
Síntese do Boletim Geornerereelógico de A. Seixas Netto

válido at. às 23hlf,m do dia 29 de dezembro de 1970
.'<RENfT, FltIA' "lói.."IVO; j-j{i2SSÃl) AlM05n�j},lCA ME'
DiA: 1U08.9 mihbares; TE}\'IPERATURA MEDJA, 25,6°
ce tigrados; UMiDADE RELA'l rVA MEDIA: 8ó;7%; C'umuJus
-- Stratus - Tempo médio: Estavel.

o TEMPO .lfLI'.! • C.A '. casa ao censtrutor
INFORMA

o Ipesc manterá fechada para
balanço a sua farmácia nos dias

� 29, 30 e 31, voltando a atender
os beneficiários no próximo dia 4
de janeiro.
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I SIN'TESE
1 '

-','
CANOINHAS

o -Govêrno da Província de

,Missiones - Argentina - e::;·

tá estudando projeto que vi
sa a instalação de urna fábrt
ca destinada ao aproveita- -

mento da erva mate e do, chá

para usos não tradicionais. ,Em

Canoinhas, segundo informa
eõos oriundas do exterior;' se-

,.
_

�ão instaladas no próximo ,

/

,IUO duas fábricas, tendo co-

mo matéria prima a' erva·m'a.
te: uma de chá e outra de ca-

,feina. ')
\

, \

ITAJAf

O Dr. José Eliomar da Sil

va, membro titular da Sode
dád�e I Bra:sHe!ra de Cirurgia
Plástiea e dà $ocied,ade Lati.
no Americlulg de' Cirurgia
F'lástka, \único especialista ,em
Santa C;atarina, vai participar
do Congresso Mundial, progra.

, , I
macio para fever"irc vindo!Jr,o
na Au;;trália. O 'D" José Elio·

mar, dirige o Hospital Marieta
)(oratJer Bor�hi!Ys�.l de, ,trn!."';í.

j mI;,QÍerl1amerlt�' aparelhado !1a
til .:irurgia p!,btit-a.
------�---- \

JOINVILLE

I

'1

i, Delegacia' ua �ecelta, Fe.
deral de Joinville,' instalará
amanhã 'JS Núcleos de Assis
tência e Orientações Fiscais
n >s .Municípios de Don

Emma e Presidente Getúlio.
Os referidos Núcleos

I
-

NAOl< s, - funcionarão junto

construção em caráter; de\ IJf·
géncia, ,do prédio próprio d ,

/ I:CT em Caçador. O t�rf"\an!)
'para la! fim, já foi doado a

emprêsa pela municipalldado,
A construção do prédio díe�ti·
nado à Agenda de Caçador,
tonst,,' dos que serão construi

dos no exercido de 1910.

:BALNEÁRIO DlG CAMBORIú

t

!

\ !
I

I
,

A inauguração do- calça
mento da Avellicla Atlântica e

da," novas luminárias; que de
veria ser real!zad'� ainda êste
'RJj(), foi-transferida para a p,:;
meira quinzena de Janeiro, se

gGndo informação de Ion.e
da P refeltura do Balneário de

(

Camboriú. As obras estão con·

cluidas e a Avenida em tráfe

go, mas é desejo da popula
çao, que as mesmas não se·

jam oÚê'ialmente iBaugurada3
sem a presença' do Governador
Ivo Silvejra.

EMPR�M_ �DITôRA
O eS'fADO LiDA.

-! '
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� men.�,,� de�er�, Il�'r. cQmple,hlu qllido. o \Dacs esíá fGrmuhuldll' apêle à.
mente n ,l��umdo, o abasfe'c:n:nG�d� de cOin�luidade \IU) sentido de que não ��si.
água em Florianópolis, segfamd� infer- perdíce água, inlorlnando ,que apHcárâ a

maçêes do Depadameiifto AuJônamo' de pena do' corie do fonu�chnen,lo àf�ueAes
,Engenbaria S�nHária.' 1: Ialía d'água .que usarem o líquido, supe.rHU'lUlenlC!,
�auso,u s_éri@�.l�rah!e���s na Capib1J,. p:dn- emp'I'egémdo�o para �,la'vaçâo _

de calça
cipalmen!e levàndo:se- enl' co�la a' alia \ das" passeies ,� veícules.. h�m çomo' aes
lemperahutl�re�islr,ada desde quhda ..íei- jardins. - J"Rformou o' Ilaes que � 'faHa"
ra. Tôda a Cidade, H,tGU 'sem água du-. d"ãgua Ieí devida � rupturas dás adulo
ran,fe dois dias, sendo o fornecinu�nío' ras' -dó's Pilões e de Rio 'ta-vares, provoe
re,stabelecido. onh�m à �Ioile' nas zonas Gàda� pelas chuv,às', caídas no ,firia};·d��

� haíxas,' çnquélulo. que ÓS ,ponlos ma]'s ele- �e.na..a; ;que re�ullarai1f "o déslócam-eJl],o
vades ainda_ s� p�s�el1J.êm ,da .íalta do lí- ", dà hib�láção (ú lI�ima página).
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'ODES' Cflrta,. PMlem,pOU�DS
.águfde ,quem, solnados"para
�l,desperdiça a sua ação

.

,

-(Úlfima) Página}
,-

-

I '\ _ (Última Pági_na)', ,
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Prêso: chôfer
"

.

que" atropelou.
'e s,e evadiur J'

sais - para evitar 'de' pagar 'o ex'

cesso que é de Cr$ 0,09 por eha
rnado extra. Enquanto' isso, ã Co·

'I
I

Adutoras '.'
.

não
prejudicam:

"

obras da ,101

J
I

jo Daes concluí hoje as obras cIp

construção de .duas pontes conerr
tadas, sóbre as adlrtOl:as dos Pllõ'�.�
na localidade de Aririú, j lt,nto a

BR·lOl. Os trabalhos; que consistem I
em duas pontes de 1'15 metros d'-!

compmnento, 'possibilitarã'o à nrm3
empreiteira dar pr�ssegLlLnento na;

I
]/

��r�a d��.7�)11al�:���lee ;��::�am "11-

-\
'

JOVen s'" � rllllsi� (á e','x 'P- 'o'"em c:�al��a�:' i�i�lã�e;!�'�a �IVz�l�ai��
11U
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--,-

"
'

,

',', ',U' ,: � "I ii -' ',', �:��::� ����el�;::�: ,of�:_�:" q��-;a;�
li I lime,oau I.-a', "

" �:�e aP:�'��a d�ns�::�::dasAl��:S'Ú���

lfi�r� d:irDln CO ,SIICeSS"o no' TI!,a·Iro �;;:i�:�:'i:"�:����;;::�'���
iii fi�bui" U , � . '\ i jovehs e prOlnissor'ílS art�stas.

I

,
.-

1 do Jbri dá·
início· a 26
a julgameolo

(Página. 3)
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dos parent�s" "aUluentam' o seu es-
{ ." :- ,II.

gotamento e nervosismo".
'

sentir ameaçada, um soldado da p'o,
lida lÚirlitar e um ag'ent,e de' segu
;'ança, estão pennal1entelllente' desta·
cados para guardar sua casa, na

Usina. Um segundo agente a acom·
! , "-

paflha sempre, quando ela S,al a r lIa,
Suas únicas providências re�ativa3
à campanha, nos ú1tünos dias, [a.
ram contatos com várias senhoras
visando organizar um grupq que
p.'lSsará a coordenar os ar>êlos em

bú.�ca de novas ,contribu,ições nas

principais cidades brasileiras.

Lima comissão de senhoras dará
continuidade hoje a campanha de·'
fl2grada por D, Aparecida Dias ·Gg·

rllide, que, por recomendação mé:
� di,',a está em nepouso. A mulher do
Cônsul brasileiI'O sequestrado pelos
Úll'amarOs há cinco meses passou

'

uS últimos dias em absolulo l'ep")uso
(e está evitando, em obediência à

pres'�Ti§ão, médica, mov�menta,'-'S,�
em excesso., Ainda por conselho mé·
dico ela não ,compare,cerá a progra
mas de televisáo que, na explJ.caç�io

A bmília do Cônslll sequestrado
deverá permanec.et n� Rio. D. Apa·

� �r ," I

, l'eciâ.a manifestou a S)la intenção de
c'Ontinuaf' na camr>anh.a até cons'.)·

guir o milhão de dól_ares exigid,ls
p'21os Tup-amaros em tl�oca do m'a·
rid1o. Como os terroristas uruguaios
não estabelece"ram prazos ela proso

"

seguirá nos seus apêlos até remúr
a soma exigida.
Apesar de D. Aperecida I;lão se

Aél\11n-�e \
/abt:-rtL SéS insCill;'( ES "para Pl�éé�'chim8ntÜ'

rl:�T r'FOt'<l'I�,'_i'AS CI,JOS requisites s:'o:

I11struef o l\2,il!Í!Y!a: Gillasia 1 in'completo.
Idade: Entre 18 e 25 anos.

Estado CivIl: Solteira
O salário inicial SBl'á de Cr$ 200,00.

do, caf�o c1:

j

As calldid,ttas de\'ilI'SO apres;';l!tar·ss !iI) D;opi:n·t,�m�111 o de p"sso ,1,
munidas de documen.tos e 1 fotografia 3 x 4, As illS,'flÇÕf;S s:::rJo ei1C;�l-

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CINEMA

SÃO JOSÉ

15)- 19,45 - 21h45m

Victor Arnold e Ruby 'Dee

O INCIDENTE

Censura 1Sanas

15 - 19,45 - 21h45m

Jeffrey Hunter
.
e Pascal Petit

FACE A FACE COM O DIABO

Censura 18. anos

CORAL

15 - 20 - 22 hs

Egydio Eccio e Isabel Sarli

TENTAÇÃO NUA

Censura 18 anos

ROXY

14 - 20hs

(Programa Duplo)
UM UISQUE ANTES... E UM
CIGARRO DEPOIS

DUAS GAROTAS ROMANTI
CAS

,Censura 18 anos

JALiSCO

15 - 20hs

Os Beatles
DEIXA ESTAR

C�nsura 5 anos

GLóR.IA

15 - 20hs

Alain Delen e !Tina bétni�k
OS SICILIANOS'
C�i1sura 1ganas

RAIA

20hs

Carol Lyn
AS 3 MASCARAS DE EVA
Censura 1 S ?nos r

SÃ6LUiZ

20hs

P'ml Lukas e Walter Abol
OS 3 MOSQUITEIROS

I

Censura 5 anos

TELEVISÃ'O

TV COLiGADAS CANAL 3
',I'\

I
\

- Filme

16h4Glm - Seriado de Aventu

ras - Filme
]

17htom - Patrulheiros do Oeste
- Filme
17h45m Mulhêrts em Van-

guard''!'
1 �ih20m - TV Educativa

19hOO - A Próxima Atração
Novela

Tele 'Esport�
Tele Jornal Hering
Irm.ãos Coragem -

19h35m
19h45m
20h05m

Novela

20h45m Di�coteca do Chacri-
nh'l - Musical
21h55m - Reporter Garcia
22hl0m -; Assim Na Terra Co
mo No Ceu - Novela
22h40m Gunsmoke -- Filme

/
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Anita Hoenck- ih Sih'a G"illo, uma das mais elrgalltp§ e bonitas 'se

nhoras da -§odc!:hde catnrinense, C�f'gmld'o de ,s'na Ylag2m a Europa'
em companhia ii? seu eso so Deputado eleito Fránciscn Gritlo, disse,

'mínha preoeupaçâa agora -e wc tránstertr para Btasflia,

Cll1be Doze

Bar e h0ite rio Clube Drwe de.
Agôsto, sábgdd, est'1vam tnmqdos
nol'l o::i:t�- iovom ""'l�"'lTlte e F'l

nita, de nossa soçieda'do• ()uando
por íá �a53fj1nos. vi'Jlot U111 'ier

dadeiro desfil� de � cli�·
i

Ü!S!lmento dia' 2 .

C a��P'leMa
.

Ó J?!lziftba Jklrlnas
sis e Carhe Albtrto da Mova, se

rá no pr� lia 2. �s 19' ho

ras, na-�•. do Oq;léoi0 C8tg
rinense, No tátâ0.• f.ta do Clu

be Deu de A�, aconteC"en3 a

el�� I0S convidados

d� i8 e -'6rlos Alberto. .

A� mei.« lhd"," aarnt8� de nos

�a SD�:1.1Ii� est1.o cht'1do Sh,0W
do ele"ânc+a e hnm gnsto, na nü�
óna do S1:1t<:!':8taTina CClI.wtryl
(iub:

Os"ar Palace
p'arecia' o'Sambão do Jo�é MOS-I

sias, na, 'Co�stantP R'll;!rtS 1'0 Fio,
o movirnenhdo bar d0 O')"f,T P'l
lace Hote.l. A voz h"n;t'l do .1\[°i
de Mari<>�rr.�q rqnt'l]1rh. P'l,,'i

'1ho . e He1i"hn tw'q...,do e mnita
"crente s'lmhand'1. Ivr,,'tn 'l"'j'Yladns
'1�st'], Cfll11°11tac'!<1 nnito f')r�l'" 0�

r:a,·�is: N"ir e· 'f'hendncio Atl,�ri.
,'10, Maria e Stravcs Kotzi%,

Thais e Muril'o Capela,

Rer:ellção
Qúem recebeu amiqos sexta-

.'" ...: ....

mo Bradesco S,A" tor-rou-se

i

I
bem'

fel;'a em sua nova resiMncia,
aliás. a mg,is discutida residência
da cidade atualmente, foi o casai
Paulo Bauer Filh.o.

Ij .' •••••••

E�tá s"ndGl esperado em nossa

cid8no" dia' �ois, níj""a so1enidade'
de d;n�omaç?ín. 0- Sen,ador Anto
nio Cgdos Konder Rf'is. O que
Ú comenta em socjed�1"le, é flue

o Son8.dnr che�ará de Br.asíli1· no
voo Vari q e no aeroporto H(>rc!
li,� Luz terá uma Q:ra '5ide recep'
ção.

('l,f')!R'lnr, 'ch çanit:ll ,n''lllli�ta
o',(lF' n'l,·ti"innll de 11.111 ph"a"tp

i�'1t,,;',:' fh0menflo":m' à� innll<:t"i1S
r".ft<"'i"""s��. o' P"nfe��c))' Nol�,;''l
Tni'(�i":l NlJ11°S. 'Nnní gl'uno ele
amigos, o nrof&ç�or �coI11tbto\1

I,
•

r

J.1TX,18 nOltad8 CÓ'l11 (iP'lt.P muito
si"nn"ti,,� E' ·plef!3.nte. ]g"ch r"1J�i
ta,l dó trl3Qallio,' no gos�oso Beco.

':1 f>"
n-,!"�,,,,!'l f'''lllh?m
�i�?""';'q T;Jd"�o

N8p eT'� m<>i.s d;���il
mas, agora com a aqênGÍa Tllris-

O1:11s Iáci'. é só telefonar para a

Agência Bvad-sco, ql:' <un n·,�_

sa\�",n \'li ri SUl ."1�::I \V'11t�r SOIJ-
. 22 está l:í 11:1 P"8Ç] p,�:�i"a O i

\1,+'1, �'ara lhe dar aou-Ia 3�e,,-

ção.

f\,f'l'ia J -'s� S11'''5 urn d-is =rais
1:V) ires e é'i°':!1 ,té": b"(1t�5 de
nossa sociedade. :''):11 D''l rl�··q'·i.!

11!.,"'SO modi'l() �i:'''l'(1 E'st,"'l na

bo- te do Clube D T': de Agôsto
:'''1 �'m:-"'1hiq 1 r1) 1,:;d�mi,:o de.
mo·ji.i· ':� C'S2t,· S:l"'L I

I.
T9,,-J..6r'1 .(""�""'1 .� ��.',"'" n'jc_1

. I

de di'] s-is �1"'8 'a ��1�nj-i2Idt' .rl� I
"";'a .j:",I'JiTI'lr:"í]· o cO"wl"r eleito

ID··. Lenoir V'F"% Fcrr-i.a.

I
nb+ra-1n l\1T<j rl"'11 io :r-,1�doiros

Filho. "'°ln j'We'11 ('.,.,., S1�g tão co-.'
n1E,·;t84", c"j'una. Jovem é "0":<', i
I) ""�nl"'O do o-tem. cl)'1coit'l'1do

advogado e jorna'ista de hoje.

l��f1m o que ,oe comenta em

socied8de, do três cavallheiros. !
Um dos comentados. na boutiqlle I
A "L NOl1ve'lu, 3\ di'ls ?nt"'s do '

Nat�l co.m�rou urn.a i-1,{J7JQ de i
camlSRS PIerre Cindm. Outro, na I
boutique W::tlhnr's tarnbém uma I
dú<:Ía de camis3s dp fll'111n raquell
e o teTcpiro dos cavallv:,iros., em IIAlic�-ModRs. secc;ão mg,s,,:;!lir�8.,
cscolhpu Ilata seu uso propno,
uma dúzia de ("cavRtas da maravi
lhosa c·hnlecão /�ardin,. e D,ior. ,0
que .aC.iamos e (lue o. CO'11el1t'J
rios dos cava.lheiros, f0i do m8is
aHo bom !Iosto. As etiquetas são

as' mais cobi ,adas.

F,H' 0'1bl'rllib ..

SAnia, e José Proconi8ki_ um

[''1,,,1 el"�ante d'l sociedade de'
Cw;tiha, COl'strl1ir3"1 mna b"'la
l'fç;�rl�;1('ln ru, nr'318 de C3heçudas,
e lá, estão na:ss8nc!o o '!uão.

o hhnlnsn S�"aif) Bitt"'nr01Ft,
em SlFl f8'YlOSa C0111'1a PlYl o Glo
bo, computou w1h"e o B::tilf Bran
'co no Clube Doze de Agosto e

t�mbém, a nF'Se'lCa do artista
Marcos Pau1õ Sim5% (Quko).

Pe."""menfo do d>a: A educação
é q Ci�",.h da vida e a arfe de
bem servir.

,.---
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�����,,<4'r";;.; ';'IJ,,�,...�{�r
.-

S. Lima e S;""l Ho·"h,mn

"Dal1non s�o (,'::;i�;�_b -;p::,s d:-� f�l'.-)-

meno:;'!, di3S� o "�â'i._J15�r() P.::. Osr> r

fI GO�lz31e::-Q;_1evêjo 2 n seu prbt':�13.)
;:. Clir�o �p P"ro '�i'ol�·;i3 "e ni"o 'n')
..

.

*'- Ll � .:::t _ �Jo_ ... " ��
_ ) _ ". t_ .I.

� '.. c.m. COfill":;'81''lm a pensar. ()

,�
Dio ia corl'ig�r um êrro Gé1

...... ,

... arrasar a desfaçatez com que
ftII' drmaRdo c qae lhe convém, sem

,�imo resQeito 'aos assistentes.

�- ·se que aí estivamos al�nL1s
t

� �

.... � �ários e fur,doll;írios hnmildes,
.t entretanto, a maioria era constituída
lu.
l' d-e

.

peSS'ORS com curso' superior bu

, estudantes univel'sitarios, proressôr2s

l de todos os niveis, para OHi'il' as

,� baboseiras do reverendo parapsicó·
r logo. (
t,�

.
Dizer que' daimon i!1clinava "certos

ti'JOS de fenômenos", negándo a

indi,'idélaHdade do ser. já é achill'

calbar demais, já iI escarnecer da
nossa pobre cultura. I
A palavra grep'a daimon foi intro·

duzida na Palestina, como CORSe

q·uência inevitável da propagação da

cultura helênica, no mundo civilizado
de então. Os Evangelhos foram
escritos não em 'latim, mas (,I'n,

Koiné, um dialeto com, in·(ll,ênri.ls
semíticas (a e:rceção do Evangelh:J
de S. Mateus).
Já vimos

começaram
Testamento

\

que os demônios ná:!
a ap2\recer no Nôvo
como cavilosamente

�.a:. Quevedo, Eram cit'l�f)s
ai : 5 Sagradas dos hebreus,
de�"" o' _�meíro T ,i vro (Genésk)
até o penúltimo (Zacarias).

Os demônios, a partir de HesiorlJ,
aparecem na literatura grega, como

seH'S iutel'l!1ediál'ios entre os homens
e a divindad" Eram os auxiliar �s

dos denses na organização do Mundo

e na manutenção da' ordem moral

r:les personificavam, às vêzes, as

virtudes reais, às vêzes, as fôrças C�3
.

