITAGUAÇ'Ú, casa de aIV('fl,lt'iél, 1:., I l'

za, com 2 ampks !errenos, pH�' , 70 "

.. , ,f '-C
. PRAIA DE TAPEMA, (,I:'d, de ,h, . ":1 '(Iva L

frentes M.ar' e BI 101, cum 3 dormitóri' ,', lo.:n

biliada, entrega 1ediata, aceitamos, lD.W" ') '.) l;p,;
prêço 35 mil cl terrenos.

LOJA
CENTRO loja terrea, nova, pronta, desocur'ad<1, Trl,

-

140 1142, ótimo, I.onto para mercearia ou padana: l'rfço '

mil com ótimo f: nanciamento.
SUPER MERCADO
Super Mercado, super m n:aclo,' ponto nOVlSSIIDO,

guel somente de 500 mensaj�, óLivo: -ler 4 llegoclOs. J'

çu: 22 mil cl financ.
SALA
Centro Executivo Migue. Daux, na Ap;l:fJ GaI:;L: c

Esquina de Saldanha MaríJ.l�o, 29 anda' de frente, c'�.. '
M2, preço e cond. a comb. mais uma !lO 69 andar, cdu .1G

,e,ntretanto me final de acablmento. Permutamos 'por lIDO

veis, ou carro.

TERRENOS .

CENTRO. terreno centralíssimo; junto Fac. de r_re.

to, 330 MI, prê<;.o 95 mil cf 30% no ato e saldo 1 ano.

Aceitamos carros. .

COQUEiROS, terreno de aproximadamente 3 m�l .r-r...
possibilidade mais 3.000 M2, 6l,40 metro� de freme a E"bC
Max de Souza, prêçe' 13 O mil.

.

I

COQUEIROS, 'eneno irregular, com 21 metros ue
frente à Eng. Max de Souza, mim 400 M2, preço 18' mil

c/ finallc.,
.

COQUEIROS, te�Teno super bacalla. elev;ido 1. lJJ: do . I
nível da rua, desocupado, no melhor ponto de CO(1'.IeIl05,
12 metros de frente.

. .' I
. ITAGUAÇÚ, 4 �oteg na Av. Eng, .Max de ,,(luza, sen- , .\
do 2 de esquina, com frente para a Av. yrlllclp;d, pre.,.o,: 'I'25 e 19, aceitamos carro, ou permutamos pur qqtros' UflD- ,

"veis com dUo a combinar.
,

' Ilil
BOM' ABRIGO, 940 m2, próximo ao lUar 24 metros '

de frente, preço: por l.?t�; ,.4 ruq cj '1llaIlC.
.,

I

SACO,DOS LIMOES, jlmto eX-l'pmj_'i d"1 lplrang'l. 16 /
x 31 metros, de esquina, preçQ: 3 mil em 91l diaS
ÊSTE ANÚNCIO REPRESENTA 10% DOS NOSSOS

IMÓVEIS, TRATAR.

SAWE - LAR

Entl1reel1dedol'a Imobiliária - Galel'llll J,I('ql'elinc, I,,·" Q

CRCl 1066
Diàriamente; das 8,00 às 17,00 horas, InclUSive ao� �abad,

�§���������������������. i_��='��
, '

x E S II 'OSULENSE LTDA.
Linha túRlJI.N6POLIS _. RIO DO SUL

t'ORARIO
Partida de

Florianópolis �

S: nlo \'n' ro as 4,30 e 16,30 horas
• 0111 !I( lll' 1 as 4,30· horas.

I .
,

AlCr('t1o W'I'�"('t as '1,30 'e 16,30 horas.
l lruliir ) t" 4,30 horas.

horas.

fi"l n Iq I 111 as 4,30 horas
<',ps I,)� h ar ro f') prêto não funcionam aos domingos.

I uh.. P.I,.. do _ ui - FIQrianÓjHllís.
riO. �IO

Partida de Rio do Sul'
Flor !(;� ( 1

'S 5 [)',OO e 14,00 horas.
A', ( 'o \ ..�n""j :L 5,00, 14,00 e 17,00 horas.

,

, f' " ,Ir)!'q "111 às 5,00 horas.

1""'1 f' CI t

ij< FIei oo �X';RAVIADO
:'�,11, carlo de propriedade do veículo

pi 'Iça· 1-5::·64, motor n. 18.45:-52872,1"' c:? "In �I'O

lf'IK 'n " "fI S s ��f' aC3
-- --_._- ---------

)f\, � b'i:GUND, VAI A CIVEL DÀ
Cf\ "iTAL

irA..... 1m "ãTA,;AO co. f O rRA ,O DE TRINTA (136)
l'AS

\.) Dovror VOI1\,fEY Ivt, CARLU 29 Juiz Substituto da

Circu ',\ ,,,,,,1', l'tl exercício
I
do can,o de Juiz de Direito

2'.1 Var C'vlI ,,_ia Comarca de Florianóplois, Estado de
.1" Cniauu.. rl') Ioima da Lei, .etc.
r'J\/, :;,\f;!'P aos que o presente, e Jital de citação virem
le ' tll\' 1111\ nio tiverem que, por parte de YOLANDA

�,g' '110. brasileira, solteira, residente nesta ci
II , II '·\ld.u '1lI Ação de Usu-Capitão, um imóvel situado
I, \ (,II valho. CJm 9 metros de frente por 12 de me-

i1 , " 'I il .endo frente iJ RU<L João Carvalho fun
"na de José Lino Barbosa: Laterais Gàlcy
1 L11l,h,nxador Pinto da Luz. Pr.ocessada a

ui ;1 rr.esma julgada procedente por sentença. E,
":"C d, couuhecimento Je todos, foi expedido o

, '" ,L li ul .

,,�'L será pu blicado IM forma da 16i. e afixado
J I "�:I <',I' L{I,,1\1l11\, D,,;ll' e passado nesta cidade de Floria

. a lU" I,' I, , IPlt.d ti" ':':::;bc!:J de Santa Catarina, aos üezse
".,� Jo:- ,11;, d" '1,;<'1'.1, dI) ano de mil novecentos e setenta. Eu,
'air J3orb,t Escüvilo o subscrevo.'

Volney Ivo Carlin
JUiZ DE DTREITO

BALNEAruO· CAMBORIú
Venôc se um Bar-Merceária-Dormitório. Aceita

,'v ,3. ((I j'J i� T í'? .t\a��r no local à Av. BJ1asil, 37,01
P,dl,,� il10 e Cat11bonu.

DR NORBERTO CZEJ<NAy
ÇIRURGIAO-DENTISTA

ImpidYlte e transplante de dentes - Dentistéria, Ope
r:1fÍ'lri )do sistema de alta 'rotação -,-- Tratamento indolor

pmfC">1 ,fI;,;' I móvel Consultório: Ed. J1.dieta, 2\> �udar
,.iI :-':03 Uua Jerônimo Coelho, 235 - horário uas

lb às 1-9 11' raso

• I
� ��-i..�·- v _w _' _

·DIt.li TÔ"HO SANTAELLA
_ Professor p,e.PSIquiatria da Faculdade de Medicina

ProblemátIca Psíquica Neuroses

DOENÇAS MENTAIS
;

l�ons"It')rio Edifício Associação Catarinense de! Me-.

ihcma, ::-',ld 13 - Fone 22-08 - Rua Jerônimo Coelho; 353
:Florianópolis

'i1r
�

l\"lr.lE .. H

SAt::> \ DE LAGES
l) ( ) l'oras
:� (,O 01"\'

�"(O fJons
,sAf.i.,JA DE FPOLIS.

') ao !wra,'

REUNIDAS LTDA•.
CHEGADA EM FPOLl�,'

14,30 horas

21,30 horas
. 5,30 horas

CHEGADA EM LAGES
1'4,30 horas

21,30 horas
5,30 horas

l.� LO

�I, l(
, .d

,! )l_d

" t'!01'l; rlOpolis ,_ São Miguel do Oeste
{'roo horas diàrlamente

.�., I." 'e '.,,0 Miguel do Oeste - FlorianóP8lis
30 lioras dlàriamente

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

- plfijiese
;�,

Cirurgia
\ PP0TESE FIXA E MóVELi.,.

)

'urgl .(1
\,
C en!' ta

� 'Ir 'W. de 6a, '.,ira da: 14 à_ 19 hora,..
R!..Ia De<eu:ior< 1>( - E: ::Iifício S. 'a_ia - Sala 13

ATE,NDE PA' ,'RONAL JO INPS

. CERTIFICAr O EXTR \VIADO
,\ (,Ff.I���C - SETOR FLOP(ANóPOLIS, por se�

"

'ln; � ,;, 1,')' ;1 )aixo �ssinad(), paxa os devidos fins de
'Ira ,m" oi UdlllV1<Jdo o Certificado de Propriedade do
'<:t,o ti" 'r�pr i"c1ade da Centrais Elétricas de Santa C;l·

.

ni lU C A, "Jl1l as seguintes características: Camionete,
1')11'3 FllI Q1 Wi!iys, Chassis n. 4'822201089, Motor •...• ,

! )(1/0 "J ('il\<.a, Placa 55·48, Ano 1964.
,'r ;, llUP()'13, 15 de dezembro Je 1970.
'l'" ,. JS IJet.llcas de Santa Ç:;.larina S. A. -, Setor

-'n til "ih;-; - E'hg9 Heinz Lippel Adminis'tiador
.

J, Ui�tQ.
.1'" �--

,�f!AIS E PARA OUTRAS CIDADE3.
.'l.1\o ,J� Jti'roRADEAMENTOS. RUA PADR!..

FP m' 2778 - ANEXO AO DEPóSITO
MÓVEIS ,CIMO

tlSITE
O ARTESA,IfATO CATARINENSE

AGORA
em suas novas instalações

Rua Trajanó, 51-A (Junto à escadaria da

Igteja Nossa Senhora do Rosário)

DR. EVILÁS'IO CAON
, ,

Advogado
Rua Trajano 12 - conjunto 9

OAB-S,e 688 :- CPF OU73�6239
'AVISO "\

Comunicamos aos S1's. .construtores que temos pedra
n. 2 para Pronta entrega.

.
,

Pedreira a_rreiro!; - Ind. e Com. Ltda. - Barreírçs
São José. !

ELÚBE DOZE DE �GOS'I'O
O De.partanient9 Soci�l comunica que, face a aproxIID,ação.

da data de entrega da Sede Social aos Srs. associados, resolveu

suspender, a' parÚr' de 14 de Novembro, a -realização da "ON

DA JOVEM", na Sed� Balneária.

;'P;l.ra' Dezembro e Janeiro a programação' do Clube é a

seguinte:
u,,,- ;.!.:l de Dezembro

.Festa tutantil de Natal

Dia. 3 I de Dezembro
, Réveillon
: Conjuntos: "3 DO RIO e "SAMbRASIL"

Dia 19, à 6 de Janeiro
;Soite
Conjunto "SAMBfASIL"

,BOITE.: .

.
.

,

. Terças, qu�rti3S e quintas feiras às 22 horas.

Sextlis teiras -.:.. Jantar dançante para casais .

Sábado - Onda Jovem.
.

�mi�gós: a) Hora do Mingau das 16 às 20 horas.

.",. : 1))��te - à partir das 22 horas.

"

�
I

:� '. '.""

,i

On'divâldi e cikrliis Henrique, Walmir e Carmem Sylvia,
ondir. � S6niL��fi�!,�Alv�re�i; PaUlo. Maurício, 'fâm� B�:i- '.1
triz, Waldyr !,E��?r10, SerglO

I Henr-lque,. Tlil eza Cnstllô,

Alf.d '.J "'" I.�'.'rn'thl'a e MaI<
..

;cellJ conVidam parentes e.
'" re·o" os�" --:3:f-�, - ,.:'
a�igos:' -dê i s�tti( ii'i�,. sogros,�e. ;avós:

, 'Waidyr �c\a I�z.;Ma,cuco: '1
,

'

';
"

:•. :, �. \'; "

I·

Oridí�a Clim��h Macuco, :�para a missa em Acão elc,

Graç�s;';ils 9: ho�'�s, i do dia 23�ide dezembro, na CapeI! 'd�
Divino ESl;?írito �aJito, pela p�ssagem das Bod�S de "ub.,

(4_Q9 anos). 'i'
.�,

.

JN,DUSTRIA _;_ VENDE·SE

IilY.estimento' maxuno de Cr$ :-50.000,00 com firma e

�onceit6 ;ÓtiUlOs', �om '�Know,How" em confecç�e� maDcu:
limis e' femininas. Pode oferecer maior rentabilIdade do

que otitrO in�estimento com ampla possibilidade de
� �. -r

. �

e:xpansão. . ,
.

, Pr�p'ost�S'-Cartas com título "SIGILO" para Sucursal

de O _ESTApO. de BIUl;nenau, Rua 15 de novembro, 504,

39 andar 'sala ·303.

