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PHI�IPPI Ir elA a casa do cog�lrlllor
INFORMA
Foram abertas ontem ua secreta

ria da Escola Comercial do Senac
as inscrições para os c :1I'S08 d e oi a

tilografia, correspondência comer

era 1, prática de vendas e cabetei
I ciro. As matrículas poderão ser

feitas elas 13 às 19 horas.

SINTESE
DEFICIT

o Govêrno argcntino anuu

ciou que é de aproximadamente
773 milhões de pesos (Cril

I

956 340 mil) o' deficit orça

mentário previ ..to para 1971, de

acôrdo com urna proposta di

vulgada recentemente pelo
'

Pre

sidente Roberto Marcelo Le

vingston e CJ.ue no momento e9-
contra-se' em estudos no Minis

têrio.
O deficit esperado para êste

IIItO é 26,7% maior do que' o

existente 110 orçamento ante

'rior. O aumento foi ]!'stificad?
pelo Secretário da 'Fazenda, Leo
nardo Audíjar como lima ,I!on
sequência do maior impacto -da

demanda glohal e da eXJ)al1�ão
monetária.
A proposta orçamentáría' pre

vê reduções de verbas apenas
nos setores ligados a adminis

tração geral de segurança pú- (

blica, enquanto a defesa nacio
nal teve seus recursos aumenta

dos em 20% e a educação em

quase 50%. As inversões, pre

atingem a cifra de 5 026900 mil

pesos (Cr$ 6 140 milhões).

o Presidente boliviano' Juan

.I osé For: es anunciou em diss
curso à nação CJIIC pretende
COJ1YOC,H' cleiçôcs gel ais e111 tu-

_
do o pais toste- ano, após a apto

vação de uma lei elei):oral e de
uma nova Constituição Nacio-

ELEIçõES

nal.

Torres afirmou que ambas as

medidas se rão ' submetidas pre:
viumente a um plebiscito popu
lar, a SCI realizado possivelmen
te em julho próximo. Esta é a

primeira' vez que o Presidente
I boliviano faz referências especi-

ficas ao tema eleitoral bem C0-

\ mo promete normalieara 'fl-WiUa •

�'.'tn�titLlciona:1 dô 'país.
,�

, "

_

. As últirúas eleições realizadas
na Bolívia tiveram lugar em

1967, quando o General Renê
,

Barrientos foi eleito Presidente'
por esmagadora' maioria de -

vo

tos, num pleito em que a Opo
sição concorreu apenas .formal
mente.

NOVA ESTAÇÃO' DO
INTELSA'f

A mais moderna essação de

comunlcacâo por satélites vro�e
iada pela Clabe anil W�reless.
:CIJI Barbados, poderá s��rtar
'terremutos e ventos de 320 qui-

, 'Iôuietros horários, ou s,ej:t. a

fôrça de furacões, A estação fa
, Irá (la rte da cadeia de elos d� sé
rie Intelsat de satélites a�fi
dais.

Ao estar concluída, ao custo
• de seis milhões de dól�res, em

fevereiro de 1972, s�rá capaz de
, �.sar o Intelsat-4 de multlaceS§o

que deverá ser colucad« !�JIl
omita no Atlantico em 1971.
Barbados passará e��tâq a c,� ,

I!I" C HIJ contatos telefênlces,
transmissão de dados e contatos
de televisão símultaneos CO�I es
tações no Curlbe do Norte e\

'

:Iliuropu.
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o,lombo foi ao
o fuluro Governador Colombo,' Salles seguiu na

tarde de oniem para o Rio de Janeiro; �nde chegou à

noile a fim de enírevislar-se com o Presidente Médici,
'.

em audiência marcada para hoje. Duranle Q enconlro,

o Sr. Colombo Salles consultará ,o Chefe da Nação sôhre

a conveniência de atender a um conviie para viajar ao
'

exterior. além de eelecá-le a par da s.iiuação estadual
no período que antecede a sua inve�lidura no Govêr�o
do Eslado.

'

O' future Governador deyerá' criar de vel

la"�a ia�de' de amanhã para parlieípar de �.Ín jantar"em
'hQm�n'ag�in' ao Senad�l' Anlônio Car�os J{onder Reis e,

�a 'qujnfa-Ieir�1 c�mpare�erá à solenidade de ,"diploma
çãô'�dos cand.idatos e!,ei�ó� nas' elelçõ,es 'de 15, de eutu-

hro.
1 • - , ,

,O Sr: 'Colombo �àUes fqi convida4o para visitar.
o 'J,apão, Israel e Alemanha Ocidental, devendo 'oplar
po'�. esta última. O cQ�vife foi formulado

-

oficialmente

p�la E;��aixadà da Alema·nha n,p Brasil, c,omo repre<
seDiante de Santa Catarina numa viag,em üe 'estudos"
ãquel�'.,pa,ís.: Sua indicação partíu da"'cómún,ida�e, de�.
B.lumenaú� que levou seu nome à-E'mbaixàda.
)', -

, t-

AV,enida Ivo Silveira
tem obras adiantadas

Souza Melo
assume 'bole
II ExércitoI

Jóquei'dó Paz,
lem amanhã
o lançamento

-

Em cenmolua marcada para a,

11 horas de ,hoje, na PrC!ça Mári')
Kozel ,Filho, o General Humbe,·to
d� Souza Melo assume o Comando
CIO II Exército, sediado em S:b
Pauto. Estarão prese!1tes ao ato alt-

\ '

torüiades civis e militares, além .do

Ge:p.eral Orlando Geisel, Ministro e'o
Exército. O General Sóuza Mela
susbititui o General José Canav,ill"
1'0 Pereira, que ocupará altas fU11-

ções nas Forças Armadas.

o Jóquei da Pal, )lvro de eraL1i
ca� e históúas c.:Ul'tas marca éI :�8

'tl'éia de Paulo da Costa Ramos llO

ficcionismo brasileiro, atr�vés dfJ
lançamento

.

editorial que terá ln

'�,1l' J�m<'llhà, às 20h30m, ep1 I1Ql: c
de autógrafos no Santacatal'il'::l'
\"ollntry Club.

,

'

O)Jóquei trata df' coisas da tee,

ra, Ido amor, da província, da polí
'tica, e dos casos - nem sempre ra·

ros,

, . .

e leifalar com
-I

i

Primeiro dia de' sur du
"

,
I •

�

,

ano encheu as pr�ias

" 'As praias estiveram cheias on

\ell1, o primeiro dia de sol- do ano.

Em Itaguâçu ,o d.vertimento ([:'

eriançada não foi o mar" mas sim a

procura de OLll'lÇOS que em grande
quantidade apareceram naquela
praia, Apesar dos ouriços Itug.ia
Çll continua sendo um dos loca!s

Imais procurados pejos I;anlü�bs de

Florianópolis.

,I inscritos
,,' .. '--.

O Governador Ivo Silveira pre
tende inaugurar antes ele concluir o

mancldto a avenida Que leva o C,l'll

nome, cujas obras eptã� em fase ('!

acabamento. A avenida da cidade
wra aliviar cOllsidel'àvelmenle ()

trânsito de veículos no Estreito, P01� :
os que demandam o Sul passarão a Iutilizar-se' da nova via de tráf�gQ .

Aumentam
as vítimas
em ·GlasU�w

,Cidadã Samba
I proibida de

Isa bar em 11

ErotidF;s da Silva, cidadã-samlJi!
do carnaval f1oriallopoIÚano, teve
ontem um 'dos mais tristes diás rl:�
su<t vida, Tendo o' safnba na alma
'ride . tomou conhecimej1to de que
n<io poderá participar dos c1psfiJe:;
êste ano, pois seus l'i11S '''poderão pi
far", c.:onformc anunciava eom lrio-
teza à sua legião de admiradoras. i

I

Com ti morte de lHi.lÍ,s doze to"
eedol es ontem, eleva-se, a 78 o nú
mero de vítimas da tragédia OCO"·

rida sábado no estádio de GlasgoA,
na Escócia. O desastre ocorreu' no
últImo mll1lÚO' elo CláSSICO Celtic e

Há ngers, quanelo êste empatou Q j6.
go, c<\usando verdadeiro tumult.,)
entre os torcedores, Segundo a im

prensa mundial, a tragédia é COll

siderada uma das maiOTes da histó'
ria do futebol.
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D-r l�rama

CINEMA

Si\O ,lOS":

15 - 19,45 e 211145111

Pcicr Ustinov _ Dé}]1) Jones

o FANTASMA DE D;\:RBÀ
NEGRA
CCJ1SII ra 5 anos

JUFZ

17 - 1'9,45 e 21M51:\1. •

A nATALHA DO ,I1ESFRTO
,

,

15 - 20 e 22 horas

LOII C"stel Cmrí'ol Baker

..
" �

n LOUCO f!ES�!O
Ct>I,!StLra IS al�o.s' ,�

.

ROXY

14 e 30 horas

(ProfIJ'al11a Duplo)

Jeffley Hunter '_ Paseale Petit

FACE A FACE COM O I}IABO
F!2�'vdio Eeeio lsahd SaHi

TFNTAÇÃO NUA
Censura 1 R anos

JALJSCO

17 19 horas

nlid Thclllzon Jan;:t Tillet

n DELlRIO DO SEXO
Cen8m3: 18 anos

GLORIA

20 horas

Peter Ustinov - Dean .Jones

() FANTASMA DE BARBA
NEGRA
Censura 5 a110S

HAJA

::0 horas

C:1nr'i'ilflas - David Niven

A VOLTA AO MUND,Q
FM 80 D]1\S

_, . ._

CenslIr3 5 anos

SÃO LUIZ

r:,�J ::llclo d'EI Rey - Nelia

I T:warcs

UM UlS.QUE ANTES ...

E UM CIGARRO DEPOrS.,
t

CellS1.1I a 18 }]JlOS

TELEVlllà
TV COtlCADAS CAN�I� 3

1líhOO - Clube da Criança
16h20m - O Menino Submarino
- Filme
1 óh40m - Se riado de Aventu
ras - Filme
17hl0ll1 - Patrulheiros do Oeste
- Filme
17h4'im

,[lU :ncl a
1 Rh20m - TV Educativa
1 %00 - A PróxiJna Atração

Mulheres e111 VaJ1-

'\frwrla
1 (),h:1.'i Jl1
J 0i]Ji"111
')n',n"1l1

"JovC']Çi
') n,l'4" Jl1

Tele Esporte
Tele lornal Hering
Trmãos Coragem _

nj�cotec3 do Chacri-
, h, -- Musical

Rpnnrtel' G:ll'cia
;\�sin) Nr Terr::1 ('0-

mo no Ch1 - Nove13
nh40 - Gunsmoke - Filme

REENCÚNUAO E..-'
RéSSU,dH:,1CÁO

s, Liilllt ,� Silva H "H1HI1 I

L Jn.:II�oll·,)C o ,/�. �u ve lo e n

�1I;, últ i '1'1 cxi .Ic ío, qu; :ll'�tlé, 11 >J

a."I\Sal'" ele "0,Lll' a·ha�a L,1!{). do E;:.;j.·
rib5"",,, C�I,) ,'(!L de fatal' em Par, !'
�; o,h) ),� A '1"lt:ci:C Il� I ��I" "est I"

ad)., "Sdug�h:n,tl)l, "Oi': '·il',oijQ,;ilf u'-,J,
Ir",€; 1l1iJH0 em l'ell�'i \',0",
Declarac o que l'nCl'lT3 dupla

mentira, quando soubermos a ra

'1,.[10 da vinda do farnuso padre, pm's
o lfh·as'iil. €) 'iillle é de aQhnÍifali', é J

('thltiSlilJ1.0 elo. líLomem, SHa EilÍlalM;t,Je
,Útlillica f�}j' a de atac3r a UI'J11":HJ;e}a e

mt�i1i9 especilahHente o ES!j}1rihsmo
(.fj),\'o;vá·Fo-e\IJJ'l!�s· 1'1;0 se:guimenlo \h�

'nosso, cWnell1tãdos). Máscara, el'ltr-.'

tanto, sua intellção, com e q�te C1t'l'

m,a, CI:l.i.l1S0 de Ptara!,l}sicológia, q�le
tI:e P:a�'aJ1lSiee,�0g-ia mesmo, teve mtli·
to, lilJl>ttito P€l�tco. Em cO'U!Jcns'1ç%o,
heiivê muita mágica, muito Uusi.ü·

niSt'l!)(!), l'liluito hrpno!,isHl,O, gltlho:f.�s,
palljraça'd'as,

'Ti
-

ESloirrtismo (H� que o esf>.!·
.

' ',) ,

nfO, torna v�n'lOS corpos para r\'o-

ht1�', Se é esph·Ho. r150 podo evohlli'
Seáa um alDsm'Glo,", E la met.'� nC>"êl·

j'L\elij,fe @ Esó,i'1'tti:smó no meio- (�,1

Fa'fâ)!lSlCó,l€l'g,j:a,
Serí,� o C11S0 !i1� pel'gUllltar, p;m'

(J,�ic l\ão f)@d'e (j es.J!l�dto ev'ohúr? l'b
hll..ál'tne�te, J:lerq�l,é o, Pe. Ç�u,eV('i'!o

• H�Õ:(j). 'q�lér (J!1�e evohl'�, e pJ'OI,ltO I

A Filosofia elo Espírito mais
r.v :l'II':lttl Ua�v, � aV:J 1 i r.i «{)) .,'

vulos') é 'I do Pe. (T"suít!) 'I'c iliu: I

de Chnrdii. Di' êl'; fll" o 110'1' II

(I S .í: ito) evolui »trnvés dos rei )',,'

da 'l,;1;ttlreza (da ilos "er ,J c noosf � ',',

passando �'l;ehl bÍf,H6",�'a a 'lÍr<),':}0; ',,-
,lI", ti i 1 'ir " eX' )ijs.j,t'ld" d' (:1':-'

inz�mles; S), A(', i'ta-se C'ulI'CHJ!l, "I

11:10" €IIé,yc,",ti0 n� suneàte d o E'i'lt"l'
der-se-o, Pelo jeito, o, hlinotiz idor

Gortzalez-Ouevedo, �1I não estudou
a obra elo seu colega, ou não a ('!l.
t<'IJIi,l'e'ul. D��ct' {(lute eS�lfdto não, CI',)·

li lIli i b)Ql' s.el' espír\ío, ê affirJ!na�ão (['U
Jil,o.�le s€'r alj)Oja�la em filósofos, J!)i):!S

elal firóSo,[os rançosQs, t@ta],llt1CI,l!ü
tlltl'al�assados !

pode rxis'i,' PS ,ii it o PUI'O, li)) '!'!:'
dto ,:', I�I 1 ,'0[,:)0, A'Sil,l-1 :1 o l 1'11 cJ '.

!)(Ii- ii': d.iix II o "O' )(1, a IS 'l i' )1),'

outr« '_' o o 1\6 n. <,:;� (' ll,I,IO CO,';) I

k um eOI po de c .ergia LI II c,-",':')

'l!u:c1i o, !,':lL um ll1l;:'()�!.l'io d.an,'d'l,
rnisi ur.mdo suas idei IS d -, C3 "I:>: "
cs 111\" n�('" c P:li",lsi ');]rJ\(') N II

,_' 1'(1,: ;Iod ,j I S II' di;). tal '11; ,,,,_:.
!,!i, d : 'R'e�;r':'l ;)(11 di r ljw (,I,

,,'il''11ava c depois que a Parapst-o
logla havia estabelecido que a ]"';'

surreicâo era um fato,
Senhores, não houve a I1llni'11,1

c€lElskleração JiHll'g COIflOSCO, p;;, Qi:I,L
\ledo nos estava fnenclo de p::ll"a·
ços,
Como poderia ter feito tal afi)"

m,ativa'/! Nem a doutrina emóbir:.!
esLav:J certa. nem a Pal'apsicolo�:;]
r:odiel' i a ser meti.rhl no caso, Mas
,nós somos urnas bêstas pura êle, fli!
modo que vJi "chutando" tle qLlal.
([uer r.'laneira, que ninguém apFa!
Gostamos ela dúvida elo Prof, R::p'

re·to, Deli�iosa, porém hast:mte m 1-

lidosa também, SC'l'viu para pf,r
;) nu, a senvergonice do eminen!/.'

pro'essor,
o.s únicos que gostal'aLl1 ela 'r"c.

posta, fOrR!ll os esnjritistas pois qn<',
ao� nour:os v(\i o insi r�tfl/,; rne3htc 0:':

panhol confessando que €ls ensi'l:l.

ment€lS deles é que ('sleio certos, ..

Pohre padre eal óJieo·espíl'ita·p;l·
rapsicologo"aten! !!

L

a m�tch8 da ciência
.,

:'

o ,1ÊMI?Ci> N;Ci> "ÂN() DE 1:91\
'A, Seixas Nétto

Cónf€lrme as n€lssas previsõ"s,
distribJidas e�n fins ele novembro

do ano, .de 19.70, qlbe fiqou, o' Anll

tenf1hi,al'ia ,-sol!}, ehmra e se ilaiciarr; a
chovenel€l. Muito b,em, foi isto mcs·

môo o. lnverllO de ]970 se alon;;e'_l
lllé Õ' dia 31 de dezembl'o, A prl
meh'a;- m:as�a' fl'\a de Janeiro rle

�9U CÓI:rí�Ç[).rá no dia' 3. Muitq ce:'

to, o. cáletiló mostra, entretal'l:to, que
a ilhstabilidade'l' id até o dia �O r1c

j"ne,Íül' c, 'a seguir, os interessadi>s
em Sol e Mar pode�'ào ir' as prai,.",
por :�iÍ1s', 20 ,dias, ist€l leva' o yer2ü
dt

l)l"à�'a
a duraI' si'nplçsmente 'JS

dia�" fí ais de Janeiro, Como e,:3

j � ('<llr da(lo o C�l(:'ndário Geo'lli!

teol'u}(;,gico pàra 1971, pod�mos afi ;'.
. I:

mal' f:j'UC o ano e11trante é de u'n:l

('et'ta\1 'inornidão: "I'lrão have�á inv"1'-
, t[ , ,

IW fri€l corh tel'l'\peraturas baixí:,i·

l,nas; ,Íí!lv:?Já �Jn1, período de inver,',)'
,i;t!lpl1te". e selJo, 0.5 ehuyiS"os se�'�<)

es)'ial'�o's em \lemas de incidência di:

x

x x

l'r()f. Bléli0 barreto, f€lrmllt€l,n uu' J,

pt;�rg;u'lil,ta. CQl1'lo., à lu? da Pa:ra",s�(·(.':
l;o,�ía, �tltea€ter a reenClll'nac;§,O e10'�
estilJí'ritas e a ressnrreh:ão tlO$ J;rtl)l"

to� dos eatMicos?
o. Husion'ista Ql\evedo fêz um.l

salsada' dos dpmô\üos. Disse qnc ,;
1:' dral�si'w�o,gia ·prOVOi:I' que a l'e I'n..

canlacão ct b€'st�rra, nâo, exis�e, ]'"

gQ, p,ede afirmar que çi;em�l:nea�n �11· ;
- te é �la falsa, QnálilitQ à: re$sm:r( i'� .

,C'<1ü, é fato C!iein�stra(1:'o: Não 52

',p'l),(l'e, filosi)i6icatl;ulm,te e.' � , hlz
'

da -

':T l I,' � > '

";'>'II'l'ar�,s.i:col'o.�i?" da Pslcótó,gia, a��n'li·'
hi' a existêftcia do eS['líI'Ho, s(',;n'
estm' tig,ad'o ii matéria, por iSS€l, n;:d

"

caJor e unüdade local. Assil�, a a-o(�·

lar referência folclórica, 'para a S'l·

hed�H'4a popular será verdadeiro ';

ditado q�le Íb1t€l'l'ma: Água a U1íl1 o

resto se�Yil net1�bum. lsto é, h'ocado
<1 n'lÍúdos: Chuva a prim.H'iro eh .il·
neÍl'o ,o resto do ano será sêco_' ,\

história, poréll1, não é tanto 'assi'll,
mas êste ano de 1971 dará o cert,).

x X x

A 31 ele janeiro corre,üe um::!