Natnreza. Não perdiam �ntretant(),
a individualidade. Era crença cor·

rente que cada cidade, família e

indivÍrltfo, possuiam seu demônio

partícular, qlle estava incumbido li",

orientar e responsabilizar·se pE'Jo
procedimento do tutelado. Mais

tarde" atnbuiu·se a cada pessoa, dois

demônios, um bom ontro mau. Eclta

Cl'E'nça exisUa também entre os

latinos, que admitiam a exisi'ênci,l

dos génios bons e maus, influencilll'

do a vida dos homens (mas 11&0

exclusivamente dêles). Os exegetas
cristãos atribuiram aos demôni(1s,
apenas más qualidades, transfnr·

mando·os nos anjos maus. Na Idad2

Média, pela necessidade de intimid2c'

o povo pecador, principia o demônio
a adql.[ii'ir particularidades físicas

13e('l.Ilia)'e,;; pés com casco, rabo,
face horrenda, chifres (êstes eram

o distintivo do poder espiritual
/'

entre 05 hebreus e outros pov('s

primitivos. Deu·se·os, aos demônios

para desmoraliz"lr os seguidores de
outras co/rentes, po"sivclmenle),

É notÓ1'lo. fine e::,t", perso",ifiC3Ção
físi':a monstruosa. dio existia nem

a Mitolo�i.a, nem na ReH:;i �Í8 anti.

gas. Veja·se a belP?,a das Ninfas,
dRs Musas e dr- outros demônics

Hclvia, evidentemente, 3.:gUl1S demó'

nios feios, no entanto, o que os

caractel'iz3va em gcr,ü, era a beleza.
Há dois mil e quátroc�ntos anC8,

viveu Sócrates, o mais sábio dos

sábios gregos. Êle sempre confessou

que possma um demônio que l)

orientava, ensinavé' e repreendia·o
Seu demônio salvou·lhe a vida,
qUfllldo soldado. 8;,0 fatos 1 � o

conhecidos que nem é preciso deta·

lhar mais.
Se Sócra1'es a firmav? 'que o

demf,nio é 11m ser espiritual, incli·

vidu;ü, ' l1i'ío um vago "fenômen,)',
vamos crer nêle. Achamos q�le
Jii'<lgcém entende mais de grego C1,)

qlie um grego 'que, além de grq;o,
foi o maior sábio.

I,
Vamos conceder, porem, u:na

atenuante ao emérito Pe. Quevedo:
talvez nunca tenha ouvido falar em

S,ícrates, como não ol!viu falar em

t:lntas ouiTas 'cbisas. Talvez não
tenha' e>;tudado grc'go do Semin'lrio,
cO'l(l'lanj o lodos os seminaristas do

m;melo estudem.

Talvez êle seja burro mesmo.

Ou talvez tenha um demôni'o (mau)
no corpo.

Música fo�uiar
Augusto Buechler

-,--_ ..,---_._---
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,,� l 11'"' !O li" 1,Od �0S ,ilaSj O ultimo elei,ê dos Beatles, cujas faixas foram

s._�_Q_0 �nldcl da 5E0d{aç�0 do COTI]dn,o.

l_.,(l.. Sç1iJ�(J.âllO Í1lbj(:�5 1)11011',01.( o a�t.!..:)O de um cronista musical qU9 3e_ll)l':
oi a ',,'01 (lOS LEio ues e que, b;.orá, mudou de mera. Vl<, no cabeçarho, i)

u (,,,''O elepê mostra que eles perdera.n D il]t�r,.:.sse. Será. que os
I E 11 ':,{:: \�JJút�_H.i �0tê r; C l11,El�O .:.lclJ€ U'O COi.J1.1UlO I:; e um C�CJéI�.U.L_�a-
m�r.u) .

COi,1 ,,€1"10:::'0 :; Iaixs I t;",l A Feell'iG, soube-se que Paul '"líci:;adl1ey fi�ull
ê'tüio:o rn.n a roio iação <1B um côro e um"! orquestra do ti io Hoilywon I, por

tla,S dr: �,b V')<. por parte ds equioe que fêz a mcnt s gem do elepê . Origi .al
iCi"Jik ;].: o :.áV1:1 e382 ha,;k .. rourrd é! ,"aUl queria que a composição fôsse lanç .,ufl
<em ím:c105 musicais pomposos. (í4 de maio).

--O--O--O--O--O--Q�O-
fUl!.5CEU FíLi4.0 DE GIL'SE'fHO GIL

Nasceu hã pou. os dias o filho de Gilberto Gil e sua espôsa Sandra -

ii·!:il'l. de Dede Gad€lh�, a �l\llhe: de .CaetaBo Velo�o, O Iilho de ?i!terto (i,J.it'
esta sendo r]:l.f,mado de �H PedN), Gil, pelos amigos do cornposítoe, mar, a (.... �

verdarie é que de ",li'" e que êle não tem nada, porque já foi registrado 11<1

r,· f-r' i;" ri' do Brasil, em Londres. PEdro Gil, portanto, é brasileirissrmo .

(27 de maio).
\

�
. �O--O�O--O--O--O�O�

1�j'.KE'mAM·Sr; INSCRiÇÕES ,PAi(A O -IC'
As inscrições .para o fi9 FEstival Internacional da Canção, 1'1

em Olí,j ubro no Rio' serão encerradas ímpreterrvelmente no dIa 30

se realizar
dêste l1lê:<.

o 5° FIC sel.1,� iJ'ansmitido a côres -- via E}üm,.i.TEL -- p:u'a tôda a Euro:Jel
e v.\yios "RÍces da Amél'Í'a do Sul, nuina pr()jno�ão da Secl'etmia de Turismo
da ESfc1do da Guanabara.

'VI"H.cl�;O já (on'irmou a presença das seguintes atraçôes internadonai':

El.tl t P 2c1:n aer:, Diol1ne \\' áfwir'k, Ialo SchiFrin, um 'dos c.omj10lle:'1 es c' s

re;l'ies Cinda },&O con�irmado qual). John Bany (amor do tema prhlcipal el.'

")\fidi1i;{H Cowboy"), Shirley lVIcLayne, Brigitle Bardot,� Domenico rw:odug!�(),
Frank Pourrel. Nicoleta e os componentes do conjunto belga, Vhtll"c8
Coiieetioi'l. (idem).

--0--0--0--0--0·-0--0-
JOHN Ud''ÍÍ'>lt'JN PRESIDIRÁ FESTIVAL í.'J;\ I�AZ

Jo1.n I €PllCn 'SElá o presidente do Festival Internacional da Paz, a Si'

realizar em Toronto, éanadj. Yoko Ono estará na vice·presidência. Estarã0

presentes. elentre outros, Elvis Presley, Jane Ponda, Paul l\!IeCaltneY1 S1y ;<z;

Tte PamHy Stone. Creedence Clearwater 'Revi'l,al, S\mol'l 8.: Carfunkel, Jauis

JOJ:)jijJ e Geürge Harrison. ", ,

O FestIval ôerá realizado êste mês. (6 de julho).
--0-0--0--0--0--0-0--

AINDA O Fie

Falram dois meEes vara a reftliz�ci'o do 5° FIe, ma� êle já é. Ilotíria.

]\iiil':;llt'Jl1 sghe -- e nem R�h,'rá -- quem pscolheu as finalistas dR fose narinl1,d

A diredlo elo festival i�roibill -- e com muita r:lziio -- a .rliVlll::;ação clqs. nO-l1'S

dos ("0n1nü:len1es da (,o'l1i�são julgadora porque. 110 ano passado, os mambl' s

da o'ltrp, romissão que tiverim os sens nomes publicados, receberam amOijC S

"ar fe1e'llne, cartas anônimas e, até, boicotes profissionais. A desl'e an�, entã0.
foi sem:eta.

--0--0--0--0--0--0--0--

lvíOCOTó
Por f1o;!ar em Feshvàl, já há uma bronca formada en tre as composi�i\ps

e1iminnd:'ls. Ist0 "orqne surqiu, na reh3ção dos classificados, o nome de Jorg�
Ben, com uma ,mÚSIca chamada Mo�otó. Acontece qne o Jorge Be'1 n"io ti'1'2(

o seu !lome ins('rÍ10 na relação do Festi\'31. D'3s 273 músic:;ts concorren1es, l1ilo
cor:st,wa nenhuma de Jorge Ben. (10' de julho).

,

orOSCOOO
OMAR CARDOSO

----------------------------�--------------------·-I

Terça··f'eira 29 cE? dezembro de 1970

AtUES -- Ema fase alegre e feliz f, o que está previsto para você de Aries.
COl:te com a presença àgradãvel e tôda colaboração qlJe possa vir
dF' :'€5fO::8 nasridas em Leâo e Sagitario, das quais deverá esperar

apoio ��,bf'ifeficios. ;'
" ,., ,,:; J"'" ,. , ,

'

�,. � r, • .' _.
'" �... - .�( 1'" -'�,:..'/ iyl!'. -'

.j
-- Co,là'ifti.. éS >e}:�]Jlêndidáme'i1te benéfica§' re.in1'l1-F.hb hÕ'j"ê .::pàra· O :>?u

si':pio, clgvendo' ser bem compree'ndid3.s ê �proveitadas, na medida d,(
possívél. N:otí�ias de seu interêsse deverão figunr no rol dos acontc?'
cimentos 'do -dia.

GÉMEOS - Terça.:!eira prometedora, em qu� 1ôdas as S11as oportunidades 11,�

se revelar' dev�râo ser ap.roveitadas o mais diligentemente possível.
PrOf'ure nF.o, deixar para o dia de amanhã o que puder faLe!' h')j i?
mesmo. Su l�presas em vis�a.

�

C,C:.NCER -- l\JagnHic3s opOlt;ll;id",des de êxito podetão sW'g'ir em�si.la 'liri,l

p3rti,�ularm'elJté' no plano .<).as relações sociais e nos setores onde c.",

mú1,.1os iJ"itel'E.EEE's 1'0082m estar afsihalados. 'Iodavi'a, aja COr.1

prí.ldência; eVIte precipitar·se. _

LEÃO -- Prorure =omar ou 'Sssoc"ÍBr os seus esforços 1l1?5 ôe sell� rolaborado'::- s, .

e assim rerã msior vantagem pelo que' de5ejà realizar de importanh�

l1�st? terça·feira. Fai'oI8cidas as questqês familiares e as lonr;?<;
viagens.

VIRGEM -� Sucesso previsto nos nE;góciiJs, que deverão ser dinamizados, nesr',

terça·feira.' Nã o se esq'líeça de' que o seu si :sno receQe a benéfica

influência de sua Quínta Casa Ash:al, a mais o beneficia sob qualqur;'l'
aspecto.

LIBRA -- Um dia repleto de novidades, �is o que está previsto para você dp.

Lihra. Todavia, se nasceu PD.I' volta do dia 23 de setembro, esp2�'�

uma transforrn?dio radical e.m sua vida, quer neste mês ou em janeirr.
Alegrias em evidência.

ESCORPIÃO -- Dependendo ,da hora e também do ano do nascimento, terá.

boje, uma data mais ou menos favorável para os seus assuntos rzlaci ,.

nados R vi.agens, novas amizades e assinaturas' de papéis. Tod'avia, é

certo que seu otimismo ajudará.
SAGITÁRIO -- Poderá ter uma poequena decepção amorosa, se pertence al1

terceiro decanato do signo, mas hã condições favoráveis para tOd03 o'

outros setores q.a sua vida. Aja com resolução, visandq tennin;!r

definitivamente o que iniciou.
CAPRICóRNIO -- Data excepcionalmente favorável para todos os Iseus projetos

financeiros, especialmente se nasceu por volta das 11 horas da noit"

Conte com a colabOl:ação de pessoas da sua triplicidade zodiacal:

Touro e Virgem.
AQUÁRIO -- Um dia relativamente feliz para você de Aquário. Seja corno

fqr. el1tretanto, é bom prevenir·se contra falsas amizades e pe,rigos
que Doderiío vir através de animais de grande porte, coisas inespe·
ndas ou surpresas.

PFI��ES _. Dia O111ito feliz para todos os nativos e 'nativas dêste signo, esp�ciaJ.
mente psra os que vieram ao mundo entre.11 e 20 de março. NOtíC.l'1S

arr:;dáveis, contatos prometedores e alegrias inúnteras estão em

evidência.

roeJ::G
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integral da UfSC

ACJ;'escentüu que, até 'segunüa 0,

([em, está suspensó o cu'nprl Ílent)

do retime eSl1ecial de tem}ó� n')

período de j,lileit-o e f�,;erd,d).

paga meses atrasados

�·�Tribunat Do, Juri· inicia
'dii'" 6, Irabalhos...de.JI'

l\ Universídaúe Federal de SctUi'1

Catarina estará' efetuando a p rct.r

tI _'_;tl:t.' 1) :�;_I;I!.1. üiJ LI:::t ::l. 1_'

msntaçâo, do regime especial d ,!-1
t.oras, oriundo do FLiitdn N ",ci ,11 ,,1

de Desenvolvimento da' Fundaçâ« ,.

relativo aos nkses de outubro,' no
vembro e 'dezembro. A informação,
já transmitida aos Chefes de' D"

partarnentos da Universidsde, f:-1i

Fornecida pelo- professor Acácio- San

tia :;0, Presidente;' da Córnissãs Per

manente do 'I'ernplo Integral < e D0'

dicação Exclusiva Coper+ide,

A 'Juízà Tereza Gi'isólíà Tang: ti
tular ((ao H Vara .Criminal, r;ea ..

-

'süniiu SLlàs funcões 'l'I.O fi;n:dt':s.)111 ;-
na'- l)!l)OlS 'de �'ozar, fÚia� .. D,�'r,an 1 e'
o período eni" que csteve a[�sUld.1
ela 1" Vara Criíl1'inai .ficou COlllLl' Ti
tular eni exercício o Juiz lvo', S ,li

que m:H'COLi o i(]l�lO do' p Se��'\o
Peilú[[i�a (jo 'l'í:'lb.mal do Juri, PF'" a
o du ;,:6 dE' jalleiro, às, 10 hO'OS ni)
5RL.o No:::,re (ld PacüiJaJe d.' ui·
reli,o, S;w os seguintes os cidadã JS

sorteados para o Corpo de JLlfad9 ':

Gustavo Neves Filho, lllncio'nario
públÍco; Tel'czjnha da éosta, a,.,v,:

gada; Unvalclo Stuart, comerdant,':
Ecison Cdl'.ninalti, fUllcion,H'i0' pú·
blico; Waldemar Joaquim da S 1-

va Filho, func�onário público,' Eut;;l'
des Antônio dos Santos; fUllCio'..áLO

:público; João LUlZ da SitVJ Pache'

co, funcionário autárqUlco;
I

rlélío

S"ntos, fLwcLOllario dLI,al'quico; .Cat-
� I", ,"/,)1,0 'i.110 da L,\2, dJvo�ado; J

, Adolfo Aguiar, funcionaria puoâc.:.

ALE1:TA

n Dite{or dI) D::J.·�ar'3�_'q:\Htl) de- _!� -

gistro e Controle ,Ac'adeútico ,la

\. ... , _ t� .. �_, h..

- .1' O:'LL'L .. tl d::! '�.:.lta � -

tarina voltou a distribuir fI·)t,. aler

tando os es udantes que -rea h-ir3m

a lnserrção condi ional ao' Vestihu- I

lar 'únko e IIüifiéado,. pars que efe- ,

tuem a 'al)reS'eutaç1o dos docum -n

tos c-om.,!t:m'JIltares· até arnanhã..
Informou ainda que a falta dos re

feridos docuwént05.' ímplicarâ. I'O

,

, ! 'lé.ltb das' 1l1?C,riÇÕé5, imo

possitillitando ,)3 i 1 ,�l'l, ;J� ':0,1 IL. -

nai,. de p;restarem o :eD11curs l ,.!?

HalJiliuação para ing.resso na Uni

;'EElâ.'ide Federcq di t>anL C':U;.i.

Amilcàr Fóes,

'11l,i6Llel KOLllâS, çomel'G!i.lIltc!; .) ,v'1.-·
, \

ctt" :::.ltV._Ü ct, lll.121LJ.'LlCi,J ad,a�qU1C)�
Obvio Fraga, advogado; IV:ld C ü'

'los Schmidt, funcioáario ,públ;(;'c.;
I

AnTüniú jüccoiú Gl1LO, Jl1l1Ll,[ . .i�) °
[JÚdllé o' e .'\.Y" tan· éld.,dG,\ 11l,IC ..Uil·

1\0 l'Úhli no.

A· in�t.alação ela 13 Ses3ão Per.ll
dica do Tribunal do .Tu.i pod'clt'á � ,I'
-

":0'

aU1ilda para fevilrelro, 1.'0 11 ii n,)v)

lei da Orgalli"a,�ão JtJ :lb..iria� C',),
'üédeíldo feriüs coletivas aos 'Jnbu o

_' taiS' 'Iío mes ge ja,wil·,.i. ,,'lJesL '�:'-
50 a PI ilneirJ sess:1o de, C'lU,l ,ali)

,

"p,assará a se realilar I�O n1ê;' d: f:·
" , ,

i I

véreiro, devendo a jUlza 'l''''!,,'Zl

Gdsvlia Tang �)roc2der ,à 'li.fi n.�)
"cindo de j llrados. "

B 1'0 U LN IS
Fabricamos OS mau.. mod'�rnos biquínis em 'Ciré,

Algodão, etc...
'

400lgr 1,05
:wn gr 0.fi5
200 gr 0,60
400 gr 1,05
8011 gr 1,90
200 gr 1,50
100 g 0.40
1 kg 4,20
900 mil 2,80

rOlo 1 0,25
pacote 1 kg 0.40
pacote 1 kg. O,:Ul

Sabão em "leda(,lo peq, 1p' . 0,24

IOBSTI:R'tTAÇAO: , Os preços máximos fixados na presente I1stlt.l

não abrangem ,tõdas as marcas cpmerciais As I lJ<sas participante"
da. CADEP estão obrigadás a ter' pelo menos 1l1T'1l oas marcas dêsse;::

produt'os por preços que não excedam àos fixados,

PR,üllUl'OS
Arroz japonês granel
Arroz agulha 404 espemal gl'âneJ

granel.
":l'ane!
aeote

;lãcote
paeott>
pacolp
grane'
pacote
paeote

Arroz branco extra

Arroz amarelão extra

Arroz branco extra

Arroz 'amarelão extra

Açúcar refinado

Açúcar refinado
Barlha d� porco
Banha de porco
Café torrado mOldo

F.xtrato df1 tomate

Farinha de mandio'cal
Farinha de trigo
Farinlla de trigo
Fe.ijão prêto
Fnhá <ia milho

Fó"foros

Le!:c6 natural

Leite em pó integral
Leite em' pó instantâneo
Lã de aço

lata

lata

pacote
pacote

granel
pacote
pacote
grane:
pacote
pllcote

Macarr,ão sem ovos

Macarrão com ovos

Massas para sopa
Maizena

pacote
pacote
pacQte

Maizena pacote
pacoteMaizena

Manteiga pacote
tabletesMargarina vegetal

Mortadela
Óleo de soja
Papel Iligiênlco popular

'lINIl)'''H'

1Çg
kg

...

kg
I kg
5 kg_
5 kg
1 kg
5 kg

PHl�:Ç('� V,lA.X

11.7'"

0,82
0.90
0,84

4,:30
� 4,:10

() !lO

4,40
t lq.' ')'tlt

1 'kg
1/2 kg

\ 20(\ '�r.

1 kg
1 kg
5 kg
1 kg
k

10 ex

1 L

454 gr
400 gr
6

400 gr

2,60
1)5
n 61\,

0,40
1 �1I5
UUI

1,00
055

.

0,60
�(),!\Il
3,56
3,40
O ;{(1

0.110

'1
,--

(

Detran traça
esque,ma
p�rª o dh r

Em nota distribuidá à imprensa,
o Depa rtamento Estadual de
'Trânsito est� comunicando que,
no próximo dia 10 de -Janeiro, a

exemplo da norma adotada para
o dia de Natal, o 'DETRAN esta
rá atendendo aos casos de emer

gência nela telefone 62-59, em

suas próprias dependências e que
será observado o mesmo esq uema

de serviços desen'volvido naquêle
dia.

Sesc melhora
centre
de Itajai

Molorista atropell menor em Ita iªí
fuge e é 'prêso em floriariópoHs

rle.ue naquela oi l ad s. arr )P�; In i)

uma menor, depois ele ter se ap -

ilhado cio Corcel' de seu p.itrá« .\i.·I·

110' H-odngues Ngglldra, 'reside'Lê à

;ttlil .l:l.IlHl1ellau. 666, em Itajài, ij .e

5., encontra viajando e �ão te.;:l (' , ..

rhe !illleJlto elo ocorrido.,

pUDJ,ic'3 e chocou-se Ctl:'ll 11 na ca

sa apus' tombar. Do P. .ident: r�o"l,-'

. [aram fer-idos os q.ll!ld o ;.l)". 'L 3

do veículo que fora.n no.l ca
í

J. n :

Hosnital S.l;l'ada F'auul i l. A.é 'I d :

motorista Guãiberto Vi �ira OCel!.)·
vam o Candango a eS)03:> A .. {, : 1

dos Santos Vieira, e casal �4.d � 1!1 r

Evaristo dos Santos e ',lar'] A , J

dos Santos,
O 'outro' tombamento foi rc:; ,f .

do por volta das 1'5 'rir y; q LI .d 1

o Jeep-Willys da Prefeit�ra :\�U ;

cipal ele São José, placas of ci il
4-26-05. dirigido po:: ,TO ';0 Jo ié :i,"

Assis tO�)1obou na estrada apó, de,·

rapar: O 'veículo conduzia o D)� -

gado de São' Josá, Sr. Ar!1alch 'd "g)
Bonghewtz - residente à l{ la P -

dre CunlJa, s/n9" mquÍ'le m nl 19 o

que re:;tlizava rt'lI1da d:;, !'otin l Sr!!

locais oilde se realiza"" TI f );;i.:1;; ti:
fim-de-ano. ACO!l1iJan.h:wa o' de i[

do Ó, Sr,. Andl'ho 'Ferreira dóI s�iv:

'QUulro dfilllem:'cs auto.nobit.stíe �

-
. dois tombamentos e dois a.ro

pelamentos - toram regiscrad.is d J'

ruiugn pela Delegacia de S"guranç.l
Pessoas, sendo que um dos atcu.);
lantes se' avadiu após colher .uma

menina em Itajai e foi detido pJ

la Polícia'Rodoviária Federal de

Flor'ianópolis.
,O outro atropelamento foi le_;is·

-trado por volta das 17 horas. qu .n

do o _VolksNagen de placa 85·01 d ..

rigido' pelo enmerciante ',JosS Si 11>
ról NH o - solteiro, 21 anos .re

siMnte à 'Rua
.