,,< tERt$S QE. CONTATO
." :,; i� ()�. "Óéc'io . Madeira Neves

Cur.so de C�htactologia no Serviço ela Professor Hilto!',

Rochà� Belo' H�ri�onte, '

..

cÔIl,�tiita� e, ',d.�Ptaçao co� ��ora mar�ada pelos tele·

(one�;' 3699, 3,899 je ;3�99, das �O as 17 hOI as.
. ..

'Consultório '

lHospital Qelso Ramos.
- _, '" ., - '\ {

.

,CtRVIT, r PARA INSCRiÇÃO
. o 6�nseíh� �e�ional de' Engenharia, Arquitetura, (

Agro�OI�lÍa- da D�iJ;Íla Região; convida �s f�irmas de b�1
oenhària' interessádas a concorrer a lIcltaçao para EXE,
�VçÃO: '�'O$ .

SEltviços DE ADA�TAÇ�ES E HEFORM f: �

em 'suá �é"de: sita a Rua Dom JaIme Camara, n. 9, lleSLa

cidade'; 'a 'se, in�creverem até o dia 24 do corrente dab

12;00 ��. t8:30 horas no 'seguinte endereço: Rua General

BÚtencoUl:t, n. 8:-5.
'

..
FrorianópoÍis, 18· de dezembro de 1970,

.' .'
M�vrCl Stru:go Socas - Diretor Geral AdmmIstratlVo.

LiGA ó�-.RÁi�Á 8ENÉFICENTE DE FLORIANóPOLIS

I

.

,. !DITAL DE CONVOCAÇÃO .

À bIGA. OPERÁRIA BENEFICENTE DE FLORIAl';(j

POLIS,' convoc� todos os associados para a Assembléia G�
1'al que será realizaçla no próximo dia 3 de Janell'� ue

Í971 em sua séde social, sita à Rua 'pradentes, 22, as 9
.

horas em primeira convocação ou às 9,30 co� qualquer
liiímerv em segunda convocação, com a segumte Ordem

do Dia: ,

>A •

1 7')1 _ Eleição da Diretoria para o bIemo 19711 9 .�,

2 - Éieição do Conselho Fiscal.

3 _ Assuntos de interêsse da sociedade.

Florianópolis, / 19. de dezembro de 1970.

HUlnberto D'Alascio - 19 Secretário,
---_._��''--------
VENDE-SE

Uma casa de alvenaria na Praia de Canasvieíras,
com 12 nietros quaqrados, próximo ao Hotel. Sem

.

I t dohabite-se, � aceità-se carro naClOna como par e

pagamento. Tratar na rua Antônio Gomes - 86, nQ

Estreito.
OOENÇAS D.� °ELE

,

Í>�s Unhas - Do Couro Cabeluâo Micose-
, AlergÍa

.

- Trata.mehto da Acne Pele Neve Carbônica e

Hpeelin�g".
.

DEPILAÇÃO
tx-Est�giãrio do ll�spital das Clínicas da Universidade

cJ� Sill Paul�., .

.

éONSULTAS: Diàriamente, à partir das 13 horas

CONSULTÓRIO: R. JerÔnimo Coelho� �25 - Editicio

Julieta -:- :2� 'andar � sala 205.
-------------------------

-.-·ÃbiL· RÊBeLO
'C'L()vI'S' W. SILVA

"'"Advogàdos I ,

Soinente com hora marcada
éentro Cóinercilil de . Florianópolis ,...:... sala, 116.

R: Tenenté Silvéira. 21 - Floriánópolis - .�C
VENDE-SE C�§�{{;;?íf , ..

,

. .�� �

'!lft! . . 'r�: �:.� �

A rU'a ,Jerôilimo José :pias, 13�;>�aco dú.: f Imoes

Preço 12.000,00 -. com 50% de' .�ntrada e () restai!l:

a .combinar. Trâtar com Evaldo Pilcheco no Tribunal dr

Juf>ti�a, fone 3394.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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malhas

I Escolas' da
Ilha terão
denominaçãe

. Várias escolas municipais do in

terior da Ilha passarão a receber de
\iI norninações, segundo projeto de lei

que o Prefeito -Ary Oliveira reme

teu à Câmara Municipal.

Visa a providência prestar home

nagens. a cidadãos ilustres na poli
tica, administração e magistério -ca

tarinense, entre êles os saudosos

:' presidentes Costa e Silva, Castelo
Branco e os catarínenses Oswaldo

,
Bulcao Vianna, Cruz e Souza,' Heri
rique da Silva .Fontes e Professor
.Custódio de Campos.

. Cemitério
"parque do vale.
foi lançadn

"

Em ato que contou com a presen

ça do Bispo Diocesano Dom Gregó
rio Warrneling, representantes da'

comunidade evarrgélica e autorida
des civis foi lançado em Blumenau

o cernitério-párque Vale do 501 qúe
abrigará cêrca de quatro mil jazi...

,!Sos de família.

Os titulas de propriedade do par
'. que _ considerado um dos mais bo

:,: .nitos do Brasil _ se�ão lanJados .ern
.

janeiro próximo, revertendo a ren

'da em benefício das obras assísten
ciais das comunidades católica e

evangélica de Blumenau.

.Ór
:":

. �' ,--
., Co ,'::-: �" ./-,,:,:',' "Zi;' '

•. _

o ;,' .l', \ ';_: '-";��' ,::': .'", .. o,·

i .- "

" .' '. ':".: -:,_: - \':i'·��r·.,<.\' �._':>1? ',' '.. . " ., ..

. O .. GOORDENAD()R�::n'E.I;1AI} DO 'FGTS, tendo em vista o disposto nos itens 2, 6:1, JO e 12 ela :pOS·n. 07170, baixa' o -presente Edital, contendo os seguintes
e(íe!i'�ient�� �;.h;er�'fii.' Útilí#j'.dOS:.�9;Y! Trimestre de 197.i paTa:
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CHJf]pnO' DE,:J:U�(i);S ,'F);o'CQ:l;:tR:tJ;ÇAO MONETAJUA, PELOS BANCOS DEPOSI !'ARIOS, NAS'CONTAS.VINCULADAS: .

.

"

. ,�) . :,O\9eyI;l8{j8: ��e.sse:nta" e' o:it.o,Q-Jj!,· oit;oçéntQs e se.ssel1ta e oito milionésimos) relativ<!m�ente, ?:os i.ell,lpreg?c!ol>, que 'fgzem jus à taxa de juros de 30/0.
,'. ,-::b). j.:O;Q71l?�I. (s�t�Í1,ta:.ê:�ü'lil!tnll:,qti:i�li�Jl'tos 'e'H,ririte e um milionésimos) reIativairJelltf a� "erppr,egados'. q\Je fazem jus' à 1axa, de jqros dE' ,4% .

.

. H�COLltIj\lraN�'O',,;':J�F1,!:tÜ�., B�,NÇ�S: DEPOSli\4R�OS� DE' CORREÇÃ.O lVIONET Ã.1'j.IA, ltELATIY,A A TRANSF�RENCIA EM ATRASO A SER EFETUADA NO

"0:: r,:>:�;';; "'. ':,' .: ,'; PE�IODO DE ,02.01.71 AS1::!l3.71
I,

" ',.

....... �,,_,, -' "f"_ ._ "_ '';;'-'" �::'"""I(";.
-

......... '.' .,_,. . ...,.."',." .... -
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I I
I PERíODO DE I'·

./
COEFICIENTeS ARRECAD,AÇÃO I COEFICIENTeSI

DOS DEP.õSITOS I
�--�------------

/1·;

, '

'
. .{'

'-.-'{'\
'1

�.

,·_I {

.L

� .,

'
.

.,..

. 01.01. 67 a 15.02.67
16.02.67 a 15.05.67
16.05.67 a 15.08.67
16.08.67 a 15.11.67
16.11.67 a 15.02.68
16.02.68 a 15.05.68
16.05.68 a 15.08.68
16.08.68 a 15.11.68

I
I
I
I

I

I

. I
16.11.68 a l5.0�,69· I,
16.02.69 à 15. Q('i. 69 I
16 . 05 . 69 a i5. 08,69 I
16.08.69 a 15,11.69 I
16.11.69 a 15.02.70 I
16.02.70 a 15.05.70 I
16 .05 . 70 a .15.08.70 I
16 . 08.70 a 15. 11 .70. I

I

0,418024
0,349452
0,295128
0,265281
0,192680
0,130737
0,093290.
0,060912

.

(

�,...-,,-------/ ;,
'.l'

, '�",
'''', .',-;";' 'i::;'\ f :",:,

'.,.0.
,

.)' RÉtO(}-!!MENTOS EM .ATRASO, PELAS EMPRE SAS, DE' JUROS E -CORREÇÁO 'MONETÁRiA

Fevereiro/67, :M:arç6 : ..
Abril, Mato, Ju!!ho:" ' t' .

'

.. , , ,

JUlllO, Agõsto, Setembro ....

. Outubro, Novembro, beiembro.
i Jflnêiro/68, Fevereiro, ·Março
Abril, Maio, Junho .. , ...

�
.. � .

Ju!ho, Agôsto,. Setembro' .' '.' .

Outübro.· Nov�mQro.· Deiembi"()
Janeiroi69. 'Feve'reiro,' Marçp'

1:���;, �����t�,un�����'br'�':'::::f
Outubro .. Novembro, Dez.embro I'
Janeiro!70. Fevereiro, M�rçb I
Arril. Maio. Junho I
Julho, Agôsto, Setembro I
Outubro, Novembro: Dezembro I
Janeiro!7t Fevereiro, Março l
-.-----;-:.._._'_'.',�.!.:�..,._. '�,

\ ._"-.--_ .. _ .. _ .._-.,

il,499537
1,338961
1,184988
1.073672
0;978737.
0.875125
0,730090
0.626434
0.5355-16

. -'0,446796
0.374806
0:329823
0.241108
0,lR5()00
0.-115266
0,071521

1,174344.
1,049919
0,929335
0,8447'77
0,773525
0,693262
0,574011
0,490850

PERíODO DE
.' ARRE;CADAÇÂO
DOS DEPóSITOS

'-� ',;.. 'c' I

'.'

i
1

VII
29 Trim.

.IX
49 Trim.

: I -

,_

-11_
..

",----
I

II
. I1\ Taxa 3"/" lI? Trim. /69 I

i

.' "

Mes em .qu.' o...

depósitb é

d�vido

JANEIRO MARÇO
,

I
,
I

VIII
39 Trim.

1.333175
1,1795íJ1
1.0685.39
0,973840
0,8704fl5
0,725808
0.(;22459
0,531716
·0.44Wi!J6
0.374806
0,329823
0241103
0;165000
0,115266
0,071521

1,174187
10fl342:l
0,968.956
0,865856
0.721538
0;618445
0,527925
0,443216
0,374806
03298.23
0,241108
0,165000
0,115266
0,071521

0,959223
0.856631
0,713027
0,610442
0,('i20370
0,436080
0,368.009

. 0,326530
0,241108

.

0,16pOOO
0,115266
0,071521

II II
I I
[ 0,852035 II
II. 0,708787 I

0,606455 I
I· 0.516606 I

0,432525 I,
0,364622 'I
0,323247· I
0,238036 I
0,165000' I
0.115266 I
0,071521 II

-0,704556
0,602479
0512852
0,428980
0.361243
0,319971
0,234972
0,162116
0,115266
0,071521

0598511
0,509106
0425442
0357873
0,316703
0,231914
0,159239
0,1125CJ5
0,071521'

FEVEREIRO

I
V I

49 Trim. '1
I

I
. I

1,058313 I[
0;96408.2 I'
0,861237 I
0,717276 I
0,614439 I'0,524142

.

0,439643 I
0,371402, I
0,329823 II0,241108
0,165000 I
0,115266 II0,071521
-'.- I -',-

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

.
. \

.

NOTA: Ap)k"n'�"1:' 'i).� "ilefirifJntes da �OlUll.3. TI' aos d<,!pAsitos relativos aos em ')rf)g�rlo!l quI:' fi7er�m j11S � t:l.xa de 4% no 19 trimestre! 19W1; ·�pliram·se os

coeficientes .da. coluna III aos depósitos relativos aos empregados' que fizeram jus à taxa de 40% no 29 trimestre/69; e assim por diante.

1,450465
1,29304.6
1l4.4092
1,032961
0,939892'
() R3B313

. 0,13!:jf.lt27·'
"

. O 594553 •

.

O 5n5;YQ
0,421913-·'
0.3545U
0,313443
0.2288114
° 15113"9
0.10!F50
0,068868

III
29 Trim.