O.utr'l nave cósmica noete amerh',,·
U<J tripula(h irá à lLkla. ObjeÚ"o:
E.studar mais proful1(tamente aqtr1e
�e planeta, ash'Q satélite da Ten-;\.
Di�'o assi'n, pOl'que a Lpa ,é mU:':J
mnis velh€l que o nosso 'Plane�;J,
foi estrela primeiro e solidific0u

I)]'imciro e, morreu primeiro, E '1

rr'ilhi'ics de' anos passados até uns

4,OOO! <llfl,OS a LHa estêve S�Il!)(!H'dil!t:Hb
2 Marte, té�ld0 sido, elilt�o, uljn das
seüs t' ;'ês �atélHes'; cHama-s'e naq\IA.
h;,s dbs WiSC01iWIA, os Cll'llros _lois
s,1té:Htes, q�l� inda FlermamerelU ,"'I)

t 0,1'110 de �Iart!:', 53 o D Im vWS' E'

.'

, �pá.fj f)1'f: ))'1'iú:nO' 1H n:n'1 �RCA Dl� ll.\UIOÇ,'\':
EDTTAl.

FOBOS, (E aqtli para nós, a I,lIC1;
pd:H'a honl'1ll' o seu nO'11e quandb S:I

tel:ite de Marte, mSCORDIA, �:tJ.

vez se torne pomo de discordía'

mesmo). Mas 11m diil qua1>queJ', C01:1

um', aproximaç;'o nCI'ihclina maiof
de Marte. a Lua foi cal;')turadH p 'la

Terra e fico�1 séltélite. Esta é a
J

do.utl'ip.a qlle pro'lUS no livl'o GE·

NF.C;E ESTELAR E Co.NC�[Tü DE

UNTVEHSO, ÜS astl'or14 utas terão
d'e a"citá·la cais cedo ou mais tardo.
tcnho certeza disto, ES]lel'emos.
A"ip"l de contas temos q,lle faz;['

al'_'-\lm,a ('ousa de útil e de cientí·
fico por estas bandas de Sania Cata·

rin:l. l\1:lS delxe'mos p'J':1 I�, An<:;ll'
J'(',nos �o� nstl'on[lLltas lIma /boa yi:;1'

?,'m c feliz felôl'nq.
x x x

Grandes eventos astronômicos C3-

Lill'�\O crIl ('vidência no ano ele 1971.

lVf:1S iremos estudando caela mn a

sua vez p:lr:l
-

não complicar, Afinal,
Ultl 53 ('í'ô1'1iulS clllranle o ano in

ir!! () vai c1:11' 111'111 PAra infc}rmal'

MOÇA PARÁ ESCRIToRIO
hedsa-se de )'1!10,ça para trabalhar m:n escritório,

(l)teàe('e�1�0s ótf�n:@ oQ'ue1'1ado e exeeleln!,e ambi,ente ele

habil�h0. É l,'lecessário ser pcrfeita datilógrafa e tr.'f

('o,.lh:eeil�lentos ele contabilidade. Cartas para rcclarii!l

(1,ésLe jotnal em 110me" Üsmar.

'o DI', \Vi'I"",� b"é1l811,Y Vieira, h,iz de F;),�ldli,) d!'1 (:.-,..

nb"c'; clt' P,llh ça, d, bt'ado de �a d� Cal:lIil�a. ma �Ullíl,\a d:t

Iii, ele ...

F�\' Sabei ""s q"e o t)l'(�senle edil::! de la r,'"aç:< vir�Iil�.

,)11 d �e (.(>, hel'Í'Ill,t' t0 liVé"em, � 111 o P�':lW de vi t'e r:2€1) cI,:,'IIS,

(J"c ': p"\r:e;\o, d 'S :, I(\ÕIÓ\i(),', (i'�'e 1!�tJ, �I�"�, ,�:, ,�t��.lt� ... i
'ú' de ve eh t ;1I:I,elll:\':1.;:10" !lU c!i� �h�d'� �t·�t.�r�<'"J\'� lIIl

ct, 'ano, róxitln:') "i"dolll'" :iS 1'0' hnlBda níh W'1�'h\) �e'�le ,
:1(> r('l,n�m !c'cd" à 1'\',:1 �('sé "<1.:11'10<1 lI:1 I.IIZ, nO 2,X22. e1e�I,a CI'

d de, '" hé"s :1h',i� \ di,scri,mi ,ados, pe:lhorael"s a '\I,.V'.\_li�f)

1),(' ,bUlA ALVES ê 'lia 1llI,�Ih,el', 1\;1, acflo, e'\eç�li�i!va s ,h o,
I

nO 9''i/(''9, q',e lhes 1,1]' ve o é''''C'l d' ESLldo' ele S:\'il'�f,·Clt'I.;i:·
8:1 S'! \" (I,de ,�,(), ('IS se'!�Ii"les: Uma !;leh�1 cle' lena em GII,H
eh elo 'Cllbal[io eI�'):Ii,'0 e I;",�,i'c:p!n ele P'dh"ca l'�1ll 'I :I"e'l

l01'1.1 ele; eluzelllo,s é dezoÜo fJU(L cento e vinte e sete metros

7L)�6(11ll<� e\"elll.'"e1 ,H), N:r�e. ç"t�l;herdçjn's d,� I):sid:'·
�I", "I: cI', (21rí! 1,�71ll,'�) e(ivi,d,dn em ,j':�rle, cli.v�í'",,, ,;, s:tlJC-': �
I,i:", R dli:o"es e "0 s'111 Cr.lll (1, Ri- C<'I\�!�n: " I es,l.e ç- m PS

II 'C'ir0i;; (Ir i\"""s!i:"ho QI,I,"dr0s < \ao ües\e eonl loão p, I

('i,Ij"I""': 3(; 9F.Oms2 extl�01"1i'd" llr' Norte c()na 8 Estrada

�,! .... iciJ��1 [10, $,111 C011'l ,) Ri'0' Cllb:J_l[io: li I e,',e C(l111 ql)('m de

d�li(j�I'1 e O�s,,� '('�l.l M:1,i,a E"',g;"I:J BOI'bn: IR O:)()Il1.<'2 n1.I�

na', elo' [lO' N(\,I \e ti no SII,1. com quem ele di, eito; a (_es'� cn,m

Ber!'�IJ'di'111l PerC"il� e a€l ()cwe c()m Henriqllé S. de l'vbtos:

IO<F..ms'2 exlren11!'el" 80 'N0rt;e. c0m O Travessão Crer!ll e !lO

"',I CAm ", v('ll.enle, ti" M"IT0 c!ns QII:1dros: fi Leste com os

""C"'e1�i,ro'" d� I'lcl"'H'clino Pc'e.i'3 e ao Oeste cllm rosé c. dé

B ,1'['0: 4'i,hSOms2 é,trema ao Norte. com o Travessão Geral

e ao Sui. C0m (I C�lllil,hn cln' ')>Jndrps: a Le5te C0m 0S hei'

clci,i'ls ele A� 's'ipho C e1�s Pass('� e a Oesle com José Fran

ci,"cO' Pereira: 1'8 � nm.s2, extrema ao Norte c Leste com Isa·

hei í. de 13Mba ao Oe,le Ç01l1 Lui,za Malilde d:1 Conceiçã€l
p lnõ('l Hnl:ído dii!o, e .Ioflo H()nório Silva: IR,2861lls2. ex1,lc-
11\[1'-do ;10 Norle com o Iravess?ío. ao Sul. com Isabel C. 1301",
h,': "" I eSI(' e ües'e c/lnsé Felreil:1 de Macedo, Terreno és·

te anteriol men,le adqlli rido flOI doação e invenlúrio posteriol'
menle renis1.raeln n(l Regisllo ele Imóveis s"b o n9 11)797·1_·3,

ém d'lt" de 21-10·1,961. do Re(!istro nO 18 327, �s fls 172. e1.0
livrr �·M" �vali:lc1n com slIas benfeitorias. por Cr:l: 25,00000,
E assil11 serão os 'ditos hem :11'1 ematados 'a ql1em mais dei ê
maior lanço oferecei. além do pleço ela avaliacão. no dia,

hOI a e local acima mencionados, E pai a conhecimClnto públi·
co se passqu o pl'esenle editai. que sel(! afixado no local de

('('ISII'llle ê pt,hliclclo n:l fOlma da lei, Dado e J,"3s'iado (lcsta

çirhele é C 'rnarCH de P:dhoca <lns:!3 dias do m(-s de dezem-

111'() de 1.970, FlI, NI;"i" CI'islina B, de Olivei,a. Esclivão do

r:"el (' I'ir <I,,'il(1"I':I"<l1 e ,"hs(,l'e\o, IAs') \\iiJ,')fl (;"�iranv
Vieir�l bil de Dileilo. 'íi)l\lele ('(l1ll o nrii!inal (1'1(' a ri'<:ei nn

I(lr ,J d(l (,08tlll11e. :10 lfll,1i 111" reporio t dou fé, Dara "l1pra,

.._-" -_-,�����-�

e,ERTII;:I,CADO EXTR.A \lIADO

'FQi oxtkm,j'ldO� certificado ele r�l'ou)rie(l:1de de uma
, :tJr;i, 'dfi., li '11 �"-i
'1'���t>."'- iaÔ�) 0;1 '9, 52 HP, Motor u, RH·!j\5·35fJ ,-

e kIS�:S 11. ID�íi8,:tjJo: - c:ôr cinza t;]ar(l' _... nota {iS{',,}

J ;N�, de �)1'01)riedade da fmlJa Tôrno & Zortêa, Lttla. -"

'2'h,ca 5fj'·31}.
--- ---�- - - -._-.-.. ---_- _...- ---�

JI:JJijJQ a:e D'11RE-I'T;Q QA COMARCA DE �HGU.Á�Ú
Éd'ital' de pI'aça eom o prazo de 20 d'ias die. ij.. J.is,

penhomd'o5 no executivo, movido por Banco Brasi,

loeim d'e Descontos S, A" contra José A, Vieira e

JIO�O Martins Filho, na forma abaixo:

O Doutor Aulo Sanf'ord de Vasconcellos, Juir

SvbsHtu�o, en' ,exerdcio, da Comarca de Biguaçu,
Estadi?' d� Santa Catarina, na forma d.a tei, etc"

FAZ SA�ER aos CJue o presente edital de pl'ill1eir�
f' únIca [)raça com o ]ilrD.ZO de vinte (20) dias, virem 011

(:êl(' ,('Olll:c'cllllC:'ltO tiverem, que no dia fl ele feverei1'o

de 197'1, às 11 00 llOl'as, no FOl'um à, Praça Nereu Rit·

mos, nesta, cidade. o porteiro dos aucUtól'ios dêste Juízo

lf'vará a 'púhlico pregão de vencla e arrernatflção a CjUt'111

mais der ITl!�lÍor lance oferecer, acima da avaliação, os

bens pen!:lorndos, constante de UlXl terreno e casa, situa

rio no lugar Fazenda, nêste município e Comarca, cem

:l área de 450.900 m2 (quatrocentos e cinquenta mil e

J'oveC'entos metros quadrados), com as ser{uintes CO!)

frolltacões; frente a Leste ao Sul e ao Norte com a

Estrada da Fazenda aos fundos ao ücste com o Traves·

:�o, Geral, 29) frente a Leste com o Travessão Geral,
I\OS fUl'\do�; aç) üeste com terras de HercL11a�1O José JoiíL)

t Manoel .Jaco Marcelino, ao Sul com terras de Seu:ls·
liii€l .J€liio Selilllitz e ao Norle com terras de Ab(1ias Jo,é

Vj('il'a, aVelHado pela quantia de Cr$ 5,000,00 (cineo mil

cl'uzeil'l;s) e a casa pertencente ao terreno acima e�e�·

<,rito foi avaliada por CrS 3,000,00 (três mil cruzpir€l;:)

'(\; quem no mesmo quiser lançar compareça no dia,
hora e local designados, cientes' de q1lc o preço sC'l'á :]

I'ist:l, ou nos têrmos do m't. 161, � 15) do C, p, C, E" p:lJ'�

(11112 chegue ,10 conhecimento de quem intercssar' )iJo,,·n,

maneJoll o MM, Juiz expedir o presente edital (11]1,(\ ...PI:J IIi,

"�!�'!:]10l'lI'icil'do na forma da lei e afixado 'no lugar de�ç0.t\J �
me, I?:,dO e pr�ssHdo :e"t�l ciclade de Bi�lI�ICÚ, ao�'\; CíUd,'
(lo (11'1� !lu In(iS dI' ):1'1('11'0 do ano clr' mil n()\T('c\""to, II ""n"l(j;�,f, etc .. ,

-

] I'] I "'

t' 'W,f ;la� TW; .t�car:to � var\'li,o, Rua FIlH.H &lUllJdi, Fili'f(cio Floréllilcij),
,_srtplit?1 f' um En, ,'edro JI)Sf! n-ltimal'llic'8, o (:l lO{,'·-rf·1 > -

í C,)<,t" 1-:') andar, ital_ll UlO9 (('nil,1a"a), M, R R" Confê'('çõe,� fahrira o rn ... i1wr
( �nhsrrevt), ( ,

______�_I_ârl__ a_C__ ri_f_fa_n_a_B__ ._d_t__ O_I_i,.Le_ir_a__ -- E_Q�C�ri_V_i e_x_'e_r_:_�_�_��_.__S_g_n_fÜ_r_d d_a__v_�_s_e_o_o_�_�_il_�_5_,�J_l_ll_'Z__ S_1_lb_s_t_it_l_lt_?�,__c_:n !_._��_�f!_�_.. _r�_��_.:_r��_�,_-_-__-_-::�_:_i-__-_-_-__-�-.,
..

-_2!!2-_·--_J:-:-:-�-_�-_=:�=_.�=_�_!'_'I �

Música rem ufar
, Augusto Bue�bler

-

_ .. · · __ · __�·�--"-"'-:"..l-'I ,,_-------

,

NOVAS ,-, OG-AMACõES
A !,:CI:1 (;5 <r;«(J,� (e 't('i€l ('e'rlr'da ór}�ls' r s

á

"fll,-('j ,'1.1

fI'l'd.I,,,,:,< I as SLI S f'Jo:ra';) ç.lu.S :11 11),1. o (fll' v rn 3,e�I.:lI' o ';!'J(]:I: i ,['o
J é,se '-"1,., -[lS lrn� cm atenríer J00111 IiiOS seus ouvmtes. ,

(lHa,d'a "OJlUI'(?(:r3fll a ;>1i'1' Ca!l'l:'l.0I0,:; €lS [J' i:,lfh"Js �i>'i1í; d > i';;' !t li T�lor",:·

!;í';t)0I!:1� (n ,,�,�' �'€' O"I?' a H)\ M;;de ida a "1.b,lÍ" CD;'I J ,nal:i ·!"�i,:i dGJ r .frio: '1,]0
v I' ''''Ii� ""1 ... �i ('Cm!l J;Ji" <:ii"'��' 'tf"S ,r0>lThhelos,. l

�' lo, (: TI' - :: filfí rÍ'�{l, I:e C�e\i't;; AJf:.re (e 't:t':SJ'w'sS-P:))I, d' FI Is d"
1 l:l1í1õénr.u f', íínelmentê. da pi é;prfa Capit: (_ .. e não rOV,l'Ol( des_ls�r' r!'�

espéeie alguma � ::1 n3€l ser o ele ,i',l1pedir que a fa nílb h'�JU o sAn' !}DJil;� antes
c .clepo\R do ,i�nt:l/. �\111it::1 gente' pensou quo? com televisào não se el.:lrh IMi,
1,01" para o rádio,

EJ,l[)mo. O CIue' E'St3D1IDS 'p!rilSE'llciando atlJfllmente é lim'a \ iJlvet�p, d"

papéis. Os qüe el'Il1'l1 fiéiR à' tde"fsã0 acahara,11, fic:1,ljIdn cheios nJv,�laqJ\.l', [lo
exreSf,€l de j;Htólidr1rrl.(', d,o.,s alôs, I.erfzinhas, cl.QS' 31:\U1e"ios que 'não rri�j(h'(a
nunca, d�s iútel'J1UTJ<:ÕCS para co,IlHwdais <)uando se está no mf'lhor el€l prO':;rama'
[<ISO tudo e!':'Fá �nzend,o c€lm 'l'Jille cada vez ve:ifamos "me,nos tlilevisão, ",:.

Por €llltro lad€l, o l;ádi€l j"va u111a grallCle vantagem sEJa!",,'a talevisão:. a (lI'

]"'oder ser €l\lvido em qll'alquel' j1}prte, dispens�,lJdo, 'a' obl'igat€lrl�daclé dI;' s �

oll\ar para ó ví,déo - cornó é o caS€l ela TV, Quando, se está ouvindo rádio,
pode·se 'd'esenvoI\Ter' fj\tatquer' especie de tra6ªI�ó séJt.n se deter un:!,a s� 'ireí'

Há quem lqia o seu jornal _:__ e, até, acompanhe. o, iô,go- de fuie!iól _

enqunnto está a�s(siindo ,a um filme na TV, maii, de quaB<lo em vez, é prpc(so
desviar a até�ção da �e�tura _

e 'os' ouvidos do rádio, rp�rà dar uma 01hadinl,13
-- pelo meJ1o}; uma Ól ha�linla.a -" ·n€l filme. E essas pes;;o'us ailln,a têm Q cOJ'ageil).
(ir di�,el' que faz'êm 'as três cois::ls' 'ao, 1118RTno ten{,pçJc e, . ..,..... o 'qtlf' é o ('úmlll€l .":"

,
- ,I

que o fazém muito Dem,

o ráài€l, por,tant€l>'está mH�t(J fJ{)f, c1�n.tro, '�à ,:€ln'da': ,ainda' vai dar o s�a

l:een,elo' p€l,r, nil.�lito telT1:1�O",; Af."Oi'�: ,is�€l,' 'n�,o "qüe,�' ,d�ze�;',Aue_ (lS�' ;pr€lo'ra>1I'l'do,'es
r'ossllm, dc ::l:_'or3 CJll -d'kaiute, cútf,al' ÓS ':!H'a'ços: G:oliIs('T;'v,ai: 'o esqllema de SenlWfS,
;�à0 Sem ho�'é.s.

"
.

,
>I

.1', .;

É ]')01' isso que ,êif's a tlllneirin cJ.o ; no,va pr.ogramação.,' E €lU e;;pero qU€ desta
ve? seja novif, no du;�o,'lpOl'qUe tIO:" OutI'05 a.no" IHHIVé o mesmo nL\llCio 'e n:iü
mudou quase nadá.

-

" ..

Mudar? Más como?
1 j

N(lTí'I'O siml�l:es: �tferando esquema atual. TiJ'ar da c;;llo.eça, oe !Una VfOZ

por iôe1as, êsse Ileg6cio d.e rodar uma mesma múska, 20 Vê7.fS num m('smo di,l

Jste t um d€ls ,gl':'i1'1des dareiLos do nOSJ;O raclio. E'lJ pO\ICaS SE'manas o O\lV!THC
fira s31.urad9 de uma !11{IHir� 'detúminada ou de' várias, Deixar dessa coi�3
elê r€ldar. uma faixa de cada ILP, qa manhã até::a n�oite, a Sel'llana inteire"
É p.reriso fáze1!' um rodízio nas mlIsieas CJlue s�o apresentadas, que �,para
não éhatear.