Deputado A;l'Ónio
Edil 'fieira, 135" no Pantànal
stJ:o:wIQu -a mel10r 'ValdeÍlet" Bêr-'
nar'di,' de '15 anos, filha d-� Ver 'n'ili
no' fi -Feliçir1a:de 'Bernardi, re,ictall
tes à Travessa' 'Belmirõ: 223, em

CapoBiras. ' O, 'acidenté' ocorre LI
'

.:na,

'10i. d ,,"'-' "',
�,,�Od a "oncelçap, �endo o m')-

I,orista sodorr�do a meiJór cóndüzlJ1.'·
do-� 'a'o Ho�:)ftal de CCiridade o'ai)'
,foi medicada.
,bQIS l'OlYIBAl\1ENTOS' .

,
,
O' 'pl'imejro .. tómbal�lénto ;'�c 'l'J] 'u

..

�, /, 'I �
• J �' ,

:as , ..
9h30m na· .Rua Tú'pioambá. 'u ),'

.Est:ré,ifo, q:üândo ';0 moto:rlsta G�1.11-'·.
"bel'tó' Cezar Vicil'a' nâo"aper2·?b"nd·;.·'

, 'SE' ',qu'e' a' rua' hwh t�rn·i l1:l'o' D"l,
I

..

) .jé)tou-se com o CiI!1darigo' D!éW �),-

la 'escadaria eXIstente ao fi:n e1:1 � 'a
111

)

.,

O patrulheiro Elízeu Aguiar Tt'!

! nior ,j;�$':h',;inll'mrJo U;t1 v+�l\Jo C r

cel de placas Mal'anhãb.,83-01, consta
tou que o motorista Get.úlio Gerrna
node Brito encontrava-se visivelmen-:
te alcoolizado sem condições de c1i-

"" rigir- e. Ílão� ]?ortava carteira de ha-

bÍlitaçãoo. O pólícial notou, ·airl<!a
.

q'ue .,? veícN�o. apr,es�ntavC) �rte (d�,latal'la. ,cllamelra amassada,. demOlE,
.

trarido .que
.

o carro ,t.eria se cu'ocad i)
,

com" !lIgo. .

.

..<
"

,/ '. Imedta,tamente" o carro foi aprí
SiOM'do· e 'Getlllio' de Britto SJlt.ci-

ró, 23" 11110S, �esi'dentel à Rua' Blmne� "
"

11"U, 616" em 'Itaj;í, loi enca'minh l'
' ,

clQ �
..

DSP. Através de comunicadb
do Post� d:e It�j-aí, infon)�all'clo sô�,
b're: ó acidente e as Cill·á�terísti('as
cít, veícfllo. 'Getúlio de' Brttt) 'foi m'·' .

1errO'gadcf naquelll.espec,inlizada e

decla.rou que havia causcldo o
i

ae!·

I I

Já foram iniciadas' as ·obras de
construcão d':l 'dova ala e refof.:tla
do prédio do Centro de 'Ati\/idades
do Sesc da ci.dade ele ,.Itaiaí., A
informação foi" prt<stada, p�lá. Di
visão de MateriaL 'e Patri ll1onio do

I)epa�tame]lto . Region al-' da enti

dád::-, acrescenran'cfo que os\ servi�

ÇQS estão orç?.ctQs em aproximac'��
mente Cr$ 1 Q4 1111L

-' oasàdo; 42 anos, r�,i.b 't' n

caJidade' de' Pica,cl1s do '1)'01' e i1J

São ,José _..:_ que SO�l"'_'Ll fel'l n ni <;

leves· juntam'ente co n o ilnt 1'1<; 1

: .João José' de Assis. Os [ ,Id)
ram lneqJcado:; )1') .Io.s 'lla'. SR r :�
'Família. tendr: si(1;J r,,�oJ j lo;

s'e�uicTa_ às, suas' 'resirlê,�,..j�s

I

�. ,

, )
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Os índices de crescimento apresenta

dos no ano de 1969 por Santa Catarina
merecem não apenas a manifestação do en

tusiasmo Idos' catarinenses pelo result.;):l'os
do seu trabalho, mas uma meditação mais

profunda sôbre aquilo que ainda podere
mos fazer para elevar êsses percentuais,
nos aHOS futuros. Alcançamos uma. taxa de

desenvolvimento da ordem de 16%, I} que

s�gHifica,um impulso notável não só' em /re-
_

lação aos demais Estados brasileiros como

também em íáse dos índices apresentados,
pela maioria das nações de to�o (I ,mundo
Nossas vendas industriais subiram em 13%,
demonstrando de maneira cabal a reação da

iniciativa privada catarinense e a honro

sa !WS1Çl:W que ocupa no contexto nacional,
O aumento da produção agrícola subiu a

20%, num dos mais alentadores índices

registrados 110 setor, estimulando a produ
ção rural a persistir 110 empenho com que
se, vem destacando até aflui.

O próprio Ministro da Fazenda, quan
do há dias visitou o nosso Estado, mostrou
se entusiasmado com os resultados aqui
obtidos 'e dentro de poucos dias estará de

;- .Ór

volta numa demonstração inequívoca de

que Santa Catarina merece a maior aten

ção do Govêrno Federal ao esíôrço que

ta o
aqui se desenvolve para que êsse trabalho

venha a contribuir ainda mais para o de

senvolvimento global do País. Os níveis até
1

.

aqui alcançados representam uma soma

considerável de esfôrços aos quais não es

tão alheios tôdas as fôrças capazes e res

ponsáveis pelo' impulsionamento da dina

mização da "economia, estadual, De um Ja

do, o Poder Público, representado pelo Go

vêrno catarinense, vem se empenhando nu

ma obra gigantesca peja 'estruturação de um

sistema financeiro (lue possa se projetar pa
ra o futuro' a altura das potencialidades do

desenvolvimento que nos propusemos al

cançar e haveremos de congui-Io., De .ou
tro lado, a iniciativa particular, graças à
mentalid�de arejada. e progressista dos nos

sos homens «íe emprêsa, evidencia a mag-I .

nitude do seu papel no processo de desen-

volvimento que conseguimos atingir, atra

"és da saudável integração que felizmente

'existe entre nós nêsse setor.

A
)
I'

- ,.

tera ] tpo itica econonuea aus era unpos a

pelo Governador Ivo Silveira .em Santa Ca

tarina, perfeitamente: entrosada com a ação

cdes�ncadeada pelo Govêrno :Estadual no

mesmo planq é em grande parte responsá
vel pelos ê�itos que aqui obtivemos no ano

/,

t"7"J"�''''':''':

I
�e 1969 e que, por certo, haverão de ser

reproduzidos em escola maior no corrente

exercício. Não resta dúvida de que só uma_
iniciativa privada forte, poderosa e dinâmi-

[ ,,;'10

ca poderá produzir a elevação do nível so-

cial de lima comunidade democrâtica, To

davia, para que isto seja possível, não. se

pode dissociar a ação do poder público 'da
dos particulares, como se um ou outro pu-'
desse sobreviver independentemente de uma

integração nos meios e no objeto comuns.

Santa Catarina é um exemplo para o

País. Ou melhor, segue o exemplo do País,
mostrando a muitas u'ilidades da Federa

ção Brasileira o caminho para o' progres-
'

80 em nossa Pátria não seja privilégio de

regiões mas um direito de todos os brasi

leitos de boa vontade q_m� 'se empenham, ao

lado do honrado Covêrno ,dI)' Presidente

Médici, na �ig:mtes(:a tarefa de edificar \

uma Nação -digna, respe.itad� e altiva no

concêrto universal, como boje, felizmente,
é o Brasil. Temos certeza. de oue (.I Gover

nador 1'10 Silveira, ao transmitir o Govêrno
ao seu eminente sucesso!', haverá de d=uo-.

sitar em suas mãos os déstinos de um Esta
do flue muito tem feito pelo seu eu�nlnde�
cimento c' que muito ainda haverá de fazer

pelo Brasil.

e Confiaoça n
,

. \

Por ocasião das festas do Natal, o GOVé'C

nadar Ivo Silveira e o seu substituto el sit.i,
Governador Colombo Salles dirigiram mensa

gens aos Catarinenses, saudando-os e congra
tulando-se pela significação da Data Magna
do Cristiap�smo. Em ambos os documeni:Ds

há o mesmó sentido profundamente humann,
a emergir da consciência moral daqueles dOls

homens públieos, cuja formação espiritual
ol)edeceu às tradiçõ;s dá socip-dade br3.si

lei1'a, integrada nos princípios missioaáLos /

tra;1s[Jlantados par?! a Terra de Sant� Cruz

em i500.

o GovernÇldor Ivo Silveira se decla:'a

in'üssoluvelmenie vinculado. às convicç.õ2s
clÍBtãs, pelas quais se associa ao regJzijo d:1S
celebrações do Natal. Lembrando que, d 5,a

feita, o faz pela' última 'vez em caráter d.�

mandatário "dos seus coestadual1os e llO ex .1'

cício do Poder Excculivo dó Estado, n. d

porisso 111enos radicada na sua s�nsibllid ll'O

será essa manifeslação dirigida aos S:;U3

cOesladuanos, com o fim de express'tr-ih 'S

"o desdo de que ern todos os lares seja plewJ
(l contentamento e confirmadas ven.ham a spr

as esperanças de melhores, dias no decurs')

do ano q'ue se vai iniciar". O seu retôrno

ao s�io da comunidade, como simples cidadão,
.
não Lle alterara ésse pen:,;amento, 'v\.Jltado
para o bem pstar' dos Catarln'enses, a serviço
de cu).:ts causas esta êle certo de haver

lor
cumprido os seus deveres, com devotam snt i

e com todas as energias que pôde mobilizar,

Po;' sua vez, o Governador eleito, Enge-:
I • \_

nheiro Colombo Machado Salles, numa bel.i

reafirmação de sua fé nos princípios evangé
licos em que se vem' processando a evolução

,

social do Brasil desde o seu descobrimemll,
. pron�ete governar com o espírito e o coração
elevados às mais altas concepções dessas

nOrl1)aS, promovendo o desenVOlvimento

catarinense e o bem estar social de seus

coestaduanos dentro. da estrita observânCia

dos preceitos que reI'ludiam o ódio, o avilL

m:!nto do ideal de solidariedade humana e

que recomendam a digníficação integral d"
homem pela valorização e' expressão de suas

faculdades físicas; mentais e espirituais.

Não teria sido possível, portanto, aos

. Catarinenses ma1s grato pronunciamento da

parLe daCJ:ueles de que;1; depende, e dependerá
a salvaguarda de precioso patrimônio que
fundamenta a estabilidade da família e 11.\

.

.
(.\_

sociedade brasileiras e tão fielmente trazido,
através de sécul'Üs,
os dias atuais, como

da comunidade.

o' materialismo,
. invocádo, através' d8

unilateral visão pragmática, para a soluçã9
dos pi.'oblemas gerais do homem e d� terra,
,por onde quer que assim prevaleça, redunda'
em inquietações maiores, por e�eito dó

em Santa Catarina, até
base e fôrça de co�são

des,· ETC
Tomou banho de mar, tomou outro

chuveiro, tomàu três ,cervejinhas, almoçou
uma feijoada e deitou-se na rêde. A va

randa é aberta. ao Oceano Atlântico e' ao
vento nordeste.

A I'êde' é que teimava em se fechar,
comprimindo os seus ombros e pernas, já
castigados pelo sol e pelo sal. Do fundo
do sooI10 começou a' arranca,r idéias: e se a

rêde tivesse uma espécit< de eixo de madei
ra nas ex'tremidadcs, distendendo o encor

doamento? Isso a obrigaria a ficar sempre
aberta, Além do mais, se os fixad0res. não
estivessem colocados àquela, altura,' a rêde
assumiria ,uma posicão menos ,encurvada.

I

Mais confprÚvel, s�m dúvida. O diabo
é que essas rêdes são tecidás numa lima
muito áspera... se a cobrissem. com, es

puma de- borracha. " Aí, juntando um

lençol e um tra,vesseiro, e amarrando-a 'em
algum ponto. fixo para que não balançasse
ao sabôr do vento ...

De "repente, deu um pulo:' havia inven-"
tado a cau1a!

* * *

Por trás das grossas bagas de suor que
lhe embacia,vam as lentes, o procurador se

debruçava sôbre de processos.' A carhisa
en papada, a gravata frouxa e, ainda assim,
sufocante, a umidadé ,do 'aof, o ventilador

quebrado, a sala pequena e escura, .. deu
o último parecer da' tarde:

'<, .. e, em presença de tudo o mais
cluanto aqui se relatou, além do calor rci
J,ant:e, l!Ue hoje aJcançou a incrível 'Illarca
de 36 gráus à sombra, manifesto-me pelo.
INDEFERIMENTO da iniciai".

* .. ..

Vivia distraido. Recebia constantes

enfraquecimento dos laços morais da solida

riedade social, consequência do exa 1ên ';8

levá-los à -unta de meros liarnes do interêss ô

econômico, em que se pretende exclusiva

mente estelar o desenvolvimento humano.

Cabe, dêsse modo, a d\�claração q'ue \(en'; de

homens altamente responsáveis pelos destirws

'da sociedade, fei.:ta altivamente neste d!1!S

'mundialmente �estivos, entre povos l(ue não

perderam a fé nos destinos da' humanidade.
São palavras qll� dirimçm dúvidas, afagam
anseios inalienáveis das almas e incutem

confiança maia!' aos que ?�sejam viver em

,paz e prosperidade, sob o amparo de Deus

e plenamente seguros dos rumos que orien

tam o processo da .evolução comum dos

homens.

\ Estas considerações se inspiram pois, nos

textos das mensagens de Natal, que, falando

à expertativa popular, nesta época de festas,
"

mais alegres ante a certeza de melhores e

l11Ris felizes dias no porvir, vieram até 05

nossos lares, como a visita de cordialidade e

saudações' d(l' Governador Ivo Silveira e do

seu subs'tituto eleito, Governador Colomb'l

Sanes.
Em ambas as vozes ressoam aiuda os -dois

significàtivos lemas, de' penetrante- influ.ência
nas aspirações, da coletividade: "Santa C�ta-
1'ina em éJloca \de paz e prosperidade" e

"União para o desenvolvimento".

sôbre o próorio peito e morreu, com as

mãos espal�'adas� sôbre o pescôço,.
-

- Não é isso?
* * *

Os dois cupinchas velhos se encol1�
'tranim depois de muitos a11os\ Abracaram

se, sentaram, pediram ,um uísque.
- Pois é, casei, engordei como voc� ,

vê, ainá'3 não fiquei rico .. mas não estou

mais paquêle miserê. Tenho duas criança,
lindas" parecidas com a mãe. Entrei num
negócio" de madeira lá no norte do P�"a-'
ná, dei com os burros n'água, fui !Jara Mi

nas, Belo _Horizonte, fui mais ou menos.

Azor31, acertei o pé.' Tenho uma firma de

importação 110 Rio, viaio muito para o

exterior. Você ap,weça, homem, võcê está

sempre no Rio,
-

dá um pulo lá em casa,
para conhecer minha l11ulher� E' minEI:'a;
a minha mais velha também. A caçula ,·e

carioca. Mais um .dois anos, firmo o pé, aí
vou descans8.r um pouco. Estou :oefl�a[ldo
até em comnrar um terreno em Canasviei
ras, pa'ssar pelo menos um mês por aqui.
E você, hein, bicho 'velho! A mf"s'ma ,�_"q,

quem diria! Ql13se quinze anos, não? E
as hovidadfs;J

Poio é". tudo bem ...
Tudo bem? Puxa, Q

/

aue ��ml1"�
admirei em você foi essa capacidade de
síntese ..•

cutucada,s da mulher, Mas havia ocasiões
irremediáveis. Naquela noite, havia sido
apresentado a um casal - a mulher, gi
gantesca, exibia· como marcas 'visíveis uma

'desatad'a, vocação para o papo-furado e

dois solenes, pesados e neryosos hemisfé
rios a lhe guarnecer o colo_

'"7" A.i, como sofre no verão! E o se

nhor?
- Rea1111�llte ..•
- Não sei como há quem goste. O

meu marido por exemplo, adora(
.

- De fato, _.
- Eu fico doente, para morrer. E

de!Jois não é ,só o mal-estar do calor: o

pior é o SUO(. Eu transpiro toneladas. Te
nho a sens'8'çã.o de que vou me derreter.

E êle, arrematanndo:
.� E', a, senhora deve sofrer muito,

principalmente por causa dos. .. aí - e

acompanhou a fala com um gesto aberto,
que nasceu no abdomen, fêz uma' curva

"ir=T:'*'-;·�.'·')' ; ': '-'; ;]ijãii7ÍiJill;iít� ii : 1 i ' Úi;íif. �. : W mm M _�'�
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Alguma coisa deve andar errada, porque as duas mãquínas em que es

crevo minhas crônicas (a de casa' e a do jornal) resolveram apresentar,,

ambas, o mesmo defeito, qual seja o de enroscar a fita na ferragem vízi-

II nha ao carretel. A máquina de escrever é uma constante na minha vida e

é com da que vou ganhando o dinheirinho tão suado, tão cavado que de 30
em �o dias me permite defender o leite das crianças. Mas essa íntima con-

vivência ainda não permitiu' penetrar nos insondáveis mistérios que uma

maquina de escrever guarda no seu interior. Aquêles aramínhos, aquelas
molinhas e aquêles pedacinhos de ferro me parecem tão inúteis e compli
cados que me falta coragem de um dia explorar o pequenino espaço escuro

que envolve o segrêdo da minha máquina. Além do mais, sou um datilóllra
ro medíocre, utilizando apenas dois dos dez dedos que o Senhor teve a ge
nerosidade de me coloca-r nas mãos para ciscar o sofrido teclado do meu

cotkiiano profissional. E talvez mesmo pOI" isto limitou-me o bom Deus à

produção das pobres crônicas que tenho escrito, despidas de valor maior
que não o de procurar passar para o papel as vagas impressões que me vão

l�a alma volúvel e quase sempre triste.
,

Mas deixemos de divagações, Aqui estou penando a minha inabilidade
manual e a Ialta de jeito para qualquer atividade mecânica, padecendo com

esta fita que se enrosca nos arames da máquina. Ela já está gasta de tanto
sofrer os duros golpes digitais do meu garimpo jornalístico. Deve estar en-

Itediada de se submeter todos os dias a estas palavras oPacas, sujeitas às

variações _ tão- poucast v=- da inspiração e do sentimento, que até se deixa 'ffl'[

I'
�air de la:10, desfalecendo de tédio entre as rer:agens 8mpoeirad�s do meu I�t

I' 'I',
�1:tt.umemo de trabalho, SUJando-me os dedos a tentativa de faze-la voltar

]1';Vamos, fitinha! Coopera comigo e fica bonitinha aí no carretel, pois 1:
112,0 falta muito para acabar e te prometo que logo depois te dou o descan- .'
80 merecido. Ouviste tantas coisas de mim, sôbre teu dorso' passaram pa-

II�Ilavras modestas r::as tão cheia� de sinceridade, que te peço para teres mais J 1
um pouco de paciencia e me ajudar a a terminar mais esta fôlha. E dessas : I
palavras quantos segrêdos guardas, fita minha! Quantas coisas' de mim II
ouviste que não foram publicadas e que guardei em certa pasta de papéis ! 'Ie que um dia votarei a ler e então pensarei que tonto fui, curtir essas má- ,

goas tão pueris, tôamente pueris. .'
. 1.1Pois parece que êle me ouviu, íntima dos meus pensamentos, solidária : �

amiga e confié18?te das.minhas jornadas pelo' reino flutuante da ínconstãn- I I
era e da nostalgia. Ela voltou ao seu carretel e- nêle se deixou enrolar dócil ! I
e mansa, submissa à minha vontade racional de quem tem um tempo . a i :

vencer e êsss tempo é questão de minutos.' i
I

Contudo, dou-lhe razão. Ela tem todo o direito de rebelar-se contra as '�
rudezas que a tenho Infligido. Não se trata de uma Íit� azul, qual as que ,�J
usam as Filhas de Maria, nem de ,uma -fita verde, rosa, amarela ou rurta-, 011' I

= E' apenas uma fita preta, coberta de luto, uma triste fita de máquina

-I'iiD.e escrever que dentro de alguns segundos irá parar, levando consigo
_

mil '."segrêdos, no fundo de uma cêsta de papéis usados, naturezas afins de pala-
II

v,",
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A VELHA FITA

, '�.
,,�,

EM FAMíLIA

. 1
O Gov\en!1ador Ivo Silveira, . a

Primeira Dama· Dona Zilda e fa
mília recebem ria noite de hoJe
para um jantar íntimo no Palácio
da Agronômica o, futuro Gover
nador Colombo Salles, Dona Day
si e filhos, comemm'ando junto.s 0_.

término do ano,

Já na. próxima quipta:_f,eira, dia.