'VI
li? Trim./70

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1970

(a) EOMO LIMA DE MARCA'
Coordenador Geral do FGTS

.
.
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Janone lembra BUae
no Dia do Reservista

O Coronel Francisco Janone Neto, nel Francisco Janone Neto qlie �
ci1efe da 16� Circunscrição do Ser- "saudoso Presidente da República
viço Militar e C(lma�dai1te., da Marechal 'Castello Branco, conside

Guarnição Militar de Florianópolis, rou, por decreto de 19 de abril �i..

reverenciou o "grande patriota Ola- 1966, Patrono do Serviço Militar, jJ
VQ Bilac", em mensagem -alusiva a') eminente professor Olavo Braz Mi.1�'
Dia do Reservista, comemorado em, tins dos Guimarães Bilac, pelos' s�.
,todo o território nacional.

"

'guintes motivos: t

Asseverou a -rnensagern do. Core':' ,'_ Olavo Bilac :foi o grande 111:9'
nel Janone Neto- qu..e· Olavo Bilac pugnador do Serviço Militar or/t.li
"dedicou parte ci; .,súá .:úti1', vid<l� a gatório, .em favor de cuja�: ado�$�
uma cruzada cí-�ic� dakmais mem;)' empreendeu uma. campanha. Ete. Cll}1
ráveis, . de escla�ecirn�rit.�· ao' púhli-. bito nacional nos' anos de 1915 ',f.

co, sobretudo à, jhvbitttdk:, 'quiultb 'à 10IG.
' .

necessidade ,do 'Serviçq' ,MÜltar : obni-. : � Seus poemas, a letra do, Hi�'!J
gatório" ;.

"

<" .. :: 2�' ......
. da' Bandeira e., seus discursos �i.

"Sob � sua irispiriiÇ.ãd"�"';:de éom» brantes constituem o catecismo 'ci�i·
panheiros iluminad:o��·. 'péia mesma co da juventude b-rasileira. i
cha�a civica, foi fl:l�aadi ê'in' 1911), '.

- O sentinúinfà do dever' 'cív:��
a Liga. de Defesa Na�:i6tiii/'cíLi� .até

.

�e inspire tnos "l'\:lômeútos em. qU3',:à
hoje. rnantém, ação ;J�·d�f.�cIol1aL �'e� Pátria tem a oportunidade de i'é·

gura, : r�àiça,ndo .

os:. ,�ílÍ�!é:p�;OS' �el'l .'. 'memorar osssus vultos n�aioú�s.- bt;.

timent�s da alma ç6t,éÜv:á�. bnis·ih�j·. eà:ndo as' suas atitudes exemplos jJ�.
ra. Assevera ainda a'j&<itâ dó Côro: ra as .novas gerações. '{'

Hosp,ril "inaugura seu

servlçó' de' 'plàntão
Dentro dos mais modernos requi

sitos da medicina hospitalar, 'será
inaugurada às 19 horas dê amanhã,
no 3\> andar, a nova Unidade' fÍe·'Té. :

rapia Intensiva do- Hospital. ''Cêlsil'
,

"

...
"

.'

.

' .

�

Ramos.

sário à recuperação' de urgência e�.
tando o pessoal e instrumental en
quadrado dentro do -mais elevado ril·
.�'M��. \ �
:'A parÍi:r de amanhã," o EOSjJítil
Celso' Ramos manterá, durante

.

ã..

2.4 horas do dia, <o' seguinte servíe
. de plantão: 1· medico' clínico; 1 mê
dico cardiologista; 1 ancstesistv: .;J
cirurgião de' sobreaviso; l' 'm.édic
residente e um laboratorista,:' visa.(.
elo C0111- tôdas . e·ssas· providência!"

!ê l a:Ul1gil: 'ôs" verdadeiros objctil,t<ls; P?
1'3 a qual foi criadá,

.

Implantada dentro .da .sístemática
funciof!a'l adotaclà' nos centr,qS J1,1ais
Hdian.tados do País, a Ull'ielade ele'
Terapia Inteilsiv'a' do H��pital . CeÍso
Ramos está eJi1 cdndiç,ões de preso

.

tal' aos pacÍ'entes ·\ií.le,';ael�<Aecê�!f:
sitam todo o atendimentó neces-

Rio do_� reixe quer te
sua, ·cÔlJP_érativa central

. .

Com a finalidade' 'de o'rgímizilr
uma cooperativa céntral, cêrca d�
20 dirigentes das Cooperativ.as Agrí·
colas de, Caçador, Concórdia, Joaça
ba, Canoinhas, Videira, 'Treze 'THias
e Curitibanos, :realizatarn na sema·

na que passou, uma r:eu'niáo prepa·
ratória no Centro. de Treinamento
de Videira (Cetrevi).·
Através da Cooperativa Central,

pretençlem
.

as cooperativas filiadíl:'
cC;Jl1struir uma

. câmara frigoríf:ic;
em Videira, para o beneficiament<,
armazenamento e comercialização cLi

frutas de clima temperado, prod'
das no vaIe do Rio do Peive e Nor "

Lc' Catariilense.
. (,.r

O tinconlro contou com t.écuje'os diJ
-Secl'eta.ria da Agricultura, dá: ASCOll',·

:.
.

e da Acaresc.

� ....,,_,,_ -= ,

�l•

!1nalldo SÚQ��IIÍOra�aiS lima vez o nils�iinenl� de II
I CRISTO, envolvendo ,iô�a a humanidade !1mu' cãp· n
, fico de paz,· har*nónia e amorI a

'. ..,
'

I
;

j

I
..�

Impressora�
Paranaense' I

/.
"82 áno,s ,�ausan�o boa impr.essão" 'II(deseja .a Iodos fELIZ NATAL e �m ANO NÔVO

cheio de novas realizações e alegrias. i,
1970 19,71 !!

i
,�

•
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Esportes
E COM.' DE REFRIGERAÇAO LTOA.

RUA 7 DF. Sl:TEMK1RO N. 14

FONE 309':; - C. P. 775
j:POLIS. -:- S. C.

INO.

PROCURE TOM.AZ II! TENIIA PLANTA E

ORÇAMENTO DE SUA INSTALAÇAO, SEM
NENHUMA DESPESA

T O'M A Z G A R A N T E o II U E FAZ

. . .

Ot�r (�es ate nfechr ent ,

De MAURY BORGES, espe
,-ja[ para "O Estado"

SANDANHA PARA O
TRICOLOR

O comentàrista esportivo Jcão
Sa ld anha volta a ser cogi tado pe
la imprensa 'p3ra dirigir uma. e

quipe de futebol. Agora, diz, é
a vez do FI'umi rense em desejar
contar com Saldanha para a pró-]
xima temporada,

-

•

TROCA.
O Santos já outorizou S'U re

pr-senta -te na Guanabara a !)ro

pôr ao Bctatogo a troca de s 'U
. lateral Carlos Alberto por Zéqui
nha R(�r.:é'·io ou Jair.

ELFICÃO NA FÃ.Se
No nróxirno dia 6 d� ia veiro

haverá eleição "W"'1 o t::ar,T� ele

presdente da Federação Aquáti
COl ri' Sa ·'ta Cata+ a. O .norne

cr-oitado é a do desnortista F�I'

nand-i Bruoma 'n Viégas nu- in
c'usive .iS conta, ·ccrn. O apóio do
Matin-li.
·ODY VAI f:ONTA'P. TIThO

.

O atu�1 --nresidenfé, 0a:F '\C 'de
t,ois d� ta,t'l luta' (1�3bClu ele,isti'l
d � 1'0\: falta d� aoP,io elos nq)1e'Ts
rúh!icos f' aq:pra' vai renu�ri3r a

{urio. ah""jnna"on cHi iitiv., ..
n,ente '0 �s,,��·t�. 'i\nt�" "Cl.·,�·i,l v�i
f:rer co' S18r ri" sau ré�tó"i'Cl t{'l-

. c]flS' as callS0S '-'lP 'r'l')tiV3Hlll'1 �l1a

:lP"'"' • ,;"
t-.. �l f"�.rf"'\··te� J'

P""T.'lr'fi''T,,",-:-''''''' 1'14 Tli' "'�"".
A l"i·�faitl1nl )vf'1ri"i",<>1 r1. r-l ,

ria"'ó'lrj;s tém ',id' nr�C1.1"Hd�� t1'

ln prnsidente (11 r-" r n1 t·,.,,;� i
V::1 do COl'se(l'ui" (]r, S'·.· p,·,f�:I--, a

liber::tc:'Í') d"l ve"ha dp 15 0(>'''.'''1 �
(''ln ':'O'lsta do orçamento ela:l eeli- '

.1:rI0'-l'··e (Ipe ,,"rin an1icada nb 05-
.� t:'irlin--:S��1ta C:'1�:Hir;:l. Po'·";m. a,

tf'� t,'1tiva� semnrp ro")ntam! com
eva,i"l'1s dn sr· f.lrefé'ito. .. i

,

PODE SAm TORNEIQ
.

PorlPr1 s::lir em janeiro um Tnr
l1f'in lnternacio'l.al de Caça 'Sub
marina em nossa c·anit;ll. Apr"
veitando 'a visita ele' mergulhad,o
J'f's uru!!uDios argentinos � c1; i_
l�"n� '�"sta .pnnca,' f'lementos ji_
'''';:ldos " entirlade (''lt::tri.nen�e de.
·Caca Sllhm 3 ri·n a anro""'itar<lll1 "a-

1'A <;ol1vidá-los a oarti�i�ar do T,r
nela.

se dia '1.0, uma excursão das e

quines de voleibol masculina e

feminina do Fluminense por qua
d""q �Je Sa-ita Catarina, jogando
em B, IJmcnau, Joinvi Te, Brusque
e Florianónolis. No feminino os

tric. -lorcs venceram tôdas porém
no masculino registraram-se al

gumas derrotas diante ·do selecio
nado catarine-ise.

-X-

BAHIA O CAMPEÃOe Figueirense jogaram no estádio
Adolfo Konder, 110 dia 31 de ja
neiro, amistosamente. Vitória do
clube azurra por 3 x 1, gols de
Gama e Marcos 2, todos na pll-.
meira etapa.

-x-

gredo, a designação dos apitado
res para a rodada inicial do esta

dual. Vencendo ao Itabuna _nor 6xO,
a equipe elo Bahia. sagrou-se cam

peã baiano ele 1970.

GAINETE HOMENAGEADO

Alguns dias 110S separam de 71.
NOV1S csoc-a-icas s�o 'c'hhra

das, nov 's projetos são realizad s

tW1S muitos s mhos toi .. rarn-se

realidades deslcitas nstc :'110 que
se fi «la .. 1970, teria sj,lp uni ano

esnort.var-i-nte bom para' o nos
so Í:'sporte?

:1\ i'1r1nrrnc50 aí está c nós res

ponderemos
.

a você, COi vdan.ío-
t. '0:) W1S acomoanhur neste �r;-:lnde

maratona esportiva, .

rc- ivcndo

-x

Disputa-se no estádio da FCP,
o t{tulo estadual juvenil d- 69, do

c=rtame salonista. partici panda
Tipso 'de Itajaí, Clube

...
elo Carnno

,

de Tubarão e Hélio Moritz de

Lajes. .Orientado por Antônio
Carvalho a enuine do Tipso fi

cou com o

.

títul�. de campeão da

tempo1'a,da, -ecehendo . o trof-u
da entidade salorÜsta e Sf?l1S atlé
tas contemplados com medalhas.

'-X -

No dia 26, tivemos a realização
eh orimeira rodada do estadual
de futebol com os seguintcs jogos
e resultados:

Pavsandú 4 x Figueirense 1 -

Avaí 2 x Carlos Rr-naux O _ O

límpico 1 x Inter O - América
:1 x Harrílio Ll17 '1

- Jnventns
1 x Próspera O - Ferroviário 1
x Cflxias- O e B'lrroso W x O'.1a

rauy O.

O primeiro grande espetáculo
amadorista do ano aconteceu no

estádio Santa Catarina quando a

Saciedade Esportiva Palmeiras
com sua equip-e' camoeã brasilei
ra, exibhl-se para o público da
ilha, diante do Clube Doze de A
gôsto. Vitória J)lümei!'-ense' por
4 X 1, .cor Serginho dando' autên
tico show e recebendo fartos a

plausos do público. No dia se

guinte .o clube paulista voltou a

se exibir agora -diante do Clube
do Cupido. Anós 1 x 1 na primei
ra etapa o Palmeiras, venceu por
5 x 1, com Serginho voltando a

ser a estrêla máxima do jôgo:

A diretoria elo Lvr-macional ho-
menageou ao at'éta càtarinense

.Gainete, oferecendo-lhe um C3 rtão
de ora ta, . par ter batido o record

'

mundial de ter atuado 1203 mi
nutos sem sofrer gols.

Gainete está sendo esnerad i n0S

'próxi-ínos dias na capital cata -i
nense.

VfoLDOMP"ü 'V41 C \,S·\ P

O ataca-te barriga-verde Val-
.domro, atualmente no Int-rnacio
nal deverá contrair matrimônio no

r"óximo dia 26. A diretoria do
çlub= saurho presenteou seu atl-
t'l com duas nassav-ns aéreas ao

Uru-uai e nerm'1�Qqcia em Mon
� -vidéu durante 7 di as.