'
'

"

_

Fa?er �Hna' piI'-ogra.maçã.o diversific:ada. portanto, é a que eu consider€l uma
(las mc]');)oJ'€S ji@J']u,ula.s' para' se faze'!! um' rádio diferentf'" Movimentado, MÔÂernü

- I, I". �

l�, farilirnro por �m prática e88ft idéia,
'

;: :-
01ltra coisa: a f'llJ,IilHridadlct. Cahina! Não VQ� su!",'erir a sua r.'�dHÇ-ãO. ::i'mp'ls,

,sível As f'tl)i,ssôl'DS têm qu;tl yivel' e �e: mant.er, !\Ias mi?SítlCll di31ilt0 eb.f,},ítalili i-
, -'I'

_ "

e]:-;de de' puhlid(hde qllf' eada f'tl'liSSÔ1'a roda PqT ,dia, é p07�íVf'1 fazer-fiE' ',Tg-úma
coisa, no sentido de evitar qiie ela quebre '�a' St"'f}�lên.dá €l;,e ,um: Jfu'obamíl,

f t I - , �

Súgi'r€l o seguinte: " '
' ," .;. ,i

"

10 - l<':scol her' i in9ues� €lS �etlos hen'adqs pt)sstvei.�, ",_-,I: '

'J""
29 - .]r.lmi:s (,010cá.l�s' ilili1p,ctta:tamente awós, o ,tel'lniT!!IO ele lHua lníl$';'�<'

A nlU,hl ir i dTI de, ?fl'ã:, feita: pela }Q(,1\Çãõ �o, pre:�ian�a.' Uef,}Q'�s vem, o "jltg:lf"':
Volt:\ a l€léu,rão, 'Ni�vo "jill;l:�e". lVj.'út(siea, E, afsim por diantc, .Jamús co}orH,C

qual.r€l €lU ('Ínco Ajil'l1hcs", \�m' atas do €lutio. 'f} ,\lli11 Íl'l.ass"a<,re.
Isso R30 apf'n'as s,ugestõÉ's, qw:' 'p€ldr-m mll�t? hf'fi1 ser modificadas ou af'fp8")'-; ,

ridas c1fl nO\�:if hplações. F:'.fjuP. d'l pfo:{f.amaclmes nSf'f1\ a. c:.hep qiulnclil Pl'Oj'3-
t::fi'm as HllI'as :prognânac:illes, Ohrigado. 1 __

1.-1
-

1- ': ,', ;'1, �'," 1)'Ji:: -

.

�&p'f�"4� \A'v,�r� "��(':,\'litJl�a
,,�' "��:,!i�l�":�I"�,.V�iJ,,I�-\ 'I,

,

tvalU ���fi, ma, O 'gue'rl:ilheir'o mão, é o he!':"�
Visita dê twlí:Ueo de alto 'sábe'l' � é o sequestJ;adb:r dé inocentes' e o.

acontêcimen,�o, raro. 'E'm > mêiados' d'.! flue torni infeliz muitos jovrns d�

janeiro est:,\rá :em tF1ori-an6Jilpli1'. o hoa 'formar:ão. Cáda vez ma�R, fi

,dernJ!;aclo, e, dtpto,mâta dê c,iírl'eh'a OP9si�ií� aos' _prineíptos da Rt"'>0i
D,r, Álval7'o ,V<lUe, CQI,l!:lr'Ci:clO; eIJI.1'0 lucã:o ,v:íJi·se situar em uma e,sinit'A

�)(\S' eO,llilo Ujréte,f cl!a Editora, l,�ll- " fai�' d'á hurguésJa iflteretu'aliz'atjq",
d'�\S @3 GWI,n<\bara, que irnprimiu

"

"Réstàbeleee·se, assim" o com!}"l';'
váJf]oS livl'€lS i d�, interêss� d0,' :&�l:>.· tamento' I'IOrmgf dos grupos s0eiais'

do ele Santà' 'Cataril1a,' COtl0 AnEc,·, B,ma Revolução que ,est.� 3'(1prr'),-l'l')

logra de A.utores Càtl,lrine;nses, Ehl1· a i'n:fracestrütura d€l, fJa�s, f€lrtffica,l'

<l:,'rrnerl(;O':i {l'a' éUJit.ura Clttri'inense, do -o salár,io' iea\,' eonjbatendo � i!

'''m o,

�t'" ':!"'.,��.� .�'.'''''' 'I'�.?O.. p,:��iri,�do . J"""'. i",",;�
'> �i_GlS S.B, _I��, ,�'Il§:';_��/����;;���,\� ?'''f'',." §��J8;�<.t.,�,r,i.it:(�. �'\f>O�'ll_'I,r, � .�"_�[1

A!�o,ra o' (, :p�AdJ;'-líúe-':fClr' Iii m�tit; '" ,',! :J-tê'li'ól\lçca'ó;,flltte'::í ' 'ê&f{'�(�S{<l'!�'f�j,r
votado tio' Est,úl6

-

'dão :dua11l�l,>fu'.a;" "" �e;rtásl ',I ibél'dl:ides" individuai:s, havt'·

aMrn de sei-", @ �na:is' .i:�;enl: :r�);lç'a! -', l,'ià 'd� _�nfiental' áreas- de atritl. rm

mll livro, de sua au:tQTi::W,' - Es�rÍJ-
.

seto'res l"êmpl'elsál'iais €lU da claq",?
• I

� 1;;J.: 1

t
'

tJ���s. �:o'tt��.s bC'�sj!t&itt,r-I"$;ai- m�drá'.',,',: "

tora Laudes, Pça Sàenz, )?eil'a, � 35\ "4 partir' da 1970, o Govêrn'O t�"ll r
-'- que se destaca como' a ,primeira a grande oportunidade de donso�ij·' -,

a�lálise sistemática do Brasil da ft,,· dar a Revoluçã'o e a democracia )0-

v€llução, do ponto de' vista de SiJa dal no país. A oposição pode sr.'"

FiloS€lfia. de ?,ção. Fá-I€l cQm o mais atuante, dentro dêsses limites, que •
alto gabarito! como cOl.1.vin,ba: ào '1l'i; �ã� laJ'gos, A.o- sell lado, o parti0);)
Ih ante professor, que é formado CTI! situacioi'1ista tem como sensihiliz::ll'

Eco,nomia e Ciências Sociais, além a opinião �úb,Jtca, apr.oveitando. ,as
ele aul.OI' de J'ivros" sôbre Oll,tios paL I'Pt\lii1,pcões e, a imagem ria H.rvo!t··

"ps e eo�1f6('encista na Alem::Hlha. O r50 ctf\" H)(ii4,
livro expõe d?ze títuJos, dos quai<; , "Ao Vl'esidente Médi,ci, que ass!!-

passaremos a !'l€lS ocupar em oC'!- mi1!l; eietivamente a UdeJ,'ança ,p I) li·

siões sucessivas. 'tica do pa,íis ao design.a,r os govcr-

o. p,rimeiro título - A Superfid(', nadores estaduais, caberá êste rn,l-

__ é .ulIl retrato em grandé's UnhaR, pel eh:i dinamizador e cons€llidadcL'

para ordcnar a sistemática, ütirnis- da à;emocracia brasileiJ'a" (Áh'U'i)

ta e conclui: "Em ]970, a Revolucã'l VaUEI" eS.,ut,l,Ir!a� JIIQliltie.s br;uil�i-

e€lnsE-C;Hiu, afinal, set auti'nticarnen- r!<r!l.; W', tt1),
te popu]al'. A priricíT?i€l, apNlaS o \;'Q,litaieFlilGs OPQJ'tuparnente - ati:>

_ 'Presidet1te dispunha de boa imd· deJíli1ll)lhl; tit:�I��s d(il estudo, (le' ,.\Ivato
gcm; em pduco tempo, ela se tI'lIi'l.,�- VaE\e' .�. �l(e são: As Classe� Cmt-

Jl]itiu a tod€l o govêrno é li sua ebJil, serv.td;otas, Â &'ltnl'hl'l'a Pal'l'idál'i:n,

a boas técnic'ls de J!Htbli0idade e As Fôrças Armadas, A Igreja, A'II('n-

[10 muito que a Revolução tem P:J,'3 preRs<t, O M!@vimento. Estudantil, o.

(tpr(\�eut.ar", CQ,l1tiJUla: Movimento Sindical, " l\fovimenl'o

"Nas eamadas P€lPularl:1S, f1ÀJ;CP- Agrâtio., As I>ressões Int,í'lFnaeionais,
he\\.sf qUE' a Rllhver;;ão e a rlf'SI)l'- o. 'P'oder litH>gioll,al, À ('spêcncia ih)

(\. r,] n:il) co,lildlltZ0f11 a, coisa nenh,lI- Ql{a,(:}vos r-olítiros,

,l.I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I, ,

.,

Porto·uniãO
,prejudicado '

�

\por enChentes,

o .. ;pr'efeito de Pôrto : Un�ã?,� Sr.

, ,.Ser�fim Caus,. comunicou, ao. Go

i. ,\'e��\ldor Ivo Silveira que apesar da

'iravidacle provocada com as. en-

çiientes 'do Rio Iguaçu não houve

J]ec�ssidae\e de' (jechlrar.o estado '10

.calamidade .públrca.v Úlf"rmGu ter

fiidp- organizado, o 'sistema ele c1éfi"
5a civil' i;ll�l:nà,. possÜlil'liahdo' o'

·;,�lqmi.Trio dq sittjadi;io� ,e �,realizaGib
iôe um Ievantamerito para ver o nú

}n�ro de pessoas atingidas � que .I!{/fi

'.\ ,11 removidas' elas barrancas do

bo;

"
.Comunica ainda '0. prefeito que I)

. 'mai�r' número de· pessoas prejurli
.

�a·(t�s resido no múnicípio rle União

fi;; . Vitória" ,;izinhh de pôrto Uniâo,
o�'tl� a' rrRiHo rilwiTinhü é [aai, il,'n·

s�:n�entr lir;oloada.
.

DOE paga
. dividendus do
" ano, passado

,0 Bal1eo do Estado, de Santa C,,·
. , tarina _ BDE' _, (jj;'edita:r� no de·

. 'ÚIUcr' dé.Sle mê� o� dividend.os do�

·'fI(·'dlli.i:las. teferf'ntQs fiO, Sfg\l1�"O
Sf.mestre ílo ano pnssflflfJ.
A intormuI,'uo' f"j IH·Hit.Ftíla Tido

pf'p:;idente d� Banco, Nr. ._JfJsn .JüE:l�

dé Cnpt>l'tit,a AIeil"lfos.

/:' " > ,"

C'

,.

"

OOtminUD :�eve'
Gàp�tªuent

..
,

·

;e"�. c,:tillil"S'a�i'D'..->.,:. ,:U·· '
,

,
....

,

,

O 'Departari,eritõ Êst�dnal' �de
,.({" ;., .. �, ., . .�, :-, ';"

"/ ,�. � .; .

.I t'UFlSltl>l regIstrou" ',0 dOIS .aclClenu's
allt�il:nobiIís(tj(ms' dofilingp','·....:..,.·, ím:a
'càl)(jlagenl e ÜÍli,ã colssa(l :, c:", I
san�t� grilÁdes', diü10S' �rn�tel'ía.i� ,',�
sé!;e:' vj�imas,'�' qüe ,fôra�l inedicadi�?
nos Hosi,lta;is Gelso Ramos. e" Sa·

g,rãda 'Família senclo que' dtuis pei'
- I· .

1\l�,ne('e:rn internadas,· mas sem grn
vidade, A capotagen1 rêgistrOlt-:;�
D.Ó]' volta elas' iliÚOm quanfto H:1

- Voiks\\lflgen 'de, 4 portas, sem pIa
tas, clit:igido por 'ValC�Í1' Valdom'�.d

):_ 'casado, 26 anos, reSjclente, �m,
I) Chapecó .- 'projetou-se ,-contra a

amurada da, :Po';1te de lmal'lüm, (,m

Palhoçil. O acidente resultou ei11

grandes dl\l1oS materiais no veicllb

que' ficou bastantE' danificado ,.

além do motorista, que 'foi interna·

'dI> cOTn ferimentos graves, CaUS'l!l

feriment.os no .acompanhante Jai�e
A. da Cunha que se encontra inte�'·
nado no Hospit.al Sa§,rrada Família.

O"tr'l'e!!iro ocupilnte do Volles, WJr,
TIer Junior _ solteiro, 21 anos '.

nada s,ofreu além de grande 31.1!'·

to,

C�t
•

ri �1 ..
I ��" .�.
I � �

Vereador de' C. Nuvos
baleado C0l114 tiros
.Càrnpos Novos (Corresponde '1t:")

_ Por motivos ainda não esctare

cidos pela Policia, o individuo Jo5/)
Branco _ que segundo .os

' mérti
cos do murricipio está, sofrendo (l[i�
faculdades mentais ,--'- alvejou �a
tiros o Sr. F'elavÚlO' i?e�Teita: ;\1€['1<1 .

dói' à Ci1�ai'a Municipaf D'os 1]";1.
t;'o' tiros cl�i�riad�s, :3 a;2rt.iíl'arn: e

nl�o, Rt\ngln(lo o .. braço é ::i'osl:o ,di)

Vereador. O fato 'ocorreu na I"
calidade de Vargern, no .dia 3J, ii"

vésperas rio Ano Nôvo. A vitirVl
.. ,: foi imediatamente socorrida c C)i'·

duzida ao Hospital de Campos N"
.

'.

I'OS" OS ferimentos toram leves e �,

. recuperaçâo rápida, F'e lavi no '1<\'['
r�(I'a já obteve alta, .ehquant-i qur..

:fo:ã'o, Branco pei-manece 'prêsn iI

disposiçiio das autorrdades pohcLtis.
......

\

Veterin3rios�He se têm
.

' ,.'
,

.

treinamento' na Capital
Cam üma aula inau'?;ural ,profei'i·'

da pejo médico veterin�l:io :'AJj) l' t·)
des Santos, Dirétor de) iuiíú Úl' o ,

da 'Agriçll\üíra, nil;'pí':s�nça"dC }:i'
mLdié'os·vctel'i!1ários 'rf:e{'n�f'ol'lllnêl:3'
p�l!:is

.

'Es(:olás do
"

Ri.o
.

tll! Ja 'lei:';).·

Njtel'ói, PÔl'to AÚigre,' C'lfritiha, ; é
Sünta· Mada foi iaatig irad'o ou. ·i\l'.
en'ij Flol'iànórl�Es' o .' :h: iNain�hl�

. .. �.,. ,

r

Pté-!:erviçq, no C(j,lltl0. ,de, Ti'ei I',; .

n�enlo' .

da Acal'es� .

eDl F-lUJ:,J;l<)!)::,
li!;. , 'Éssc:s . pi'ofissionai o

.
f<,wa'�l 1,'0:"

cC!!lf.emerft& s'cl('('ion?do�, ilt,ravé!
.•
é;'

t€;st(OS .pr�,tir-os é (eóri�'os; pnra. Jn

F!rN;Sarern . no!: qlla�lfM; ela Si'�r:;h

plmw:j;:mento c administl'açã') ril

ral.· O treinamento Pré Sen'p 1)[1 .

ra ,os veter ii1:íl'.ios cb Sé'creta i rll
.

.

A�,ri:'ultura t.erá a dU1'1Ção d' um

mes e o:jjet ivará o pr:'paro '(>".i

]Jl'o:issionais nos nS:Je :los' té;cl1i�';;
e ·eConômi<.:o� rc(nclo'l,dos l:Olll ;01

a:,;ro;lécuária catal'iliense.

A· COOpcl'üUva :Regional /\.g Í(;i) .

la Norte 'Catarinense encaminl1',u

I'êc.ente proposta ele f nanei 'lE llt.l

;10 'mIDE Pal';) nquisiçào ele eq.lip'"
mt'l:(.OS e cO'lstruç50 'ele artn::lzé ,1

J'j.rt di" A;:;dcultllf';)' �h' .sanUI C:lt:id- parEi QS cercais produzidos pai' S '.ti

. na,· a tr,eipaI1lG.nto 'Pr�-$êrvjçl) çonp a�s.ü�iH.dos, .A' Cooperai Iv:!, m 'di:Ul

U1:I<1 in.,ieia'Unehtc. ele, :!t]lfl$ sôhr' ([r'· :I,e tqnvênio com a S.'cre!:aTia tlJ

sert�'.)lvim(>'(Ito econôrríito' e 'p ,H "'i ,A.;ri;·uitura, está of)erancro CO"1

a grileia (lo Estado. pl'ofrrirlrrs". p'oe' [lTO(lllÇão ele Eiementes ,de f8ij ii n,
tipnir-os ela -S'("ç�('!aT'La da. A:gr.ictll·· Irigo o soja; através (h Unida:le ;I�

" . t· ".,.

tnnr ,e .. ela . .Alares!i; ''p�I'a', a �("zlii� Dt'llCtiriamento de Sementrs (]c,

rt"frlilnfel1l 'ttffi eSI:âgio 'fl� " cailh l\Ia}n. O fH'ojeto para a cOll'it1-\!d'í)

rflrrri (ttJrli(::3tT de i1fna' S'ertlf!mt. A -ió� dQ·.,' armazém e aquisição fIe' eqlliJ _- ., -. ,'- •• ",

o:. estágio de'� campo, of{ médkos'",."
-

l)�lh�entos roi ,eln601'f1do .riO!' técni·
. tertllárías voHárão· ao Cetfé, Ofl,fe CQS da Acarl;>sc. e eJ'Ícontra-se ,1')

s��o :rriínístfad.oR ··eis s�'grr(��t,YS ;12 Dr'1:,rt:1melito
.

'de Cré[lito rLu'a! (1)

d.et�:�w ,sanit.in'ia 'animnk l)f'C"m�I'to, .

.

nrtt.n:, para Ç1nálise e posre.riór apn·
ronll1'l'tt,·àu,o.. ná'aL \.' iri?tIl(IÍlJ,�iri,!,· "flt-�O,"

Coniahdanie da 16·CS
agradece, â O lISTADO

O .iornni o' ESTADO receb,;u l'

seguinte ofício do Comandante> (�,
]6� Ci;'éunserição elo Servü;o Mil;·
tal': AG enceri'armos, as ativ:d é!cs
dêste 1970" nào p.trderÍ«mtos d,;'�)u"
ele registrRl� a signific a tif; a co"'pl'·
ração recebida da imprensa eata"['
nense, Graças a essa rwlabol'âçào ?x·

pont.i\nea, a CS:Vl·pôde' levar a bo[n
têrmo' os seus relavantes encal'gns
é lJÓS poderemos illicia1' o Arlo Nô.
vo l:om �\ �onsciêli.d':\ Lt:anH::I,ila elo
dever

-

é·unlp)'i(Í.o.. .!Ej11iJi'en'f(,'(!1',�nte
dçmo'l:l:átic:a, inij)arcia'l' e dtv!::h!·
mente identif.icada com os e.ie'l:.:·
dos pl'of>ósitos da Revolução Reden·
tora de 31 .!:le març:o de 1964, a im-

prensa catarinense muito

Coúrel'odo cpm os poJeres, co 'sti·

tl1id()s, difundindo a verdadeii';.(

inln.,;em do nosso querido Brasil �

mantendo sempre bem informado .�

o1'Cleil'o e opel'O�O povo ban.iga·v,',·,
de.

Por isso, constitui mnlivo de 1'e:)1

satlsraçáo para esta Chefia ap:·p·

sent.ar a V.S, e aos demais in!Io"

grant.es clêsse l:onceituado órgão clt)

imprensa, os mais exprcssiyos agra·
decimentos pera valiosa' cola15orac;ii0
reeehida neste ai10 e formular Vii·

tos de prospericNlcle no decor2r r!l�

HJ71. Cordialmente. FralJcisco Ja

none Neto, Coronel.

-

.'

. "A colisão deu-se às 22h20li1, '1:l

,confluência das Ruas Felipe Sch
mid!. e Duarte Scliutel, na altul'3

. df,l sil'\aleirâ ali existerite, quanr�o
o automó,\rel Dodge Dart, sem p1:1. _

,_.'

.

" I
. [fi' • � ?'!i;.,•• 1 l!íi�� .......�

{:>as. cI irigido pelo baricario l,>,IIZ -
-

.'.

�.�Arüônio de Andrade Vieira -� casa· Éxp:resso Bhimenauense Lidá. .

J'dó, 2G anos, residente it Rüa Jo�6 (
do Vale: Pereira', 56, em Coqueiros (

1 TRANSPORTE DE CARGAS

-E- ç,olie ill com o ônibus n<? 11 ela

;".,1
., mPlêsa Florianópolis conduzic.o riN'Ilsc (Ir D::s'v)l'tos Univpr,.i ,11" (,�.

Blumenau - fone 22-1386r,Ol' • Célio Cunha _ solteiro, 2::l
Flonanópolls _ fóne 2670

Luiz Salgado Klaes. acompallh.:1do
an@E;, residente à R.ua �ortela, s/,;9 do l'ice-presir1ente, José Cm-los P;'_

Tuharão - fone 1070
- que trafegava na Rua DuarU ('hrco e do direj'or técnico NiISf111

Schn.tel. O .choque resultou no fe· ';0
• -.I Pereira, segue' hoje pilfa Fort�J('.

l'Ím;;uto do� doIs motoristas, a1é'fl ZfI. no Ce:u'á, a fim de participqr PiiI ..iiliilõií-_-_..... -.,,-_ ....'''' .......-,,.--
, �c1os demais ocupantes do aut.omó,iel: r '

> .