31, o Governador d''2Íxará o Palá
cio da Agronômica para que a re

sidência oficial possa sofrer as

_obras de reparO e restauração a

,I fim de receber, a partir de 15 de·

março, o futuro Chefe do Execu

.1. ti,:ó. Vários operários' do 'Estado

ii estarão mobilizados no trabalho
que deverá concluir por deixar in-

�

I teiramente remodeado d casarão

I'
da Agronômic:a. O Sr. Ivo Silveira

I passará a residir na sua residênc

! I ci:õf partkular à Rua, Tenenl',e Sil-

,t vei!la que, a�esar do nomé; é me-

Il! ::,:;inddênciaI' Quem disse que fazsr arte em
J
f

i
Florianópolis é ofíGio de diletan
tes mUlto se engana, Os artistas

que colocaram seus trabalhos na

Galeria de Arte Nossa Senhora elo
Des(;êrro estão bastante sati.sfeitos
com a vendagem .elas suas obras,
por oC,asião do Nat8(l. Aliás, justiça
seja feita à Companhia CatarinEm
se de Crédito, Financiamentos e

,

'Investi'mentos, que soube mu�to
bem colaborar com o mercado de
artes plásticas proporcicnaudo o

m'édit('. dirl<.to ao consumi'dor.
Os proprietários da 'Galér:ia N.

S. do Destêrro pOdem não ter des
coberto o .mapa da minai' mas che
gam lá. \ ' \ I .�

:11 •

TERNO BRANCO'
. -

,

Os adeptos do terno branco es-

"I
t'ío sA.tis.Eeit.íssimos o anúncio
com a volta dêste traje que foi su
cesso há alfflU1s anos à macia atual.
De todos êles, o mais notório na,

Cidade é o Senador Alciôes Fer
'reira, mas o Sr. Japy Fernandes
tarn:)ém' Jigura ,entre os tradicio-
1'18Jistas que o �dotam.

Mas O\,.-'e o terno. brapco possui
,'1 In, ior n�mero de adeptos é no

lil.�·I!
Poder JU"I,Iciário, onde nada me

H nos que trê, Desembargadores os

, I UEam e conthmarão a usá-los: Nor-
I berto ·Mirando Ramos, Eugênio

:1 I Tromp�wski Taulois Filho e Fran-\
cisco May.

ESTÁDIO '. \

: ....T'lII�
O futuro Governador ColO!nb�

Salles tem sido muito r'2ticente

Ln
tôda vez que

_

é indagado sôbre se

1 .

��np;:mç:;pwAAi!!M'''K'(W p;przrQfJ, IR lInnvrrm

construirá ou não um est�clio es

,taC!'ual para Santa Cahtrina. De
�l
'l.)certa feita;' declarou mesmo que II

não, concorda co.m o local que foi

�iescolhido para li sua edificaçã9. 'IiQue não seja por isto: mud,e-se

,à local, mas faça-se o e.stádio. O 'hi'
que é muito pouco lisongefro para 'I". Santa Cata'l'ina é o 'fato de sermos II

provàyelmente o único Estado' 411brasileiro que não possui em sua'

I. Capital uma praça esporÚva que'!
dispo�ha das mínimas condições I
d� c.onfôrto e de capacidade de

I' IIpubhco.
"

Aliás, uma pessoa, a.fetivamente

I"jI,ligada ,ao futuro Governador disse
que êle' não será insensível à. pos'
sibilidade de construir nosso está- . I
dia num local que lhe pareça mais IHpropriado. Conv,ersa vai, conve;r-
Sf:t vem, lembrou ess� pessoa que, lisendo o Presidente Médici um alJai
'xonado por futebol; Santa Catari- I
na poderià h()�11enageá-lo dal'do o.

seu nome à futura praça esportiva.
- ,

-, \

RESTAURANTES 'I
,

"

Os restaurantes da Cidade hêm J:
que poderiam capriclmr mais no I.
seu serviço., prinCipalmente ag;Ol'a i
que é chegada a estacão do

turiS-jlmo e a, nossa Capital alimenta a
,

'1pretensão de ser (bu VÜ' a ser)
n' 'Ium centro turístic_o. O SENAI pro- \

move com certa regularidade um"

cürso para garçons,..- mas infeliz-'�
rlente acho que já não o mantém �I
por absoluta falta de frequência; -II..embora garçon' seja o que não fal- "

ta na Cidade.
Com raríssimas e hon1'os::\s ex- I!:

ceções já de todos conh2cidas, a J
quase totalidade dos restaurantes l!
cie cJ.asse média apresenta um l'1er- JIvi,Go deficiente e até certo 'ponto -�I
deS?h?nador para a\ veJ.pídades I!tunsbcas de FloriAnópolis, isto. I

sem falar na .qualidade da comida -_I
que só E\m alguns poucos lugares 1·I!i" Ié tragáveio

�
O JóqUEI DA PAZ iiiFI b'd de ,i. ,ece 1 os com banda música ',I
e foguetório; chegaram ontem dO: IRio de Janeiro os seis primsiros I., Iexemplarés de O Jquei da \ Pa,z, o

lIvro de crônica que Paulo da
Costa Ramos' estará lançando 118,

noite do dia 6 de' janeiro, no San
tacatarina Country Club, com co

quet.el e autógra.fos.
Sem falar no conteúdo do' livro

- sôbr,e o 'qual o talento do autor
dispensa qualquer comentário
vale dizer que o volume

\

saiu mui
to bem: arranjado gràficament.e,
com uma

cap.
a original e de muito

II�bom gôsto desen.hada por Anna

I
.

Letycia, a' triste. I. '

,

.,

!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NA LAGOA DA CONCEIÇÃO
, �

� Restaurante e Lanchonete i
� AOUARIUS . i I

� Restaurante: a la carte - peixe, camarão, siri, ostra, carne, galinha, :

'I* bebidas nacionais e estrangeiras, '-

I� Lan�hon,ete: a la �inuta :- sorvetes, cigarros, bombons, sàlgadínhos, : 'II� sucos, vitaminas, sanduiche, qoces. '" " , II�I FINO AMBIENTE' ',' '.
\ i·
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39 dias _' 10 PllÍses _- s.;vião a jat!l
bÓns h'otéis :...::, tudo íricl{Jido _,_:_ arrl);lio�fin�flciamento' -- guia fal:ondo

português, ' ",
P(I!1TUGAL ES�PANHA ,FR.:ANCA T'f'�\T IA .&US'rPI'\ _

SUlCA - ALEMANHA _:_ HOLANDA - BÉLGICA -- JNGLATERRA
sald�s: janeiro: �-7-I4-21 �' fev'e�eiro; '4-�:5 � març�: 11-25, '

'

: :' ';

Inscrições:, ,"

\" , ) ,:'
':

:." ;{; �
.

! I i iVF:!tTU',R EltlpriitsA 'DR TUR'�SMO t'TDA.
," ,,� - ,

� r!l3 Ird,Íano, 23 :_ l\l andar -;- fone 2355

:�� �-m.z---�-�-�sãi!ll _·.�-�a����'

I'
I

,
I '�Casa;d,slouçasl'

, (Che)'érrilNetto &�.Cia. ltda;)
A MAIS ESPECIALlZABA):'DO,:,RAMO - OS MELHORES PREÇOS

\<lSTREITO'-'-rRUA ,.q��.,JjBERÁTO BITTENCOURT,' N:,200
- Em frente à churrascaria "Faisão" -

Jogos de Jantar - Chá - Café - Jogos de Cristal e Vidro

,Tudo para Restaurantes, - Bares - Hot�is.
Peças' avulsas - pratos - xícaras - canecas'- - vasos - bibilôs

_ leiteiras -;- açucareiros, etc., '

Faz reposição de' peças de jôgos de porcelana, de 'quàlquer marc<_! e de
,

Cristais Hering.
'Aberto também à noite.'

i
I

"

\' �
" Expre�so, Blumenauense Lida; 1

TRANSPORTE DE CARGAS 1 '

'I I Blumenau � fone 22�1386 'iii: II ,Flonanópolis � fone 2670 I i
I I

·1' Tubarão - fóne 1070 --- ,

'I !
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Dr'esanatu C i 1-1 iliO" ;
I

II EM SUAS NONAS· IN�T"LA�õES
,Rua, ,TI'a;ano, 5,1·A o "'r!I'1) ,à,

escadaria, da ,Ig.reja Nossa,

( Sehhora' d'ó Rosário)

��?��=�.�����������-�,���®"�,�����,�*&���:m-��������=��.��r

Ar' Delegacia, Regional do, Minis- O progresso da aviação civil no
tório do 'Frahalho ell1 Santa' Catar i- País em curva baixa de desenvol-
na, executando portaria Ministerial, 'vimento desde .o término da Se-
vem desenvolvendo intensa campa- gunda Guerra, poderá ser breve-
n.ia junto aos 3&2 sindic,atos deelas- mente ligado, á uma instituição
se e as 9 Federações do Estado, com quê na aparência não o afeta: a

vistas à efetiva. Incorporação .das Loteria Esportiva. A Fundacão
entidades ao, Movimento .Bl�iis_ileLr:.o Santos Dumont, cujo objetivo" é
d� Alfabdiiaçãó: � ,MOBRAL.. . servir de ligação entre o pilôto ci-
, Segundo declarações :�q sr <:;Y['" vil, e o Min�stéri_o da AeronáuticlBeÜi,'lVIülleÍ:,' delegado ,:cto, lrabàÍ!v), e a qual estao vinculados os gran-
a pal:tieip'açâo>,' ;do,s ,'si�dicáLo.S _> c1� des nomes da 'aviação no Brasil
áre�s rurais.:' BO,l',i;oiic�ntr;arenl;tài� ',' ,,,-' Edu Chaves e Ada Rogatte, en-
zonas: número" cÍ!;t analfa:hetos";nais tre outros - tentará junto às
'el�\(adp-' que 'P�s,'zOj1aS, rül·jianéls � tOI;C' ,

; autoridades federais que parte da e .

na-se,' sem :ÇI6vidq,. muito ·;;rtaís., �tl" ". �,pe,lida' da Loteria seja doada às
. portante, �'qde;)�{,a' -:C:�n;tpª�hà:',$c,r," "": .êntidades' de aeronáutica.

deseóv�lvid,a '; c,olJl :;ltl�is�":�fic�çia, , �., ' -Segundo o engenheiro Rornéu

"Aqüi mesnie. ;em"Santa; Oatarlna. -,-- " 'Corsini, da diretoria 'da Fundação,
condhiú o Detegido.:� várías ;cnh.'· essa medida se justifica como uma

dades pó,b,iica�':é" privaâas t�In::\iÜ:l" " ,.'.1].ecessidade para um país onde a'

.nifestacio' Ó� seu' ,ápôió 'áp;;'nlmúmcl1- '; ,,;tayiáção. deverá reassumÍr seu

to q�e es'tã Jse�tlo a���n.v.�lv_f(l.d�at��- � ,

papel nas iire�s de transporte 'e

�és do� "Ó�'g,�:o�: 'd{deyss-e�; h:�11�a: 171';( ,'
•. defesa:', ela já desempenha tal

- dida aCerj;a:da, �pa.f.a errél.çl�ic;i:r tl·efi� ,

.

"papel' iÍl1 países como os Estados

Ili\i\laIl:leil��,q 'a',laJiab�d:,;mô no;H.H'.
.

'Unidos, onde há 800 mil pessoa's c

sil.'"
"

',,' -,. " ,'� '. :;
, '. :';' �;. , ligadás à aviação; àe cada ' 200

" 'habitantes, llm é pÜôto e formarn-

C"" 'd';
;, ", , , ' se,. por ano, 100' tllil dêles. Entre

,ac ,) ,pr i�ra ��;� °ên;;���c�;n;;:::�ie e ::��J
, c, \',. , .

",", , .,.:' 9.4e no tempo ,da guerra.

0'0'V"a: -'Íl;U'
"

'e'�n':'r;í�l· '11.' 1" "����aG�I�::!�ro Corsini há
.

,

'c
..

' :t':,:, t >"i � , -� , ,duas, formas de desenvolver a

d C
'. " .aviação civil brasileira: o 1Flcre�

O fi I'ri) I' J' � ,

�",: '-,� menta à indústria aeronáutica e a

U I li atividade aviatórip" através' da'
formação de pilotos e da criação

, de uma mentalida,de aeronáutica
. Em ofício 'en�iado

,. �ci pref�ito .

na_ juven'tud� b�asileira. No PJi-,de: ,Caçador, 1'1 .Eniprêsá; B;asi1éfra ,>

rp.eiro caso, "a preocupação üã
dos Correi. sÇ>e ,Telégrafos cQmu- Fundação Santo� Dumont é con-
nicou que 'será, �êonstruidO no pró" seguir' 'reunir as conàições neces-
ximo ano, nàquda Cidade, o nô- sárias para emmmar esse' tIpO ae
vo prédio. dos' Correios;: e: Telégra': üidústria. o primeiro passo senaÍri
fos,

-

a,firmando' qUt; '�, obra está' re- facilidades que o Govêrno possa
lacionada entre' as que, serão cons- dar,

.

como isenção de impost�s e
truidas no exerdcio' dê 1971.

"

1

.. � .

",

Bancos 'fazem
entrega' de. , ,

'f·o',"',r"I"'n:":':,0'';';':'I/a'� 'r",'111:'0' -8':'::' :':,�:: � ::','� :
• ,�.::. \, 'fo"" • h.-� "0," •••• , :,.,J '�"�:.::�<,' .': ,.�

..

"'t
.

,;-
,

:� �::' � ",:.
" ?:� �>:,;» ',:,f
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I,
,
.A J'edp�,1?JrtG<;lnaAa Capt�\tk,es,;-:, : '; '.

:,�t<M:á, inl:®;��:;;'a, l)áttir ': do}��s'S::dét t {: " '

janeií'o próxím� a- enÚ'ega, nas re�
sidências dos contribuin tes" dos
novos fonÍlulários e aei folheto ex

plicàtivo para. a declaração de
rendimentos' elas pessoas físicas'.
O 'llÔV01 modêlo, .

além, de sIm
plificado, trará umà s,érie de ino- ,

vações, facilitqndo o &ép preenchi
mento pel,o' próprio' cqntribuinte.

Cuoperalivas
adquirem
micrOlratores

,Em pOlÍcas palavras. .o 'Prefeito "

Evelâsio Vieira
/

rnl!rcce nossos,

cumprimentos pela decoração de

Natal da cidade. Idem a Comissão
de ,Ornamentação. Lazillho co·

'

rneçará nôvo ano com grandes
re�)l�za:ções. Dm�sl de1ns - ,COll

clusão da Aven�da Beira-Rio e

Pavilhão de Esportes.

As linhas' se cruzam, entrecru

zam e se cruzam nova.mente e nós
reiniciainos na base de Nirlai que
é Chave, para as notícias em li-

I , 'Inhas corndas * Presentes no a-

mo,Ço ela Sucursal de O ESTADO,
no último dia 24, 'no !'Vale do'
Sol", o senhor Oswaldo Olinger, ,

Gui Vieira., Chico Dias, funcioná-

I rios e fàrnílias, da Sucursal, frm,
i,confraternizaçao com churrasco e

chopp ,* G1.lÍ Vieira sentindo o

calOl' intenso que se fazia naquê
le dia ef sentindo naturalmente a

falta de gêlo, com nosso perdão
pela fa,]ta * Figurinista Oleg Cas

SIm, homenageado com almoço
na residência do Dr. Carlos Curt e

Asta Zadrozny c0ttI "spagetti" que
'êle mesmo preparou * O �Goleiro

Ado, da Seleção brasileir'a passea
va C0111 seu c'a,não peja orla de

Camboriú, com mil brotinhos *
Dimas :novamente aberto * Maria
Luiza Avila e o Engenheiro Alba-

,;
no Otte marcaram casamento para

As cooperativas agropecuárias ce

Ascurra e Rio dos Cedros' adquiri
ram recentemellte '\ se�s micro,rato

res par<,l seus, associados, miliziindJ

os incentivos do Fundo de Estím\llú
à Produtividade (FEPRO), instituido
pel,o Govêrl).o do, Estado,
A operaçà0 Ílnportou em C�l'Ci:l

de Cr:ji 55.000,00, sendó financiada

pklo J;jal1l:0 do Brasil de Till1bó, SI:'

guiJdo pr0jeto, elaborado 'por técnj.,
cos <la ACA1{ESC.

Através da mecanização pretendem
os associados das C00perativas re

duzir _o custo de produção e elevar

ii l't:lhiiUJuJade das lavouras arro

zeiras da região.
Informa,' ainda, a nota que, com

a particilJaç.io da' J:'refeIturd Munici

pal" clero e, classes' produtor,as 'rle

Ipumil'im, o Cori:Sélll0 de D'esclivol

vimento 10cHI pl'ompvcu n primeiro
l\Iat:li da CI;'Íança 'poIJl'e-,do município.

"
'

,
,

incentivos fiscais, que já existem
em parte na EMBRAER. Há mui
tos interessados ,em entrar '�o
.campo, mas êsse potencial se, pei-
de diante do grau de especialização
que exige uma ind6stria aeronáuti
ca ef das cargas fiscais altas. Por
outro lado, não há também pro-
tecionismo alfandegário, pois a

taxação sôbre equipamentos de

,aviação importados e baixíssirna
(7%)."
o direto I' da FSn reivindica

pára o Brasil ,ç(cultivo' de -, .uma
mentalidade para ,a aviação: "Aero
rnodelísmo, : vôo ;a vela, aviação a,

motor, pesquisa a�r6náytica e en

genharia; , êste 'é 'o" caminho a se

guir ,no .País.: Mas; atualmente a
. aviação é, uma atividade operosa,
.rnesmo para um, jovem que quei
ra dedicaj:-&'e. a ela; á priridpio co�

mo esP'orte:' Seria rriUito 'linpol'�an'
, te que- a,. cada éstágia",da, 'educa..,
ção ,de unla' criápça brasileirl cor
respondesse um 'avançó no conhe-
cim�nJ1o' a.eronáut,ioo. Entretanto,

é impossível populariiàr a aviação
quando o material· ,de, treinamento,
é caro ou se a hor'a de vôo c;usta
60. cruzeiros e há poucos, aeroclu-
'bes", ,

Para tanto, con�1ui �o Eng. Rq
meu Coniirti, a Fundaçãó Santos'
Dumont prec)sa de apoio: "N�o
pode átender /todos os que a ela

reçofrem porque também está ca

rente, Qe 'recursos' para sl.!as ,ativi
dades. Mesmo assim nóssos planos
são de dinamizar o Gamp�o, esti�
'mular as demais associações de
cla�sd e as que já são ligadas a

ela: União Brasildra de Aeromo
delismo. Federação 'Bra,sileira de
Vôo a Vela, Associação Brasilei
ra de Indústriá ,Aeronáutica e Se
cretaria dos CongressoS' de. Aerd
náutica".

.� .__...-- .....__...�--r----
.

_ .

14 de janeiro nfi Matriz de São
Paulo Apóstolo; às 17,30 horas.

Depois receberão 110 Tabaiara Tê-.
nis Clube * Na noite, de ontein,
d 10/23 o R.' L entregou :a 1ll1-

prensa e autol;idades, as 111enções
honrosas pelá ,cü"JábOl'ação' CO'Ir{
a AClSO, na. Bi;I;Jlibtec:a P,llblica·
Municipal, \ ato pl:ésídídó pelo.' Co
mand�nte 'daq,ut!�a 'unidadfl",Ce!. '

Jacinto de Cà�valho Braga.* ,A IIXerox do Bra,sIl S.A." esta peflhn- •

do�nossa presençà:!�ri!) c9.qL)e�el"
inaugural de :Su'a' nMâ7Agêriciit-em

I

Blumenau, a realizar-se no dia 5 i

_de janeiro� às, 18 horas no Salão
de Mármore' do Grande Hotel
Blull'leI1au * A bonita Cynthia ,

Kru,ger, filha do Dr. Oscar e ur-Isula Kruger, foi aniversariante do,
elia ,24 de dezembro. No dia se

guinte quem recebeu cumprimen
tos pela idade no.v� foi o Dr. Cáio,
Natal Teixeira Ferreira * "Re
vewon" <:\,0 Caça e Tiro será na

base de "Os Batutas". Carlos Go
mes com "Sarp.ba Som" e Tabaja
ra Têms Clube do "Os lncandes
cent�s" *' Sensação na Tôr�e

'

da
'

Matriz, ou ao lado. Circuito fe
cnado f de Televisão instalado pela
óptica .Heusi. Aliás o Rubens sem

pá: faz Coisas que têm o agrado
geral * DL Reinardo e Hermely
:;cllmitllausen contando as' mara

vilhas que viram na recente' via
gem à Africa * Nossa Sellhora do
lJesterro-Artes é uma ga1e�'ia m�i
t� bacana da Capital e o· seu q:'Hl
vite para inauguração foi esnoba
ção grande e geJ;lial * l3rusque
preparando-se para a Feirá do

Tecido, que acontecerá no dia 16
de janeiro, prolongando-se até 3
de fevereiro * N a parte Adminis
trativa do Ginásio de Esportes de

Itajaí será colocado um retrato a,

óleo do Governador �V0 Silveira, Iobra"do itajaiense A. Madalena * IMeus sentinwntos à família do
Sargento Karstens pelo seu trági
co desaparecimento * Enfeitando
uma das paredes da' Suclltsal de
O ESTAva um lindo quadro do
Rob�rto Faus�l, aJém de uma

obra prima de Sílvio Pléticos, a

óleo.

Segundo informou a EMDRATEl"

a cidade de .r3LI nCI1ClU pu.levá, d.i

r-avante, comunicav-sc COiU '"a: (;!u dt�

de Salvador, Bahia, através do SL;·

tema de Discagem Direta 'à Distãu

cia - 'DDD.
Com os serviços íntroduzi.los p -

la Emprêsa -Brasucira ele reLi\.: .nu

nicações, Blumeuau situa-se entre ai

cidades brasileiras que dispõem d

melhores e mais :!fi...:ieüles .Jtel.__IS

comunicação,
"

Esa� ao- ,dú�ce
e.dhorial, de
U ESTADU
Em ofício' dirigid'o CId "ESTADO",

a ,EsGoia .:lUpeÚlh' de AdmillLL

çâo e Gerência, chravés de sel! Di·

relor, t)SLJ ag':adecendo a este j)e
na], o apoio dispensado àquela Er

) cola no EditoridL do dia 17 pi Óx.ll1 '

pass�do: É, o S'egUillte o teor do o í,

cio: ",senhor Diretor: Através d�.