_o zavueiro Biazoto, d-spediu
se dos desportistas da ca-iital, a

tu=ndo nela seu clube o D07.e de'
A00s10 .diante do Clube do Cupi
do, Nesta oportunidade B'azoto
recebeu trnféü do Clube Deve,
um medalhão da Federação Sa'o
nista, nelos serviços prestados ao

nosso sa'onismo. O jôzo foi ven

cido nclo Cupido por ,2 x O C"l)11
Piazoto atuando somente 5 minu
tos.

os (;RANnp� i\Crp r=cr
jlff1-;NTOS ESPOlnIVQS DO A
NO.

Voe" ·terá C'i'l s'nr-se �. dn a

quilo nu- aconteceu no' Estado e

no Brnsit, em comneticõcs Que

marcaram a presença de .catari
ne+ses.

Fique conosco porq 1� a-rui
""ln:; tr'1"í. conhecim�nto cl�� prin
cin1is crl'nnuista de seu cbbe e

terá- !1assRdo à limpo tuelo aquilo
(PJ" .. '1ro0:'tecPll nns (I111tr(' (,'l'lt-s
dr) Est::trio. e'1vnlvp.ndo tfJdas AS
atividades esportivas.

-x-
O Círculo Militar do Paraná

reali70u quatro exibições na ca

rit8l tnrriea-verde, sendo duas
d� futebol de sa1ão e duas de bo
la ao cesto. N.., fllt�l:lol, ri", sa'ãn

perdel] Dara o Cupido por 4 x 1
e 4- x 2 frente ao Doze. No bas-.

.

qJl"tf>bol lli'iO t"ve m�'ho" s')"1e

pois ll"rd"u tal�bém as eluas 08ra

() IYS<') s"1ecjn'l"lrlo auo nartici
l1"'11 (h cC1·tamF brasileiro de ,PÔ"
tn Al:"n:r� r.nr 71 X 37 e 53 x 28,
iss') !lO dia 16.

' i

T�l'mina dia 27, nara os cata··i-.
npJ1S"S li sua ')articiDarão n". 0"8-
sih�'n dI" hoh ao ce�to 'masculi
no fldttlt') cl" Pôrt') A]F�g'<e, com

S:l"ta Catarina ficando em 5 .0'
lupar, ent··f' os setf:' E�fados dis"ll
t8"tc�. São. Paulo foi o grande
C8n�11f'50 com os carío('�s fícan
do com o vice campeonato.

X-

-x-
No m�s de Fevereiro, tivemos

C"''IlO orimei1'o acontecim 'nto ó
cotejo i.,ter-.f'stadual ami�'(1S, e'1-

tre.Intern3°'1wl! de Pôjt,j A�
gre e Interhacional de. Lag S.
Vitória dos Colbr:1dos p-allc";'os
por 1 x O, foI rio C' audiomiro.

-x-

/ ,

J'OT·"FÜ�O PAGOU
A eli,·otorifl dCJ R,tqh<>.n n'>!l�U

20.P03�OR 8" t.·ei'1adof Z1P':;J'O,
nR' ,,(';;() t"ahq11,i�h (]ue o "y. tr'i-
1""01'1' dCl cluhe moveu na Justiça
iir• 'T'"r-,]11'1,n. N,-, n"/w:m� el'� R ·-1e

iilnei ro haVé'n'l nova audiência na

'In te] Tt'-,,1,11ic·t<J.
. .

r(lPINTI A NS HF:I'T VF,""J � s

�x-
E'ltr!1111os no 111ês d� 111Rin e

lnO'Cl no dia 13 um p-randf. � ac"-n-
tf'roimento J11nvin1p"t"u a C::lT'it'11
r'ÜArinp�se. JO(T�l'am iln esUíd'o
d", A.(Jr,1f� Knl1rl"f ;:1<; en"i",es do
f-. T>'1{ p n1 Ç;�lpro"" ' d'l . 'Rulp'�riq,
'cf)"'; .n <;ol��iCln"r1n eí1"nn�l1 C1'm

'fI··jt"trl0 YI�1·i."s i'nn,",�- u�l() "R.·1.��11,
1n8ntenelo-sp i",iicta. P""lnatq"'a
('''111 o <nloroil)'ll1fh 111':'1"i1e;'-0 (l"e

fni <'0 l\tf�Yi<,:o em () x n " ven('�u

(ln S10 P'l1l10 nrir ') x' 1 n está-
. cli") da P""iA ele FOl'?! f'�t"'v" rp-

p1f'tn ::lrol1s'lnn� q """rh ro'''t-el de
4fi.OOn 00' Vitnri::l dos hnll'aros
r"r 1 )í O. () A V"lí f"";:'Oll c"lm

,Tnre1\): Ronalrh. D"'')dato JllC::l e

R:m17i·nbo: RMeri0 (Npl:..,hn)
Mnp'ld;l p M"'lcir: Ga""'''. r:�va-
1�7'li e r:Ú'los Rcibrr'Ío. R3ul7inho,
Jüca e MoendR C]s grandes nomas

da esquadra azurra.

�,x -

Ouando n?"ticipava ele um b-:ite
bola no estádio Orlando SC'lrpel
li falece1; 'ret)°ntin8me-'tp n in�'f'm
htl'ral . ijioodp. Se1! sepultamento
dou-se no 'di':l seauinte 'com gra11-
na aronmn,rnha'mf''lto. s::]inrin O

f;; .. �.t(1 da '1�rlf' 'n'" F;!)'n�ir""S(> P C.

N0��") pxt,,��,() n�tici;'i"io CO"le
ro" .;'.o.l·l,",,,,,tn ·n"" riia 1.0 r'h (1'10

('l'�,'rl('1 T'r)� c,1011"s ann, d� au
�8"('i<i c1::! i"tf'rn(lni')n�lí,si'll� <;;'10
Sihj0C)f,'e. Santa C{itar'i�la VG1tou
a .,�f': f'I?('r rOnre�?'1tar nf'ln jovem
f,,-rli�l'q Jos6 Maria Nn!1"s da
F!�r. OU� ',;fl!1'Sf'Olliu o ccnjés,inlO
s"';t:",,, 11"'11' (107)' entre os 300
pa !-ti c:'lnantes.

Toma posse a nova diretoria da
Federqção Catarineilse d� Fute
bol d� S�150, cOm o Wallrf11iro
Cal:ls�()n no pôsto ele presidente
e. S:d.n.ey Damia'1i na de vice p'e
sldencla. Ao ato comp8receram
tod?s os presidentes el� clubes (ia
capital e figuras de destaque do
nosso desporto.

pn1n. i·,t"·i,..,,. do R"1sil a diretoria
do C')"inti1'l, re"r:lvnl! d1" fé'i s

fi �DtIS 8,�·lof·q� ('llC> rat'lr·'1::t··�" "di::t
<; -1, irt·'cico. n3"3 a C31TI'1a'lha de
1971. .�:� �: ..

GT>�"M'O ,,"'- J �J r.r,yn. :

A dirf'tNi'1 ri') G"�1n;.", 'I !-llta
Clírrt1(\ f'Sh "'Í "f>ll'l'irh" h'�i� mlra
t"p,tar d8 re�lpi(''í" do atual pre
-s.idente Flavio Obino.

x-

No dia 3 o Ii Camoeonato Bra
�;1_c.i"-0 rh,>' Clubes Call1PeÕeS de
Prai'1 foi rcalicrado na Guanabara, Desenvolveu-se dia 6, na La-
Crl''1!.'inc]o com

r

as oarticinacncs de gôa RodrigO de Freitas, as elimi-
T�'1·i,,; de S,l"ta Cat,ll'i n a,. 'Radar natórias nacionais com vistas a
da Guanabara, Nevad:1 d') Estado fo,rrriação da representação brasi-
o') Pin e Caravelas de Santos _ 1elra que participari8 do SuIAm�-
S. PaiJlo. ricano do'· Chile. Perdemos os

0� f'i'sl11tQons: Radar " x Ita- d�is páreos em que nos fizemos
iq'. () - Nf'vf'da 2 - Canwelas representar.. No oito f:camos em
() f"n"",,�lns 1 x Tt8iqí O (' RadRr 2.0 lugé\f 'com d0is barcos atrás
') y Nn"�rh n. n -R::H111' RiC'l1l1- dos c3rioc(is oile fnra'n ()� V�n"F".
�"�") rl� ro"'ll<;lptiç"ín fnrmn1l (:"111 dores é dois rie l1"nta�;'''', oAh e

, Pnllh· P�hp"t". A ltai1·. S�muel, os ?<Jur'hos. No Skiff,
-

Lioui'1ho
T ,.:n .

o T inrl�Fn' l\/f'lrall;n1,'1S e nas dU3s' pliminatórias ficou em
r-":",,,,·rl.�· P'1hnrti'lho Z�'ll1Í11ha, s'''u'1do lugar após pontear a
0,,' ;,,,, n '7'l'1n-'leln. O Jtaiaí, W',- prova. dUrante longo pel'cu"oo.
SrtJP1�r('�ontanto for'l1OU r0p1 Wil- ,qn,el'�att do �io Ora.nele do Sul
"i'" Â I(+I,�. f'hí,lflj.o" Dêod"llo- :�)::>.( -i-\, f.6í.';:;,'

, -"_
. c:\. ';,..·.�,L.:-...;.:,�,·..�.:�.�r.,.".'."�-,'·,i::.....,.1�..�"',:S:�,oi�.�.>i� <rb!�'l' �

: '(1\., -'1 ,-'.\:�.';;--':- ',� '., _-,
..

-

" )�. ":::-�_i�' -:':-;_.-; ·r;;'.�· ry,;-.,., "''':":%'f--
, -;i"�'}'" < ';'AV��_ '@/"- "- ,e e' .�Çll', j. -l.._

V;o;l;';;P�n'í'ô; tfrê" udt;.
' .."

No dia 23, tivemos virias a-
-- X - contecimentos de destaol1� T'tn

Mnit') t'xnect8tiva em tôrno do Bhlmenau, o Esporte Clube, A-
'\.

rri",,,,!l'()
.

(Ij<,:o]1t.ecimen10 'elo p�- rr::::?,on.as promoveu competic,"'o'. l' d
.

I

1
, '\p0"tp S'l nn1<;ta o 2nO. Dia 20, C1C 'stlca em comemoração a O"S-

N_t.jcnp'S para a nresic!�ll('i'1 oa pn- sallem d0 50·0 a'liversádo de fun-
t;el"Nn 01 (I"on;,la Perríljfl L,p:. dação. Renat0 S'1ra",pMto (1" !\'
W,.,lrh111"0 Cf'�llc()ll p 01:t 1 1)1'('- Tllny de JoinviUe foi o grande
sir,f'ptC' C""1 <;;:iri.,cv D'l"1" .nj "(1 laureado.
viro" Iw�<i(1!\"(,;3, t�ndo ;l dllnla
c"n,orrl1irlo 2fi vntos C(Pl[l"; �') da
"1,,,,,'1 .r11 onosicão lidcrad1 por
Oo,ni Cost(1.

-x-

.-'--x

M"'NG�, nnvn �V'l'f)RN�ll
O arnu"i··Cl Man!!a cles"ia re-

.

tornar ao fU1'ebo1 brasilei"o de
Dnoe s:'Iiu nfF:'1 in0ar no, TTnHw8i
('1rri� tnrnnu-se C8n1neã0 uru_p.u1io
ddf'nd�ndo ::ln N"f'jo'lf!1. í>,"1�'l�
,tR-�e f'l1e O Ç:;Cl -P<1n'o esta"Í'1 in
tút'ssado no arquf'iro.

O Avaí que vinba mallteT,do a

inv�ncibilielad� a 10 jogos. p�r
(1"'u 1'3ra o Caxias lá em Joinvi-
-' c�

lI" nOf 1 x O, no dia 28, !Iraeas a

Un1 tento con<ignado por Juoui
]111::] aos 28 minutos dã prímeij'a
et:'1pa.

-x-
p;� �I) de,pnvolveu-s� a 27 a

r�m·,nt;""'0 �irol'stiroa intp.rnacio
n'11 r1n P"l1Pu!-li auf' contou com. a

l""etini"""10 d� c1iversns paíse�.
'pnl' en11ino � Ca l'-'i de São Paulo,
'-r>;-"'PS"11'Q'1rlo n Brasil, conquis
tn)] f' ·títntl), ficando iqdividuaL

�i���·;;���:���/;;�t�l:�g�7J;f1�����'
nne illt .Ql'OU a f'qui:oe nacional,
fi0nl1 '('0'11 o 3.0 lugar, na disputa
individual.

nirTnc]p'
boI T'('i�
anos (�e

desnnntéva 11'1 ra o futc• __

('n�t'Wa apenas com 22
idade.

f· Rrorhl1rils -'� F.s]1irai" ('m ill'ilmf' O!1 Plnct j);M

II TCAL - T,ACT - Laton'adns - Crnmados

I i lsqtjPíros' Com uma e duas rodas

I . TCALEX (Automáticos)

'I'
lCAL -. Tndústria e Comércio Auxiliadora Ltda.