. '.-.' ela Assembléia Geral da Confcdenl- , ' "'.
.

A'
,.'

�B'
til.' ,f

> 1 ffnn,i}l Vieira, espôsa do rn�torista: f--'-�=---" �-...--'�-'''''-'''-,,-o-.-------o---·.�-::;----_ffiii'.:- ......_.._..... ;o;�\ �5() Bnsilelra de Desportos Un.i-

"'.i;I·l·',
lIG,I! MASC RENHAS �,OZZ ,u,,�

,::,0' filho do casal Luiz CÜilldio, de
II

'

ç'A·..LE·...RI··1 A".ç
..

U·
..

, AÇ':U'
-, I,' vel'�.i!tirios.

ft,f!'nl'lanO de irlade; e a menor Odete :' ! I Durante a reunião, será apreci8' Hélio Pozzobon, Ondilia e Thaís Cordeiro ele ascaJl"nhê\� c;�"

N�mf's, filha de José Nunes e !\ü H:tn expnsl(lãr. pelTfl!�flAnte os mel:tlol'es ani!>t!lB hiin'lE!\Vl�I'(lt-l'! � rio o n+dúrio t('>nniro admini'-(;' 'ii- dro e Maf!wt ele MascarenhC1s éH!raeleCel11 as manifes,tações ,;(,; jl'>
,

. ,'- ,
.

"

IH \ � P)1'i.n Nnnrs, As vítimas forutn me· Artl'\Rliüatfl, ,fita!!, Cayâ,mWil '\'0 da cpnu. il1:')l'(';,rlos os .Tnr Pl:O 1<11<- '!111", 1(, th- sua amada LIGIA

MASCAR1�N
.. :1 '

.{li,�flas no Hr..qpltal CelRO ,R.amos (� Etc & e:t,c �" etc i {li,il'l','<;itnl'ins nl';!,�i!rirM p:,\':1 í,I i 'íÜí�O� .: (',m' j,' !,!, para a lTJis.�à _em s�la intcn�ão, a s:- ,,:-:1,,[ , 1

;"'tíéí�gacia' de 'Segm'a'hça'Péssoal Blunlenflu -·.15 de Novembro. n. L1'7� . l(\ _\]('P:I'(', rrn junho j'l1'6xl!uo (' l' i fJ,t i .,;:,.,,1 ".h[l,j,"�lltam\ no dia) lk pnClrll, as IR.!) \,1,1,

_�reg::i:::s:ti':.:o:::u:-_:.im::::b::.i:s:_:a:::s:_:o:::c:.:o:r.:r.::ên::,.::cl::'a;.:5::. �',�-�-�-:-=
..

-,;:.:��-�.'!';õ-:'-=-='!';õ-=-=-�-�-�-�-!!!.:;:.�-�����-�������... �".��.::-�.-�.�-�-=�-�-�... �"_�--�:._§-�.o-�-��,.§!.. C'.�ç::�::�.. :!J!_1 tj;"é\'_'a<l_2':n.()()-"'i"2!\_'[dl_li:r're"'"t�oJ:(r_l_i<l�-�d'<ia�e�nl_1t.liidCl'aL_:__ _".:;;-�!:i1""!li:J'Ii..:!:.....z:.!:l!� \; '. -

.

_-� '..... ..

Janeiro tem
ainda três
massas frias
Em declarações it reportagem o

Prof. A, Seixas Nottó informou que
durante o mês de janei-ro, não com

putando as massa" frias dos dias 2

e 3,' ocorrerão as seguintes mus

,;,IS de ar frio, prorluziurlo querias
de, tcmpeiatura e chuvas es iars>s:

do dia 10 20' dia 12: de 18 a 2J. t�.
,

.,

de '27 a 29. Informou, ainda.': C{LI,�'
haverá urna estabilidade parcial (i,)

. tempo a contar elo dia 10 até o (1;3

30, rcm períodos 'de calor in ten.«:

entre os dias 14 a 17 e 22 a 25.

Inf'orrnou, também o Prot. Seixas
Netto que, durante os períodos li.l'

calor. a temperatura poderá sl�')ir

ate um limite .de 46,grans centí gr.i
cios ao sol, entre 10 e 16 horas,·

COIOn!3 de
létlªs entra na
éltima semana
O Serviço d:' H.daç(ics ; 'Ú;Jli :f' 1 ,I)

14Y 1 ,,:,.tIli.o (18 ·Capcjwes, e il il:)·
ta dis:.J..i· ,dela :i imJr2i:ISJ, es , .;,;.
mUni.·"ulo o p.lO;;cailii: da Co l/I.l
de Fé'fLs. a ser cwn,.'i'lélo na su,

lillin'1a Jsern .ll�a de .fu,h:iod�Ln..;n'·:)':

Dia 4 _ V.bila à Colô,lÍJ .A'ni· (P"
1'<1 iso CalJl_)ing Clube) - DLl 5 -

AI iI idades na K;col� de A)r,�n'.li.
zes �\'larjilJ\eiros: Dia 6 _ 1"]$s(-:,)
i't Pr<lliú (18 Jurer,ª; dia 7 _ Aflí'i

(Lides normais no H'·> B.C.' e, cfi�l, :l

:- 30lCIlJd,lrle de cilccrn,jnt,;nto cLt
Colôr;ia,

IJlwrma; rambem. J Sel'Vli;O c:"

J�eln<;.()es Púb'1ic"s, cio
.

149 13at d :(,10

de C<adores que, de 5 a 8. 'lJ

(11'(.'(1 ele est��io. situada na re��]i)·ll
ela adulor;l dos Pilões, Pi'o,SS :guir;,
o tl'aiJalho ele ·formaç;'\o l·gp. ci .l!
z;l(la (1�' mais um gni,io de 8,,11'1:,·

c1ú:::;, P�H';I- CO'lst�' !Lin..'f.n 0" .i:on··�

VC'l'dl'�) do D[ltê11i1�!):

Industrial
faz curso de
taquigrafia
A Escola Técnic8 Fecler:ll d' S:!l·

ta Catal)n3 realizará, um cuno jiJ·

tensivo de téHJ.lIi�l':l"ia, a sei' ,nini·'·
trado pela autora do méto.]o '·;r('.

n'.1is", consideraclo de grande p:',�:--
I ticiclade, tenclo- em vista quo! ,,'

compõe de apenas cinco lições, lr

cluindo taquigrafia comercial p

!)i.:.rI;;-lrn1cntal'.

As' inscrições para o CUl'SO já '(i.
l'ali\ abertas, podendo ser r[�,ttt:..."J",
elas 9 às 11 e das 15 [,S 17 horas.

n � A •

li.Ca�e:,lUCOS .

\ '

O Presidente da Fedcl'ação ç ,t�-

as �'TE

��7�7'372'�����'T
j �.� •

'2 ;�
,

i

r'.::r.�"':�"";���;il:
'

,

Vendedor
Importante Ernprêsa internacional no' ramo de aparêlhos

' médí·
co-hospitalares, .prccura viajante 'residente e.n Flori,;nól)olis P�!I'R

trabalhar ;':\'. Capital e prjnéi!)�ís praças do Estado. Necessário ('0-

nhecer os hosnirais elas, praças a serem traba'hadas, repartições. etc.

.Exicc-sc iI1strll.çâ.o �i;)ac�ial',iliíllilll\l, bÓ(1 "aprcsentacào, disposicào
para vla.\a(e 'etitusi·qsmo. .

.'

.

.

.

Oferece-se �búin, salál:jb fixo, comissões. despesas ele viascm na ..

.

zas, veículo ,�ssi.s(e:lCia médico-hosnitnlur. Exige-se reterê reias H!Il'"

. pJas �. cktaihaelo" "curriculun vjt(�é'" e. I)i'()fissi,-�'nal, se oussível. com

foto," naru. C;iX:l Postal, '765 � aos cuidacL-,s E12tromcZiicina -- ("11-
,'·itih,,"·- Pari:\ni :

' .

. � .'.: -r .,:
,.

.\

�
- ,">.�fI:<'... '"I.�''' 1- \"�'"

.-

!�.��""....------IIli!i'----------_.----_.................�'I!

:�: SGOLA SUi?l:'fH? li 'U::]

GEBEft(FA -

Vestibular para, Administracào .

Locnl ele mscric.io: g')AG .. Rua Viseoli1de de Ouro Preto, :)J .

Data.. de 04 á 12 ele [arteir-o de 197L

.
Horário:

.

das 14,OÓ às 18:00 horas.
!)�,L< li;,' Prov.a ÓiüC:I,� 15 de janeil'O,
Local de 1:�"H;'1'c;àr1:da pl'óva; l;lSliluto Esta(lL1al ele gr1l1C,,('�(l "

.�iUro 'R.11J110S _ Florbllónolis:

.

Hon\l'io: IR.üO hor�5 -� ,iniciq (la prova.

" t u ,It" p. A ' M A R 'li V I L H d S A
.·E X 'ri ,o. R s· ri �E :S A li R E li

, • :t ,.
.

,
.

3(.\' r1hs ,_;_ iO p,,{ses ._ .avifió. 11 .iato
f Qôn�. hotéis _ tudlHnclütao � 'amplo filliwcL mi_",to

II porlugu�s.
•

.

i"tl"'l'h-:AT; -.E�PANHA - FHA:N'r'A - TTÁTIA - ';U.c;"·'J'.

:: SUlCA � AIJEJ\<fANHA: '__c HI.JLANDA - Bf<�T.,GICA G ',!;'L I ' ,

r

ia f 1

sa{d�s: h1.lléinr 2,7·14·21 - fevereiro;· 4-25 - março: 11:25
Inscriçqes: .

I�U3 'tt'aiallO, 23' � 1t?' .. nl1dar
.

,� -' '
. ...,,:

....

-

.

.

fO.ne 2355

'--...._!"----_....-...__--------.....-��...�""'r.... "
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(Cherem Netto & Cia. Ltda.)
A MAIS ESPECIALlZADA DO RAMO _ OS MELHORES PRE('li'�

ESTREITO _' RUA GAL. LIBER.ATO BITTENCOURT, N. ZOo
- Em frentle à churrascaria "Faisão" _

.Jogos ele .Jantar: _ Chá _ Café _ .Jogos de Cristal e Vidlll
Tudo para Res-taurantés _ Bares - Hotéis.

Peças avulsas � pnfÍos _ xícaras _ caneCilS :- vasos

{ � leiteitas :_ açucáreiros, etc.
.;. Faz' reposição, de' peças de jôgos ele por�elana, de qualquer mar{_"':t

1. ' Cristais Hering.
, Ab.erto taiub,ém à noite.

(' {I'

VISITE

O Drtesanato C3tarinen (\2
AGORA

EM SUAS NOVAS INSTALACõES
Rua Trajarlo, 51·A (junto à

�scadaria da. Igreja Nossa

Senhora do Rosário)

< (\ _ ......._.....-- ..;;.�;;.;.-..-;;-_-.;,
..

=.;;;-...
-

..
-

..
-

.... ..........._�-.�.."'_�".._"";k .

NA LAGOA DA COr:JCEIÇÃOI ,

Restaurante e Lanchonete
'. , I

AQUARIUS
Restaurante: a la cárte _ peixe, cainarão, siri, ostra, Ca1.''1l" go' l1'"

heb.i(bs nacionais e estrangeiras. I

Lanchonete: a la minuta -- sorvetes, cigarros, bombons, si1'gaúínhos,

sucos, v.i taminas, sanduiche, cloces,

FINO AMBIENTE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os Índices de crescimento apresenta
dos no ano que passou por Santa Catarina
merecem não apenas a maoiíestação do .en

tusiasmo dos cataeinenses pelo resultados
ao seu trabalho, mas uma meditação mais

profunda, sôbre aquilo que ainda poderemos
fazer para elevar êsses percentuais, 1I0S

anos futuros. Akan,çamos uma taxa de'
desénvolvimento da ordem- de 16%, o que

signi'ficà um l'tnpulso notável não, só em re

lação aos demais Estados brasileiros como

também em .íace dos Índices apresentados
pela maioria das nacões de todos o mundo.
Nossas

'

'vendas ináus{;l'iais subiram em
/ l,. .

13%, demonstrando de maneira cabal à.

reação da iniciativa privada catarinense e a

honrosa posição que ocupa no contexto na-:

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

fudices registrados IlO setor, estimulandn á.
produção ,:ural a persistir no empc;lho com

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

<](1
I vis,ijou () noss!) .E.stad'), most'o!l-S<> e"1-

tusiasmf.!do-· com f)S resultados aqui obtidos.
Os n!"pis nté 3Fuj alcancados represe"ltam
uma soma considerável .de esforços· ans

mplo e
quais não estão alheios tôdas as fôrças', ca-.
pazes e' responsáveis' !W1o m.pWsionániento
da dinamizaçâo >([a :'��'9nómia estadual, De,
um lado, o Poder. :Público, representado
pelo Covêrno cata�inense, vem se empe
nhando numa obra '.,�gantesca . pela estrutu

ração de UIll sistema' fhlanéeirQ que' possa ,

se projetar para o ,fllt,uro a 'altur� das po�
tencialidades '(lo. deselivolvimêllto que, nos

p ropusemos' alcançar "e " haveremos d�"c0!1.
�rgtJi-lo. De Otltro ladt., a iniciativa particu
lar, graças à mentalidad{'; ar�jadà e'progres-

,

'
. .1

sista dos Il.OSSOS. hemens de emprêsà, ·evi-
dencia a,magl)itild,é;�d6;seu pa�el no preces
so (le dese�voí,,�e�!Q.., �fle conseguimos'
atingir, através da'.sai..dável integração que'
felizmente existe' ,oo.f�(i;· nós .nêsse setor.

A política e,cónô(nica ..austera imposta-

,�' : f.,' ,�:' '� .:'
'

pelo Govewador\lvQ';Slh'etta em Santa Ca- .

'tarina, perf�itamerite:!ntros:ada com a ação
desencadeada , pelo' G"ovêrrío Estadual', no

,

,

-, .' ,;" ...�!.'
mesmo plano é emt;g�.�nde parte responsá-
vel pelos êXitos q'i�e;, aq,ui obtivemos UI� auo

de 1970 e J!UC,' p�,;r' !écdO, 'bávcrã.o de .�er ,

reproduzidos em; ,esç$(� maior no co,mmte'
exercício. Não ,r,($ia·"aííVida. de-" que só o,m",

iilÍciativa priv.ida f;�I:t�:; PQ(l�rosa e (linâmi-
, ' �"

' ",

_j., c;.

é'i;

ca poderá produzir a elevação do nível SQ-:

cial de uma comunidade democrática. 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 obj'eto co

muns,

,.

Santa Catarina é um exemplo para o

País. Ou melhor, segue o exemplo do País, \

mostrando a muitas unidades da Federa
ção Brasileira,o caminho para. o progres
so em nossa Pátria não, seja privilégio de

regiões mas um direito de todos,'os ,hrasi
Ieiros de boa vontade que se empenham, ao'
lado do honrado Govêrno dó Presidente

Médici, na gigantesca tarefa de ed,!.ficar
uma .Nação digna, respeitada e altiva . nO

concêrto universal, como boje,' felizmente,
li p. Brasil. Temos certeza de que o Cover
nador Ivo Silveira, ao transmitir o Govêrno
ao seu eminente sucessor, haverá de depo
sitar em suas mãos os destillos d�< �m Estl.
do (Iue. D1:uito tem feito pelo, seu �ngrande.
cimento e que muito ainda haverá de fazer
p'elo Brasil.

n.

--'-_ ,..-------_._._--_.__._-------_.
..-

- ,I

sembJl'i,.l Cébisl,lt'iva do Est�ld; encelTOll os '1clIS
Ir'll1alhi)s. -d�.lltTO ,(1<:, p"esc, ições constitucionais.

.
/

l\]elb'.'r: cOilcluiu' mais uma legislatura, cabe,'do

ag'ira ,I rCllov;\ção de seus quadros representa!;·
V\)s. Essa renovação consiste' na substituição de

dCPlll;�dos que' cctnplerar;iil1,os respectivos nl{:!l
d.l.I I os'. por Olltl·O.s que foram eleita, para o flltU'

1'0 Jlcrk,do de .Jegislatur,1. Deputados que se vflo.
e�:q�la',lto outros se l1J(JvinlentaO'j para entrar em

attvld;ldes no exelcíclo dos eleveles leglsl:ltlvoS,
É, sem c!Clvií;{a, uma elas ocorrências .nat'lI·

1'al, nos reglt;nes den�o<;r<íricos represeQtalivos e

Jl:'ld:\ have·rá de inco'�i(!,n nessa cO;1ting-.�n,ci(\ de

11".WI ol'ga ·;.zação Pllítica. q\!e -/ di�a·se ele

P�!',:s"I,�enl ,- se velll aprin1·'\ra1;do, :.:ll!spíciosa
'Jl1cqte. à [J1'''POI'Ç:'i:J que se vila "per!'eiçoando as

P";l \I'!s de convivcllci;1 q{le adotamos.

'-

�/Ll.) nenl p(jrq\ie sej;l i.\co",jecillH:'tlO vHhar,

de'rid0 de car:lc'eri"jc s e.\(ra"rd·i·,3_'·ios. ;1 COll·

ci",;�n. de Ill'j'.dat<ls tLs cleputados deixa de pl'O

p()rCi�vl�lr. �H"S q:.le r·!)scrv:·'nl')S o evc\ver d) :-;is

lema político' ,que se pr;l'ica entre n6s.. motivo
,k C\alllê reslrcpectiv.o cios serviços prestados
pcl 'S (J"e ora oedem no ql'ad!'o d;1 represént.a.
ç;i,) C,'I.,II·illense elo Poder L.cgisl:ttivo, quer' ao

finl! .. il() est:lduaL quer no fe(�cr<d. o seu lugar aos

Il<.)\()� tl·eiras do .povo, cóntilíuid<.i.d'� d;)para a

/

)
)

,,\ ,
._=-_ . ..J ,.; I.,

;\ o.peràsid'l'clé�'(�I';,s.' _i�gis!:rdoI'es cata"ií,éqses
A'

' > .;.�' ,�t:.. ;:...

pode e.xpreS'iar·se iro: VII)J'Ü de pI'ojétos, sejam o,

cle ini,iariv:,1 ;�lo: E;\ei,l1i,�b.' ou. os �ue se origi·
naram na prÓI)rja," C'à�:;I;!::qLlé thl�llitai'all.1 nas ,co·

l11'ss()es e fi,ilalnlel,t�: )�'Y;I�()S � 'plenário" E for:'·
\(ólb0 ç r'ecollhecer,:'qçlé,:Ú}�Slllb :1' bancélda mino·'

,,'\

>.

, ,

,
.

ritáriit .�e i clui "e�sa aprcciaçiio. qqe jus-lifjça,
'I'ire louvo're.s aos h.1mens porlaelnr�s" 'üe, manua·

.. 1
lO p�l·ra as respons:ibiridades de" legisl�\r, sobrc
tçldo' em illstante hist.órico, que põe ·à "prova, mui:
'to

.

eSl?ecialmente, 6 espírito" público· de cadá um..
N d,O permitamos, p'brtanto, que o término

do período de obrigações, d�sses coestaduaoos, a

quem se' dç:lCgaram podéres dy repl:és�ritação po

J;itlar e que as elesem penhara CQm: hÚ\1ra ·e. fi�
delidade, se pcr�am no anonimàto do ostracismo,
sem· que· os siga o rec(inlhecimel�to .geral da opi
IlLío pública. pelos ex.celentes serviços CJqc pl'es·,

,

taram ao Estado e aos seus coestadua.nos· e aJn
ela' pe:la mal{eün digna, 110bré e efi'cientq; 'coulo
os realizaram, enriquecetído 'as' tradições' p�lítr
ca� de' Sa'lta Catari:18 'e dando ao' país inteiro

'

exe,mplo de civismo, de amor ao BraSil i: de 80-
'Iida rieda�e ads ideais que' estão senelo: cOl1creti
·zados.