Ú�, vimos apresentar llOSSOS GUmpl'i'

mentos a lessa direção, pelo magní
fico editorial, referente à nossa E"

cola, publicado em "O EsLld'O" TI"

dia 17 próxi:mo passado .. A ESA1J

sente,se grata pelo apoio "que tem
,

recebido deste tradiciona �"semP'" e
nôvo órgão da Imprensal,'Catai'inen·
se. Na oportunidade, apl'eseutamos
nossos protestos pe estima e con

deração. Anteciosamente, -AnteH r

Naspolinl, Diretor".

Colonia fit

férias do 14 Bl
, faz' passfio

, , y

, Em 'no,ta distl'ij:JL1ida à imprens.',
ri serviço de Relações Públfças L,

forma que, prosseguindo suas L,

versas atividades� a Colônia de l",'

rias do 149 Balalhão de Ca!:élJOi,' ii
, , f

" l'eaJizará, os seguintes passeio,s e. IJsitas, com o objeLivo de cllV _rtl, '

criança, mostrando �ál'ios aS,JedJ ;

da vida da comunidade floriaI1op]J
tana: Hoje, dia 2�J passeio à all,

urbana da cidade, com v,isitas "

Palácio do Govêrno, Assembléia L '

gislativa,' M0liumentos' His,ól'ic,;,
Museu do Colégio Catarinense e i""

prensa em geral. }

Dia 30 - visita à Base Aérea d

Florianópolis e, dia 31, visita à P

lícia Militar do Estado.

Produção de
mandioca Im,
a maior' de 7G

Segundo levantainento agrop
cuário, realizado pelo MilllSle �
-l1WO::l SOJBIZl9Fl,l so!;).u93 se

pios catarine:nses, mandioca, m

lho e 'arroz foram as maiores pr,,
duções de Santa Catarina, no au j

de 1970, sendo que a safra L ;

, mandioca, em números aproxim"
dos, alcançou a produção de ..

3.120.000 toneladas; 'a de mIlh
1.368.000 e a de arroz, 216.0c
toneladas.

Para o levantamento estat;sti" '.
o Ministério da�Agricultura uti;
zou uma equipe cle 20 téêni: i

que percorreu, 110S meses de a?!"
to e setembro, os l11unicíoios ti,

,Estado� fazendo ,entrevistas c:
.

grupo, a fim de apurar os índi..:
de produção ..

\
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[J,,r,,,l1i>'''' Esportivo esteve reuuido pa
r.r c.: 0(. � �)3 �',.,Iê] nores d.: .._'\ ,:(1, ».is

1 ,í..,S 1l1�d"iid .des esportivas. Foi um,
.) aúaHL que 111etCCêLI m.nra are ç.ío e

\

I',ô"g_llsa, p.iis em algumas cp: 'uu.ida-
� S ree.mem >S as ro.ues v ;(,;1 .5 iJ Ira

cle.;i-dir e.nre e.sd. ou aqt-'êl� 2 ,. CJ'Í-

JI;;,i: ... :..dtlc Te, coí. Cd. .Li..; ern lJ.h.�HO

p ,�i1<, )) vai .r Lc ico de, atlet., a disci

p�' a as viuJ'_�&s e a categoria I':: seus

arlve s.:tri s. Dep.iis de 'L.a""" j , J la

lhe por detalhe a nossa equ.,«, ." .ru

n f';!:J,�hte de fiuição:
&1':r.l0 - Foi 1'0 Aldo Luz que encon

m s' o melhor do a no, no esp. -rtc do re

rrl"l, Nclsoc1 Chierighini ql:é em me lOS

dr.,:> 11[11 ano, rematlOO no ��l�jl-f c D I: ,ie, "

pr')Jetnt:-se nacionalmente, se ,d) cmu

pf:'�O da cid:lde e d0 Estadc, ncs dnis ti

p,'s de barcos. F.)Í vice CampeJé da re-

f' "� F,tz Azul, pn'movida relo l::.sn':"ia
de Silo R1Ulo, perdendo 3pe iaS 'YI'<l o

Ci:l;';u(.,J. liClg:l dQ VQSC') cl�l Gdlll1� mas

vCacendo L;c;'h::trdt, vice cam"C,l SJip.
fi,P 'e" '). F l'1l1::J dn dJ[1 � C:1m I, ,ô"io
Vilela, venceu ü páreo de 1),,),!L em

PdllU l�iegle em duas (�) d!'l j des

q t b�'nt!d) \IlDa s�rie invicta d- � gau-
Ci1 s q\!e pe(dL�raVa 12 a ";os: C 111- des-
L.. q_ e d '} �!'ln apontanl<)S o fia:' i 1elÍno
/, � ,ir S� :,res j1"j' ter sido tamb._m o

m�:s vi,c�riesn do ano. Come revelaç30
3 escc�1ha recaiu em Arnaldo, Lima que
s rgi,: "O Y')le no regional, passa'-de pa
ra o Oito o"de foi camneão estadüal,
te

. dr� lt�rn1"\ <m l>tter;rnd'l o oito vence

d�r d�,s gauch')s lá no Guaíba, teVdo
l'em'ld" DO 4 Ccom e 4 Sem .no II cer-

1.:II,,,- lf'_I::..I:; :env). conseguiudo duas-
"', !"H-In M:lninelli. \ I

(,�·f'l.r: ;\�ü - 1\.[0 ciclismo da c3nit1al
li r�\·:.d l ��cu 3. reveb-fç::n do ano. For
r�'" {JL' .. il:n:� l'Q":?1e j:)\/�m 0;11':1 dispu
L:," (; f'�;' d',:1� p'.r CÊ:lIJCi s. ;'viÚdo co

rn') rJd 0,'1., ;V\J�l p.:ira os Jogos Aber
"\� n f A.,C :;C:.lD:,Jll por descobrir /a
zra de' reticla�'8�) do ano. Chama-se
J:'vc-I' 'n �üvejra Filho, revelado :para
n 'n[,(Lll nel'� eq'1ipe do São Paulo eDl

69 e em 70 conseguiu a quinta clas

s;'�;(:3çã':.) no certame estadual de ciclis-'
m" [ice c3mne'ío dos"Jogos Abertos
e c�m"'e�o es'adual em velocidade pe-

'

: \ fi", eire"se cr'm o tempo de 1 mi
n"tr), 11 segund' s e 7/10 qtie é tam
b:m rec"'rd estadual. O destaque do
a"l fei \'\'aldqmir@. Dias que ajudou' a
c nq ,io"fH pela equipe do Amazonas
f1f. l}h'me'1(lu o título de campeão es-
� --i gl ,f, l[no ftl�m' de ter levnntado
[, 1':'1]-' de c<imneã,) individual (1,',s Io
f' :; '-, !_'el'; s ele ",Santa Catarina desen-

,v 'lv;d ··s em Co"córdia, em outllbro.
(' m') (' m"lh"r do ano, al)ontamos
A "'r r,f

_ '1:l""3 çla Amazonas

,

ano
to. Foi.' sem dúvida 9 mais regular de

tôda a temporada, �et:ecendo portan
to o nt sso registro, -

FUTEBOL - Da Costa do Ferorviário
,

foi o ílde ganhou votação unânime em

nesse escolha, para o arco 'da seleção
,do ano. A linha -de zaguei ros ti vem.is

;Vilela (!J, AvúL Hamilton e Ladi.rho,
ambos do América e: Raulzinho do

".' :Âvai, 'os máis' votados. P;ra o meio doe
./. , ,

.camp.r 'Kuasi do Payssa: dú .e Gilberto'
Cesta do Juventus foram' os escolhidos,
cabe d. aqui destaque tamb m pa. a

I",j" Everton do Pnyssavdú. O .ataque
Mareio do' Ferroviário" Rvm a'(b d i

J .ve.itus. 'Chüjuinhó, do Olímpico e

Di rceu do, Américà, mereceram ,3'5 p: é

ferências 'gerais; Eis' 'p'onanlo a nossa

,sélec,:,QQ do ano: D3, C�sta; Vilela, Ha

riiillal1, Ladinho e Raulzinho; -\(ussi e.
Cilbcrt!:) C S18; Marcio, Romualdo,

,

Chiql_;i ho e Dir.ceu. A grande revel a-
"

,

çã;) do a'lO,- foi Beto do: Rignei re,rh�e

te" do sid�, apontado por unanimidade

,
de ,vot(>s. f� revelação. dQ' apito -foi RQ,
'gerio O�)ório de Lages, que cumpriu,
exCele!�les atuações dum ·,te a tempora-
da que chega ao seu fim. Aos desta

qLl'e" do a'1C" os cumprimentos da nos-
sa equipe de esportes' da "do por encer

rado o nosso ÜabaJho de os melhores
fi '" '

\
'

OS DESTAQUES ,DA IEMI'ORADA
Aqui 'registram"s as fa,Ça�has d?s

atletas catariner,sçs que .conseguiram
.
nele ii' seâs múitns' destc\q!Je eni, outros

F<"ad,�s 011 Dalses. Vejainos então a

GlIJeria de Dt;staques:
,

INl'EHNACroNAL ---c No âtnbjto na-
1 • ','

J.
• '�I •

clOnai destac!i'e P:l(f)" o clcllsla catan-

lie11Se Luiz Ca-rlss Flô,res 'que mantcSm

,o tftulo d, evice catllnefín IÍl'r�clial de

�stnlda e que ainda ,d'ia -]8 ,último ven-

�eu' n9, 'vt'lôdrorno' d,�' Uruguai lima,
,c_(llllperição inte-m3,ciollaL ra�end') AS

8Q, vollas" do circuito com'ml,ita fintle-
"Zá:, e caítlgoria,- me�ece-- tI> 'aDlaIF; I�. d "

públic;-.. f Lui�� GRr-los at"lalm�nte córre
pela. Calcii de são" Pa�llp.
Gainete, 'o �rqlleiro .q'.Ie atl1a ;Jel',) 1;,-

,terIra.cion'al .. de '·pôrto' Aleg]:e, ba!"ndo o

re�ord mundia.l; de 1203 minutos �em
ser '_vátado� 'fi'gura aqu�' �a nossa �a�e
.ría·"d'e destaque i'n;ten13cionaL Ado, ilf

qnelJ:o tesei'va da s�l�ção brasileira �1' le
cong;'listoll� {)

. .TdCa�'pe"nato M\I�dial

d� México, apar.ece aqui. NQ' �'l1bi;o
i1�c:'io�àl tivemo:s ,c'lmpeões tl�taduais:

, ;WàÍdomiro, 'e, Gainé'te; ,BiCampeões:

de L,a�és. Al:'llll de desportar para o

t�"is de mes:! Ademir chegou ao Útu-
10 d� C�ml1f.'�f) est8dual jPve-il em

c�111Det;ç"h 0rg(mizada peia FAC e d"s
d "bndn 'na canihl 'O, de�taCj"e (Ir :"1�
ficnfJ cnm O atlela (Fer�::l Ido '�'I ir'l
d" Ch']:.1" D'l7e. na (Jl'a1i.�nde 1,,',
pe�'l eSí:.1C\'1}11 em dupla �nq11anto CJt!
o 1;('rÍ1e d, 8�(). foi O,-li T(r,s�� II '

�
,_

zeiro ele J,�i;ville ql:e 31"111 de r, ll"r

n8 ('(.11':1'e c�mnefí estnd"31 de 7" "li
t,lTI1bém campeão individual da te n,�o
rada.

A,!'j ,íí':l'�!"l\�O - No cham1rl0 er'lnr

te b:::sc, a fnlh de_cnmne';"'-'s (' 'p.

te nano (J1I(' she finda, prejl!di(, 11 o

nosso trabaiho. Não houve o es; d'lai

Tomon po�se, dominoo" f'''h
m:'lllh5, a 11()V(\ direto1"'l do ("],1-
b,:, Ôr. ReQr1t'ls Ardo I \1-:;:, ()f) 't]1-

[lidnclf' e� .que foi ofPrpridn nm

coquetl'l :lOS nrpO,fnIes Pln rQ"o-

7ijo nelo tr3nS"11:jso, nê�sp rws-

1110 dia; do 53° 8<lli'lpró'íl'io de
fund8cJo do çrrr'P1io "lvi"llhrn.

O clt'. AdcThal R?mr,0 01 f'jl fil,
novo !lre�jdente rh CP A '[ .,

r

c()mn�j",'CCll à solenid1'lr, C(' ,"ti
tuinrlo isso fato marr:J.nt� n" vi
da do PT('mio da rn n Ni,�� r ]1'l.
O e\--(T�vf':TIladàr do P<;t'1rjr)\ ('nn
VI:fSOll d�ll1or[l(hmpn1e (nm os

rrn�Pl1t('S, lembrando 1"'1'1 ln'a
p:o:t'le ,la traietorj", (]0 i\lr1n r '17,

quando, C01110 ,remador, empres-

_ _Jr,._ __

"

__

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

I'

Esportes �

melhores
,

do
prcmcvido pela' EAC devido a falta
de verbas e os Jogos Abertos nãh fo

ram realizados devido às chuvas. Res

ta-nos todavia ap�ntar José Maria ,t-fu
r.es cerno o atleta do auo, pet., 'seg,,"
da vez. c vnsecutiva, pr-is, participou da,
São Silvestre representando Santa __Ca

tarina classificando-se em J 079 lugar'
�IHI� .05' 3110 disp.ua.rtes. c F_,'l aiHd� o

vencedor da Corrida Cc da Fogueira, dis

putada .anualmeme 'nesta capital," co.

brindo o. percurso no, tempo de 28,Jtii-
�L:tLS e 24 "segund ss.,' " �l' J/

- - ", I ' '

IATISMO � Walnr-r Soares e Anto-

nio Dondei 'a d�pla: de' destaque do' aJ1Q"
com a conquis�a' do título d� �ampeão '

de 'prova l;Pci;:>nal prbm'�vida pela cEs: :.
'

cola Naval da Gua-nàba.ra,' na' "j:laSc•
sagem c!o ,seu J�!bileu' de' Ouro. )��'� 'o

q.'im Belloi:foi I) destaq�,e' do áilO, aó',

vencer as d'ispuias' do XXI. :Calnpe��a.
to. Brasileii'd de:. barc,?s par� -a,'cl�sse'
Sharpie, d;�pllttr�lb n:esta c�àpitaL. Í'l1rê,
ma, dCl pL1pla com Paulo Li hares e t('
faLda da dupla campeoníssima,'-o títu-

lo inédiio no Brasil' de TetraCampeÕes'
brasileiros, 'OtávÍ'J Fel' ·'al. des, I íç,l a re-

velação da' temp_i)rada. 1 '

KARTI8l\10 - D�se,ny,olveu-se pa pis-,
ta ás:áiticH da Clve lIdn' R�,t)ê JS Ue :j �I'

ruda Rf_lmOS e na de Coqu,eir.os ,o pr1c'"
meiro tórneio de \;.ar.t, m-,dalidades, es-;, I

pllrtiva que, ati giu bom índice ill�m de

levar aos locais dil� disputas ,'grar,de·
público, Ve(jcçu-� o jovem Plinio De

/Nez, ficacldo c�I;l1 t1i7 o des[aq\.:e de,

ano.! '

I

FUTEBOL DF, SAL lO - Màuri, jo-

(

gad:Jr 'c,--,lOl:ed ,do Clube Doze de (\gôs
to' me,'ece!l as' honras de o cráqlie do

ano, Suas ai unções foram sem_nre, d1s:. '

tacadas e com a sa:da de Riazoto;' dá
eqlli,pe, foi ,guind:!do a condição .de ti

tlllar, ,sapral,dc\-se TellaC'1l1111e(Í": re"i>J
na! &, campeii\) estadllal'í?elq,Cluhe D',)�
ze de, i\gôsto. C �nE\ revela�'ã9, ap.�nta
mos Paulo, �iQ_,H�lio' Moritz 'd� ,L��es
que a goleador dos juvenis e, l'!�s�3n-
d" para a eq_uipe titu:lár conti�ll(;lU.' co-
1'110 artilheiro, se-ndo"urn dos provãvei�

,
. ,

convoc�dos para, os treinos 'dá ',seleçã,9
barriga-verde ql)e participará -dr; brasi
leiro, zona ,sul O' Clllbe':do Campo f9�
o destaque do a110, 'conse,guindo" çlÇíS-
si ficar-se p�ra a fase 'fi�ài do, �stadua'l
dúr';tandQ , an Clu'be D '7� ,1qn(;, ',�a
FAC pm 8 -x';!, na inai�r goleada ,ün
p-sta .at6 hoje_ á

.

�quip� dirigida íi�r
. )

Rozendo. Liína. José·_Acáció· dós San,�
tos, foi o 'árbitro 09 1 cla teh:tfltiruda·
e também à grande ,i:e\lél:.tção 'd�, "Iua-,
dro de f\pitad<1res da' Federação Cat;l-

I . "
..

'

ri"e--se de F"TebQj de Salitr.. ,

TIRO, AO ALVO - Êwaldr, 'Rito� por
.

ter conquistadn o ,tÍtulo' de campeãq,
na mai�r competição / de: ürb, a:�' alvo,

ne O' destaque ;i:.da'
mesmo t0'tneio classifica-r os ,seis '1n�'
-lho'res atiradores numa sê�ie 'd� séis ti-

ros. Ewa Ido Ristow pertencente a So
ciedade Ipira:-,ga de Br"usqne foi tam

'b�m o grande càmpeão indiVidual so

mando 346 pontos,
VOLErBOL - No vnJeib01, Rnmeu

volta a figurar nesta noss! galeria de

destaq Lies pois mereceu a nossa indi'
cação como o atleta mais brilhante da

temporada. Graças a e],t:, o Vasto Ver- ,

'de de B1umenau ganhou o Tetracam,

peo�'a'f,) estapual da mr;dalidade.

BASQUETEBOL -- Depois de ana

lisar detidamente as condutas dos atle-,
tas' que mais brilharam em 70 fi pre
ferência acabou .ficando com o vetera

no Torrado do Clube Doze de Agôs-/

Notícias . diversas
taval seu concursei a,s /ôres branca
e vermelha.
A festa transconeu nil'TTl am-

biente (dai melhor 'co�dialidade,
demonstrando os novos. dirigentes
aldistas os melhores propósitos de
sO,erguer 'a ag:remiação, fazendo-a

.

recuperar a h�gemonia do remo

barriga-verde.
.' .

JOÃO HENRIQUE APTO rA.
RA TENTAR A COROA

MUNDIAL'
o pugilista brasil�iJ::o João Ben

rique, que cons�gÍ1iu manter o tí
tulo de caiiJrpeão Sul-America,rio
de peso meio-medio-ligeiro,- no

.-cauteando no terceiro assalto o

chileno. Mário MoFni, poderá, ;3.-

A,
e' Campeão ,do

.

I"
'

,

s' ajudaram na ·façanhá
,cónj�nto tricolor:. Jairo,

.

arqueiro, hir
m<;!ia m 'dio e -Mickey () grande arti-'

. lhelro 'dR etapa fin�l do R ,h"e'�'"

Ai estão os nomes-que :ganharam des

taque em 1970, oriundos do esporte
catarinense mas brilhando t;m outros

Es':Jd,:,s e em outros países.
: E conl êsse registro chegamos ao fi

mi. de O� GRANDES ACONTECI

l\IENTns ESPORTIVOS DO ANO,'
corresp0Ddenle a i 970, especialmente
p�Ta o "O ESTADO".

'

A todos os leitores que' nos acom

pallharam e nos deram SLlas al'euções
nêste longo rrglstro, os mel�ores votos

de Boas 'Festas e um felicíssimo Ano

Nôvo. I'

gora, enfrent'ilr no prOXlmo mês o

italianq Bruno Asc"ari, valendo o

-título mundial da categoria que o

lutador europeu detem.
João Henrique,· como se recor

dam há pouco nienos, de um ano,
no Lua. Park, em Buenos Aires,
-tentou ser campeão Mudial da

categoria, versão- W,B.A, mas foi
batido por pontos, pelo detentor

d� título, o argentino Nicolino
Locche,

-

E.le tinha 16 anos, qu'andó com�
çou a lutar sempre sob à orienta
ção de Valdeníar Zumbario, tio
de f:der Jofre e um dos sÓcios da
BeI-Box, empl-ês'a, paulista de. lu
t�s, com a qual êle .tem contráto.

) FA!lRICA
Rua São João Batista s/n

Agronômica
Fpolis. SC.

Carrollssel
I

'

Não deixa de' ser urna ?rande
verdade que, mecê dos estercos

quase sobrerrianeita de esnortistas
vinculados ao Avaí e, Fi p1,] ei re-se,

. à frente dos quais se en<::o".t·")m

OS srs.· José Amorim e Nilton

Spoganicz. resnectívamente o fu

tebol da Caoiia' d-u tyTl nasso a

fr�'1t� ;f� '1970,' O n"i''1f'iro fei

cartaz sensacional onde ouer que
se aoresentou. eh('(Tando a ser

considerado Dor muit�<; como o
) , ,

.
.

Provável cainoeão. Mas muita

coi�;a conspirou "cont-a
.

n ",1,QU-
.