'.',I
Rua Coelho Netto,. 160/170 - Fones 349 e 361

_____�x. Postal, 137 _:_
�'eleg. ICAL

- TUb do Sul 'S. C.

\
__���Z I!Ii:iU!'Il:lt1 _JI'tJfUi!lii9tl!t .!!In"'!T����

-x-
JO!!and0 ms;g' uma "ez !ln Bl'�

sil e a seau..,dCl em S'1nta Cata"i
nR, a sf'lpcão d�. Bulgária venerou
ao Almirante R::l1'rflSO dr. Tta :aí
por 3 x O,� após vÍitória parcial na
primeira 1 fase por t x O . .Tosé Car
los Bezerra foi o átbitro e a arre

cadacão . foi fraca somando ane

nR� 30.000,00. tendo o alvi-verde
itajair.nse prejuízo com tal pro
moção.

, .. rt
�_.'!!!iHrd·

-x-
N" esMídio Adolfo Konder. eClm

)1orti'ips fr8nqueados 80 núblico,
em hfl111�ml!IP111 a RevohlCQO, jo
'p::l 1'::]'11 (1S equiocs do Avaí e do
AOll'l VC"dp rio Panmá. Vitória
do I'.V1í nor 2, y O. O'''ls de Car-
10S Roberto e Cavalazzi.

-x-
. A A�se1llhléi'1 Opral d'l FCF,

1'('111' :r.1. eX1raordiná riamente. d c
termina o estadu81 nl'ma úni.ca
"''1''(1" r')'1Í'l'ada1ldo as�im o que
fi"ilra nntt'"j0rmpnt" (lpciriido "m

1 7""RS. MntronnL rn·rnerci:1rin,
Pernjn10 e Marcílio Dias, abgn
dOl1"lll o camnennato.

-X
Abril f'ntra no nos,o calendá

rio esportivo no di<1 3. olla"'do
c]rosidilH" no ",t·óolj" �q·-t(! C<,t(\
ri'n. '0 Tornein Quadrangular em

hO]npnagem 'a Revoluc"ío. DC17e X

Cupido, [n"'l'11 0.S nort�g�lli<:t�s
do csnet�1(:!1ío que aC�lh()u �cusan

ein o friunfo elo elenco dozista por
1 x O, S3Grandf)-sP .assim Cam
peão. o time dirigido' po:: Rozen
do Lima.

-���--��;;;;-,�, "1:
AÇU

.

,I

��&.'!lIdtr=r

GALERIA AÇU
Err, expostçãe. permanente os melhores artistas barr1ga-vernes.

Artesanato, Jóias, cl!râmica
Etc & etc & etc

-x
Termina no di'a 24 o 1.0 Cam

pe01iato Regionai de Remo, com

a efetuação" da 4.a reITatn, envCll
vendo Martinelli, Riachuelo e Al
do Luz. Título disDl1tado palmo a·

palmo entre ,Martinelli e Aldo .Luz
!'õmente decidido no último pá
reo quando' o Martinelli chegoli
e"1 1.0 o Riaehuclo em 2.0 e o

Aldo Luz em úlli'l1o. Somado os

pontos, o M:lrtillf'lli f0z fi7 pnn
tos, o Aldo Lu? 57 e I) Riachu�10
28. Os martinelinos ficaram de
posse do belíssimn t1'()féu "Aca
cio Garibaldi Santiago".

-X-

-x-
I

I

',,-- '-"-:�:
--_. - ...... '

Blumenáu - 15 ·de Novembro, n. 1.176
•E'l1 Lajes, acol1ltece a exibic"io

do Nacional de A)�o,l1nd'ío qlN�
enfrenta ao Intern8cional local 'ra
prímeira

. partida internacional', do
'

ano. Triunfo da equine colora ela
caÜlrinense por 4 x 2.

-x-
Santa Cat�Hina se fa? ren'-p-

sentar no call11)eonato naci')n:'11 ele
càça submarina, elisoutaelo pm
A'l!!ra dos Reis, tendo o, Flnml
n�ns�s saeTado-se camoenas. S':'n
tR Catarina elpnois de' vár'as ten
tativas ,desihiu do C'lflmreonn,to
al?ganelo fallta de colaho"')('�o d 'S

organizadores d::l competiç30.
-X

C "

d
'

om o mes e lTl?rço, iniciou-

i.f,m�,,"n·-���
'
....

TAVERNA PORTUGUESADi" ?4, el"'iC'lies na F,'c1f'n'W7,>",
r"t:'lrinf'n�" (le Fl1tphn1. 01" "1- .

1''''1::). nrp�i(f(>"t·� dI') C01'1sp'h" Re-
.

I' D.!'lona n,p . �",nn,.tf)S,. f'",n<i1m,,�'1_,
te convi(hdo dirirrf' n� tr�I),;!11ns
Que tr(1rlSCOrre1'1111 ;,nrm�l (' �1111fl
('i'1: Tn�"; Pli;J< G'nlia"i li< v')'''s.
Rqro-\1 P(l'nll K,.if'O'er 11 "n1'''" e
��,,1 n1ivei1'a 10 votos. E�tava, de
:--ir1jrln " nome do sucess"r eh sr.
OSlli Melo.

RUa .1oão Pinto, 43 -. Centro

(B,'nl pel't� do Hot�l Royal)I'

Pratos Diversos I
,

I

I
f

Diàdamente Bacalhau
e Caldo Verde

Ambiente 'Selecionado
AherLa oesde às 10 horas da

.\lf!nlt{l HIÍ' :\� d\1a� di! VI"dnlf!"d;,
Ilesta'unlnt(> 'f'ípil'o

,

l;'���,i��1:"�'4S�'o;"., ...._
.•/•..

"

,Foi 'f'leíta a nova diretoria da.
Fedt'r8c'�0 CatR rii1en�(' d� 0,\'1.
SJlb'll1ari'l8. em reuni�() que tra�s
correu' no"ma1me'lt'" nnis n"'o h�u
W' onosic:'ío ao caqdidato Lauela
rrs Capella, da situacão.

'

-X-'
Fm junho, o movimento espor

tivo em nosso Estado, .não teve
competições de destaque já que o

call10eonato munçEal
.

de' futebol
oçupava todo o noticiá1ji:} elA im
T"'pn'sa r. o entüs.iasmo do públicp,
aue (lcabou cor.( a anoteó�e . dos
br"sileiros na chp!>Acla elos r.�·a

oues café em Brasília e no Rio,
anr.i; a conquista do TriCampeo-.
nato.

x-
N!l PA��'1<Jem do 4.0 (1l'jver�'i

rio do govêrno Ivo Silvchl, Avaí

Ipiranga Automóveise t< co U'IIiMCiNAi .e;. f"::.&!$4f.... SO

NA LA�:]l DA CONCEICÃO
:;

-x-
Nêste mesmo dia, o professor

Lidendorf Xavier, contratado pe
la FCF acaba e divulga a org8-
nizac10 dos qU:'lclros ·de ái'bitr0S
ela entidade catárinensp, elivicl;n
d,:-o otn primeira e segunda divi�
sões.

Lop:o depois o presid�nte ela en

tidadl' da ma Bocaiuva anuncia
va após muita especulação e 'se-

COMPRA VENDA E TROCA DE VEíCULOS
Rua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886

�

CENTRO
I. ,

t Sedan Vo1kswagen , .

1 Sedan' Volkswagen -. .

Restaurante e Lanchonete

A9UARIUS
Restaurante: a l'a carte - peixe, camarão, siri, ostra; carne, galii!h�,

bebidas nacionais e estnmgeiras.
.

.

I, , Lanchonete: a la minuta - sorvetes, cigarros, bombons, salgadinho" I/. sucos, vitaminas, sanduiche; doces. ; I
.� i'_ ��_,��:�� FINO AMBIEN'fE

'
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I

�j�.,,_�. MIõlIw:Ir-#:'IBM'f'A'IMM -crt =

j "')C�;.a'''''!
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67

()4

(13 I
I

1 Rm'HJ Willys : � ' .

,I.:_�
Gordini

FINANC-IAM'ENTO' E'M' AT�' '30 'MI;SES"
.
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ii iiI'I
Na p.r:imeira"· q1,linze�â .de janeiro

r, . '-, \
'

próxírnd; <;Js três, mil estudantes bra-
estudantes, num' período de um mês

desenvolverão atividades ligadas aos:
integrado nas comunidades urbanas
em que atuarão durante a realização

.

,do proj , to, Para tanto as universi
tarios v"am divididos em 6 equipes
interdisciplinares; que se encarte

garão da elaboração do relatório pre
liminar que visa orientar a decísáo

·

das autoridades quanto às. ações de

ínterêsse do desenvolvimento 'local,
, /"

a serem empreendidas a curto prazo.

.

Durante o projeto os lestudantps
-

instruiráo as mulheres das comuni
dades e,u que atuarão como proceder
num parte e quais 'as providências
que devem ser tomadas em qualquer

·

emergencta. Isto será possível gra

ças às "bôlsas de 'parteira" que a

'Legião Brasileira de Assistênda Ge·
,

deu ao Projeto Rondon", Estas b.ôlsas,
em número de 300, facilitarão em

muito o trabalho das estudantes que

dispr rão de instrumentos e ·ma'fluais

çlestmados a instruir�m as mães na

ÍlllÍi!í·:ll':iá de um parto,

. :' sileiros Ijue, particípanão do prn.jet0· cinco
; seto�es básicos �e açao rio Pro,

"",
'.

ll:opdon 'VIF'co;néCar.ã'o:'/i se des.ocar :jeto,Rond011 em seus. Ec!t,dos; SaW!0,

d�s Estados '; emque' �$!ão -radícados
"

�. �di.!((ação: técnica, agropecuáría e sé-
pára díversds regiõe:s do País (\J!Ci�· ,c}o.ecoliôlIlÍco,. ,,' .
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planejamento ' , ,

I ell:\!:íoradb pelá Co�rdeÍládio l' Gel'�l ..
'

", ·".'D�.u:rr!a��.tDeAtDo'Ed=Qs, o ," b) . .
' -:, ,
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'.' ,'. . " "," . mes ae nOVelTI r·J"
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.dó�, -Projetó '_" desenvolverãd num .. ;. "" .: ., c·
...

-

,
'

,
. ..�'.'.. ..,,' '\"'.,1 '

� 'J1S
. esW!@,!urtes do projeto -tedera 1 ,0'

>P��"L�do �de �.(i) !�as ;UDíl� sei'�e ,(de a�l' 'kr�lií. 'tre.inadós por; técrij;os, do Servi
'Y�d,,�es, que 'V>8!(? -desdé �,. IlllCIO loe r- '

ce" Federal de Hahitaeâo e Urbanis-
p]Jfàlbetiz,açao· das 1Jopall'acões da·: �. ri ,',

té
.',

c. ,'. e
fi',

,
"" .'. _"',',', � Ul<O, \!l.0 lVI11�lS ,ena· do Interior, a' J.Jm

ar.eas em que atuarâovãté:o apOlO à'·: ,'. '., ..

.. � . �. ", ,.,. '
•. " : de assimilarem Jloçoes de -desenvol-

COl)Snu,çao ,11.a j('r,llnsa;tl.1a,zomca, às
'

.. vírnento e planejamento hte:;T '!lccÍuQ ues qué �á Jt@lrâi:h :a,tingidas e à's:
por, ililte�médio de palestras sôhre

tjliL ,�; .,lI l:�lul.dllS pela rodovía.
. , '.

,. 'as metodoicgiás do planejamento in-

.),' .' Al�m. dêsses três 11I1'11 ,Q.u.e· atu'Hão ,tég,r,p,@O', tr.abaJh'os de campo 'el e!<'bll·
sonie.ÍJ).te .f;l.o �lojet� f.e.cl@:r:al, Cel1tpI�as .ração ,de JeJatpr.ios preliminares. Tqis
de .otítros estudantes· participado

.

'ftO,lJi!)eC!Íil.YJe.ntos serão, aplicados iJo:'
{(li, dos projetos �ondo.ri reJ(i9uais em et<ljpas :pe.los estljl:t!<tnJes nU::t! tr[!b."!·

seu� próprios Estados.' Tambem. éstes )!)Já q.'je vi.sa o' rlesenv'olvirriento ·]ocal

,)
l',To Recife, os estudantes ,do PR

VII desenv.olvel:ão a "Operação Gua-
· rarapes", que objetivará a organi
zação do parque Histórico dos Gua·

rarapes.' Dela parrticiparão 3d. tU�iver·
,sitários· de div,ersos >EstadOS n.o Nor

deste, que ao 'f.i'nal de ,(;laTI ,fi.és apre·
sentarão às autori!íl;ad,es ,re'latórios
sôbre os' trabaji)a.0s desgHvoiviclos,

I'-,lG R.'IO GRANOj: ,ap !I\IIO;gf,E

(I!