Há. ::tillcla: os q!.Ie, reeleito,s, voJtarão aos

pOS1(1S que já clilniFicaranl assim.' Df�ses �ão
h�verá que éspé\ral: senão a contiuuidàde do pro
céclimcnto anie"ior - é félizll.1enté não haverá
duvida.r de que, ombreando os ainda não ioi
dàdos e clue chegam trazidos pelo impe�ativó da

r�IJ(�VHÇ;:;O, baver:'io de garantir. a constante .do
cl'e�cimellto cata rinénse pela' união, de esforços
vis�lndo a st.mpre melhol: fL(tLiro par,h a t6rra � a

�!e t'c catarinense,

." P,udo d� Cosia Rumos lanç� ama..

1l��, às 20h.30m, o seu livro O Jó,quei da
Paz� resultado de SUas ineQrs�e$ nó

eampà da çr�nicil e da .hi$lótia curla,
,.' , ,. , I '_'

m'udas vêzes exereUadas a�u.i nêste.
canto de. página.

.

.0 Jóquei da Paz � uÍíthlQ dê umrt'
crônica qlH} andou. mexendo r;onl v;vo�
e mórlo�" Ó nm íallç,�.m:en�o edito:
'rtal de LIA, f:dHor, hdrod)!dndo

_,I.

o· ali·

trr nQ, cam;,o do fjc4';io·tli�mó bra�n�irQ:

·0 SANTO GUEHlREIRO,

. I

Aconteceu na Bahia, A:. cidade, Pôrte Segure>,
'.

aquela, por onde Cabral
andou ciscando ..Pois .Ioí lá 'que Viitorino .Pereíra-de Souza, fracassado can

didato a vereador nas últimas eleíções.r resólveu. atribuir o fragor da sua

derrota eleitoral à>falta de .. 'apoio de, São, Jorge, doiqual até então era de
voto, E vingou-se da sua desdita política em plena praça pÚbÚca, retalhan
do a golpes de facão uma imagem 40 Santo Guerreiro que durante" muitos
anos sôhre êle.derramou as bênçã9s� dadivosas de Ogum, Mas a cada golpe
de facf1,' Vitobno bradav;a, fulo.·e .inclemente:

.

.

.2..,;, Itste is'8i�tO �frÓ l, de' n,ada"�; riã<;/ faz nulagresl Certo estava- o Papa'
Paulo VI que cassou o; mandato "dêle l

.

E a turba; -que.a tudo (,acorq;p,a,qhaYa" . a,�:�g:;tlav�,os olh(\fs 'dei � espanto
diante d�,bhlS[êmia. ',,:. ':. .: "�'\; �;

..'

",.\ �

. Pelo respeito ql�e me merecerns são 'Jorge e o Papa Paulo NI, mantenho
me prudentemente à distância'de.. :qualqúer comentário sóbre ',a capacidade'
miraculosa do santo e sóbre a Nstiça' do ato cassatõrío papal. i,AsSin{ fazen
do, fico com a simpatia dos dois 'ou" quando pouco, -a neutralídnde d� minha

posição-não .atrai:r:á a santa indignação dê um ou de- óutró �Ôbr,e a(minha
humilde cabeça, Mas de 'qualquer forma ...:_ Ô, Vitorino! - se você precisava
de "um milagre para se eleger, bem .fêz São Jorge que tirou -\) corpb tora,
não 'sé'metendo nessa: "", t·

Ignoro o partido a que pertencia-Víjorino -, se à Arena ou ao MDE
e também desconheço asdncliriaçôes políticas:'de São J�rge, se é que as tem.
Caso afirmativo, penso que q Santo Guerreiro possui uma quedinha pela
Arena, o que me leva a crer que Vitorino tenha sido candidato pela, Opôsí
ção. Diante dêsse. raciocínio, que consigo. '&Dma,r mun momentó de lucidez,
volto a qar razão ao Santo. Guerreiro que, em 'hipó.tese alguma, sob o risco
de cair no feio, pecado da infideliaade ;partidaria/ poderia,em,prestar seu ce·

lestial apoio a um adversáriO político, por mais' devoto que êste lhe [ósse,
Quando ao ,dEsditoso candidato, �C(:mseulO,o� a ,procurar� da próxima vez,
uma meia dúzia de, bons 'cabos· el�itorais rque; ,medi�nte o imprescindível
estimulo monetário, lhe garanta �utn; ass,erÍto 'n,a.· rlóbi'e Câmara Muni,eipaI
d,a heróica e histórica cidade de P6f.t.o Seguro:. '.' , '"

.

. ',\ �

i • .

Suoede, porém, que agora, \/it0.tihó,-qu� Já �Vir,ou. ç'asaca uma 'vez, está
í I querendo virar novamente. Depois. de ter feito"o. qlÍe fêz com a imagem 'de'

i, São,. Jorge, o castigo, que, como o'sçrntv>, l:!-nda
-

q. qwalo,. veio ,jus,tiçar o, here-
i i. ge camlidato, Sendo pescacj.or, Vi:torIno tinha' o hábito de todos os dias lan

çar sua rêde' nas proftüidezas do'.mar azul ,da ,B'àhia, de onde tirava seus

badejo;; e cocorocas, Um belo dia - depois de ter rompido' com São, J�rge -

- uma, forte ,coIrent� ma(inha arrastou, sua �êde para longe e até hoje ela_
não foi encontrada. Além disso, Vitorino foi vítima. de mordida de cobr�, o

que torna mais,que evidente que. sua barra lá em: cima anda pesada, E é
sentindO êsse pêso que êJ.e quer arranjar uma nova. imagem de :'São JOrge
para ver S$ recupera o 'prestígio 'junto ao santo.

.' .

Tenho 'por hábito lião me meter nêsse tipo, de encrenca, mas acho qüe,'
São JOrge não deve dar colher de ohá ao Vitorino ..

"

COLOMBO NA POLíTICA

Numa carta' que enviou. a todos
os candidatos eleitos pela Arena
nas' eleições de' 15 de novembro o

.futuro Governador Colombo Sal

les, 'alé'm de cU:�primentá-los pela
vitória nas urnas, afirma a c'srta
altuI'a) que estará pronto a receber
os políticos /do Partido para odiá,

.. ,logo,. durante, o seu Qovêrno, sem

a necessidade de intermediários.
Esta foi ,a primeira manifestação

política do Sr. Colombo Salles de

rélativa, expressãp, que denota a

sua disposição em assumir efeti-�
vamente o comando partidcj.rio da
Arena. A intermediação que êle d\s·
pensa para.o diálogo que p�etei1de
travar com ·os recém,éleitos' s'sria

aquela que, nos moldes da, políti
ca tradicion�l, �ra feit� através do
Parti,do do' Govêrno. ou.' dós �eus

líderes. Êste mod.êlo 'é
�

ainda o'·'

adotado no ]..)]ano federal, onde o·

Presidente Médici trata d0s' proble
mas politicos. na'" esfera parlamen
tar 'diretamente I

com b presidente
ela. Arena, Sr. Rondon Pacheco, ou

cOm suas, lideranças na Câmara e

no ;SeIiJ.ado., ';

,',l\lúi§.: ..f\.,ll1'ªniféstaGão .. do :Sr,' ,Co
lo.tnbo SaIJ,�'s na c�rta. há, dias en
viada aos parlamentares catarinen,

I ses ganha maior dimensão se a

I, compa�;;trrÍlos . com outra, feita +e�
I centemente numa estacão de TV
t _', '

na qual proclamava o fim das oli-
garquras de Santa 'Catarina, No
cotejo dêsses pronuncüi'mentos res

ta, portanto, clara a intenção do
futuro Governador de abs,orver' o

com�ndo político da Arena, for
mando uma npva liderança esta
dual, a par das atividades que exer."
ceTa no plano da ádministtàção co
mo Chefe do Poder Executivo.

'TELEFONES

.�(il �

.00111 a limitação das chamadas
telefônicas e a eonsequente taxar

.J .

ção das .ligações que ultrapassarem'
a cota mensal, os lo.cais públicos,
como blúes, etc., encontraram: um
m�io de fatúnir ,um lJOuquinho
mais: como cada cha1l1.ada \que cai
no excesso custa Cr$ 0,09, os pro-

e

prietários dês�es telefones 1'eso.1,-
veraln cobrar a Sua taxilllm part.i,.
cular ele Cr$ 0,20 de cada freguês
que recorre ao seu aparêlho,

CA:HNAVAL
'

'�'.'�':"""""',,---"--",-�"""---�-
�, '

.. , , ;� \

,�·�.\':.(���:�!55;;' 7' \

processo. ·demoG:;àt.ic,1r\;eMi� i!ls'iit0ido como ba· , ..

se da ,eiiis�ên�i:!_'jLlhdi.cií,/�,�sü'ui�l:d()" E,!;ado; \ia- .. :
le. portanto. as;!j,üt'ar'; J) �qtle l<lhl' sido, o que: foi'
o proceelimeI1tó'dos' hdll,J�n'S qii:e..\'J'uncionaram na:'
• "

". ,',,' ;;,;,;,. .�: I I, '

.

• '

Jegislatura que filldoú e ':comO· .dignamente cor_c.
le�pol1det<;I11, niio' Ílpe��i· a� ��I;�rç� ·do i�-xécu_'
tIv� estaçiual pal'a (;), ê�i:t;; ·de 'lin,ia' sábia pQlítica
admillilill'aliva, D1.,is ,ta,m;bbm' aos anseios ,pópu
lares e à� aspiraçe'íÚ' d'�::,�tuaíl i:nqmçnto' dó' país,

,
A verdade é q,l\�_. á)';'�s�mbl#a ÜgisL<!ti�'a de

Santa C,atarioà.· pcídé: órgtilhar:�e' çle hav�r··· esta-
....... _ ,,' r _., , ! 1 _.

"b eri} atividadé d.lIr::tnt�;;�iddo�o períC!do: consti-.,'
tucional.,b.�nJe as,iüà)<id({ p���� O ;�e\i (Linciona
�ne "tO. sem soluçã@ '��'.:e�·;D:tin'�rfdaÍCJ�··'e em �er
feita e inl;rer;Í.v�l, hahh�'f)i�I' com' os;' de,u';ajs 'rio:

, ,,',] '-t-

dêres do Es.tilcl:o: .<ll.b!R::'lt prol'rm'dhmeil!e Vi�;Cll'
i'ada. p'1l' idefltjd�de''-dé'.!i·�eais � objelivos. às al

tas di ret rizes' c;ile vi'I"; };{[�segllWHd� ao B rasi!.
desde.o m:CJvimentó' ele' ;;e;;ovação il11olant,!do em

1 .' ,:,J",'

1964. pOSição. de ,pl;estígi'i\ no conc:-rto das gr,ln-
des nações 'e ,c.('nside,rá��is rélévo entre os po�
vr s do ('(lnti 'i<;nte·::alJlé�:i��!·no.

,

"'?-.,
"
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"{\'f _'.
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, ,,'". ",���,�
O pessoal '.das escolas de samba

I e sociedades carnavalescas ficou

,j I
exultante na t?-rde de ontem, ao
ser anunciada a decisã.o do Prefei.
to 'Ari Oliv�ira em fazer retornar

1 : os grandes desfiles de Carnaval à
Praça 15 de Novembro,
Há muito C'jUJe esperavam

diela, pois a experiência de

i.1 Carnavai ,para a A�eni,da

a me

levar o

Mauro

kG A

Ramos não agraclou às escolas :ner�l
ao público,

.

'111t
I

A NO.(TE
/

, I

. F,lrn qualquer loca:! onde houves
se u� toca-fitas funcionando, ·d.eu
se a maior Jervurá na noit'e <l;e :sá
hado na Cidade, Comj3ç.ando· pela:
boat,e do Clube 12, que d,esde que
abriu está com .gente tôçias ·a.s. noi
tes de[)endurada até no l'ustre,
passando pelo. Scorpios, Oscar �
demais pontos' de reunião sodal, a

movimentação foi grande.,

Ésté �erãó promete ....
"I'

l,{ONI)�R RlpS
i
'I'
Muito feliz a .l.émbrança do pre-,

sidente. da Arena, Sr. Renato Ra-
"

lTIOS /q,ã: Silva, em: convfdar' o Sena-
� ,

�d,cir ,,AntÓnio Carlos Konder . Reis
par� iàlar em nome do Partido na

solenidade 'de diplomação dos elei-'
tos que se realizará quinta·f,eira às
10 horf1s .no' TAC. Além de ser um

" l?arlaIl').entar, que atingiu o mais
:alto pôsto �o Poder Legislativo

, fl.trav'é� �e u,rna carreira qué.·� le·
r":,;" '" ,

• , --'.,�:. ...
'. ' \

,,;vpu :pp:!" varras v,eze�'a merecer a .�:,con..sagtáçã6 popular nas urnas de i
. Santa Oatarina,' ,é, sem favoÀ: al
gum, y.m dos,mais ,expressIvos va-

lôres de homem públi'co que 0 n08-

,'S'? Estado já enviou 'ao Congresso

NàCiOl�l. Com êle, ,pois �a palavra. j I
AINDA O JÓQUEI ,J
Com apenas um çlia nos sep8.l'an: iii.

�O', no' sens�clOna.1
'lançamento do 'J, i

11'1'10 de cro1119as do festejado cro- ! IInista Pau,lo da Costa' Rambs, a.i
eXjilectativá" aumenta, e a tensãc)

\

Iatinge ,as
.

raias dó fl'issol1. Com
tuqo i�to, as coisas aCQntecem: es- i
peci.ahnente para a l.1oite de autó- i

grafos ele O Jóquei dtt l'.tz,. Chega I,amanl'lã a P.lorianópolis a cronista
do Cadel'l1o-B do Jornal do Brasil
Marina Colassanti.

DNEl�

O DN:E:H., através do 1fjO Distrito
H<'lU[ tlediado, convidará à impren
sa para percorrer o' trêçl1,o l'"loria
nópolis-E:!pl da I?R-IOl; clemoústrau
do o adiantamento elas obl�as da.
que.la rodovia, no próximo dia 25,

. Alü\s; denionstrahdo o seu apré
ço pela imprensa, o DNER inau
gurará proximamente a�sua biblio
te.ca

.

em FlorianÓpolis, à
.

qU8iI, dai"f;Í
o'nome ,de Rodolfo E. SUlliva,ll, o
saudoso repórter de O ESTADO

\
encarregado de cobrir aquêle setor,
o que sempre o fêz corr� o maior jcarinho -e eficiência e sempre 'de.
sinteressado d_e qualquer ambição Ilipesso,,! que ;nlJ,o a de dIvulgar com

'11/h�nestidade
.. e, honradez as reaI.ilza-

.

çoes rodovIanas federais em San-
ta Catarina,

, '

" !
i-i-'n.iGOOM.-' ÂJt

..._ ... â, �-ii;slI1......-;;;;iii};ü,;S?;..;:;�,l
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VEíCULOS, USADÓ$,
�Alta QLlalidade

,.J:-;!..
,

,v:rvMoVEIS: CAMINHõES:

65 F-600
69 F-600

69 F-350

Simca Tufão ••••••••••••• _,••••-, ••• ,11

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

Voll.s (4 portas) .<0 ••••••• :••••
• •••••••••••••••• � !.•.•�.

, �'IR AUTORIZADO6· CHRYS,L�� ,.-:
.r

,
.

� dgBRAQILS;�, ,

....' �
.

,�

:r�·

:1' � 1�.V·iiIB'ri � ",'

, •..fjR, lU Jlli..
,

,

-

, '. I
' .'

'

-

'I
'

.

J thH\ .·�tJJ� nl., .L4.� �� pu .�H �·h.��'· ._, � _

:�" '�",�II ";,,:: LlWn�o, 1,1(1'- - I�\me: 29?2 � �iOrjàilQP.i:Ii�·:�.:s,.;.�
�. l'olksWi,.\!en · t,� , .. , , ano.·.6S,�·
i . Volks\vagen

'

;.J..
_. ",' : , .r ; �n:o.' :6�.' /;-"

I
COl0cl (<: jJor�as)C·,···,,····'·····'··.····-,'·······o·;'· 'ailO·;'7tó,\' ..
COl.'cel \,1 pOI'ÜlS) ',�•.....••..... ;'. , , ••..•.•.. , , .

;
'••• :' :à'lip) ��9,\.,·:. '

i)1,W Cekar ..

I
'

j : .anO.;6�.'-
, .!

D 1\W �0kar ;".: .. , _ , ....•............•.........
0'

•

ano.:: 67" "

DKW Vemag ..
'

, , . . • . .• ano', e7,"

Sino/ca "�""'"
.'" ,

�.:
". ,

. �.J!o ..�{,.: '.

Silli<.:a ,

'

.. '.' '.' , . . . .. ano' 65,.�
Simca-' ','" ; ,

,
.., ;.... a� ,�ir-

[{egell'te .. . .. '," ; .; .. ano :·67' .

[<;splaJ1ac!a "": ., . .- : :
:

; : a,uQ" ú'8_�..
,

íD�;ni" l1<,d,;
. .

ano -69"

Clwv l'olet . : .' .- ..
'

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

CI,C\j ulel Chevy '. : :� ;
,'

:. �n� :62'
Chevrolet O.pala : '. .. • àn�) 69
Chevrolet Opala , ,

.- "

aUQ 7Q.,"
Aero W illys , :

. . . . . . . . .. anó 6� ,

Aéro Willys .

'1'
:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aD? 69

l(oJllhi. . ', '

'.'
,. ,ano 68

FOl'd F·IOO ;................... ano 69

La�lch�l�� à .��rbí� .- �_ =� : �:: �o. 70

, .

,

AUTOMÓVE·IS.
,,; ,

CO�p,�. '(ROCA E ,VENDA,. ·DE VEíÇULqS
.. ,1"

Volk�wagen;'TL·:,· ,0, Km; ,' : :., '_f, •• -:••••••• i 197:1.

'�:��c:l���g�n f::'O�� .�� 'i'. '. '. : :. '. :. :. :::. i.:'. ·.:·.�)t. '. '_:. '.j��:;�. '. '. '. '. '.�. ����;:'.

"'VóÍks\vagen .'�.< . : .. :\ ,;.' .. : ... ': .:� ..... t.\ '

... :;;.:" úrM."
• .....

�. � I,< '.

Volkswagen 1 O - Luxo .- ' 1969

Vo'PkBwagen .. <: '
•.••••••••••• : ••

-

••••••

'

••••

'

•• ,.'. : •• " 1964 '.

GOl'diJ'ií 111 . ..:...... .... ," .. .. . .. ..... 1967'
JrINÁ AJ\Il]<;N'l'O EM A'I'É 30 MESES ,-

COELHO AUTOMóVEIS

, 40 .:_ Fone 2777 - Florianópolis
\ '

,')
..... .

RUa.l:' S,;hmid�, 60 - Fone 2o.�1
IJ1!:PI\Í:t'l' "�N'fO� Ui": (.;ARRO� u,-".!UJ()S

: ..

... Volk"wagell dzul ' , ' ',' anQ Q9
Volkswagen branco ........•... , , '.' •....•..• � ano' 6?"

.

(:ala.xtl' LTD -- pc' 'an� ,��
ltmnaraty ano 6tf

.

Aél'o Wíllys ..
' '. �

'

'

alío, 61 .

Aéro Willys , . . . . . . . . . . .• ano 68
Corcel 4/po1'tas 1

Corcel cupe
Rural Willys
Hural Willys
Gordini

ano 69
ano 611
al)O'59

.1 ••••••••••• , to •••• , ';.

l��j>l.lllada pouco u

"

, I

: ",,/
I'
;'
I'
)

66 20!3él'ie
;.

nU)('I\ OE \' I!:WIJLOS
lembro 13 .. Fone 3!!llt.

CENTRO

Sedan Volkswagen , , , .

Sedan Volkswagen , , .

Vemaguet 1001' ; .

FINANCI E,NTO EM ATé 30 MSiSES

67

64

, ,.

-",56.

o5�
6�
.,

I
j' .

',,�

.1

/

,

I . .' / .;

fE •
<
"

'í
,

inalhas
I T" I, /'.i' ,

. ".