Ião" que acabou' m!ffi il'1"�nrp,s
sivo quarto posto. () S�[J]Jnào
trouxe múitos, l'ons valr;ye:s )/ara
o seu' el�nco,' mas nada dell c�rto,
tanto que somente a,:óra, com o

Camneonato' '.encerra'do, é qne o

alvine.gro encllnt1'Ol} (1 �c.1J vP'-O'l
deirc)" iOQo, muito E';,..qb�r'l tiv<"sse

p�rdidó "0 seu nOl1to rito o P'X':
fl�mellou'ist3' ·.hrhas. :-nr íl\1,:,,,,ti'\"s
fin;mceiras. Mas Snofia"ir:? e sua

t'urma parecem nTdnr>'nofl� fi en'o

servar o que C\)"(jl1;otgn,m rnm

muito 'psfo�co> inclmivo n nr'ep�
rador Ítalo A rn'iT1o Q11° i'Í nrnvr.u

(111':, é bbm com, ÓS �eus Dunilos
1!tnidad0S a SlJ'l m'l11eiro• '-:-'rlOl'1.
,vir a obter melhores resultados,
emhora . tenha-se que admitir que
o ,Fioupirense E'S(-cH6 '''n'1:S ""tro ::]

C'0"(lnist-ar o titll10. -nn """ ri" <0'1

Jnh:1all de Ouro SP comeguir a
! •• _

I I ' -.

, ann_1<;lcao f dp,- DPlp m°'lOS, meIa

dú;'; q dI>: inO'<i,d0r:s rh mp1hnr6s
aoticli1es f;;kas" PO' té('"i(',a� do (11lp'

('s riUf POSStlP.' O mf'SlllO se t1odé:
rl;7>'>1- (1" II 'I9{ n1)P n",)S�'lirl".:,-1"
b?>�s óihpir<is v'ai, i.� no próximo
rnps', 'v'nltar" a 'SW'08r os rno:""r
d'�s O'lúrhllS.� .n'1,·qn::l,p"lSé:. ('�,Ti0r:q
e tlfl1.l1ist1 ohiati<''Í'lrl''''': anlli<i�:;()
d�.' um nT",ior 'míma;o ne 'ir;rTq'-h-
'ras ::ictn se', 'n JT1_"'-C-:"QO, d" i'otprjnr
elo F�ti1do não Ih/. fn" nródigo de

20nquistas de material humnn,o.

'x x x

.

,Rp'petim6s' de'mos 11m r'>.��o q
fl'!'i!1:te"'em .70. mAis isto aindq à

pnuco pm, nw;;,,�, dn n,���.,' :""rl;_
,,'iI) de' m�tron�1e' b::].rri(Ta-vP'-{�í!,
talv�z a ;úryic� nn "';Í:!f" 0111'_ Srif,.�,
cci�· ;'t-.J'q c0*t�;"H'>., i'lrnqic vi�t'l
ll.· H�,�i,'li� do interior'. do Esbdb:
A "Ntirri:" V�7 IlpO f�..."o� r;"""nei'ies
f'li no 1n� d� 1 Q�( ";''1nri.. O

p",]lq R <1Ti1ns,· nnif'! (lllq�P rel�!J'l-
d�' _31l. e�Il;lfci:n,,�to, tanto 011e'
f1'=l0 �'f"';O--O""Clll C'>cto �l1r� �\o.,....,

,

n?"'q

um' ,i�f::Jnto-iuvpn'il 'r€('u"p"OI] n1-

na. ç}�itil'í ·;a hp(Tf'r"oni'l b'1.r-
, ri;fJ;::l-Ve;rdo :Ol]e, 'f!i'11v;U" não, " du-

,

c�i.4�it���l��j?�nr)!i�(��:;��{;;'::��?���")
, mA�, o ú1ti;n'o· P'fRTn,io a ser cam

p'P�'o, 'm:;'tronolitaho n ser (''1.rY1-

T'Pi'íri, �li-1s tetnicA-mneão ratqri
nense_ foi, o. Avaí: Q_lJe at� hnie
conserva- -lI lideranca de Clll1f111is
,tq,S m�xjmas, C(]111 s:"t�· tit1l1ns,
contra sPls dos' Fi"l1p',·an<". cin
co do Metronol

-

de O'ir,ilím() e

(lll''\tro rio A ;"'éri"a, ria TI,i�"il1�,
T'8r'l citar sõmpntp o� seus máis
próximos perseg!1idores,

x x x

I ,

f: verdade que 'deseíamos 'o

�iÍ�rC!Uli1Tle'to do esnOlie-rei f1to'�
rí1nopolitano. mas isso não quer
dizer que querp1Tlns ve"_- () fJ]tebnl
do interior rele!I::ldo 8 n1ano' se

çundário. Lon�f' -dissn. O que que
rfmns' é ver Santa C(\hrjna con

S"911ir a nroiecão neCfs�ária na

ra f:17er iiis ii }na,.tir.in::w?ín na Ta
C'1 di> Prata, cnns('!,J:uinclo-o, aual
(lllpr l1'rn (lue for o nosso repre-,
sent8nte, temos o dpver de cons

ciÂrwi1 '0" nrestifIi�-lo alé o seu

dorl'Y',derro jr)!;fO.· O interior . do
Estado é or'ódiQ:o de valores mui
tllS dos qüais brilhando: como al
guns dos nossos, em outros cen

tros. Do que nrecisam0s, C8sn �e

positive, um dia, a nossa inclusão
entre os disputantes da Taça ®
Prat�, é mandar vara" os C�T1tlOS
'd/e lu�a 'uma ve;d�deira seleção,
fornecen'db' os clubes ao contem
plado, que terá Que srf o C3Joi'�
pe:ão c<itarinerise da" ocasião, os'
,�él!!ad'of<es que, 'l:Wod o<f:i necps�;+grl
par� o forta]�dl}llento do conjun
to.

--,.-. ;"rr.-----"-,.--- õ__i"i·ij,i_�õi": --11DE' REFRIGERAÇÃO LTDA_. ! r ,

, \-I�

I

End 1:elegr.: TH ANSVALE'

j FLORIANóPOLIS RECIFE

I ' Rua Max Schramm, 242 Travessa dn Hapo,,, fi4·}\"

"
i Pone: fi3fi3 - E_,üelto

.

Fones: 44117' p 4nB�!8 i I
,i <:ERVI!Vi0S �E�, PARA SEf?VIR SEMPIH� I

t��,"","""""��;'�';I"';""'�_.i............__,.",.:",;,�";;.-..w:';�7""",,,���;;..i--",cr.sE\

i-;;,���,w�"";';'·"...iiãW����"';;"""""W-""",,",,,,,,�";;;;;'.'.iiili�iN·�;"'';-�;'11

111
DIPRnNAt !rl:II" !' Hua telii)t' S�hmidt. fifi -, FOlU' tO-á!

':1',

.. """ \".jj." 1'11" !If (''''ilHO'' ("":AII'"
,

� Volkswagen dzul ' , , ' . ,

ano ?Y "

,� ano 6:1 '

,_ Volk�w2gBn branco ' . , . , , .' ' .

fi Galaxie LTD - pouco uso
'

, " , ".

Itil111al'Rty , . , ' , I, .. , , _ , ; .. : , anO 66

I,. ,6,PI'O "Tjll,ls , ' , .. ,. , ! ....•••••• ' •••.

M Aéro Willys '
" ..

!,j
Cü]'('e I [' u pi" . ' .............•...... , ' , , , .

Tlm2( Willvs .. , ., , , . ',""'
'

'Rü,�'al Will�s .,.l ..

'
•. ,:·.·; " ······,·

1 Gorrlíni ,o •. , _ •.......•......... , ..•.•... , anll 66

I Esplanada pouco uso , _ .. , , .. , , . , ,. ano 60

L_rT=-u=�=:::=-;;;,;;�����"'-=-::--::;;�-,;;,;;;;:-..--c:r;;...,;�"'�....."'�\ '

Dl I
-�.-- .. �_. � - _. --�. - .....

1_._,....'II1Pfiil

INDúSTRIA E COMl<'::RCIO
RUA 7 DE SETEMBRO, N° 14 - FONE 3095 CAIXA POSTAL 775

FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

UMA ORGANIZA(�ÃO NO ,RAMO DA ru<:FRIGEltAçAO A

SERVIÇO DA GRAND,E ,FI,OlUANóPOLIS.

LOJA DE PEÇAS E ACESSÜRIOS
Rua 1 de Setembro, n? 3

Fone 3095 - CP, 775

Fpolis. - SC,

ESCRITM! 10 E EXPOSI<ÇAO
Rua 7 de Setembro, n ? 14

Fone :1095 - CP, 775

Fpotis. se.

OFICINA ELETRO REFRIGERAÇAO
Cais Frederico Rolla, co

Fone 3O'r)5 - C. P. 775 - Fpolís. - SC,

'� '", <.� '"
,

� �," ,
'

TRANSPOJ;t"l'ES DE CARGAS - eNCOMêl mAS - MIID/H4ÇAS
(

CGCMF N\l H2 I):�!I,OU

SANTA CATA1t!NA ,_ PAfl_i\NA _.:. SAü PAí �L�,) __ o BIO DE ,lANEIHÜ
- MINAS GERAIS - PEnNAMBUCO

MAT1Ul ,- BLUMENAT.J :_, 5;anta Catartna

ALAMEDA DUQUE DI<; CAX:lAS, 160 -- I;'(INES' 22-111J5 fi 22-1840'

F:ND TELEGR.' '''TRANSVALE''

FJLIAIS:
RIO DE JANE:!RO

Rua NOVá Jerusal an: 4B2

Fone: 2·:30-20·96 _.. i3u('Stl('l'�S(J

End. Télegl, TR·\NSVA'Lf�

SAO f'AULO

Avenida do Estado, lfi24/34

Fones: 227-29-34 e 227-68-82

EmL Tel.: TRANSPOVALE

'BRU<;QUE
Av, F' de Maio, 100

Fone 12�9

Em!, :relegr 't'!{I\'SSVALJi':;
CURITIBA

,IOI.NVILLE

Rua ,Dona Fra ncrsca 3399

Fone: 3íl9D

f\ELO HORIZONTE

'Rua Rockef'e.ller . 66t4, \{ua

Fone: 23 3453

End Teíegl',: 'l'HANSVALE
A G e N c, I A li:

\1;11'(\',,1 ,Vlil(:f"'ü, :.l15

Fon�: 22,9[:1-44'
I',agl)illha

RIO 00 SULfTAJA!

Praça Vidal Uarnos, ti

rofie: 183.

Arlstiliall(\ Rarno�RI.-!il Cei,
Fone:

ano 64

aT'O HS

ano ü9

ano 69

ano fi5

ano 59

Corcel 4(portas luxo

r ga .. lulvmóveis
COMPRA VENDA E TROCA IU� VI'�I('ULOS

Rua f de Setembro, I j Fone 3gStJ

CÉNTRO
, 1 Sedan Voll,;>wagen

,

............. , " :
.

Sedan VolkBW"gel1 " •. , ...••....•.•••. , ••• _.
..•..•••••• , .••.• ,.

Hural Willys ,

'
'

'
, .. , , ,

Gordini ." ' , � , .. ' , , ' .. _. .. ' ,

:
' . ' ' ..

FINANCIAMENTO EM Are 30. MÊSES

r 'i

lI .

,

..

,

i (
, 1

\

J

til

t:l4

jt���;��i�����:i.;�.�.-����'"�ln'-
LOBO & DjUJSSf�N � Cll�, l/rD!.

CQ1\1ii:RCIO DE, AU'l'OMOVEI8 E OF1CINA

Rua Dr. Fúlvio Aducei, 952

VENDE - TB,QCA - FINANCIA - PONTO CERTO

PARA BOM NEGóCIO
,

TFl\fOí'l PAR.-\ VENDA: "'l�
Volkswagen .. _ .. , " .. " ••••.....•. , __ , • , ..• _ .. _ .' a-no 70

Simca' Tufão '. ,_
' '., . , , ',' .. ' . , .• , . , .. , .. , •. ano 64

D. K. W. _.,' _.,-" _. ,,' ., ,,' ., _ .... ,. _, .. '"., ano 63

.

'..:
, ', , - . , .. , .. , .. - , , , , , . - .. , ano 63

ano 61
Aéro

Kombi

IJeep
••••

-

,
: •••• 0 •••••••••• •

<In.') 51 '

;�!íffi.wawmeT55ãffiií������D�������:-��

11' ..JEHDIROIU\· fAUT�l'MÓ�/EIS
Financiamento até 24 ou :10 Meses

Rua .... Imiraote IAlb1lego, no -- Fdllte: 2952 -:- Florial1óp(,!is _. S. C'

Volkswagen ... , .. , .... ',"'_"""
,., .. " ,. ' .... ,. ano 68

ano 65Volkswagen , , _ . , J; •• _ . , ••••• , , -' • - • - , ••• , • ,

,Corcel (2 portas) ., , - , .. , , , .. , .. , . ano

ano

ano

Cone] (4 portas) , , , , . , ,

:
'DK\V Belcar ., , .. ,.", , .. "., , .. ,'

DKW ]'lelcar ano 67

DKW Vernag , .. _ , , . '.' ','
,I, . , , • '. ano 67

... '" ,.,., , .. ano 64

ano 65

ano 66

'ano,67
ano 68

ano 69

a'P0 56

ano 62

ano 69

ano 70
ano 66

ano 69

ano 68

Simca
Simca

SimcaII ••••••• ' ••• 0, •••••••••••••••••••••••••••

,
I

•••••••• ' •• _.J ••••• ' •••••••

�
••••••••••••••••••

Regente
Esplanada

•••••••••••• '0 •••••••••••••••••• • ••••••• o ••

Esplanada , _ , , , .. , . , , ." .

Chevrolet . , .. _ . , , . , ..

'

, .. I, . , . , , . , , , , . , , -

Chevro]et Chevy , , ,

.(
, - .. , , , .

Chevrolet .Opala , , , , . , - , .. , .. , , .. , -

Chevrolet Opala; _ ,. , . __ , , .. , . - , , , , . , . , ... , . - , ','

Aéro Willys , .. , , _ , , . , , ... , . , .. , - , .. , - ,

Aéro Willys .. , .. , , . , , .. _ , , , . , . , . , .

Kombi o'"� '; .

"

.'; .. , . \ .. .- , .... , . , . , , , .

'

....

"

, , , , ,

, I Ford F-IDO , , "., .. ,.'.,."., - .. - . , - .'.. ano 69 �
II Lanehas à Turbina ., , ' _ , _ ,

:
ano 70

, r-

l_L iiiiiiO--- i.""'.;;;,;o;;;;;;;;m�.��.,..;;;,;;;:;;;..i_;W;;;;;W�w,,;;;;;;;;;;::;�--::4i

l

'lO

119

66 ,,',

I

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O:..'::; C::' A., l.'�"u

ibOMU"111::Aí;1-iO
J.. Itl.,,vl, "LLON com os íntemacíona's "3 j/lJ rti

Reserva de mesas a partir da . J 0,00 horas ((0

dia 28, exclusivamente para sócios proprietár-ios
quites com a tesouraria, mediante a apresent .ção
ela Carteira Social.

2. BOITE

SE"XTAS-FEIHAS: Reunião para casais. Jantar

dançante, logo após o início do funcionameul.o
definitivo do RESTAURANTE.
SÁBADO: Onda Jovem. Sempre com a pres snçs
de membros da Diretoria.
DOMINGO: HORA DO MINGAU, das 16,00 às

19,00 horas. Somente para menores de 14 anos

e maiores de p. Sempre com: a presença de
membros da Diretoria.
Nos demais' dia" só será permitida a entt-a:'h 'Ü'a' -

Boite de maiores, de 18 anos ou de i'6, lir:(jm.�a-,
nhados ue seus. pais. i ; '. 1

3. S"E�GlTNDA-FEIR.A: O Clube permanecerá fechado.
funcionando sàmente a Secretaria.

�. PIORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE:
Enquanto perdurarem os trabalhós' de acaba
menta das obras, a Sede só será aberta a partir
das 21;00 horas.

5. RESTA.UHANTE: Ser�' aberto'. tão 10'50 se .eonclua o

aparelhamento da cozinha -. destinada a - of.irecer

serviço de primeira qualidade.

iJI
H

-�- [TAL r-F C(";I' 'II( fi (".ti
-

•

ASSEi\fBLÉIA GFRAL EXTr; ,l\11<j,1'1'; "-I

Pelo presente ficam convidados os S�11hon�1 �" .0, , l.

desta sociedade à cornfJareCI,lell� fi assemhléia geral exnnot 1·

nária a realizar-se no dia 7 (sele) de janeiro de 1971, as 14 ho-.
.

ras em sua sede social à Rita Francisco Tolentino, 15, nesta

Capital, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DTA:

19 Alteração dós estatutos sociais /
29 Assuntos de interesse geral

Florianópolis, 23 di; dezembro de 1970

A�1il1d5 Isaac da Costa _ .. Diretor Presidente

. '.

/

culo, vespertino. O acontecims .to

ocorre' a' 'cada 800 anos. A.'H ..1ai3

dedicado à cultura mística po
'
er a

pat�'er' que o "triângulo S.t[; I! I"

ai)atê1cét.a MS Céus em dats si .n.r..
cativa do Natal. Alguns p.)cLrum
apelar aÚ para os textos bíbl.cos d.is

. sina'is celestes, Outros. pod er.arn ltL

lizat'uina doutrina an :ga qu 3 in !cf'

mava à [unçâo de três planetas co

mo a' efetiva manifestação ce.es:e

,(lue :.coitduziu os reis magos a J. u

saléÍn 'no .ano 4 ido Calendário d J

Cesár OI!! noAno Zero. da Era C,'i�-
_ ·I��, .5·" J

:
- <

tão tnttetant0; outros .íntorma-n -1.e
_
..

-
.

- JI: .

a
.

Estrêla de' Belém era o Comet 1

d.i f�B:alley, p'c�'jo período coíncí.Iirra

com' a data, A figuração é por de

mais' complexa e simbólica, par'! 03

simoplistas; em contrário é o sn

iml?��'t�nte para. os As!ronômob d i

Páhfo 'de; vista científico. E a fi!,;'l 'l-

. ção� c�ieste do triângulo pia 18" :',t, .)

passaÚ\l,' certamente, desap�lC IJ. :J

na$ _gtandés cidades, onde nini; '" II

mais materiilts, e ond� a 1e i·"

c�ida : 'da Ciência, mas de ('O', ns

de �il1z�'s impede a visão es.e1al' .1.)

'Cé\L' "
,

•

I.�· '.' ..
"

" �

FENóMENOS CE��STE�
SIMilOLISMO HUM.ANO

A. Seixas N .0

(I Ano de 1971 r ,L

I terreno dos Ecl.psr's,
, :.:.u de 5 o li L . .; i··:.

,_L: E::li}s:;s era tidi a

• com o Ano Sa:;l'a'j -.

J 'edi�1ses era o. Ano .Ie:

lev ·!çio do Horn im, ) r

»no o SigJ10 de- .3a10 lli J

.rrelaç.íes co.n a »um,

cinco. Os eclipses d

G.O a 25 de feveri.r
i 'íNl no Brasil, po.s 5 ,o.

\ 3 horas da ma -lrtlg.d ).
j,ilho igualmente s .f-á

- ito visível por oco rrerá

,.�'} uascer do Sol as '7 horas

de 20 de agôsto, De)!',
33 da tarde depnis [1.)

eclipses da L:B O.�:)I'

, Ievereít-o, pelas 4: fi -

,cJf'ugada e a fi de ag,')'
� e tri,1ta da tlrd2, in,
" durante o dLI.

'-I-

n"

dó
�

...•
'

tAa,;)··

São as Estrêlas,", os Plam.

Cosmo, enfim, fonté� inesgct.w
simbolismo humano. ,O Ser li:

sofre, desesperadamente, d'um 1�S;:";
talgia do Infinito e o Céu, ÜF ) q
Astronômico q�antci o Ritu-l: ·c·.':r<
filosófico, é p seu refúgio. In., _ cà

velmente, a Astronomia, que � a

primeira das Ciências e é a _ .,;,t�

perpétua do simbolismo, t,·;-, .d» "

relegada a plano secundário; m IS é
"

bem para cumprir'-a::,eélebre pai é.dil· ...
!

O homem 'busca des.truir o C,I.l· a.s

ama ou aquilo de -.que mais dep·:�d;'.

INDUSTRIA _.' VENDE·Se:

Investimento máximo de Cr$ 30.000,00 com firma e

conceito ótimos, com "Know .. IIow" em confeccões mascu

. linas e femi li 'as. Pode oferecer maior rentabilidade do

qlÚ� OtlttO .investimento com ampla possibilidade de

·e:gT18ns50.
.. j .Ó:

Prouostas-cartas com titulo "Src'ILO" para Sucursal

de O ES"I'AQO de Biumensu, Rua 15 de novembro, 504,
!3.ç andar sala 303.

n
.,

----_.-.-.- - � -_._._-'�--" ----_

'1

'PROCURA·SE R.E5ID�NCIA
,

• \ I

Para temporada de' verão nos meses de janeiro c

feverei o nas Praias de Canasvieiras, Jurerê ou Lagoa
dR rOP'r>E'ic;i'o. Três quartos e dem.qis dependêncit.s,
tot.�JmeRte mobiliada � Tratar com o Sr. Rau.l. Teief.:JJ1c

2:l39.

,
, Nos dias 24 �i?8 de d � o, ,

ocorreu um compóstament .ê.-.

rio notabilíssimo; q�{,e. não p "1' i

observado, dêsde
-.

o seu (;; J
Florianópolis, de v.�z qUe) s- ,

fera no sul do pílÍi eS!:l a
.