,

íf-

A cOOl�clénação ril:o ProjC!t-o R0ndon

no Rio Gr:amle �o 'r)/orte j:á �z 3 es·

c011�a de 20 les-tudJ.l'líltes l<mive,J:sitá-
1':10S ,ql.le ,par.tieip.arão ,€la 10p.&;cação
VIl a ser imciada .eJ:'l1 j,aneir,o ,próxi
mo cOfi ·.a' atuação de· r.epEeseJltantes
de' ,todos ,05 �sta0:os. Os seleeiOl;wdos
::ao iRia Gra,nde, do NOl'te ·ser

..
ão enca

minhados a ,«;luas cidades do Váie do

Sã0 ;E�:1llCiÍ<>..
co 'fkatlJldo lO Da [t;>cali·

dade de j:recê e�o restante em Uauá,
conforme a determinação dos orga·
nizildUl.c'S do projeto,

.'" '
..
' ' ... ".' '.' ,',o '.' ,.,.'1 ';i6'S�.ca ·\f,\I,fful . '" , _, ,
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Televisor PHltIPS.'Stabilímatie
Moclêlo R 23, T 560 .

De qlCSO, com feia de.f59 cm.

EstoQilidod'e autQmática total: �. cl_impgern �ão' tomba,' nEla tr�me.t À
nao rola, nao so.fre-·jnterferêncios..
Tubo.reforç!21do. 1��t:���_,

.r----..",,'./
PHIUPS
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Observai

dos
Em fevereiro de 19í

çará a funcionar na Se

dade, a 1 800 metros

ní1�1 do mar, o maior
J;j0 ,da Amhica do SU
90 l;J;JULlI!ÍO (s.eu e:-speU.
.centimetros de diâ:à1etr<
truç_ão do ,pIédio que
os telescó,p.ios começOl
dos dêste ano, deDois I,

co.nyênio éntre o Govê'
,tado., Universidade Fede
l.l:41S G.erais, C,entro de
Astronômicos de Minas

Prefeitura Municipal da

Dois dos telescópios,
600 mm, foram fabrir
A:lo.e,manha pela "Zeiss",
c;eir.o, dê 250 mm, foi

Centro de Estudos de I'
de Miuas Gerais, ql:le
ponsáv,el por todo o (

e vai incentivar os jov,
tudo da lilJatéda, AJé1i":
CÓJilÍQS, serão iJ!l;taladÇl.s

/ va<tGrio vá-ri0s outros'
C09íl.O .IIQtôrn;etros,. ,refrat
rtovelo e eS,petroscópiOól
cijçã,o \cl.ª iÍlUtensiclade
,mos a·s!t.;r..os, A fábffica "

Aonst)ft).iu (j)s t:el,escónios
panhar de puto. o tra])
x,aç'.ii}o do aparelbamenl

Act� .ag0;fJl, a: ,atmosfe:'
I'Si!l ,te,JiN sido ,conside'ra
ti�l!I.str;e des.co,f;I!lilecida",
Qoudigõ,{ts .paÜl se fn,
,a ?rr<il!f;lde 41hwT.i, bfm f'.

eq.l!)�p,aro\l.el'j.tQ me'1hor à
Q :5e;ryiÇ.0, hnDédia a 'n'

movin1,ento; dãs. irias�"�
ch,uria;'d,o,

.

ref.dão t,.CI'�.i-',: f'"r'�' sr" f
.

r
H11s.e., .' U', <on.�[;1h:-

-,., .

.

..,_f

eram so meSIl1Of',

regiiji"s dQ cOliltinente "

condições 'atmosféricas
diferentes da nossa.

Por outro lado, físico
nomos se batiam Dela
de um Observatório qlF'

atr'nc1p,r as necessidades
cla Astronomia, matéria
fundida em nosso uaís,
,insta'1sção do Observat
de oferecer mel'llOres ('

cles de estudo a juvenh:
leira fpi, dt�.rante muitr
sonho de físicos, ast,·A
meteorologistas, que eh
Densar em construí-lo
Paulo,

. Mas 'a Serra' clà Pied8
•

c�h�a P�o d�eWr de
tório P-ic-Midi, da Fra'
fessor Rosd�, que aqui'
apontou a a'ltitwde loc'a 1

tnls co,t](]l'ições altamente
'',Pis: é um pico isolal'.
]i]ão se s,itua ao l-ado df' (

CGlS cle .al1i,(i:id", eqNiv,a1en+
'�"'f,i,ll meiud.jcia�, peUa (

,de d'em,ô,menGls ONe os técr
�am (ile "turhu>lêlilc1a dOf

A Serra da Piedadf'
cnndiçõp,s de b.oa visibil'
nmte 70 por cento dàzy
ano, é muito _I'lTóxJma ;:J

rhollte, e o ar,esso é
nnr um 8' f'strÇ1d41 ,o3vipl'
lo GovêrJjl,o '&0 Eslil.do, r
ollilômetro 35,8 da BR·
tindo à direita para o AlI
Ta.
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RO�ERTO CARLOS,

Domingo à noite 'assistimos ao vídeo-tape do Programa F!ávio Cavalcanh,

pela Til Cultura, Apesar de o iap;; ter sír'o 1'0, .1'0 há vinte e tantos dias ati \{',
não- .deixou de ser interessante, pois a ar, '1 ,0 () '.ii "'r foi ROl:!tHo.to Carlos,

Entre aplausos e gntil1ho� Roberto 11)
" ; ., ..na síntes-e' das 5U113 músi- iJ:5

de maior destaque, acreditando eu 831' 'PS31 " tse, urna pequ na mos rag m

do show que êle apresentava naquela é" o a r,'J. .ecão, Inclusi ie o p óp i1c]
Roberto declarou que faltavam 3 dias j):T, lC;( 1 :j, a sua temporada C'Dh :2,) :',

gente pál"l no' Canecâo"). Es1 a declarnc.io 'o' ',1 ''s. ne: I)1í:!>oiú que eu esta ;JC

lef�essé� a ,-�:ata Ci11 que fo] ronado aquêle "8
.

'1 J� novembro.

BOM ACOM;:lANHAMENTO,
O n>t� n1'''1S se flE>staeou 113 2Pl��S(.v:i ...,,..;' r.

;;>"Orn!JR;,�.�·n1e11to. A crq'ueslra com3nd�.d "

foi pnx:wtnrlo um conjunto e. ainda. U"'''(· ';V

meta:, também estava fora d� comum, ,;0'1;0

shaw" d:!ntro do estúdio da TllpÍ.

'�ob0rto, a n1eu ver, fr'l (I

rl:'�stl'� Chiqll�nhf) de }\1»'''iPS

,·,te 1')?rcucs�o. A s",,,-·, ,! S

: responsável pelo "clima lk

lià

!:;XPF.!'1.IIi?NC!A.
TIl',;) -"('is� que eu reu8rei muito. qll''l1'1�O

.

,fl'arão,do Rob�rto, foi ° �"H

desembaracn no palf'o" Isto lbe permite r;·ll'hr "'0'''1 'T):Jis se::;urança e estab�J'·"wr

Ulllél ('omul1i,..<tc"o rnui"·o grapd"! com a ph,thiq. 'D""",·to está cleSel'l'lb�Ta·�"lC:li�'·h:o
no palro e quem lhe porporcionou. isto foi. � C',."rriA'1CÜ) do Canerã<;l, 9bl'i"'�ri()
a �e "é1nreseni 'ir §jiàriament.e., "om roteiro "0111. f;jl"C�1) ('om 1I)11f1 séri" de c!,j';:,s

pré.p�t�bpJ"rid�s ê).f' ildqt)iriu uma disei)Ji"l1 muita grande, ,Acaoou por

sentir·se "dono" do palco,
Quero (')'er que Roberto tenha saído satisÇ0ito com a sua experiência no

Cilnpro:>O -:- a des:-,('i'o .do esgotamento e tlas' aií.rr3r;ões n� sua vida particular
(m,udou·se para o Rio),

s-

's-

r

lS,
0-

os J1, iRADOS DE FI."ÁViQ.
T",rn,i:l;Jda a sua aprE'sP,1t�('i'io, p,ohr",j·o· �('. onref.f'nt.aqo .ªps j,ur,arlos eh

nrop.Tama. Am:esent"c]o ófkial1l1ente, rorfi11f' i101)orto já .os conhecil).. Unânime·
mente nT'0'1Un('i�I'3rn'Se ,êles .7a>, favor de noherio, destacando·lhe· as, qualidades

.

de ClrtjstR " de nessoa humana,
H'Jmb"l·tó �l>'êis,: Estaffi0s (:11ô, alô. (;nmhjn\. Eshmos rjiante' de um fetto

Of'vpras ir.teresflante: O rei rli.,mte do Reis. Gostaria de lhe fazér ,ú)11a pergm;til
slwinh'mente, No início de sua carreira. ao te""1.DO e,m que eu exercia nllma

.

emi,<sôrp iiI" ·rádio mna flll1f'''O de dil'eç-ão, en lhe fi:,,- algum1s 'restrições: V(lcê
mnd.ou rJ",�íle ° primplro disco e· vem m,jrJ:1n(l') ('nl1síderàvelmente de r1;SCtI

para di,s"o e aL então. reside o grande flltor da sna longevida!ie através do
(li�c:o. En nen'l111to a você o ·sc'guinte: VO"f. tPn1 c1adn em suas romnosirô·,s 11m

tOfme de 1'1l111f1l1iàp.r1e, vdrê insere em SUiIS lelTas 11Dl qtiê· de .comunicação, Si?m,
·entreümto ('ometer ex<'es>1r,s. 'Uo"ê se prpo('llP�, PI) i.71fltante em ('[ue você g"':\,a
de sP� hll'nilil", 'lnl''! se identin,.,ar ('om o novo f:l1!e ê i1UmllCle? '

�nh,q,!!:,fn� S'.=lhe pm tA0f1 � O'r�V1(,::)() (.'\�1 y.;;", �ri C'O '71 rfp ..,tp' tp,� ;",:;,,�p ..1· ..... ,1p

nrf'(1('Hn�I"\�O� .A. nreo .....nn,Ftp;:lo � S(-'W'1õ"lfP .f'::l"'nl� "'"I�""-: �'nl" P. c.Pinr)Y'� -C!:I'7 ......r' llvYt (r�,(I....,
I. . ,

Pll')C'O t"f:lC'I 'V'IorrÇt�tf'\ T'rolf) l11pnns. SP 'nfi',o �c P{)"1o:":P<""!1.!P .c'1'?P:l" npy.cp1to, Sqho. C'C'<;':=j

,.1l(WL�r- ,1.��o" :" nrlJ'� h111l1ilrl"," eu não sei. m.1 '] �" )Joderia Gizei a . você, entende)
��HM�� -rY:r. r"'� .• Pnr'1n,f.\ ::J 9·p.'Yd·� l1nt.A 1.10l,.....01��� �f' ' .....rl;' \.F.. n·:� ..... �v.>": QÇ'

.

.'.

,,?f)'Vll '"'(HJi.r.';' Iê'�, ,....·..,n1.1 ') rlô h'lnni�r1� :ln A p·p .... t ..... <::;.' -. J.. ("I·'e>. "'·n .. p, �"'T'n01l.�-<:.) ('PU? \r'-""j�

P�"'i"'�'11;7<') '''-l'�'''-� ,lA �il'l() d0'�1t:r() (Jq 'teç;e r1(� Ç':.)7�r :) rnQlhol', yPCê.: ..f:bjptiva. ')C�l'lj;t
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dp.. F!nrl",,':"'nlis Ce �ilo o da UFSC). O� meus P,H'2' 6ns ao maestro Aldo Krieg<!i·"
e pela orifi.1'1alidade e pela iniciativa,

,- b .'I!f n 'ti\[ '\' ,"'" •

��u�,L,r .

Fabricamos os maiL modernos biquínis
Algodf,1), etc,. ,

Vendas por atacado e varejo, Rua }i'ellp ,

Costa, 13\1 andar, sala 1.309 (Comasa), M. K. R-

1,-; em roupàs,
i t ',_ . _ . __ .