I1erirlg
� ---- �----, -�--- i

redágio na
Rio-S. Paulo
vai este ano

Ainda no primeiro semestre dês te

ano .. todcs os carros que saírem do

Ri'",' parn São Paulo terão que parar

duas ",êies nos postos de pedágio, urna

par�. pagar a taxa e outra para exibir

·i.,i; c rnpr va le d:l pagamento; da

m'.sm.
.

m : . s q' e .vierem de São

!�, .,' �l) -:\ � ,Ri (_) r�dá=-j, será co

b 'n,! : i d : ) perc.i-s R; »Petró-
,,' "'; .('5 C!' is sentidos.
.,' .

"

'. /As ','bras para cobra 'ça d: pedágio
'�Ri '-Sã..: Paulo, iniciadas fiá tres

meses.: ia estão adia-radas n6 quilô
;';1:;;'1" .� 44' .co':;stand'J de 11111 prédio pa-

..
, '_i��-f ;J'Jn�i'listraCão. cinco boxes para

,

c�r��s pequenos e médio e dóis com

... bai�hç'�l para .os can�s pesados, Deu-
- ",':_' .

\ -" ,

':r."',.9.1!. :.'Igf:mas s�maras o trâ:sito na
. d.;j'ei;i-I Q,c 'Sã," Paulo lerá de ser des
"vi'ldí1 1'''"'�1' � nist,l o.l'de ficaí-ão as ba

�l·�l:·:Ç,;s ...<] fi"�1 :de"q�l� a 'atual pista se
..

;.
"

'cw:"'··: ii" em c',rca ele lAO m.
, �\.: 1,,'" '_

•

(� ':: ">� rbr>lS ;-'l Jc;:l 'c:���enl ()

.ç�s'l:l;j.\í. ��1 q!1e eslão na Via D I�ra roi

ne(:.e�Sário um 'aterro de auase dois

�,·;,,,s' à :direila. e 1'J)1 çc·;·te de bar-

:e-i>;t" n:' o'st;l e:m direcilo '10 Rio. o

�,:.�;' ,,'bril!(q'á a elevar t�tilb3n1 a Dista
. ci&.;

.

çÚr(!(:�'., a S�,!) Pau lo qn 1 4;0 m.

Os I.râbalhos es1 ão sendo executados

p�'r d'·I;.lS 'slIbemoreileiras <ia fitI11,) qtle

��IlÚU a' cp�q)r;ê�cia. l"J'P,t eDlpr�i
t'f(t:i; es'á � "�ar:reg:'q8 d"s obras' ele ter

�;;f'le!l<;lQern '�, a olltra da construção
4"0�:, ini6veis, ton1"qree�de,do o edifÍ

çtf.l' 4a aqministração e os boxes.
,;,1..

.
.

. A adm: 'i�I"aG;:;() será loca1izad"! em

um pr.�dio de d0is pavime'ltos, já em

fc.se . d� c()'ncr(!ta!.'\)m de. laje. O edifi

C\O lerá e0ne;<:ão eletrô'üca C0m as ba
lanr"S e QS box('s .. Os carTOS pequenos
e inH;n, '1"S' ofsvial'em da pista para
ó pôsto de pedá�i() pararão em um dos

·

ci"c0 boxes p�lgarão o pedágio e con

tinuarão a vi'lgem. Os carros pe�'lel0s
se. diri!.'ii'(0 parg R bal.ança. na�arãa o

I'ed!�··�i"
.
e 'conti'1'lari'(0 o oerc!! rso ..

. Os re�o()"súvei� nela execllc�'J elas
0br�s m ....strHm qnase 11m;) dezena de

· tnhrs rnetálicos q!]e saem do edifício
de �rlmin;strac�" pt� os hr'xes � (li
zem . que êles servirão para a apare
Ih�!.'''m el,etrô�ic:a � ser i'�st8Iada e q·.Ie

·dev,lp·{t vir' el'l Alema·'ha. Isl.o. acres·

�ce";t,'m IDHra qrre a deny'ra seia n me·

�.0S <' o0ssí�'eL pois oassarão pelos pos
t"'s'.. de nect-ft"io ci\"ca de 2 <; )11i I veí
Cll!;"S- em dias normais. Um segundo e

i!!!l('1 pôsto est:í s!"noo co�str,,;d') e em

f�'e mais ildi:·,ntwla no q!]ilômetro 153,
It�tiaíR. 0< veículos que iá tiverem pa

P'O o ped�!!i" ap�mls e'fibirão o tali'ío

d.�' pagalllenlo.· e'lquanto os q'Ie a!can

�·Jr\,m .. 11 �,trad'l entre os ()1_ltros d .... js
'f,,..,�t'0� alie ê'dsti,'�o 8�tpÇ; fie r11�an�8r
S_:O:o .P/pl" nO'!Rrã.[1 o peelq�io aí e exi-
r;r"'" o 1�IÃo no nô,lI-, se!!'linte. Os r

d'",;. no�!·""s. fi' de !tatieia e o do qui1ô
rur.tm 44. estarão concll1(dos em mar

cr! O!J .... :'tf"\ �(\ nre;''' f;l"-�e' €m Cl-1e

sh� cobrado Crl\ 1,00 pelos carros

Pequenos e médios, enO'uanto os car-

· rps oes�.dos p�garão até Cr$ 4,DO, de

p�nde"dl) do oêso da ca�·�a .

.( I

ANPREAZ7, \ V""T � TRECHO D�
!

FERIl.OVIA

O. Mi"i,tro Mari0 A"clreazza, per
c")rrerá h-.je. illnt:.lmp,;1I� com o en.ee

:'hr:il'" .H - ,·:íc.i() Madure;ra, direto r

geral d,' Derarlame�to Nacional de
Fdi-�d8S de Ferro. os 209 quilômetros
d" 1�!.':1C?i� fen'Aviá"ia Itaneva - Pon

�a.. Gr0sSa. em conslrllçiío� 001' -"'sse ór

giln eln Mi�;st�ri(1 dAS Tra1õSDortes.
.A' Ji�l,C;'(\ irá elimi":Lr l�m ')'''nt0 de

estrnlÍl!l'lamento no Tronlo Sul, que
di ''icI''ltava grandemente' a -circnla�ão
di mr:t:cn,,l"riA, e ·'tre as re"i;;�s Ce'ltro
e S,',I e cJ.-' País. A� I,has deverão es

lar conclnÍdas em 1 Y72. e até agora o

DN'-F i� ""lic"lI I g(j mlihões de cru

_7,,:,'�s "�Ii!!aciío ')t(tneva - Ponta

·

G'·'l�sa. esoet·q�d() "bter um fi'lancia
ine�to do BNDE para o término do
tr,.eJ",.

D .

as
.
ferr0vias serão be.,eficiadas

('A.rl PS ;'hras em execllC�o: o trecho

p�··t". Gr"'SS8 - Pi�h"Hnl-n. 'a _r
inc""ro�r'la() à R �de de Viacãp :rara
I'tí - Sa·'tll Cah1rira. e o restante à
Esl:rnda dr FrITo Soro(,Rh�n:l.

7l! __ o

·Xifo....á

" ,

�. T'O outro asPectõ, 'riã-o '��no�
impór:taüt�, da"Viga áaçiorial. que
Inér�e ser ressaltado'é o' r-eferen
te' ''-ao grande pas�ó' dad.o ·�o' 'sellÜ
do, (io fortalecimento dás ,nossas
ins(ltl,liçôes demOcr�Úc�s, ;C9m a

ryaHzaçãü do .

pleito 'deJS'�: de po
verilbro. 'l'ívenj.os'eleições' ttanqui-

· 'las e concorridas"'em todo <:> País
e ,o povó brasifeiro' escólheu livre
mente os se�s teprese'Í1t-antes' 'nós
.cargos -legi�lativos. , Cabe,

.

agora,' a
·

êsses' tépresentantes realizar uma
-obta política que tesú:lte po ptestí-'
gio do Poder Legi�hÚivo. Desta

fotm/a, �rá: testab�le"citlá . a. i:ina
getyI 'ex.atá· dêsse, pôder, pdlítico,
tã6 mal .visto rios.'_:tHtimos tempos.

DEM()CRA�lA "
.,. "

'::
.

",�'Com ju{tia 'át�ação" cG)tt�ta e

digna' dos represe_ntahtes dd pôvo
se preparará p -terreno para' ql,le

'

c.J--
.

1 ...., �. � • �

.e • 1

, I

..

Aó' entrar em' seu séxto. m�s:' o
: dia�a do �eqüe:stJ;O dó cÔnsul c,on
,tiQu� 'coberto;', p�16 . sil�hCi(), .

dos
·

Tupamaros .e ii te.rilatiya· de D.
·

Ày'aj'ec�4a' ..G9nil�e de atéri��t .'�
,exlgep.cla de :troca ..,10 por dlp.helro
paÍ'ece cOD;denada ao �rll:cas�o ,

e

déixa sem destinó definido 'as doa

çõ�s já feitas; que: segUQdo , é1�jos
· eXtra-ofieiais ''S'o�aIO C'r$ 700 mil.
AN.GüSTIA

,. ,

·

b. ',Maria' A:pal'�cída. " Qomi4e,
seglinlio . seus·. paréntes, está... d�.5-
·cansando :"na casa q.e �ma .amiga
�o liblon, que não tem telefone"
e cujo' enclerêço s�. negam. a for
necer. Depois das festas; das quais

·

não 'párti�ipOll _' 'sp�e�te no Na

taI assistiu à ·mis.sa do_ G�l? .
�

companhia dos filhos numa igre
ja da Tijuca :- seu'. ân1mo.· se

abateu.,' _ .... ,

"

..

Com o.: desânimo 'de'
.

não ver

·

concretizàda.a esperàúça .de t�' o
t·màrido no' Natal e' o' ,cãnsaçó 'da

m'ovimentação, ela volto'u às � ái
"ses. de chôro, como nos primeir�s
dias do s'yqüestró éril Mantevidéu.
Por. recomfludação m�dica.· estão

, .

$

X·\,
.

"".':�

z

Filinto:
-

:imOUIOl üij leuislativo
muito, depende dos�êonuressista s

,

.'
-

j
•

\
•

v I •

o líder do Govêrno na Câmara
.

te,' de maior ,be�..estàr, de maior possa 0\ Presidente Médici cumprir
Alta, Senador Filinto Müller,. 'ao tranqüilidade, para, assim;': pod�r o seu objetivo. oolítico Iundamen-
ser ouvido ontem pela imprensa trabalhar com alegria, �,'Js@bretu- tal, queé o de �estaurar a integri-
sôbre a política nacional em 1970,

. do; com maior confiança :n0�·futu., dade da democracia da nossa Pá-
exortou os novos cóngressistas·. a 1'0.=Essa foi, sem:dúvida; ii grande tria. Mas é preciso, neste passo,
que atuem no sentido de restabe- obra da Revdlução;'"e, com0',a,Cep- acentuar, também, que estamos
lecer a imagem exata do Poder tuou' o Presidente'::Médici 'no seu vivendo tempos bem'diferentes da-

Legislativo, tão mal vista. nos' úl- �:i:isç:�rso de' fj� cl� � anó,
.

so ,< 'foi queres que marcaram o início da
tirnos tempos. "Com uma atuação

'

possível pela continuidade- de, ori- era de renovacão revolucionária
correta e. digna dos representantes

'

entação.' que éàra��erizoü .' l\: 'qçã<;>
.

que o País vem vivendo. Quando
do povo. se preparará .? . terreno '.' :dps' gf:>vefn�s .: iévoluéi�áFÍ9�, ,: a falamos em democracia, precisa-
para que possa o Presidente �édi-:, .pªrtir de .Íli.�i§:Q :d6 '19,64': .àté. os' mos,' ter em mente que ela se

ci cumprir' o seu 'objetivo" fundâ-,. diàs ·atuáis;;-. .' "': - .... � �'.. ,- �'� : / ". baseia nas franquias e liberdades
mental, qu� e' o de 'restaurar"a' i,it� :< . :.'�;çiq":(elé '�ishir�(),�' !,.ó�,ti�iiid�'rlte : dés 'que a Constituicão assegura
tegridade da democracia" ,bràsi!eí-:, .� .. Méd*pl�js<?l/'Qém-"q1!-e-'Ó� 't�sülta-:

'.'

aó 'indivíduo; mas não se" pode
ra", frisou, acrescentando, entre- :',:: 'd()s�·,G.bJid:9S' se, d'ev�-tn �;l<a�0>do perder de vista que é inadmissível

tanto, que o que se tem em' vj'stà,; . "�PºV9' �l)1asi),éjf0, que· éci:rfipte�npe:t;l , . assegurar-se plenitude de liberda-
nos tempos- atuais, é, qíàis.'dQ.qJ.te' ,:- sú,as�,r�ip,o��:�bilida!1e�· e-,"··s:e<�róp�·- ,., 'de ·pár'.á a destruição, para o te,�
éí estado de direito,' o' estàdo" ' .(l·e: ', .. IÍliou: a' .fünO'ó·(iia ,bi;"t_a -".dt'·_;tét.ôns- o

rorismo, parà o desrespeito a#di-
justiça, com as franquias 'e 'Übe[� .;.:ttü;(j�p paCi6"jl'ijf·.· :À,,:' 9I5s�iY�ç.ã'g

,

: é
.

,réit<) que têm. tod'os os cidadãos
.

dades ;ls-segurádas' pela- Constitui- ,.,' exà��',' ,IjJ.áj:; '�é, deve �a;çfeJ1:��i; ': :,que"
.

de' 'viver 'tranqüilamente. A liber�
ção, mas "sem plenitude de:" Ii-:-

.

;
a aç:iiõ db ;ppvo;;,.:s�l!-:',�om.p'F�t:qsão· . dilde 'individual todos temog-.o dr-

berdade para a dest�iç'ão, :@Jér-.<' '. :·(st):4;.çrnpenl!l<?·tiyç:�it·ir{;qilf:-:e*a.-.:'. f€itÓ de gozá-la. Mas gozá-la pa-
rorismo e o cI'esrespei.to à ttanqüi-,-' . ..:n11riham.entó'i·.'�ceqado;; sêtu.r,o; ':fii.-J .:- i'a' bel}} do povo, gozá-la para bem
lidade dos cidadãos". "'; roê, �t:f:àvés: çã·ólj�fàç���ªOS.7g..<*" . 'dà 'coletividade, gozá-la, enfim,

" ,,� _ ,

.

v�J'Ilo's"'ôá '�!.>vOl'I:IÇ�Ql: ódt'á;�íné�ife'·�'··. para construir a grandeza do País.
.

\, ',6p á:iuru 'ti0vêrri�; qH� ·.soupe·: :sell- '.. 'Esta concepção (, '.leme"f _'
·

sj��ni:ou 9 PQVÕ: p��Ueiro<-�'� :d�'S:- . liberdade correspo!hic
pertar. súà in:tegni.l; c:onfiança;' .;. _. ,:' ao estado de direito, ou,

.,. • • �, .,'. "!'\ �
·

:. 'F;StarnQs hqJe; grá,(;-as á� l�_SQ,réiU acentuow o Profess�'r 3uz,':
· fiánco desénvólvÍiiiêritQj .:' e: _ tudo' magÍstl:al conferência realil
'indica: qtie :Ô08' anQs' !J.i�l;ír.ds: nÔ,ssa Ésçdla Superipr de Gnerra,

P9êiÇãç, se, c9n.�ond:ará ._�d�· -_ v�z r:esponde, mais dp que aI) L.Ji
mais': ingÍ"ésS�I1d�',Q,' ,;Bi:*$�í ' JiJ;- dé'l ci'ireito, ao estado) de )11"[l(,,,
rÍ'le:i:nel}te: �na': ·�re,a'\;dps,!pa1iés>. clé-':· MiSSAO

.

senvolvidos.' ,." :: ' ,'" ,', ó.,

. ';. .: .

DESENVOLVIMENTO

Teve um dia 'movimentad0 o' lí-'
'der Filinto MüHer ontem,' uma
vez que' começou a reC'olher .. 0S

pontos de vista de seus'
.

colegás.·
<

•

sôbl:e a mesa, as comIssões-- tecni-
.

cas e as lideranças do Seria,<fO,
te1Jdo em vista uma futUr:1 �órn
posição. Avistou-se,- entre. outros;
com os senadores João Cleofas"'e
Nei Braga. Depois dêsses ren,çoit
tros, e quando sé' .preparava para
receber, em sua residêlJ.cia,.' u!n
diplomata, o Senador Filinto Mül-
ler fêz uma pausa em suas' ·ativi-.
dadéCpar.a responder à' péÍ:gurÍt.a.
que lhe fizemos: como viu, .dó
ponto de vista político, o· ãno d,e
1970? Ditou-nos, .então, as �e
guintes declarações:
_ No conjunto dos aC0nteci

mentos que compuzeram ,a vida
brasileira no ano de 1970, sob O

ponto de vista político, há dois

aspectos essenciais a ressaltar.
Um é o referente ao desenvolvi
mento global do País, ,deseJ1volvi�
mento em que tôdas as regiões fo,,:,
ram atendidas e em' que tooos os'

setores foram' aci<?flados. ,A '.' par
dêsse desenvolvimento, ou como
parte dê:le, surgiram providências,
do. maior alcance socíal, ·,vi'saFlclo,
a fazer cdm que o liom�m: brasi
leiro se beneficie da riquéza

.

criá
da e possa gozar de maior confôr-

- _Entendo lser
·

- -de todos nós GU" 1'01'1o" i,;lt.;;IW
·

ou . re�leitos a 15 C!f< IH)",' II' 1',; Ú -
· eD:,'idar esforços, com h'\ia a I.'

cisão,' c� todo ,) ent.üSl<1s:n,-··. r
rà que sejam cri; .das as coüdí<."
de ordem, de p�lZ, (1-; tm!!q'111'�í ,

· de:, que possibilkem, com' I .;c:i r .

, ficou dito, O restabele.::ímento
· tegral da democracia em .i T!?i,

· Pátria. Se os eleitos a ; 5 \iC'
· vembro; tiverem capacidade �
·

dere'm camprir :;ssa mis��u,
co�respondido c'lba]inente :',

fiança do povo DJ':1sileip,
A 'par do aspecto dt' t[';�';ll

vimento nacional. é de 'I'.'lal
pdrtância o' aspecto polilico.
toraI db ano de' 1970. !)Orqul
bds nos permitem ani.ecljJé:r
o fwturo próximo \l'Tla (

grande e rica, habiLada por Ul);

vo confiante, tranqüilo c fell',
regida.' pelos princ.ipios da -lo
cracia social, que correspl)l'd�

· as.oiração de t(Jdo o povo "',

leiro.

.
.. ' �

Maria 'Apart ti,da :Gômide
repnuso�absolutô por' ordem.c. �

� : \,
�

A falta de solução para, o
.

S!!-
--�

qüestro" do Cônsul Aloísio Gõmi-'
de, que hoje completa 159 dias d�
c,ativeiro em poder do� Tupainaros

. uruguaios, e o vÍltual fracasso da

campanlia popular que visou con

conse.guir um milhão de dórares,
revara� D. Maria .t_\parecida Go
mide, segundo informações de
seus familiares, a um' "profundo
abatimento"

.

com crises de chôro.
, Em decol-Tência de seu estade,
D. Mada Apar�cida está, sendo
mantida em reoOuso .absoluto,

, afastada de contitos com a
.

im..:
prensa e impedida, por determina"
ção médica, de qualquer movime�-:
tação para reativa..r a campanli�

.

popular )ançada há· três semanas..
. Com isto, somado ao 'silênê'io
dos Tupamaros, o probiema do
seqüestro do cônsul brasileiro vol
ta pr,àticamente à estaca zero e' a

"

desesperança lança sua espôs'a no'

estado de angústia que viveu nos'
primeiros dias do seqüestro" em

Montevidéu, agora .agravado por
um cansaço acumulado de mais
de cinco me�eR,

· sendo evitados cOIlLatos COI"Il

.�.
�I

prensa e sobretudo al1aril.;o\.< .

· televisão que', l1a opii1i[ío de n fco' abaÍam seU sislea;�! n('1 ue· 'I�.