A" Diretoria
\

��IPRÉS-ABrV;r.ÜD·,��r--iTDA� ,�

por formações intensas I"'

tempestuosas do tipo Cnm

. bus: Os planetas v�blls, M
piter estavam dispostos e

de- pequeno triâng,ulo, ao
.;

SAÍDAS DE LAGES

:5 00 horas

18/l0 hori1s
21 00 horas

SAIDt,§ DE FPOUS.
500 hora.s
1300 horas

CHEG.ÁDA EM FP()LI"S
]430 Iqnras

/ 21,3(1) hOT;;�
. 5,\30 horas

CHEGADA EM LAGES
14,30 hl)ras

.

21,30 horas

'1 1971 dois Come��s
l'oximidades da l' ;rl�.
/.''10 c heio de ev,:mt =:

lil.lmanos ...

.1:
--_._-----.----_.-.� .._.---_.--- ,-

fRMANDADE . DO 'lEN:l-m·:'l "E"US 00.5" PA�§OS E

HOSPITAL Dl!; CARIDADE

CONVITE

COMEMORAÇl;O DO 20liO ANIVERSÁRIO
1765 - 1971

De c�·m:ssa() do' Irmão. Prfwed0T, em exercício, convite

(lS Irrnãecs e Irm'is para. 1"a r)1",),(;111:1 sexla .. feira. Dia 19 de ja
m'iro. c'�mnarecerem a nn��a Crnela i1 fjm de, incornorados à

lVre'ia Ad'niinistrativa e' reves1 idco" de balandráus' e -fitas, parti
cjparem d1 "an'ta Missi1 festiva f"!,i�, ?Is 8 h...,ras, será celébra

d� nhr S. Excia. Revma. o Sr. Arc�hispo Metrnpolitano, gra

t"htóriáme'1te .pelo transcurso d, 206° aniversário da Irman-

dade.
.

I
.

Fhri3n,óp01is, :U5 rle d<'?embrn de 1970

PI(OFESSOR, AM"J?RJCO VE'lP1JÇIO PRA.TES

Seeretário, em exercício

r,: :
-- __...� �'-,"';,.�_-"'4

:.-(. _o.

., (
21.00 horas 5,30 horas'
S"ídus de Florilmópoiis - São Miguel de Oeste

19,00 horas diàr.iamente
Saídas de São Miguel do Oeste - Florianópolis

7 30 hl)ras diàriamente

EMP:
<Casal com mn menjl!t)

domésticos. Deverá dormi

Tratar rua Germano WCI!

ela Líga).

'\
.' A .; •

··;a. moça para, .serVIÇ')S
lprêgo. Salàrio -120.00
73 (atrás. do. Cam,))

:sAELLA

Professor de' Psi
Probo

lc1ade de Medicina

Neuroses
l'AIS

() Catarinense dc �'

Jerônimo Coelhl: �:5-

VENDE-SE

CONJUNTO DE SALAS
N·· Ed. Jorge Daux (sobreloja), próprió ,para sede de as

scoiac-i\es. cOil1iJa:.lhi,as de Sé§.1.1roS, empr€sas de transpt.tte, êtc.

Tratar com o Dr. Wa1.dêmiro Càscaes, à Rua Crispini Mi
ra. 12 - Tel. 3327. no hotátio das 8 às 10 hótás.

Consulf ária:

1iicina, Sala 13 -

')

VIAOA

. ___... .,
.. �

Foi extraviada. a cartelr'

sr. Paulo Werner' Neto
Jtorista pet,tencellte a\i

:t .

!

Clinic�
.�. : �

"'�E FPCA tE MóVEL
- CIRURGIA

Cl.,íNICA GER 1\

COROA

. \-.

COMUNI
A Diretoria. do, Canas\'i

aos seus associadvs que dlH 3
R.eveilion. Reserva de mes[w

Firma ·Sílvio OrlandQParl1ia

-: A'O
untry Clube', comimipi
rentê j:Jl'omove�á o sel!:

'etaria do Clube Ol! na'

/ .

..

_--. --

7'

s H às 19 horas.

-,1:aia -- Sala 13

TO INPS

Me,rádi. d.� 2 ..

Rua t):� '�""rl),
i\TEl'l]·."EIIIA.DI. EUCENI�APARTAMEN1uS: ESTREITO corJ1o 3 dormitórios·, demais peças, prêcn

15 mil H cnmhinar. ateüa-se terreno .cl parte do pagamtnto,
ESTREITO: fUa Santa Catarina, de alvenaria, com 3

dormitÓrios. bflnheir.o e demais peças, terreno de 600 M2,
vaJandã.o, .in�is; lIma 'casa anexa, preço: 30 mil, aceita,se
cairo. financia-se: .

"

I

JARDIM. ATLÂNTICO com 3 dormitórios, sala de

estÀr. C0Pi1·.· cn7i·nh'!_ rire'! de serviço: prêço 25 mil. 12 mil
"é n� ho"f' rl" "7()" mensais. .

.

.
.

BÁRltETROS; dê 'madeira, com 3 dormitórios, sala.
banheiro -de alvenatiá. terreno de 12.x50 metros, preço 20
'mii l' Cllr1:0 ptazo,. ;.. :.," ." •

jARbTM ATl.ÂNTTCQ, C?SH de madeira. cnm 65 M2.
'com 3 dbrínit6rio�.: S8]R' e el<>m�;� peças, banheiro de a 1-'
vel'l.Mi�· tl>,rpnn ele 350 M2. financ.

_ .' AGRONF,.lIiiftÇA: de I1lven81h sem hahite-se. com �;
dormitórios. banheirn.. Cn03- cozinha. garallem. preço 45.
mil;, I f; "�·;;c. até' 10 .anos,

· .� .. A{1RO�ôMtCA .. C1fS� de al"e'1f1ri�. com 2 dormitlÍ-
· ·tlos, sala. dep. empre12ada.. cnin '100 M2. terreno de 15x25
m�tr�. ;'Prrf,;,t'tmos pO.r áparto.

.

. SAro f:>ô<;; 'ÜMriE"; C��'1 cnm 4 dormitórios. sqll1 de
I>*tr .. s�h 'd� hnt.�;'.•em. h8hitf'-Qe entrerrn imediata. é pos
·,("",.1 t;.,;-<"r:>;�. llNH .. 'l1r�co 45 mil, a estudar.

T�tNn �nF, ci:l.<il mh·I'1.'· .•I'm'hohite .. se c"m 3 dnrmi
tÓrins. 'h�n'h:l"íl''', rlf-: .�.liie·- •.r;� delili1is pecils. bom terreno.

précn"� mi] é Í'lnssível·tlNH. .

.MORRO DO GERALDO CA<'1 ele olve��l';q. Dor tl"1'

mi';·itr pintllr'1 e r"t�anes. c0n'l 1 �mnlns d"'rmiti\rio�. :otmnlo,
liv;'1(!. Cfl7inhil: hámheirn, ,J1r"nnp If>""eno elevéldo do plilno
d� r,.� p"I'"n' 4./) mil é n"ss(v�] "ANH.

TT�rtjÁr::('
."

"I�,.i�� núA M xc de Sou-
... 2'

., . ",,,"..J;,.,!..� a_, ,� i' >, . ,·za. cr.m

,.�.. . "'1"lIl{.Jwr.l!l'l'. Jl'
.

..!"'f. '.
Y,. j.i"ln ,.i.'PR AI �,� .. ,r,�:;�i�;."�tfi�A!éi . 6��!tàitis' ir ,ttl)

frpnte, MM �'�'R�(1! ' ..• : d'TI1;:Y {é!')'rmf.tpri\"q ""�id'11nierfte:,)110- I 1 'iç

hil!"d8c ;ent��A�!'it:pe.ci��Jjt :"a��i;'�Tr9s., .i�16veis ;e,rV < ��Wis .. IprecL�;Aml f '(il.'� 1fétre�lOS.1 'I<I� ,�':�) .;;: ,.,,,. . ;;1; i ti' (

CFNTRO 'loi� terrelj. n':'vA .. pmntA. nes"cllPilelo mim
14fl M?.. i\tim() ""'T,t,, n�·r.� ni'e1"cenri� OH p'1daria. Prêço 80
mil cr>m rítimn fic-mnéi:l·rhento:·
/

I ,. EDIFíCIO DA. MARTA, com 3 dormitórios,
/

Iiving,
.

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

EDIFíCIO DA. MARTA, eom 3 dormitórios, banhei
ro, cozinha, living, área serviço . dep. emp., garage, Ptêço:
85 mil c/finallc. Entrega em Agôsto.

EDIFfCIO BRUSQUE, último apartarr.ento, . com 2·
dormitório, ,banheiro, coziBha e living, áreá serviço, nevo,
pronto, desocupado, somente 3.000 no ato. Saldo até. 10
?nos.

.

., "

EDIFiCIO COMASA� sala-apartamento, 'com dormitó
rio, sala, banheiro e kitchnete, prêço 26 mil .cl .fínanc. ."

EDIFíCIO CTDADE DE FLORTANÓPOUS, apart.
"10 úl,inv, and3r cf? dnrmit .. fiO M2: desocupado, pronta

�"�c':, 40 mil c/financ.
'.

pf)!prro PRF')TDENTE. últimos 2 ápa'l''tametitQs,
c'm ! d·"rm har;heirn com água quente e colorido bem
cm- c, I;[)zinha. entrep.a em 90 dias. No ato somei:lte.2 tiú.1
no atb.

- .

';.';",�
"nTpír:ro DÁ.' MARGARfDA .. na Felipe Schírt!dt,

. úlli'110S ,,"ortns c/ 1. 2 .e 3 d'brmitórios, ptêço à fix.o. à
n� !·ti r ri" 3 RO mensais. ,

.

-çnrpfrTr) � "RTfHnt P8 Fel Schmidt. nôvo, pronto
,C:esocllP"do. 2 dormiÍ"óriQS e dep. de empregada. .

.

,ED'TFfCIO ARHTUR. apartamento pronto, novo. âe
s","on',d(,. 89 a,�dar. com ) dormitório. banheiro, cozinha e

liv·ing. . .'

, '1 rffÁ,CARA DE ESPANHA. com 2 dormit;, copa-co-
7;�h8 b1nhéin1. área de, serviço. dec. a gêsso, j1ronto, 20
mil nn Rto e saldo base mensáJ de 40Q,r1:tensais.

'.

CANASVIEIRAS', .�,,' deis, ,baÍJhé.i'(1 ..

.cozinli,a, l�b�plid�.� .�P.' .'i1o\.to}.'jaé!óP.lh·_l1.·.
. d" x .. ··,·

".-.tdj'" ,_,:" ..•. ', I· "" ,:\1':pa (}< ,pr6qil e co/Tid1Ç '. . uiW' ,;1,';;':;6 .,� ";,)1
CANASVI�";;0 aBa td; eh 1 <do'rWií�fÍO e den1i\í'S .

peças, pronto, nÓ"Ó,! ·dho"ClIP'ai:b�'�réç&"'i.6"�il c/ somente
5 mil no ato e -saldo a combinar,

ÁREA PA.RA EDTFlClO .. tem0S umél <Íren de a.p�o·xi-

I
madamente 600 m2 na Beira Mar )'.Inrte, de esquina, para

.'
perml1t'1 (somente) por área construída.

rA�A�
,

CENTRO - Palacete ele AlvenAria. com 3 pavimen
tos, na Esteves Júnior, casa c/ 300 M2 de. constrncãn r",,.·

rena de 420 M2, 4 donúitórios 3 bR"heiros. il1'ln)n li";"1!
sala de jantar., cozinha espetaclllilr (saiu na revista casa é.

jardim). tedll!> dnnnitórins C0m �rm. emhnth:lns de c'1f�,Tn,
ria, garagens pai:a 3 carros, ql1arto de costllra. ChUfr8SC3rii1.
terreno d� esquina, saleta, bibliotec::\. prêço Cr$ 250 miL
Aceir8-..<e Imóveis. ê possível 120 UNH.

.

.

CENTRO Marechal Gama D'Eça. fina residência de
220 M2, 2 pavimentos, 3 dmmiti\rins. jardim de invern'o,
banheiro c/ água quente, TELEFONE, Lavanderia, dep, de
empregada. salá de iantar, living, cozinha completa, prêço:
Cr$ 200 mil cl fimine.

CENTRO à Felipe Schmidt. de alvenarii1 com 4 dormi
tórios. de mais denenr1eHcias, terreno de 350 i\12, Prêço �5
mil �l vist.a ou c/ fjnanc.

CENTRO Preso Coutinho,' casa de alveilana em bom
. estado. grande terren0 de mais de 700 m2, preço 85 a vis-'
ta ou a comb.

.

._�
CENTRO casa de alvenaria, com 1 dorm., demais pe

ças bAse de 500 mensais.'
• CENTRO casa de alveraria, terreno de esquina, com

� 1 dormitório demais necas preço 1 J mil cl grande finan-

(� ';0]1'0 .+,., Aceita-se carro. "1
.. conlJETRO", cqsa 2 dorm., sala. comi, cozinha, livino,

t! terrenn de 13x30 metros, prêço 15 a curto prazp. J.'rÓ:ki!nba
ru a Igreja. '

. '.....��
cnOUFTROS rna Abel Cabela, sem habitecse,' casa

com 112 M2. 3 dormitórios e demais peças, garagec ;pfêci)
60 a combinar.

.

"'Fi",�
COQUEIROS casa de esqliina, no morro( sem habite�

se, com 2 dormitórios. demais J'leç�s, estilo colõfiiaI; prêçi>
�I) rn;l " cnmbinar. '. .

•

COQUEIROS; de alvenaTia. nova, 120 1\12 de coIistru
cen , (f.orm;tnr;r,'i. nrpco e condiçÕes a combinar.

P"TR PTTn. 1'000 dt' m"neira. êom 2 dotfuít6rios, ter
rpt'� rl� ���.,;�� nT�Cri 9.500 <1 cOlnbinú.

P"T"R PTTO C8QA 11" m�d�ii"<1, com 2 dori]íít<Ínos. b�"
',r:.·� ��7;'-h� o',h hnm porão. terreno de esquina, prê
'" f'1:] n r.nmhinar.

- !.
'ldQ' '(1962:19�4)'

-- ,'fl"ás (19'65:i966J..'·· _".,
,no'rrifa' e Fihán'ç�s

Secretário fie Fazenda do

'Inspetor Fiscal -'de Rend

Membro dàs COÍn.lssões d'
Câmabit Federal

\

(!967 :1968)
t

Prof�ssor Ünive�si�ário, de
nica Orçamentária (1965-19GU)

;,
.
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Rua TenE'lnte Sí1"'" 1

Dr R"

1.. f\(12Wl
J'onl' 27fi8.

..

-:1 I\.rn.ôrim

I
/
,;

... ,
. og" 'I ,�, \li'; ·"IA"r.'�

. ;�;'i 'b r. � � , ,��t"<�À �fA
...�

� -, � '\ >.",--

�plante e tralJ"" T(''1te� Denf"istêri"· (l11e

: ratóri:JJ pelo sistE'mn "'. If . t� _1 -- Tratamento imlol,,!'
- Prótese fixa e mi), , .. (', , 'lI..{ lo: Rrl . .Juliet.a. 29 �nd:lr

r- sàla 203 -- Rua "Ç

: ln às 19 honls.
�tTí>ER M}I�RCAJ)O
Snpet Mercado.' super montéldo, ponto novís�;mo, alu-

·

gúêl sômente de 500 mensais, motivo: ter 4 negócios. Prê-

11ço: 2'") mil cl financ.

rüU( .

Centro ExeC\ltivo Miguel DOilX. na A!lita Garibaldi ,i

E�ql1ina de 'Saldanha Mhrinho. 29 Hndnr oe frente. 41 'i0 .�

M2, preço e cond. a tomb. m8is uma I']n 69 'li-Jdar. ledifício
entretanto me final de acabamento." Permutamos por in:ó-

VEND
Uma casa de alvenal ia

com 72 rretros !lIuadrados
hàbite-se, e aceita-se calTQ

pagamento. Tratar na rua A
Estreito.

E
tia' de Cat;asvieiras,
la ao Hotel. Sem
a1 como parte do
Gomes - 86, no

,.' . ,iI!t[,l�I, !'r:9·u

Dr.

[;urso dr CO:1t:J

Rgcha. Belo Horizon
ConsuUa� e ad,!

fones:
_
3689. :,n99· e

Consultório no 1

; do PJ'ofessor Hilto"tl

marcada pelos tele·

]7 horas.
i�amos.

veis, ou carro.

TERRENOS
CBNTRO. terreno centra lí�<imo. jl1nto Fac. de Direi

to. 310 M2. br�ço 95 mil cl 30% no ate e saldo 1 ano.

Aceitamos carros.
COnUETROS. terreno de anroxim�damente 3 mil M2.

prissibilid�de ,mais 3_0ÓO M2. 61.40 metros de frente à Eng.
Max de SOÍ1;;,.'a. prêço 130 mil.

.

COOUEIROS, terreno irre!!111:w. com 21 metros de
frente à Eng, Max de Souza, mim 400 M2. preço 18 mil

cl Iinanc. .

COQUEIROS, terreno super bflcana.· elt>'mdo 1. m. do
nível da rua. desl)cllpado, \...no melbor ponto de co eiras,
12 metros de frente.

ITAGUAÇÚ, 4 lotes na Av. Eng. M.�x 'de Souza, sen

dn 2 de esq!lif\g. com frente para il A v. Principal, preço:
25 e 19. aceitamos ('�rro. ou permutamos por outros imó-

\
\lei, ('r>m dif. a combinar.

.

BOM ARRIGO, 940, 1)12. pl'óximo ao mar, 24 metros
de frent�, pr��o: por lote; 14 mil cj finane.

SACO DQS LIMÕES. junto ex-campo do Ipiranga, 16
ii: 31 rllettosi de esquinai pteço: 3 mil em 90 dias.
-eSTE ANÚNCIO RF,PRRSENTA 10% OOS NOSSOS

1+)' iOjP •....,.... IMÓVEIS, TRA'(AR.

VENDE- r.

A rua Jerônimo Jo!!é Di

Preço' 12.000,00 - com r

a combína.r. Tt&tar cõm E�':lL

Justiça, fone 3394.

." ,';..;�

c
..� ...'

.�:�,�.' .... ;·r:,..
'aco d<>." J·:lInoes. _: ".;.

'riti-ad3 e'��&eStanl�;:\
2CO no Tti1�ullal de

.

�--�--------

"

ADIL RE':ELO

Cl6VIS W. Sll

Advogados
Somente 'om

Centl'o Com<>r('j
R_ Tenenli' SiJ'.

lic.: - sala, l1R.

I'''f)olis - fiCo

------_.---

R�!� 'rai
OAIN, C G

'1��utlo 9
11896239\

SAWE -- LAR'
..... Ii;:

RO�4)'��� �,\!,,��.!'1
Horário: C:l1nbo

!l,30 -- 10,011 - 13 (' "

C:meJillkt S'io
-- 6,00 _- 13,rO e W

Tigipió, Mai'" 'I'rf'i

I PASSA( !I�P,' E /
1 ,

Tijucas, Cambonú, It, .. ,
:i�ti$ta, Tigipio, Majo

,

Empreendedora 'mohlli�rl!;l - r;:"teÍia Jacquellne, loja 9
[ CRCT 1066

.

.Diàrii1m�.n.te: elll� ii ')0 às 17,00 horas. inclusive aos sábados.

,! sf'J��en.!t!
,wnau - 7.aO

'::to e 18.00 hOr:'ls.

"1 'I'cpnto t Bl'I.\SQ11'f
. I

·-·,i "" .. ,:.�;:;;;._.�>;;;].i'i�"'"iiioiiriil..... ii'iiiiliiiiiiliiiliiiilii7I1iilrtllE'iiI'ii··iiiiiiiIiliiiiiiilliíiíi_iiiiiilllililllIliIli!ii.ilWliliSiiiEiíiiiiliiiiiiiir,.,iliilÍlwliIIilImlii'"iliia7·_-íiiriiõiiiiiijiilôiliiliiiliiil!_iiii.:li:ioamr..-�--_=:;;;:;:.�IJ ot:ITitAs. cim.ADÊs.
TOS. 'Rül ;., PADRl
ji;XO AO l):Ii:P�SITa

MUDANÇAS LOCAlJ.S lI: I

D�SPEN�Al\IÍI.')S E�qRAm,
ROMA. i3 FONE � 2778 -

'JriVEIS 1,
"

13,00 e 17,00 hJ
ARA:

'. Canel4nha, São Joã{,
,a Trento e Brusque.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Elei�os vêm à 'Assembléia i n t e n S i f i c a
Capltal�para
diplomaçâo�J ;�

( �'V,OiI

Os candidatos aos postos legisla
tivos eleitos' no dia 15 de novembro
deverão chegar a Florianópolis logo
após as festividades' de Ano N·ôv(�,
a fim de serem diplomados em �es·
são solene do Tribunal Regional
Eleitoral marcada para às 20 horas
(19' dia 7 no Teatro Álvaro de Car

valho.

Nos próximos dias deverá ser co'

nhecido o parlamentar que falará
rú sessão do 'Í\m e11). nome dos elé'i·
tos.