�"""'1 ®.\_�.IfQ�"l'];, J.1��..w��'rl!i1l;�j�J'!: 'f'
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'o . Financiamento até 24 ou i:fl pu:ses

Rua �Imirantê Lamego, 170 - Fone: 2952 -- Fiorlanõpf.\IJjs - S. C
Volkswagen . , , " , , , , , , , " , , " ,', , , , , , " . , " . , " , , , ano 68

-Volkswagen , , , " , , " , " , , , , , . , , " , , , , , , , , , , , , , , " ano 135

Corcel (2 portas) """"""""""'",.""""o.,, ano 70

Corcel (4 portas) , , _ '.' , , , , , , , , , , , , , .. , . , , , , , . , , , , , , " ano 69

DKW Belca'l' . , , , , , , , , , , '.'
, , , , , • , , , .. , , , , , , , , , , , , " ano 66

1-

i-

e

,DKW Belcar arto 6'7

67DKW Vemag ano
"

·Simca ano 64

ano 65

ano 6fi

ano 67

ano 68

ano 69

an.o 56

e
Silllca '

••. , •.••• ,.""., ... ,.""" .. o." .... "","

Simca

Regente
EsplanadÇl
Espl'anacla
Chevrolet

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

.

a

,-

" !? " � ••••• <II � : •••••

".'!!' .

\-

Chevrolet Chevy,· """""""""""",."""" ano 62

Chevrolet Opala . , , . , , , , , . , , , , , , , .. , .. , . , , , , , , , , , , a,no' 6!)
Chevrolet Opala , , , , . , '.' , , , . , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , l).no '70

1, Aéro WilIys , . , , , .. , , , , , , , , , , , , , .. '. ' , , , , , , , , , , , , '� ano 66
I I Aéro Willys , , , .... , , , ' , , , , , , , , . , .. , ... , , , , , , , , , " ,<lno 69

i'l ���b!'_l;O�' ,
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Florianópolis, Terça-feira, 22 de dezembro de 1970

U,niversidade tem 2.436· �olol�gado
,:.- ,:. / �.

' •. -

' finanCiamento
Inscntos<� ao .' vestibular para:a 8R ..28,2
Dois mil quatrocentos e trinta e

�ejs candidatos se inscreveram ao

vestibular único e unificado da uiü.
-versidade Federal de Santa Catari

'na, "número que superou as previ
sões da Reitoria,
As inscrições encerraram-se na

tarde de ontem, estando o início do

'vestib_l111;lr marcado para 5 de janei
-I'O,
,

6 Departamento de Registro e

Contrôle Acadêmico expedirá bole

tim oficial na manhã de hoje, C011-

tando o resultado geral das inseri

ções; 'número parciais por área de

opção e, provàvelmente, a percen

tagem de procedência dos candida

tos inscritos.
Fonte da Reitoria informou ter'

"causado surprêsa" o elevado núme

ro de estudantes do Paraná, Rio

Grande- do Sul e São Paulo que se

inscreveram ao vestibular da Ufsc,
"levando-se em conta, especialmen
te; a decisão do Ministério da Edu.

cação e Cultura de realizar, pela
primeira vez na história do ensino

superior do País, o vestibular em

uma" única data, coincidindo em tô-
,-

I

l

dás as faculdades e universidades do
País".
ÁREAS DE OpçÃO
A área de ciências humanas e so

ciais é a que recebeu maior núme

ro de inscrições. Até sábado esta

vam inscritos nessa' 'área 738 'estu
dantes; 693 na d� ciência biológieas
e químicas; 83 na de cíênoías fisi
cas e 65 n� d�' artes e comunica
ções.

O total geral de candidatos ins
critos

.

foi recebi�p.;' c��. ot�rrtiSrr_l{l
nos diferentes setres . 'da. Universi

dade, ,uma vez que:"no 'aho � pas�ádo
se inscreverem (5�4- 'est�cla-tlte's,,:�re
gistrando-se néste ano \,ltti�, EÚVição
de aproximãdaruente. 70()' ;tlÍscriçÕes.
Edital baixado. :��ld' 'p'epar�n\he

to de Registrei, Á&dêri!ÍdQ� ii'ii.fi coíÚ:a '

de que as etapas: do' .v�stib�l�l'; ��;�o
cumpridas nos d:��,,5,,"1;_�',�' '�":Ú.Ae
janeiro. A tixáção .dà ,dlltlJ cOI.(Qé� .Í,to

Minist�rio da' E4�4;iç�:Õ;; 'ê,:; Cuüº��,
que' pretende': évitar

.

'

,0S,: ch!lin�dos
estudantes

.

vôlant���.
'

Q,�� e eÍri {,�nos
anteriores p�rhcipáv�m,i de : q;ve�scs
vestibulares, em !:l.��ef��tf!� :-,��hi�t$j;.
dades do País.

-
'

": ,", ,;,',�:\,':,r:' >': <
-

-, '( �'. >"',.
,\ ..

'Estado' de saÍtde do Beilor é bq-m',;";'::H;::i';;':'
", '

Notícias procedentes da Guanaba

ra dã_o conta dt que o Reitor Fer·

['eira' Lima, da' Universidade Fede·

�al de Santa Catarina está passan

rIo bem, depois de ter sido subme

tido a ,'uma intervenção. cirúrgica
pela equipe do médico Henrique
Rupp.

O Professor Ferreira Lima está iH

ternádo na Clínica Sorocaba, em

'Botafogo, na Guanabara, onde deve

rá, permanecer por mais uma 011

duas semanas.

Segundo o último boletim médi

co, o seu' estado dç saúde é hom,
embora deva permanecer, ainda, em

Caixa vai alé conjunto universitário • �!

"

repouso' 'absoluto,' v', "'<'·i ,;, "

PROBLBMA ,FINANeEUiü ; :,�:

O problema fi;�'q.nce'�tJ :� ,��e en
frenta a maIoria dbs: u�lÍver-sitári(!)s
d� Capital séra o iasslutto a seI," ,de·
batido na próxima semana,' ,düran- '

te a reúnião ,do, C9ns�Jho' ��cititivo
do Departamento, qe Assistên,cia' co
Diretório Centr�l dôs Estudantes.

. o órgão estudanfil, pre!enqe de·
senvolver trabalho: 'n.esse sentido,. a
partir � de agora" p�l,'a mi,norar ,

�o
'Problema que \S'e ' aHatará em, mar

ço do próxirllo ano; com 'a chegáda
de mais )..300 novos universitános,
que deverão 'iúgres'slill n{ÚFSC., é"�

'�'I � �� ·:-i '\'.�'.(' "�

" _i'.� ... :;'1" � �.��
"

'

) ..··i

A Caixa Econômica Estadual de

Santa Catarina estará, a partir dn

início do 1)1 óximo ano, junto aos

alunos, professÔres e funcionários
da Univérsidade Federal de S"l1ta

Catarina, na Cidade Universitária.
O Pôsto de Serviço, �erá localIzado

no edifício 'da Administração da

UFSC, defronte do prédio do Cen

tro de Estudos Básicos,'

,Segundo declarações do Conselho,
de' 'Administração da Caixa Econô·

mica Estadual, o órgão, décidiu ,pa�
til' para 'o �teil(iifuento, . aos sé}!s

.,
" ,>,!" .. "'l.

clientés nó próprio' IpcaL em: q!Jê" çs-
tes est30, traballiàp,do; oU:'estúdiliidõ
Segundo' a mesma' ',f(')nt�, ',rio fiôsto
de Serviço da Cidade, l..JJ}iversÜáha
os clientes da Caixa, EconÔhÚca ks,<
tadual contarão, ta'mbeín 'com' ii tá
pidez 'e a eficiência do Prlmeirão, - o

computador.eletrônico do Centro de
Processamento,' de Dados da CaiXp.
Estadual.

Conlrôle da polUição
compete ao UNOSnau

O Chefe do. H19' Distrito do De·

partamento Na<:üonal de Obras e Sa·

neamel1to, ,engenheiro José Bessa,
declarou ontem a O ESTADO que fo·

ge. da competência do órgão qual.
quer providência, mesmo preveuti..
va, no sentido de evitar a poluição
das águas nas praias mais procura·

das pelos banhistas.

tado a fazê·lo, atrCí-vés qe, alguma r<>

clamação. Há poucos 4ias, o DNOS

recebéú uma denúncia d� zona, �ar-
.

bonífera de Laguna, e, então agiinús
através da Justiça Fe,deral.

'

'-. ESGõTO

o 'Diário Oficial da União já pu
blicou o despacho do Ministro Má
rio Andreazza, elos 'I'ransportés, h o

mologando o contrato de financia

mento, no valor de 18 milhões e

cruzeiros, entre o Departamento Na.

cional de Estradas de Rodagem e o

Banco Nacional do Desenvolvímerr
to Econômico, para a conclusão da

'implantação básica da rorlov!a

BR-232; no trecho Lages-São MiguE'l
d'Oeste, neste Estado.

Museu · do . mar
',I.; "'.

.

vai sair na ;�,J.
�

" .

','
"

,'J,@j�J

Praia do mero
'lb Prefeito Ary. Oliveira encamí

nhou" à Câmara de Vereadores um

pr�j-eto de lei, autorizando o Exe
c.uHvo a 'receber por doação, da Cia.

Brasileíra., de Armazenamento

'CIB.MZ:ÉM, uma áre;i de terra, na

Praia do 1\I1eio, no sub distrito do

��:trelt�, .' com �ij.'perfíé;ie total de

7.651H3 . II).2, 11' �er utilizada para a

tbnstruç�o clt> :Museu , do Mar e

�q��J;:iq �lVÍ_uTIicipaF de. Florianópolis,
t ;::: �l

�', :" ,':; ,
• :;':"

f
•
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se tem novas
JUltas de
Conciliação
Foi as!,inado pelo Presidente Mé

dici� decreto criando- novas juntas
de Conciliação e Julgamento da

Justiça do Trabalho, entre as quais
a� êidlides 'óatarinenses de Brusque
é Rio "do Sul, na 4� Região.
'-A Junta' rJe Brusque é extensiva

aos mupicípios de Botuverá, Gl).abi

:t:!iba; Vjdal Ramos, Nova Trento e

São �oão Batista, enquanto que a

de Rio do Sul atenderá aos municí·

pios de Agrolândia, Agronômica, Ata
lanta, Europa, Dona ,Ema, Ibirama,
Ituporanga, Imbuia, Lam:entino,
Lontras; Petrolândia, P_ouso Reúon

do, PreSidente Getúlio, Presidenle

:['iereu, Rio' do CamPo, Rio' d'Odste,
Salete, Taio, Trombudo Central e

Witmarsum.

Trânsito·
registrou 2
acidentes
Na localidade de Cachoeira do

Rio Tavares, no último qomLgo, pOl'
volta das 9 horas, a se!lhora Marina

�€!'eira Bento, casada,_ 28 anos, re·

sidente naquela localidade, tew, o

seu braço esquerdo perfurado pela
maçaneta da Kombi, placas 93-45,' de
propriedade de Abelardo Garcia e

que ,era, dirigida por Odldo Jesé

Ventura, casado, 28 anos, resident,e
à Rua Lauro Linhares, 292, na Trin

dade, que imediatamente socorr(iU a

vítima, conduzindo·a ao Hospital de

Caridade, onde foi medicada:
Ontem, às 18h30m" quando atra

vessava a rua Castro Alves com o

rosto coberto por um guarda-clmva,
impedindo-lhe a visão, a l1'1enor
Isaura Garcia, de 16 anos, residen.
te à �ua RaimunQo Corrêa, 368, fOI

atropelada pelo Corcel, placas 3989,
dirigido por Renattl Antô'nio Halga,
residente à rua Santos Saraiva, 157

(fundos), que socOrreu a vítima cen

duz1ndo-a ao Hospital Sagrada Famí·

lia, onde se encontra internada em

observação.

8'1enção!
·Aguarde.

Remissão de c rédito
ternj conselho criadb
Reunida ontem à noite, extra01'

rlináríamente, a Assembléia Legisla- _

Uva aprovou projeto de Lei ele ori

gem governamental que dispõe sô
bre o processai ento da remissão e

da transação de créditos fiscais que
estão previstas no atual CÓdigo Tri

butário NacionaL O pr jeto tev �

como relator na comissão de finan

(as o' deputado CeJso Ramos F'iH, I,
sendo aprovado" por unanimidade

na comissão e em plenário, onde foi

defendido pelá próprio relator
De acôrdo C0m o texto final do

projeto - sofreu cinco emendas -

será constituido um Conselho E�

tadual de Remissão e 'Tra!,:\sação,
com cinco, membros, nomeados pe-:
lo Chefe do Executivo nas seguín
tes condições: dois' membros indi

cados pela Secretanía da Fazenda,
dois indicados em lista' quíntupla

, elas Federações das Indústrias, elo
Comércio e da Agricultura, e o Se-

retário da Fazenda, que será o

presidente nato do conselho. E:sses
conselheiros não perceberão venci

mentos, pois estarão investidos no

exercício de "serv�ço relevante", e'
terão mandato de dois anos, permi
tida urna reconduç'ão.
Na análise dos requerimentos que

lhe foo:em encaminhados, . perUndo a

remÍi,sáo ou a transação, o conse

lho <observará rigorosamente se o
contribuinté realmente não tem

condições de saldar o compromis"o
para com o fisco, e somente após
esta observação é qúe se pronuncia:
rá a respeito do pedido. O projet0
dispoe ql!e o c�nselho poderá au·

torizar o Chefe do Executivo a re

mir total ou parcialmente a dívid�,
ou a fransacioná-Ia com bens mó,

veis e imóveis.