Diante do 'estaao (Te t� , i;' <:
., Aparecida,' um gmpo (ie ".' ; >_

·

pretendeu, na ,semana 'pa�."l<�n. <"

,

mar a frente {a campantl:'. Ir·'"

intenção não . ccpcretiz,) 1., e ;1,

houve explicaçõeG " r.::speü,;..
não ser a de (!ile o grupo n;:.) ;:11,

·

gou a ser efetí.V.*HTlcnte forrw,(1).
· D}<�SESPE.R.A:NÇA

. O iinpedimt:'l!f.o d� D·. L'\ ji.)'" d
'. em <prosseg-. i,;' a carnj1an!1,
ar�cÍ1nento' eh1 entusi:l'.mn

cial .:_ êste Pf0\ Ol:aJo elTl 1!

parte pela impo5sibilíoacte le\� ,1 t.:

saída do dinheiro do Bra�,:l
, . .

detalhe de qUe ;18 COl'ttl 1t._!

seriam destinadas a
.1. . .

,

levaram' a imp'1\'va r:o 'IT::',' À" ,

· :Ne�te
-

momento Darece n:lli�o l,

provável que' .(.;l, ·M,�ría. �\ij'?�A\:f(
consiga novas ::- )!ltnbUlç(',-�
pretendido Jn1l1i,.ío d.; d(,!a::-t".

Cr$ 4 950 üí' ,\ () ",I

�tll a!l.
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Rllfl São João BC'ltistR
Agronômir-a

Fpruis. - se,

punir clu

Gilberto Nahas

1 - Lamentàvelrnente o es-

1'1'1F' amador de nossa Capital,
, ' i o '{'pr SI" ii não perdeu um

. mais' b;·j!hantes batalha
( -res , n[c;,nt"s homens. Luiz
(' ',!(,s Machado. técnico de bas

t' d" Clube Doze de Agôsto,
m it � aros se-vindo ao tradi

. ...:!-' 11 (;'t,h� homem que mantem
" �\ 1'1 l �o:C'linha de basquete,

,

ri i>' dl1'1'---C'0as cualida-
,

'

c mr)r:�is também, que
,( \ t r,�) ao Doze títulos sobre

\ (,,1 ,ç, "hrdonou o Clube e diz
\ (1' '°'1" atividade se deve a Ial
t, �o an ... jo e atenção dos direto

(1 , C "G� 510 basqupte; ao seu

't'1 e a<)S atletas. Quei
\, :mt� !';,"'ão porquf to

"
n de ver seus trabalhos

'Iro t"C)1' a1g;ucm, de que
r' ,. in ��'w,ll e mais pràpria
r ' n�$�' d nntp do Crube, não

r' . mima 8tencão ao basquete, '

n-" f'lln1"'1" uma vez em apoio fi-

, c Q"n apoio representa
f! ',l _ --� .p"rst�)s e unl ::;"1.1_

1 "i ,'nto' ao que [a
"'O em bCl'ctkio do es

í 11" f·ahalha pe
; r "1, dmAo 10 bas

� ,,' Cl1111C e da Canital,
:i � r porque o Doze
" Estadõ c de Flo�

tnrl') o seu tempo dis
,'r\i "'a'indo-se de corpo
�is',::o qlle vinha cum

"

(�·n. ""1:0 hrilho. Nada J.'�
',;� r: 2'� pelo contrário, paga
f0'" {- sócio do clube e suas

,',.1 rl,,� S:lO pagas correta
�
m- r'hlhe, de tão gloriosas

s (_..:illO o é o Doze de A-

-

') 03, Cir:lwle
•

em vád as
1 J �< ':"'1('as a um tra
,,] '

..

'F i1f'lento executado
-:"]f) 'e inteligência, no

ç �·'''t�.rJm um esforco� de
•

'1 cie idealistas te;1do a

j.'m"'QS Orlando, Libe
'ri:> Romário, João
;" "O " Ary CariollÍ, o

"

<::11 JW'j ao título
1

. 'Cstario, isto em 1959,
"'�11 o �eryuil1te time ba

M'11Tf;CÓ, Nerv, Neli-
1 ">':lh, a <;;�"'1bra;

""

S. ('SC:lr Vnlpt"rio e
,,;,--.2":'-1 bi b:'jlh3'1teI", .

"

., .
....

�. ;'.� --i:01J o �F :31)1"! p'�rrHJ3
f�-'í:! '?�.!-�ri

\

r;_0! 'f"X('�l��j ...
�····--:·l��_·� 1 mesmo.

fcra� _;C'0 P'ÓPTIO
':\J5 e l' j d, .ln aplca os,

de cld
gosto, não pode' viver <;r\�pnh 4",
salão de festas e· de dança. Deve
disoensar todo o. carinho e parte
do 'seu ,orçamento, mesmo com

sacrifício' ao esoorte amador;' bas
quete, volei, natação e outros es

portes de salão,' porque movimen
'ta: toda .uma iuverrnrde; que: na
sua grande màioria. é parte elo

patrimonio do clube; filhos' que

são, dos 'sócios. Todo o dinheiro
gasto .em esoorte amador, em be
nefício de tão justa" causa, nunca
é des'PE'rdic:ado.· O exemplo está:
nos clubes ele .grandes tradições
do Rio e São Paulo, POIio Alegre
e Minas Gerais. Eles óossuem 'o

seu de.oartamento ele futebol pro
fissional, mas não eleix31il 'de ter

.e de gastar somas vtiltosa os de

partamentos de esportes amado
ristas, como o Fluminense. 'Ph

m�ngo, Cruz,eiro;' Palmeiras; Grê
mio. É, uma perda irreoará:;:;l oa

ra o D07e, para o seu basq"lie te,
081:a a Capital' a saída dêsse bri
lh::p1te desnortista, como () foi há
tempos atráz a saída ele 0utro íl1-

justicado que jamais teve r�co

·nbecido o seu oãuel átuante ·como

t�cnico daquelê mesmo cluhe e

que foi Rubens L3n!Je. Vâmns
;,iudar a construir u'ma' mentali
dade' mais voitada aos f:'SDortes :1-

madores e não déstruir
.

o po�co
que temos conseguido.

,
.

2 - Dizia-me o F"rôsidente do
G. E. Olímpico, que acnava Que

uma das causas do fracasso fin"'n
ceiro do futebol <le S�nta Cat;ri
na é a: grande quantidade de clu
bes aue poss'uimos. Não deixa de
ser uma verdade. O futebol Cata
rinense não cómporta tantas equi-

\

Mas, depois das co�qui'stas,
vÍ""'am, 88 difisuldadps fi"anéeiraS
e o Paulà Ramos foi, berden,do os

seus valóre.s !lá su�. máioria pai:a
o fl),tebôl do llltf'rlÓr do &tado.

O t!nÚ9 feliz foi G�i1'1ete, Que s-; ,

�rahsfetiu [I3.nl o· Internacional,
ónde se i't'ojetou como nenhum
outro güÍeÍro catarinensé,_ :;IJ1)is
chegou a >;;er titular do Vasco da

ue

pes.. Nos grandes centros' dirriinul
ram 'ó número de clubes nas com

peticées oficiais e aqui Q mesmo

vai 861' feito gradativamente. En

tra 'na (1ísIPuta quem pode e tem

condições. :para tal. A fórmula a

tual foi provada que é boa, mas

o número de clubes ainda é exa-

'. gerado 'Ó,
Cria-se agora torneio de

acesso, temos certames. regionais,
campeonato de juvenis, amadores
e não sobra tempo para a Taça
.Santa Catarina já programada há
dois anos e ainda não disputada.
Falta .então o calendário oficial da

. temporada. Isto é necessário; pa
ra que os clubes também tacam
suas vrevisÕes; financeiras e téc
nic?s -piua poder competir e con

tar dentro de seus limites de arre

cadação e gastos. Sabemos' quê úns

. POUc.os suportam o,s 'onus das con

tratações ,e da manutenção dos

plantéis de alguns clubes. Outros

são' "testas de' ferro" em alg:uns

clubes, UOl'que a saida.. dêsses

.cidadãos, -representará a, falência
de mujtos clubes. Tentamos já vá

"rias fórmulas. e até a presen-::�; não

deu lucro algum à FTF ·,aos . .clu
bes e deu muita dívida e muitos
clubes não ,puderam siquer dis�

putar e outros correram da 'para
nim da varada., Mas·o camrieona-

.
to' ,estadüal não· parará, embora
não se'saiba para que ter tão pom
poso e, trabalhoso título. Não en

tramos em Taça de 'Prata, 'cam

peonato ,bras�iro ac?bou, tomejo
Centro

.

Sul também,' excursõ..,.;
não' pensamos siquer -em. fazer,
'campeon.ilto nacionãl de c�:lbes
não _ existe· ainda: O título; ..só pa
ra glória ,dêsses clubes que ,tanto

lutam para sobreviver.

,Gama do· Rio. De retorNO a Por
t6

.

Alegri;- Galnete ainda hoje brt
lha, no .ilríternaçioual como astro'

iSfiil!'
'"

. mos

. adeptos, Sairam eis

CariOlii, as pres'enças do tricolor

no Regional de Futeb<l� fort-m

minguando e ei-Io relagado ao a'"

bandono, embora ainda dispunha
de uma legião de torcedores e uma

praça es'pórtiva na Trindade, pra
ça essa, que, ao que sabemos, es

tá' sob os, cuidados do Indepen
dente, que representa a força mais

positiva do futebol daquele dis
trito da Capital.
Para Uma Càpital, mesmo a

nossa dois clubes apenas não bas
tam, pois ai temos o Paula Ra

mos, cuja torcida é bem mais nu

merosa do que se possá imaginar.
E, o qtle é importante, os paulai
nos semnre representaram uma

força dcntro d� futebol catarinen
se, t�ndo êles a virtude de arre-
praç8,s esnortivas �ente que nun

ca foi vista num campo 'de fute
bol.
Daí, a necessidade do Pa'ula

"

Ramos; no novo "rusch" que V31'

emnreendido muito antes do er

,Q:uime!lto maior monumento do
fútebol barriga-verde que �erá,
sem sombra de diJViàas, o Está
dio Estadual, na Trindade.

Com a nalavra os. Carioni que
néstes Ú llimos 'anos multbJiêa
ram-sê; a��omlfrosamente, estando
é)'rtos a- rf'fll'.r:3nlzar a gr�:nde e

sPr!11'rc cOf'�a' família pall1aina e

partir res0)ut"s 1:'31'a a <;.nnfluista.
de novos e 'retumbantes êxitos pa-
ra ° futebol catarinense. .

Não custa tentar.

j,'Quem não disputar os certa

mes estaduais não terá licença
para. realizar amistosos interesta

duais: ou internacionais e estará
automàticamente fora da Taça' de
Prata," A declaração é do prési
dente João, Havelanve, que rece

beu o presidente Rubens Hoffrne

ister, da Federação Gaúcha, tra

tando dos problemas � da crise que
estourou no futebol sul ino, com

o anunciado abandono' do cam
peonato por parte de Grêmio e

Inter-xcional. O dirigente gaúcho
deixou com Havelanze a docu

mentação relativa ao certame de

7], com informações, declarações
e atas de reuniões, visando ao

pronunciamento na entidade so

hre seu desejo de realivar o CRm

péonato .

com 26 clubes com o

que a dupla Gre-Nal não concor

da. Havelanze vai encaminhar a

docmnentação aos depa rtamelltos
especi21izados ela entidade e c1�

pojs c1ilrá a palavra oficial ela
CBD sobre, O assunto.

Eua iá treinam
nara PS J 'g�s
OUmpicos

.

o básquete norte'!lmericano ,ja

começo':! a trabalhar para às Jog s

Olímpico� . de Munique, em 1972,
pO'Ís, doze' jogadores fotam selt�c:o·
nados para urna preparação do CO'l'

junto ,que d�fenderá uma hegemo�
nia ,que. começou em Berlim, em

1936i seguíu, em Londres, er(l 1948,
e 'mais 'tarde. eill Helsi'1ki em 1952.
em !\1eibbutn�, em 1958, em Roma,
em. 1960,. �rrt .Tóqui0 ,.em 1964 e L')'

Üf1éacla �p,"i\l[éxico em 1968. O� re)s
d6' basquete,' mantê"in a inve�cibili.
dàôé 'olímpica,' poré'1Ii' ,não se me.]·

tram t�õ :zelbSos nos' c:ercamés m,!,'i.
diiiK·e mesmd hO� "Jogos Pan·Á.IT1�
ris;mos, préf"tihclo colocar a f.'l �:l

rntndma apehas êm défesa da meda·
lhp de ouro '. ólíniClica, Más' de8�a
fe:i:ta' o. trabalh.� Ólínípko tarill:íéin

inSlui à.ja�e' aos' �ogos Pan.i\{ncrj.
cáhciS,

c

iliái'càd<Ís' p.ara· Ca}i)' na C'l.
" {. ;1(" liét-j_ulho'j"e" 15 rl�

.,..� - -� ....� �-
- ,'._ ,.,

, ,'8 '; ".,",!- iS":dos '44 jogadores' co:!·
và(laE!ó's iI1icialrriehte para três sp·

mànas, de estágio na Academia A',
têa _dás 'EUA, sob o· controle do t{e .

nico·chefE! Henry "Hank" Iba, e uma

1 'luípe de àssistentes, seleciono I!
doZe p'ara a segunda fáse, Até ago·
'ra, o Comitê Olínipico norte·arnel'j.·
cano já gastou 25 mil dólares, qU:1'
se 130 mil cruzeiros, paraI apre.
paração da f:'quipe, cabendo ao té�.
nico Jim G.ardner dirigir a equi:Je
para os Jogos Pan·Americanos de
Cali.

"

Desflaques para o Brasil
O anuário da Converse Rubber

Cdmpâny, dos Estados Unidos, es

pecializado em basquete e que hfl
49 anos é editado, em seu trabalho

referente à temporada ele 1970, r],-,\
dois destaques para o ,basquete bril

'sileiro, ao analisar o Munr1ial rIa

Juguslávia. Três selpções foram fm:·
madas pelo Converse, e na equipe
do Mundial·70, aparecem Edvàr e

Ubiratan; na' equipe B, apenas lIiT".

nou: e na equipe C, Hélio Rubens.

O qu_inteto de ouro do certame d1

Iugoslávia ficou formado com Barj·

viera, da Itália; Belob, da URSS;
Cosie, da Iugoslávia; Edvar, do Bra·

sil; e Meneghin, da Italia, seguin
do·se Siliíman,/ dos EUA, Simon(l
vic, da Iugoslávia, Ub'iratan do Bra·

.sil, ,Washington, dos EUA e Zarmv·

hamedov, da URSS. O ,curioso é

iJe três equipes, formadas, o bas·
o'1cLe !1nrte'1!111enCano tem apenr.s
d!1�a üidicad>1s, pois al�m de Silli·
mal1 e Wasigtin, da equipe principill,
aparecenl MiIlman, na erlilipe B, e

Mc11o-IiãIã'e"'Wíllfâms, nl' e'quipe C

INDúSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA'ÇÃO LTDA.

RUA 7 DE SETEMBRO, N° 14 - FONE 3095 - ICAIXA POSTAL 775

FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

11l\'IA OTÚ;/\NIZA(:AO NO RAMO DA REFRIGERAÇÃO i\

SERVIÇO DA GRANDE FLORIANÓJ�'OLIS.
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Federações lesctl,a�m aS
,

.. ,.,... .. ,', . . '" '. _':.
A

� Das (lovas llll r orla
Co Ij W!J11 "fi crdern d : dia a, eici-

,-
,

ções q.:e m v.mcntarao o esporte ca-

[ali e.xc. Dcp, is das eie içôes , :t FA::'C,

onde o Pres de te eieir , s�dicitoLi demis

são por Ialtn de tem!')') e o sei s.ibs j.

tuto idem, fica: do a Federação Aqiá
tica entregue "as mcsc.rs". espera-se

que os ct.bes de rem,' e!lCll\l'.,rcm e

coloquem naquela 'iI11p..)rta;;re Federa

cão. um homem em condições de re-
.

. '] ,
solver os problern:s do remo e N arn-

ção em nosso FS':,ch, mas que ncima

de ludo, tenha tempo disponível para

colocar em dia a ,admin:sl", ú '!e;':d.

'w,e es'{: m '11"1 mal c 111 papeis, ma·,

teria] de esp ''f';e. secretnl'ia, CClrrespO,I'

d'O"ch r- c1' ' o m ';"1' esq.:ecime "TO e

num am '01, 'ado i'pnl" peCplen:l s:11a ria

ITla Felipe Schm'cl' Ni: FAC ::e'"

'q e Ody V:l,ell'; ,. c 'cn'e"<1 ,le;5'"
vez. NfCP(.'Çj·: � \"�é ,,1, ,!:-:: rn h :-nt:'!il

foi exnrcssív:) r' se' rV<·I:�·)!h" ,_, .",." 'i-'

da FAC r0S a�os em q"e ali mqnclOll

se,mpre c m, lI11n
1 Diretorin coêsa t'

Na noite de amanhã., na �cde da

Federação Aquática de' Santa Ca

tarina, nos altos da -e<:xCodema
ta-ria' Chiquinho,- serão �fetl!ac!as

eleiçÕes �)8.ra constituição da no

va ditetúria da entidad,: sllPervi
sO'J:a d8s esportes ele remo, 'nata
ção, saltos ornamentais e polo
Aquático em Santa Catarina. De

verâ presidir a reunião o espor
tista Edu TremeI e, até o m01l1en

to em que, redigiamos a presente
nota, sàmente um canc1ie:btn ao

cargo mftximo ,era conheeidl): o

ex-deputado Fernando Viegas.·
Segundo oficio que 1103 redi;Iiu

a FASC, 16 agre1l1iaçõe<; tem di

reito ao voto, senelo oue c Cluhe
Náutico Riachuelo contará com

três votos, Clubes Náutico .Fr8n
cisco Martinelli, Clube de Rt'!Jn�

tas Aldo I,.uz, Cluhe NautiGo

'América, Clube Náutico Cachoei

ra, Sociedade Esportiva ,
Cruzei

ro elo Sul é Clube Doze de A�g(\��
to contarão cada um com dois' vo
tos. Sociedade Recreativa e ES4

portiva Ipi ranga Cftoupava Sê

cal, Lira Tênis Clube (CapitaD,
Joinville Tênis Clube (Joi.l1vil1e),
Sociedade Esportiva B;mdeiran-
tes (Brusque), Tabaiara Tênis

/ Clube (Blumenau), aüaraní Es

porte Clube (Itollp�va Norte), CR
rnvana elo Ar (CapitaD, t' Clnhe
Recreativo e Esportivo Crnzeiro

(Joaçaba), contarão cada J-l111
com um voto.

Todos êles constituem o Con
selho Superio'r através de Sf'lIS

presindentes ou representante" de
vidamente credenciados, El"Qf:'ri'ío:
o Presidentt': o Vice-PrC'sidentl";
o Conselho dt' Julgamento (sete
melllbf0s): o Consc'llln Fisc;:i1 (3
membros efetiv"� n '). �l",l",.q",):
a, Comissão Téc"ic� c]n RC1110
(membros efetiv('<: f' " <q�l�"jn<)
e a Comissão T6c'l ica de N :lta

ção (3 membras deti vns e J' SlI-'
plentes) .

O acontecimento reveste-�E'
. de

importância e, como tal, despelia

r!c,,!,: !!"'d61� 1':";\,1.1 q 'e�,-, p . t.-de e o
\ .

que não alicie pel« esporte .unud.ir

em S�inta '�!l�II'i :1. Outra e�(';�: !:I

cada é na,As,;'ociaçi\o d�,' ('lOnist:ls
esportivos '1!e Sa la Cal:)i, <i. Ali (,',;, .

tudo. ao d!e parece o mesmo Presi

cle"te, se,fálreeleito paci';cdn�enle. 1�'éJ,,)
que rez. J vern ! aze d �I ,) -! re�!!e dH

ACE"�' e 1. mera pr� .cipal. foi e ainda
- :.1 seue II :fH I;'i. j.. ;_: rnpr.ida e ern

vi.is de 51 i0a!!p,uI'8el:1. Lauro SOSid.-.i

não tem 9,:corn:nres, N� FCF. ernhn

ré! o alualPresidel;[er cont'i·l'lI� a di 'er

q'!e "ão ,eD',d'd810 e que 80S clllbes

cabe a la 'a de Dplrf�r o nome ceI':

I", p:ll'a () ·flr0;'',. ach�m", cl"e .1,,·,5

Fli"" (;1' ir.re é (':1 eliel,lTO FI reelejç�lO.
e t:1mhfnl.: Cêí"1' fl"lf" 0:1l·0S ("1�ld;d8-

tes a n� rê r,!{).' 1 JnlO c\li..::a, é ce·na; é

li-cc-is' S ;' esC' :11 ..
'

rn""� der()l� :-:?�':'\

i� �o a'llc1o à ne0�ssirlít- souberam "dar ao tinte uma regu-
,

, '�uer o es!"orte da pelo- laridaele .impressionante. .