�

Canteiro da
ponte vai ser
adquirido
o Governador Ivo Silveira de

clarou de utilidade pública, para
fins de aquisição, área de 'terras
localizada em Florianópolis, com

2.340, 90 metros quadrados, que
se destina ao canteiro de serviços I

da construção da ponte de ligação
Ilha-Cqntinente,

,

'O Chefe do Executivo de Santa
Catarina também declarou de uti
lidade pública, uma jazida situada
numa á'rea de terras -de 15.366,44
metros quadrados, necessária aos

trab,alhos dy' pavimentação da SC-

23i

Loteria
Esportiva. vai
s�r . alterada
A com.iSsãQ

'r"
encarregada' pela'

CooTClenaçao: Geral da Loteria Es

po!iiva já realizou ós estudos vi·

sando introduzir algunhs modifica
ções 110 sistênía de testes que vigo-
10U durante 4t1 rodad,as. EnLre as

alterações que serão sugeridas P'3-

lao Coordenação Geral ao Ministro
DeHim Netto; destacam· se a ·limita._
h'âO das apostas por cartão e a ,mo·
di!icação dos votantes.

'Os estudos concluiram ,a'inda p;�.
l.a llJalJULeJ;çaÔ elo sorteio em caso

de· jogo l�io realizado e do "prêmiu
. ,

único, ou seja o rat.eio dividido en·

l.l"; uso p,rimciros acerta"rores.

Segundo fonte da Loteria! Espor·
tiva,' o Coordenador José Gabrielen
se já está de poss,e dos estudos de
vcnc!.o )�var ao Superintendente
Castelo Branco nos próximos dias.

l'Uii[.:oriorment?, o trabalho, será le

\'<lelo a consideração d'Ü Ministro

R:çJ[ün N�tto p�r-a ,aprovação final

A nova etapa dos testBs, a vigú
rDr no próximo ano, deverá enhílr
em f:jlIh:ipnamen to é0111 as altera

çôes examinadas, se aprova?,as \ pe�
lo Ministério da Fazenda.

Produção "de
veiculos vai a

, "

mais de�400mil
. .

<.

Com os números de novembro,
fi'cou certo 'que o País produzirá em

1970 mais de 400 mil' veículos. De
,

--

\

um total de 39 301 veículos produ·
zidos no mês pasado, os carros de

passageiros continuaranl à frente

com 29 531 unidades fabricadas. Os

utilitários vêm \em segundo lugar,
com 5 390 unidades e os caminhões
(:� ônibus tohalizaram 3800 unidades,
enquanto os jipes alcançavam 428

unidades, Com a' produção de no·

vembro, o setor automobilístico

atingiu 385311 veículos produzi<;lds
) êsbc ano, acUsando um aumento de

13,1% sôbre. período de '1969•.
1

ritmo �e lelel�ne medi-d
l!'

o e
f

\

trabalhos no fim da L e U i s�1 a t u r a
\

'

A partir de hoje. a' Assembléia
Legislativa estará funcionando a to

do vapor com a finalidade de apre
ciar tôdas as' restantes matérias sm

pauta para o atual período extraor

dinário de sessões, que marcará o

encerramento dos trabalhos da' pré.
sente legislatura. Qs trabalhos se

rão iniciado� cêdo, com unia sessão
. .

conjunta di\!, comissoes, : e terão

prosseguimento. à tarde e à noite:

'Isto foi o que decidiram ontem

?s líderes' de' bancada, presidentes
de comissões e membros da Mesa,

/

tendo em vista que a convocação ex

traordinária termina oficialmente
em 31, e até, amanhã todos os pro

jetos e demais proposições deverão
estar devidamente apreciados ao IlÍ·
vel do plenário e dos órgãos téc
nicos. Ontem, às 17 horas, '0 Pr;.
sidente da Assembléia, Deputado.
Pedro Colin, estêve em audiência

com o Governador Ivo Silveira', DO

Palácio dos Despachos, quando Io

r�1l11 tratados assuntos polilico-admi
nistrativos relacionados com o térrni
no dos trabalhos da legislatura e

com a tramítsçâo das matérias de

Pràticamente não houve matéria
a deliberar ontem, na sessão ordi
nária efetuada à tarde, e que foi

presidida pelo Deputado' Pedro CD
lin, Apenas tem-se a destacar o pro·
nuneiamento do deputado Hermelino
Largura, que em, virtude dê seu aras

tamento _ voluntário :_, das lides

parlamentares, apresentou ontem ,as,
despedidas de estilo.,
Entretanto, logo (após a sessão

reuniram-se na sala da ,ComissãO de

Justiça, conjuntamente, os' membros
das Comissões de Finanças;' S<eh'iç\ls
Públicos e da anfitriã, para dar an-

damento ao exame das matérias em

tramitação, _Durante a reunião, fo
ram aprovadas, entre outros, o pro
[éto de lei �n9 128170, que dispõe
sôbre

.

o Estatuto da Polícia Mil»

tal' e dá outras providências, com

parecer do deputado Z'any Gonza

ga, e o projeto de lei Íl° 129/'70,

que, dispõe sôbre as promoções )àJ
oficiais da, I>M do Estado, com pa
recer do deputado Fernando Bas

tos.

1I:SSf!S projetos- já estão em condi

ções' regimentais para serem vot»

dos pelo plenário' na sessãe 01"din3�

origem governamental. Nada trans
pirou oficialmente do encontro, mas

sabe-se que' os Chefes do ,LegiSla.
tivo e do Executivo firmaram posi
ções a' propósito de deter'minadus
matérias que deverão sofrer o cri
vo da Assembléia nêstes dois dias,

Uma dessas matérias seria o proje
to da reforma administrativa da

Assembléia, que completará a f.ise

de reestruturaçáo. interna da Casa.
. iniciada. com a sua mudança para I)

Paláci'6i�Legislativo dia Praça (la
Bandeira,

rra das 14 horas de hoje,
As Comissões' de .Tustiça, Finan

cas e Serviços Públicos voltarão 'a

reunir-se em conjunto na manhã de

noíe, a f1m de esgotar a pauta de

seus trabalhos. Pelo menos S�gUIl.
do a expectativa, está poderá ser a

iltima reunião das comissões, já
eJue há condições para 'apreciar tp
uás as matérias que ainda estão pen

.

rentes. A principal delas, o projeto
;,'ue dispõe -sôbre o Regimento (:e'

Sustas, já se encontra com parecer
.to deputado Zany Gonzaga, e será
-otadá peras: três comissões.

. .
.

Eleitos iralam 'Ida ,Mesa depois da Upl·J.nação
Após aprovadas es�as matérias, os

parlamentares serão liberados até 7
dé janeiro, quando· deverão compa
recer à· sessão solene de., dÍlplo:rha
ção dos eleitos em 15 de nQyémbro.
Isto para os que' se reele�eram,
p:orque' os ql}e' não mais' voltaram,'
para o' Legislativo, por qualquer
lÍlOtiVO, ,já estarão desobrigado$ com

relação às lides parlél.mentares.

Neste Interregno que precedera à

Instalação da nova legisl1l'tura, em

31 d'
\..

f·
>

e �anelro, apenas
.

unClOnara a

[\I[esa Diretol:-a,. que despachará nos

casos'\ de rotina üiterna, e assunb3

de qrdem administrativa.
Por seu turno, os parlamentares,

arenistas, os atuais e· os llOVO:S. elei·'

tos, estarão se mobilizando logo
após a diplomação no sentido de eS-

•

colher a nominata para compor a

M:es'a do .Legislativo que ser� eleita

no dià 31. Já é certo que' haverá
.

uma reunião' da bancada com o

Chefe 40 iExecutivo, antes de uma

decisiio final sôbre o assunto, Os

parlalIlentares' vão ouvir também o

c.overnador e1eito' Colombo Salles,
futmo comandante da grei s,ituario
nista no Estado.

Comissões vêem r,e'gimenh) de
\

cu�las e r�forma

De outra parte, é esperado'tam·
bém para hoje um pronuncíamento
das comissões sôbre o projeto 'dá re·

forma administrativa da' Assembléia,
cuj:a aprovação, aintia na presente
legislatura, ficou acertada ontem. O

r,elator da matéria, depútadú Nel·

san Pedrini," concluirá nesta manhã
ri parecer que levará à apreciação

das comissões e, caso estas o apro

vem, com o' prQjeto, é' provável qU(:
a reforma seja vot'l.da à noite' em

plen'ário. ,O projetp oí'iginal foi ela·

borado pelo IUfititúto Técnico d8

Administração e' Gerência, da Esag,
e deverá ser aprovado com algmTI<;O:;
modific'ações, podendo inclusive se"r
apresentado um substitutivo global.

A reforma, consubstanciada no pIa
T,O de recÍassíficação de cargus 99
Poder Legislativo, dará à Mesa ÇOE·
dições para completar. o trabalho

de reestruturação dos serviços bu·

rocráticos 'da Casa, a fim de adap
tá·los às novas condições do Palá·

,cio Legislativo,
"

,

Baes anuncia punição para todos que
desperdiçarem água ... durante o verão

O florianopoHtano que está des

perdiçill1do água na Javação de cal·

çadas, p,asseios ou veículos e ain

da na regação de jardins, corre o

risco de ter seu fornecimento ime
diataménte cortad'o. A decisão do

Departamento ·AutÔnomo de Eng,,
nhada Sanitária, órgão responsáVel
pelo abas:teêíinento da Capital, visa

evitar o ljSO supérfluo do liquido,
bem como coibir os' ahusos verifi
cados por parte de· alguns usuários,
que prejudicam .o fornecimento d'�

água nas partes mais altas da cida·
de..

'

O Daes ape�a à população no sen

tido de economizar o líql'lÍdo du·

ran,te o verãó, quando a tempera
tura é mais/ elevada e o consumo é

maiór, utilizando tão somente o 11,,·

ces,sário e evitando o uso em ex·

Cesso da água. Essa soli�itação obj::
tiva atender os anseios dos usuários"
residentes nas partes ma'is eleva<las

da Capital, que
.

�ão p,rejudicados
eüm o grande, desperdício ,de água

.

pelos moradvres das zonas baixas.

ACIDENTES SUPERADOS

Quatro acidentes foram registra
dos no último fim-de·semana e on·

tem nas adutoras e rêde de abás·
tecll11'ento de· água de Florianópolis.
O primeiro e de maior gravidade,
ocorreu sexta-feira na. nova adutu·
ra· dos Pilões, quando um tubo de ..

'

500 milímétros' sof�eu rompimento,
na altura do ]\I[orro dos Quadros,
em Aririú, Tendo em vIsta' o dW·

cil acesSo ao J:ocal, a substituição

da tubulação só fo� concluída por
volta das 22 horas de domingo,
eom a equipe de operários utilizan

d'o.,ge 'dé uma parelha de bois par�
o transporte do oano que se tornou

impossível através de caminhão e

trator. 1\.pós o término/ �o trabalho,
foi procedido o carregamento da

rêde e, .consequentemente, -normali·
zado o abastecimento de forma gra·

dativa para evitar novas rupturas
com a forte pressão da água sôbre a

dutora. '

O segundo acidente ver.jfic01H'�

.Coom a ruptura da adLitorá do Hiv

Tavares, que prejudi.oou lo !orll'-'('·

mento das localidades de Trindail. ,

Pantanal, 'Cónego Grande, parte .. l.
'

Agronômica e Prainha. Tãú logo' lei
constatado o d.efeito, o Departam.:n
to Técnico do DAES determinou (,;

trabalhos
.

de reparos que consto 'l

\ da troca de um tubo de 250 mifírn -

tros dmüficado pelas chuvas caíd '>

no firn-de·semana. Os trabalhos j,)

ram concluídos por volta das 13h3tl1'-1
. de ontem e o fornecimento foi rc -'

tivado de forma gradativa, tendo SI·

do normalizado por volta das 21 11';
raso.

, Mais do.is defeitos motivados lwr
desloc,amentb de tubos plásticos das

rêde� de distribuição foram 'ver! Ej·
cados nas localidades 'de Campinas
e Barreiros. 'Os serviços fora:m ex '

cutp.doo e o abastecimento foi lJ,or·

)TlaliL:ad:o Úa tarde de ontem.
NOVAS OBRAS
Com'- o COllCl'etamç,t).to da última

viga, o Departamento Autônomo de

Epgenharia Sanitária conclui huj0 à

tarde as obras de construção de

duas pontes de concreto arma..do s.)·

bre as duas adutoras dos Pilões, no

entroncamento com a BR·101, em

, Aririú, Falhoça, Cada' ponte tem 115
'me,tros de largura � possibilitará il

'emp,rêsa construtora realizar os

• 'trafialhos de implantaçào da rodo·

via sôbre as adutoras que abaste:
cem Palhoça, Sào José e norianópo-
Lis. (_

De outra _parte, o DAES deverá
coúc1uir nos próximos dias' de j t·
"eira as Obl'IlS de implantaçãu dos

,Jlstemas de é.ÍJé3tecimento de água
�yotável das localidades de BitHõirão

'da Ilha, Costeira da Piraj Ilbaé $ Cii..

'lasviéras. .Apos ternünadtJ3 _los trA ..

. alhos, serão procedidas as ligaçõ, 3'
�:e água.
De oubra parte, num balanQo �C;J,

. Izadb pelo Dep.artamento Técnico

<) DAES, o. órgão resp,onsáveJ p�l()
.lbastecimento das cidades de· Palh.)·

;a" São José e Flor�a11ópolis, l'�alj
'.ou trabalho de amj')liação das rê

�tes de abastecimento no cú�Tenie

áno, �ltilizando apl'gximadamente 8j

mil metros de tubos de 2, 3 e 4 p,J.

legadas e atendeu a 13'7 chamados

residenciais para consêrtos exter

nos. Consta tou aind.a aquêle setGr

do Departamento durante o corren·

te cano, 8 ruptutas na adutqra 'bs

PJJões, 10 rULJt�!ras na adutora <lê!

Lagoa da Conceição e 4 rupturas na

"dutora do tUo, TaV31'es.

/

por ordem do �ontel
O diretor-técnico d;a Cotesc, S]'.

Marcos Bandeira, NIa,�a" informou

que a implantação dó serviço, me

dido em Florianópolis prende-se A

determinação do Contel, que o es·
.

tendera às princípais cidades do
País,' I'

'.

O serviço medido será' iniciado na

'-s�xta.feira, e o contrôle vai ser, ef'e
tuado por contadores de chamada"
instalados na Central, O usuário te

rá lima franquia de 90 chamadas

por mês, sendo cobrada urna taxa
de 9 centavos por cada telefonema
excedente. A medida abrangerá, to

dos os assinantes da Cotesc, dnclu
síve emprêsas çomerciais e .lndus

trías, es·tabelecimentos hospitalares
e bancos.' O serviço medido tam

bém será implantado no dia 19 na,

cidade de Blumenau.

NOVOS TELEFONES

Por outro lado, o diretor, da CG�
tese informou que até o 'dia 5 de

janeiro' será concluída a primeira
etapa de .instalação de· !l0VOS tele

fones em Florranôpolis, com a lig;l·
cão de 160 ndvos anarêlhos. Até o
_'

\
-

último dia 24 foram colocados 400

'aparêíhos que vão sendo ligados
imediatamente pelos 1úerárioi, da

emprêsa.
.

AnuncÍo')_ uue' em breve 'será ini·

cÍada, uma segunda etapa de insta'

lação, que está na dependência da

troca de \ vários cabos no centro da

.Cidade, o que devera, ocorrer dCj�·
tro de aproximadamente vinte dius,

"

PHOGRAlVIA DA. COTESC

Declarou o Sr. Marcos Bandeu H

Maia que parte do programa prev.r
lo pela Cotesc já está totalrnr-ne.
realizado, Disse que . o tronco d ,

UFH' da ernprêsa já chega a São

Miguel D'Oeste, com a' inauguração
dependendo dos serviços comple
mentares da instalação de fôrç .s

nas cidades de Urupema e Bca

Vista, a cargo, da Celesc, enquan
to que o sistema de UFH para o

Norte apresenta um' perfeito Iun

danamento. As novas centrais urba
nas de Camborlú, com 250 termi
nais, já estã-o inauguradas; a de
Blumenau em\ fase final

\
de inst�la.

ção e a de Florianópolis pràticamcn
te concluída.

O diretor dê Cotes c anunciou ou

tras realieações em tôdas as regiões
do Estado, afirmando que a Emprê
sa, "em seu primeiro ano de exis

tência, conseguiu efetuar .tealizaçõ cs

fantásticas, pois ampliou de 82 p'.

ra 685. Q número de canais interur

banas, possibitit.anrlo que o, catari

nense fale de Norte a Sul e de Le.3-

t·e a Oeste com Mm nível de quali
dade idêntIcO iw da Embr<!tel".

Praias
·

sem p o I i c i a i s
falta de pessoal

O SecretáJ:io da Seglu'ança Públi·

ca, General Paulo Vieira da .Rosa,
declarou ontem a O ESTADO que a

Polícia Militar do EstJ1do conta' com
um contingente diminuto e que a

Secretaria está encontrando dificul·

dades para pôr em prática o seu

esquema de policimnei:lto na3 praias
de Florianópolis e' C:os prÍIlClpJ!S
b,alneárÍos do Estado.

_ A Policia l\IIilitm' tem um clfi·
fid! de aproxDruidamr,'n(e mil e C'6m

homens. Pa,;] atend'.r a todos I)S

niunidpios do Estado e agora, com'

_

a temporada de. verão,' ate�lder aos

balneários, a rpj}! precisaria ampLar
os seus efetivos. Como isso seria

muito onel'OSO - cad,; PNI custa
.

aos cofres estaduais Cr'$ 1.000,00'
anuais, ._ excluído o salário . ..,- a"
Polícia foi obrigadq à t�mar unn

medida drástica: cassou as 'férias de \

tod'os os policiais miljtares dura;lte

a' temporada de verào, sacrificanu(J·

se os homens em benefício do 'Pr

liciamento. Mesmo assim as falhas

são gritantes, Não nos será possível
. atender a tôdas as praias, sequer

da .ilha de �anta Catarina, gu� são

inúmeras.
_ O grande problema á ser de·

belado nos -balneários do Estado é o

da constant� presença de pjlltacu·

das, a corr'erem desvairadamente pe·
Ias 'estradas que demandam �s

praJ.:ls, Em Perequê _' que é m!!!
balDeario nôvo _ surgiram TiJ.uitts

élesses m.otoristas· aloprad'os, . coI')·

cando em risco a vida de muitos

turistas.
rteferil'do·se ,ao pi�oblem� dos jo·

gos de futeboÍ e frescobol nas (

praias, dJss� o Genera'l Vieira da Rc·

sa· que, sem policiamento, nada ,pc·

(lerá sei- fdto. Até no Rio de Ja-
/

neiro, onde a Políçia é muito m<;-

lhor aparelhwla, êstes l)a!:l.histas que

vão para a praia perturbar us ou·

tros,' têm, causado o maior proble
ma.

Além de todos êsses problc'
ma$ de efetivo diminuto de paU·
elalS -_., afirmou o Ge1ü;'ral Vieira

l
da Hos!'! -- a 55P conta amda com

,outras vidssitu.des ainda mais ctu·

cíant:es: AS viaturas são' pol1ca.:, e, il'
,cada di:,.. a(!i,:le�lte�i 'ou aynrhs, n:

tiram vários veícui.,)S de circulaçãt:.
Com, e"t;a", lall.a di_; carros c pol]·

ciamento, é muito difícil fazer 2

, 'in3pegá� nas praias. O 1JEit�,lH é qu
lem colaborado, coibi:Hlo. a v(loc!·
dade excessiva nas estrachs qu� d··

rnaRdam as ptindpais praias da ilha
e do continente.

-- As es!;r",d:,s tem se t'Qrna(11)
verd8c1eiras pistas' de corrida. JG'

\:ens irresLJonsáveis dirigelIl veícu·
l.os de seus pais - não menos irres·

ponsáveis. Esses rapazes já mata,

,';; '.H ",!rias peiS50as e ainda vão El.;,

Lar mais. Sem num dêsscs acideat s

êles fôssem as 'vítimas, então se t'o·

da feito justiça por linhas tortHs.
Mas geralmente êles escapam e m 1-

tum gente que lfada ·tem com as

3llUS corridas desvairadas,

UM PROBLEMA SÉRIO

"Há muito tempo qúe o efe·

tivo- da PoFcia Militar permanece

estático". D Estado se 'desenvolveu, &

a população explodiu e os Serviços
" de Segurança n�o acompanharam
esta evolução. Noss,a estrutura nâ0'

está aparelhada para atender as ne·

cessidades do Estado. 'E isco �ã,o se,
. pode fazer por decreto. Temos que
ir devagar para recuperél.r o tempu
perdid.o. P'ara formar um novo sol·

dado, o Es�ado dispellde Cr$ ,., ..

1.000,00 anuais. Se quiséssemos ioo 1

soldados, o orçamento cÍo Estado se·

ria onerado em 100 mil cruzeiros.

O erário estadual não suporta des·

pesas abruptas e repentinas. Nós

temos qu!;õ ,ir' gradu.àlmente, a pro

pmç!ío, que a arrecadação nos per·

mitir.

RÁDIO PATRULljA

F'inali'zi!l'do,' disse o Secretário da

Segurança Rública que' (} Serviço de

Rádio P"lnJlha "está d€ixando mui·

to a desejar" .. Pa!',a une o serviço
.

fôsse estendido a" Lages e outros

mUnielPlOS do Es'tad'o a SSP fui

obrigada I a diininuir o nún{ero de

viaturas que servia na capital, em,

prejuízo da prest�za e eficiência

dos seus 2 cliviços.
.. _ P�\ra que a Rádio Patrulha poso

sa a ter,der as inúmeras· ocorrências

policiai'; pteclsa se des,d.'obra.r e op'8·
[iiI' verdaí.l�iro.s milagres. Tudo por I

culp.a da falta de meios.
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