Trata-se portanto de uma figur.a
nova: no direito tributário em San,'
ta Catarina, e que vem disciplinar
o disposto nos artigos 177 e 172 da

Lei 5,172, de 25 de outubro de

1966, ou seja, o Código Tributário
Nacional. O projeto vai à' redação
final hoje, devendo ser sancionado
pelo ChEde do Executivo rios pri
meiros dias, de Janeiro, após' lavra
do o competente autógrafo.

ARENA REUNIDA

A bancada da Alianca' ítenovâlÍo.
. , - .

�

ra Nacional estêve ontem reunida
sob a presidência do' líder Zany
Gunzaga apreciando 'aspectos rela

cionados com 'a tramitação,' jibál
dos projetos em pauta p�ra a 'át.hai
.convocaçãó éxtra�tdÍ!íitria '; ai te

, gíslativo. Os Pàrlamen,ta,�es;',igoyér,
nista decidiram intellsifi��i-, �s' .tra
balhos- até quaha-f�rr�;. 'nÚmi tén
tativa para esgotarva ;P�Jt� '�té',;?i4i:1e,
18 data. O pensamento d� ��iorjf:é
deixar tôdas a� maténías Cv,ot�4a$Slla
atual convocação, .téi)q't;:: �hl :.�i�ta
que o contrário impÚca,ti�.) �na>�ua

. .�
-

.�. .' F'

remessa para a arquivo, ,'-dé '-bnrle
. som�nte .seríam ret1i:·�da;" tf�'�jÚJva
legislatura a .requerimento ';ij.o<ple-
nário É pràticameateIr cetlO' [que
haverão sessões - extras hôjc::�/�fu�,
nhã, para consecuçâo dê$�êi 'o�j�1;i
vo.· 'Restàrão, todavià,' as r�daçõ�$,;:';Íi
nais dêsses projetos

.

Pàrli<$ét�m
ainda votadas, já qu� nãó_:liâ' 'cq�o
prepará,las até.' au'ar:tà.feha':'; '" ,(.'Jórl>
tudO,\ a bancadà t�m�é,� i�di'�(ti;:�a,
rantir '0 "quorum", erri plehár�o":i(ós
dias 213 e 28, pari essas iê4áç�e{e
as matérhs que e�entualnie-nté, ião
forem aprecia'das até amarihã,' iÇ�i'J;1
bél'll"nestes dias pod�rá ser, ajif,ecia·
do o projeto que à1s�ge sô.bre /il'\'e

, classificação de cargós do
' P«;ld�r

Legislativo, que foi elaborado pelo.
ITAG e recentemente apreseni\lao
através, de resolução qa

.

M���: tt'l18
comissão integrada, pelos "'de,ºutifd�S.

�...., ;-, ;: : - '" �f-::).."'; :-',
Nelson Pedrini, Zan�

,

G01_li,��a's�.e
Abel ÃvÚa dos Santôs 'vai ::Jdé";.,í'dh
-ainda se êsse será �otadb �{;�iu�l
ou ficará para a próxima .. legislàtu·, ...._.:" "

,

ra.
,.e �1 {

lira. tem -novos pl8nu§
,para a sua expansao

O Lira Tênis Clube prossegue de·

senvolvendo 'suà programação 'ner

mal, denh'o do critério de ativida
des adotado pela atua.l diretoria.
Apesar de realizar 'bailes e outras

diversões sem grandes atrações, o

clube continua dando grande aten,

\;ão ao associado que, por sua vez,

tem desfrutado não só de promoçõ;�s
sociais, mas também das atividade;:;
e�'portivas que a elJtidade proponio·
na.

FaJ:ll1do, a O ESTADO, o Sr. VaI,

d i,r Velloso, presidente (�O :clube" re·

'.-,,'lou que no primeiro ano de sua

",dministração procurou eql1i_lilJl ;11' ,I

blluação financeira do :elõ,be (i Ih'

j'ussuia pesados encargos Cc gnmd2s
(vmpromissos a sald{!l', Esclareceu
(, J.c essa situação foi re801vida s/m
("ue fosse necessàri� operar o qUilo

c'ro social, ou seja aumentar a \!ll3n

5 didade_

I

Atualmente, asseverou, a socie·

o"de tem alguns compronli�sos que
rinda não estão vencidos, referentes

" nova iluminação das quadras e as

c,liras realizadas no portão de en·

L'ada onde foi instalado uin letrej

r luminoso em acrílíco,
Falando 'sôbre as atividades 50,

dais, Q Sr, Valdir Velloso ,dec1aToH

("ue não se pôde mostrar grandes
,.1' aJ.izações aos associad,os" Assi.m' é,
que, a par de ;nova programações
"-'ara o próximo ano, inclusive com

f?l'andes atrações, o cluhe sofrerá al

gumas melhorias materiais, ou se

ja, uma nova cobertura ria sede, sú·

cial e a piscina rec0berá um, equi,
pamento de" filtragem e r.enovação
da água" que está orçado em ., ....

Cr$ 60.000,00.
Entre outros melhoramentos, eons·

ta ainda a 'reforma das instalações
do har e restaura'nte, ql}e terão nô,

vo serviço através de concorrênciél
marcada pm;a(ú próximo dia 30,. A

atual diretorla' tem mais dois obje
tivos imediatos, quais sejam a aqui

,Informou o engenheiro José Bcs

,sa que será julga,dá hojé na Sede da
- Apena� compete ao DNOS administração Central do DNOS, no

afirmou - de acôrdo com a lei Rio ,de, Janeir�, a..yoné.oq-ência }lú
4.0!l9, de 13 de Ijulho de 1962, ze blica ,que, elegerá ,a firma incumbi-
làr pelo cumprimontb da Legisla. da de, elabor.ar. e executar o projeto
ção, Federal, relacionada com a cons· " do , esgôto. ,para Florianópolis. Sei,�

trução, ,operação e conservação dos ,.firmas., espeçializádas já estiveram

serviços ou obras de saneamento ru·, , na ,CapitaL .eJ)!udando o: problema e

ralou urbano, ao uso de ,águaG pú,."" elaboràrulo, o projeto. Daqui, a trin,

blicas, ao contrôle de poluição dos, . ,tá. dias,. será assinado o contrÂto que
cu;:sos de água, ao aproveitamento,., . dará um. prazo: de até 12 meses pa-

- e valorização das, terras recuperadas ra a execução das obras.

pqr êsses serviços ou obras, além Por, outN lado, revelou o eng�-
de promover 'a atualização e ó aper- nheiro José Bessa, o 169 Di�trito do

feiçoamento ,da� 'leis correlataS ,as DNOS 'receberá um relatÓrio preli-
,�uas atividades.

: minar do ESPLAN, acêrca da via·

O DNOS - assover,ou - �Ó bilidade técnica' e econômica do

a;;irá nêsscs casos, qualldo fôr, ins- atêrro da Baía Sul.

Slçao de um terreno para ';1 cori�trú.
ção de moderna sede catn.p�stt�. é ,�),
�ein:ício das atividades da boáte �o
clube, que será remodelada.
ESPORTE MELHOR

Abordando a atividade eS�brt!Va
no cluhe. o presidente Velloso afiro

mou que êsse setor foi melhor. &ten·
dido com o soerguimento do De·

partamento Esportivo, especialmente
nas modalidades de basquete e' vo

leibol. O tênis de campo e a naia.

ção foram ativados com o uso con·

tíÍlUIJ das q9adras e da piScina.
C III uma' taxa de Cr$ 20,00 -

asseverou - o clube mantém aulas
diárias de tênis para assocjad9s. 6
i'ou' é puitiCado às segundas e quin
tas-feiras ii noite. Esclareceu, que,
futuramel 'I'e, com a construção da

f:ede campestre, "além qás àtivida.
eles que lã' se ,desenvolverão, esta·

mos planejando a possibilidade de
ampliação do setor esporti�o; inchÍ
'sive com a instituição de

-

esporte�
não .l\)raticados "'no Estado�'.

.

CARNÁ QUENTE
O carnaval do próximo ano no

Lira Tênis
-

Clube será' bastan te mo-
- .

vimento ,como tem ocorrido em

anos anteriores. A diretoria está
estudando a programação e tencl9-
na fazer u1:na festa mais para o só'

cio ,e visando menor lucro,:, ou se,

ja,
•

realizar a venda de mesas a rue·

nores prêços e elevar o pl'êço d�g
convites. Outra inóvação a' ser' in

,troduzida no próximo carn�val qlié.
segundo o Sr. Valdir Velloso, "será

um carnaval super-qu�nte", ,'ser�; a

de dar uma atençãa especial 80S
tu_ istas criando um convite espe
cial para frequentar o clúbe.
Finalizando suas declarações a

O ES1'AD0, o Presidente do Lira
Tênis ,Clllbe afirmou 'que passará a

rlil'et;'ão do clube em 7. de, outubro
do pl'óximo ano em 1ndhores con

eliçõe� do que recebeu, com' "a ca-

sa completamente cm ordem".

, .

Defesa
interna -tem
coordenador

O general Paulo Gonçalves Weber

Vieira da Rosa, Secretário da Se

gurança Pública de Santa Catarina,
foi nemeado pelo Governador Ivo

Silveira, para exercer as funções de

Coordenador Geral da Coordenadoria
'Êsiq.du�1l de Defesa Interna Civil.

:Este, corno se sabe, será o ór

gão central das atividades do Sis ..

tema de Defesa Interna Civil do E,:·

tado, criado por decreto de 27 de

'novembro último.

Estreito abre
;bpje' um
nôvr, hotel
":Com um coquetel oferecido a au

'toridades, imprensa e outros con

'vi!;!ados, 'será. oficialmente inaugura.
;do. - às 19 horas de hoje o Swenson

,,éàlace Hotel, situado no Estreito, à
'R:h'a Santos Saraiva 119 400.
,,).

-

',O nôvo estab'elecimento hote12i,'
r� de Florianópolis é de prOlli'Je,

éi�:de do Sr. Nelson Eduardo Schroe·

der.
( ,

Carpo de
Gurgel hoje
na Guanabara
:, Chegarão hoje, no Aeroporto de

G,aleão, no Rio, os restos mortais de

Embaixador Gurgel Valente, qrlC2
morreu no último donllngo, em

Wasbington, vítima de colapso, car

díaco,; O 'embarque do corpo do Em

bidxa,dor deu-se após a ce.lelJl'a<.;a:
d�" mIssa de corpo presente, a qua I

compareceu todo o corpo diplomú.
tico de Washington, autoridades e

brasileiros lá radicados.
Porta,voz da Embaixada do Brasil

informou que o diplomata falece,l

�m conseqüência de um colapso Cai·

díaco; 24 horas após haver sido in·

ternado no Doctor's Hospital dc Ar..

lingtdn, 'l,la Virginia, para subme

ter-se, a um exame médico geral. lIiI
álgumas semanas, o Embaixador

Gurgel 'Válénte estêve no lúesmo

hospital para um "check-upb',
Tão logo foi anunciada a mOlte

do Embaixador 40 Brasil em Wa

shington, o Secretário Assistente de

E�tádo para Assuntos
\
Interamerica.

nos, Charles Mayer" entrou imedia
tamente em cOl1tato com a Embai,

xada do Brasil para manifestar o pe
sal' do Govêrno norí.e-amerícaI1o.

O diplomata brasileiro havia apre·

sentado suas credenciais em feve·

reiro dêste ano, quando substituiu

no pôsto () Embaixador Mário Gib
son Barhoza, atual Ministro das Re·

lações .Exteriores, cuja espôsa, em

visita particular a Washington, está

acompanhando a viúva Gurgel Va·

lente.
O Itamarati divulgou, nota oficial

sôbre a morte do Embaixador Gnr.

gel Valente:
"O Ministério d8s Relações Ext'ê·

rlores muito lamslüa comunicar 'o

falecimento, em Washillgton, às ] 7

horas (9 horas de BrasílIa), de 19 de

deZe111bro, do Embaixador JII.í�zart
Gurgel Valente Júnior, vitimado por

uma crise cardí.aca.

"Nílscido no Rio de Janeiro, em

11 'de novt';Ilbl'o de 1917, o Embai,
xador Mozart Gurgel' Vafente ingres
sou no Itamarâ,ti em novembro de

1941. No �xterior, serviu, sucessiva

mente, nas Embaixadas em Argel, e

Roma, na Missão junto às Naçõ�s
Unidas, no Consulado-Geral de - An

tuérpia e na Embaixada de Bruxe-

1<\5, Nomeado Miriistro de segundà
classe, por merecimento, em maio

de 1959, foi l'emovido para a Missão

junto à UNESCO e, em seguida,
para a Missão junto à Comunidade

EconmiCa Européia. Promovido a

Ministro de primeira classe, por me

reCimento, em abril de 1965,
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