"
: '
.• 'do {'\ surto de 1"ro- Houve naq:uele, allO, n''''' r,;am-

l'

n·,.

i;f)1:��\��M�.í#4!i'1\ilI's ,,��ti��i
f',' rl, t!&t::ldamente o futebol Idor,da disputa o Ava não ficou

, ,itrtL esteja em condiçõess em terceiro lugár. Çlassificaram-
• 10_10, uma vez que tã,? sà- se Figueirense e Paula Ram(\� �,,-

.,. I '''i e Fiqueirense não é o ra a disuuta: da 2.a Zo11a dó Es-
.. ��t" 1� nreciso fazer retornar'-.. tadual d� Futebol e os resultados
; ; n 0'11 lci"�"10 contagiante de obtidos pelo tricolor foram aus-

1" " n ",;'� d� dpz anos q�e co piciosos:
-

4 x O sobre o Paysandú,
" �'l"ácul� da glória, ain-

..

2 x 1 s1bre, 6 Renaux, 3 x O sô-
°1' '(11' rrrluZldo tempo, ? fu- bre O Flguelren,�e, 4 x 1 sobre c-
I 1. ''','it,,1 aue, havia vários Marcílio Dias. No turno voltou, a

i lTI que se curvar, como vencer o Renaux por 4 x 3, ó Fi-
\ <1, '�rc1p"i0 sampre crescen- gúeirense F.or 4 x '1, empatou com

I"
r· lr1 d"l htFrior. O P,aysandú por 3 x, 3 e foi ven-

-

pf'l'f'pbe logo que esta- cido peio Marcílio Dias por 1 x 0,
., r 'c

" af{'rir d? Paula R�mos classificando-se para a. final. jun-
<:lI" l1'0dpsto tlme de vazea, tamente com o Carlos ReílauX: de
'·sp ele> t<11 manelra ,que Brusque. Na fase final dE"'rotou C'

r.Á'O ?l":ll'1 a prognosticar Independente por 2 x O e 3 x 1,
• 1." rpi �vo no panorama Comerciário por 2 x t' e 4 x O, o

At),ético àpe�ãrio duas vezes por
2 x 1, o Carlos Renaux por 2 x

O, o,,-ra o Herc.ílio Luz por' 3 x 1
e Caxias por 4 x o. Perdeu para o

Aniérica por 2 x O, para o :Herúí
lio Luz por 3 x O

.

e CírIos Re
naux por 3 x 1. Empatou :com o

América por 2 x 2 e o Caxias
também pôr 2 x 2. O Pau1a Ra
mos conquistou o título com oito
pontos perdidos, segUindo-se o

Caxias, com 9.

l' ·-l�"·'�("·�r·,' \s;.; ��i·(':"':·�,·.; H rechnl-,;'
ne'··..:; ('C'j ·u, ,\, ...... ,"- ,-:"hi !;c1 (1.-' ... !:-

cilrgi.:S de lireção é nl'lito gr:1r:cle, nÚI"

cnt re os '1 ficcio ..

esportes sob i1 tute'a

I
Sé'p-U nfJ1iciRS de· B610 Ho-

rizonte. eSTádio Minas .. G�,�,;<;,

ql1C toe' conhecE'TI1os co-m0 J\,1i
neiri'ío, 'msidersc1o 11m (los maio
res c1o;nunclo, poderá ficar fe-

.

chac1n 1nl-rlte o"Cf'rt'lmo do 3"0

rm (]1 , nOr(lUO ni'ín há intere<:
SP dris l11hé"s Mi;1einl,S f''TI j'°11i-
7111' in � nn r'cn;1G'<Q0 (L""i rl..-, ,"1

cobr�i' ele' 'taxa� p1evadRs. ('o-

rno A tico e Cru7.eiro ameacrrnl

c1i<;plltl_ o certame 'f'()m pr'1li·�"�

mist8�rs rf'nc1as sgr"o ncqm"'1s
e

asst
SerRO lllili:iaclos 0S e<:t'í

c1;rs c1enellMnch, elo. Sete �e
"

S�tP11l . e Al'>nl'êda. elo· Amê;N
ca 1v1·jro. O MiT)0iri'ío está T'j\�
sando Oi' _[!:ranc1es rcformfls e' s.\
me11t em j-aneiro, s,crá liber:-nlo

pr1ra gos .

O meio-médio-ligeiro Jn:5o
,

Henne já terina para o comha-
te q travará no dia 20 de ia

neir,ol'
em 'Roma. COll1J'1 o it�l·i,,-.

no 1110 Ascari, valendo o titu
lo nclial ela cateooria. Devido
a a1ncia do técnico Walc1e'l'l1fl'\
Zurryno (tio ele Eder JnfrE),
qUE' orient3 João � o eX-CWíf1-

\ pei'í 'nl-amel'Ícano rEtiro Gnh�-

,

so .

eLAY X FRAZIER
'

campeão ca§,�ado Cassius �

Cla' o atual campe;'io .Toe Fra-
7icr assinaram o contrato pa
ra :uta (jue travar�o no Marli
son lu�re ,0a1'(len. no ·elia g ele
111:1, valendo () CE'tro m!ÍximJ
elo ess()s-pcsRdos.

re'lelR' está Si,,,,ln ca1cl11';,l8
em milhõas ele c]n]<1.·ps ""-;",,.�

p" 'nte porque Frazier é f('roz
a igoso, ao passo que C':'o-" .:
ar' e eleC!ante em suas ae'·lc·s.
D Estilos c1ifel'f'l1ted flue' ele
VE' "casar" bem. Ar,:;bos 'estão
in os,

:11.
.

Aguardem para dia 10
I moderna farm,�r.i�. d� C�:pil

l�,,","���5:� ��,.. ...J...... ..

.
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PRONEL
··Yendendo

�'
.

>1' EDIFICIO "ALCION"
�;

I
CU"I fínúnl:ialJlt!nto em 10 31WS em pleno .centro

I· da cidade ao lado elo 'I'eatro: Prupnio para casal sem

I. filLJ,o ou pessoa �6. A melhor oferta do momento para':
\ e�lJ1J!lj:eg� de Capital,

'

); 'EHHFI,UO "(EISA" II '

li: ',,' .No ponto mais central de Florianópolis. conjuntos
,

pll� escrjtórros e con81111,0J'iog Enl rnda pequena ('11m'

) "f':JJlc]<o financiamento. ; , ..

EOIFICIO "BEl-<ENHAUSER" ,: '.. ;:" ,; . -Ós» "

l'Io' coração de Florianópolis, Rua Trajano;' n. l8,
últitnas úuldsdes a venda sem reajuste de qualque»
twtl1'lteza,
eDtf�CIO "ILlit;US'�

AWfir1nml','lfo com 2, quartos, sala, banheiro, cosi·
nha e dependências.
ÉDt;FI,Clo.","JO�é VEIGA"

' .. Apal'tal'\1ent-o' para pronta entrega, préço, fixo sem: ',.
l�e�j,l1ste.
t-ASt,\S - C.ENTRQ , "

Casa, fi Rua nau1 Machado, casa de materüit. e@m;,i-',
2 qll�l'los, sala, cosinha, banheit·o, uma' área envrcll'a-- »:

(;ada. CO(H '52 '-n'2 �xr:8l '::'1te vi'sta, te TI lugar para garu
');etil�.,' Cmsto Cr$ 25.(.)Oô,00,

RU41 Coronel Lo,)es Vieira-;- n, 7, área do Te.rrel1(�._ ,'.
;J3'! '111,52 Ci!sa "01:Y.l 3 quul'tos, sata copa c@sinl:},a, 1 lh-.

-

ni1eil'o r]'-"1E'TJdê'1nins d,:: e npre-:(ada, glnge n.
' Custo'

Cr$ '1 "O_Clf)(').O(:) a combinar.
'

litul'l'l Mal'echa� Glac,HlCl D'E,;:! (Chácm'a da MllJlc"J']n):
1'0n,1.0 (,OJíl�, 4 (jiuaxtos liwing" saJa dE' jantar, sa.la fj�e est,)F,
qUélrto dre empregada, com banheiro, garagem bern
!:(1'ancle rnC'rI' embutido, telefone, lavanderia. Custá
('1'$ 2(')0.000.00.
AG!!70NóMICA

R�ll) .T!@nC!ltim Costa, 11. 23 área terreno 10 � 27

área ronst. 80 m2,casa com 2 quartos. sala., cosinha.
l'i'nhril'O (fa_J':'lfrplll. Cusf-o Cr$ 45,noo,OO financiado peb
"fli "1 F'pt]'01"il' (:,'<:: � SOO.()O, send,o der siml1 .".,.
('/iS 'l,(I flClD 11ft () ;;�lclo i1 combinal'.

'

}Rua 1;)(',]mjnr]a Silveira 11_ 229 fundos. ras� ele ma·

r10Í,ra de (1 x ] 1 'com 1 qU8rto de banho de materia�
:3 Cflinr+M ""ln '-'')sinha, área do terreno 10 por 2Q

.

"-'"ojt) r,r� UI.OOO.OO.
<:11('''' DÓS LIMÕES'

fechado frente para o Mar, casa som Hi,\,íUTKSE
Custo c-s 2;),000,00.
BOM ABRIGO,

Rua fIennhilio Milles, casa, cem 2 quartos. 2- salas,
,�liIpa, cosinha, banheiro, garagem, varanda, paete de
t I,ás,. sala, banheiro. lavandenia, 2 quartos, cosinha
rl'l1.lrrasqueita,. eerreno de il60 m2, construoâo 180 m2.
LAGOA DA CONCEiÇÃO. .

No melhor ponto da Lagoa em terreno.' €1.e 12- por
23 metros excelente casá, tôda M10biFadiil C9liP, 5 CJ!lJ:a:t'tO($):
2 sahas, casinha, banheiró .. Preço-de ocasião 'Cr$.

- )

(;I)_,ga, no melhor ponto da Lagoa da Conceíeão,
Casa dle madeilra" com 3 qUéjrtos, sa]'Ii, cos1nba. ban,heiro
(le b1ll,alteJ1iaL CUl,sto Cr$ ] 2.000,00',

!

.1
I

I I

II:\'1
\- I '1� .

I
'I

TERRENp� ';'. :;;'1'"Rua :"A.'" Lote 59 Ido Loteamento, St.odieck. I:\)(r�

12.50' rren.ue para rua ";'V' Là,�êral 24,4@. P�eçl'ls 13>.(i)'00,OH I'

R��� 'FeliJile Neves, doIs t0tes. Cust� Cr$. 5.01il(i),OO. I
(EstI:eitoJ.,.

.

"
.

•. "/ '-"'1
'

· P.Ha Lauro Lin'hares s/n.,. área 15 m. ·L,aterSl1 50 tn"
frente 1.200 m. de fundos CUS,to. Cr$,80.00'O 00 com 50 a IfiO%- d'� el1'tra-d� o _sa�do a éombül3'l', CTri1'ldade).' ,

L�Gf'A DA CONCEIÇAQ-
Terre'no de 20 !la,r 4(C)' met�o,<;. no m�lh01: .ponto

ela La.gO,iiI H toel'" '''1urado.
.

. .

,::. �-'''' DO·SUL
,LO'(,'<lTii>ta�"o '\rmaéão da f:a-;:oil'lltl3, área t2 x,30

f',,�jlo (",;� 5.000,00: "

"
SÃO. J)QS�

Sito � Rua Pond(\ -de B:ilixo" área 40.r5,;m, n:t2.
Cr" '5'0'.000,00 sen�lo 50% 'à. vJsta ·.e o salero em 24

· mêses. '1
JiA,Rl;>,!!M �1iAG;UASSU,

.

ITei'l'el;1o com 360. m2 'tet:l,�1.o 12 m, '(�e fre.lj1te com

�O: m. r1� {11�(los. m.el�lor F>0Dto elo...JarcÜ:l1. Itagt�assú. I
nl'pf'O Cr$' 15.0ftO 00.

.. . \

4ARD,íM ATLÃ:NTICO I
'I'0l'liPU>0 ,rl'f> 14 50 por 27 m. c,l.e fUlli.dos, CUistO I"1'/� q 0(lf,l. no, fÍlJ1anciados.

f:ANASVI'EIRA'S" .. '

Local :J'ard'im Marilâ'rl'di'l'I, 3 lotes de T,26(') metros I('.�(;l> "1'10' 4,?,. ('",�tO Cr$ 18.(i)OO,OO.
ED'F'e,o RAHIA

.

-Apartamento com 2 quartos. sala, OODa' e cos1.nh,<:1" I
f'l1'onta' entrega - Sinal Crll!; 14,000,00 que pôclei'á ser .

"in<>''''i"rll'J em pequeno prazo.
I\LUG.b.-SE

.

.

P-lllO'p:<,p -;,m saJiíl! com 90 T�2 no, andar su.perior da
Rua -(10<; rihéus. 'n;' 13. _

.

� PRONEL

(1'1\13 .1e,'f\'lirno .To�é Dias 11. 1'26, ca�� CO'11 qU"c·
tos, sala, cosinha, banheil'o, casa d,:, madein. terreno
'11pr' i ,,,]h 1 A '''r 35 metros, PI'eGo Cr$ 12,000,00.
-:nNT'NENT�

RjjR T-Tlj·-"gilá. (,;1q'l rom 2 q1111rtos. s:li.a gr8TIflp,
('nT',� P I'O'Í'ihil. fS"l'iUirin. h�1111Pirn, deDf"lffêncla<; de
Pillfl1'''''''ilno ,"1orÍ"o para carro árpa .fIo terreno 410 me

.

h'no (P�ll·pjj.O).
CA"",r:;'I"AS

H1W D. P(,(]1'o.I (última rasa a direita) rasa c ..m·

2 qmll'h1s. seria, hanh0iro, casInha. garag'\!m, val'C],ndão

1'Ip's(ijh:e -seu Prol:Íl'ema
Rlla Tenente Sihreira; n. 21, s:i'la' 02. F@we 35"90-.
Al'Il,"o (frande sa,l[�to. ':'\'ílídal1.: 'té-creo, _wró,Jilrio pal'a'

-fi'n-s c0nl,erçiais·. Rua ..CoJ;1sellil,eiro, Miafl'a, 90:

; ...

',-

.

� :., ! .' I,
.

rr."JTQ() lnl!'! t�rr"':l. "n.,,� ""'I"'\.,,�n" "p(!f""I('l1n�if", i"lrn I 1
lt1() 1'\lr" r,1:nv"\ -nr""tn .... .,r'1. �"'T"('�'1ri!l nn n .... rl .. r·;'" P"�í"/'"'I Q() l

n{Íl',f"\"!'l f.;-.\n1ente_) [Í()( �rea c()n�tl'nlc1n.
r-��""

",,;1 M':'" ,';+-:",.A . .f:"'''"I'';'''menfo.

t
�'W,'ER 1\ffiRCA-DO

.

SIIPer Mercado, snoer montl'1do. P(;pto n!wísqi1:l10.' nln�
j

gne1- �'\m,ente de
.

'íOO r:nenJ�ais. mot,ivo� te" 4 negócios: Prê
,O' ?"1 mil cl linanc,

��!;�o F"!{eclltivo Mi"11el Dnl1X. "�A'1ít'l (brih"l"H I
'F«ll1in,fl de S_f.llõwnha -Ml'1linhn. 21? Rodar ele

_

frente. 435,0 I
_

M2. preço e cond, a comb , :!1flis uma no (iI? Rndar. edifício

en�retanto 'l1e final de ::Jcaha�l!nto. l'ermJ1tnmos �or imó
veIS, ou carro.

·

Tl�RRENOS
CENTRO. terreno centrR1í�simo. iunto Fa,c. de Direi

to, :no M2. prêço 95 mil cl 30% no ato e saldo 1 ano.

Aceitnmos carros.
.

COOUETROS. ft"rrenl"l d� nnroximadamente � mil M?
po�sihilidnde m8is 3.000 1\12,. 61.40 metros de frente à, Emg.
Max de Smna, prêço 130 mil.

COOTTETROo;;, terren" irrer.!lllflr. com 21 'lletros de
fl-f'MI,. � Eng M"x de SOlp:a. mim 400 M2. preço 18 mil
cl �inanc.

f'OOU'ETROS, terreno Sl1nel; ·hac:cln:cl. el("'''00 1,. m. do
1'Iível da fllf! df'��npado. 'il0 melhor ponto dé coqHeiros,
1.2 "''''ros de frente.

TTA0UAC(J. 11 l"t�,s 11n Av .. Eng. M:)x de C::l"luza. sen;
(l" '2 d .. esollj"n com frente p::Jm a Av. l'rincinal, preço:
25 e 19. fOr-l'ítnmno r-nrrn. ou permutamos por outros imó
veis ('('m dH, a combinar.

.

'BOM ARRTGO'. 940 m2. ,Pl10xirnfl a.o 'mar, 24 metros
d.e fn·"t.. nr�r-{)�. nor k,te:, 14 mil' cl �inanc.

SArO DO" UMÔES. _in'Dto ex-camno .-lI) 'Tniraoga H;
x �1 met·roo. fÍ .....squfn>t. preco: 3 mil' em 90 di'as.

' •

�Sru·AoNfjNCIO R'�-P'Q'I<1SFN<rÁ 10% DOS NOSSOS
IM())VElS. TRA'1i'AR.

rFl..fTT.l() _ f)"ll",("pfpo rlp t\ l'U ...." ... f'j�. crun � 'On\rin1en�
f('o� n') Pdpvp'.' Tl'll,;rn C::tc;:.n (' / 1;()(\ 1\tf"') �,.' conQ-trl1C�h� t�r�

remn ne 4'10 M2, 4 normitfn'i':'� 1 h��hf"irns. m:nn1o, 1,iVi.l1.!.!
s�la dt iHT1tar, CO?illh� eSflf't8r111�1' (s�il1 1)8 rêviot:l c8sn r

jardim). tI7'(]r.S cin,Tm;j.-'\r10s ('rim "rm emhntic1nQ cir odf"_c'n.

da. !/m:a!'pns rmrfl 3 carros. O"fll'ln de crlstnrn I"hl1r-J·QQC8ri<i.
j·l'>l·l·�"'('I rl� p'�(lll;nfi �nle't� h,hli ......tt"(""'l prêç:o Cr� 2!5t) mil.

Aceit,,-<p! ;mf.,,,I":< � n"qqfvl"l 120 BNH.

CE1")lTRO ynrechnl C1"mn n'Fca fin" r€'s;"'�"ri" (lI"

220 M2J 2 fI'lvimentos. 3 õmmit.-'\ri"s. 'iardim de t11Verno.
hfl"hei,'( cl á'!118 onente. T'FT F'FONF T,�VRti(l",'iR. de" cio'"
emnrp"ol' Q o"lc, rl� :""tflr. livinf.!. C07inha com�leta. prêço:
Cr� "'1111' mil cl financ,

.

CF TRO fi 'FE'line �chmir1t de' �l�'en."r;" ('''m 4 c1nrmi.
t(Írhos. f' mnis rlf',..."nclpn('i�s, tl'rrrll0

I
d" 5 "0 r"p.. Prêco R"

mil- fi v ,tn ou cl financ.
ChNTRO Preq Cn�tinh0. CilSA fIe nlvenm;a em h"m

estn.-1o: 2rnnde te rren c, de mais de 700 m2. preço 85 n vis-
IH 011 c0mh.

I
II'

" I"

.

t
1

I
r ,"NTPn ('QoO (lA "lvenaria. com 1 dnrm .. demais PI'"

rno h ep (l,. "00 mensids.
- FNTRO caM de alvenmnn. l'erré'no dE' eSoni11fl. cnm

hório d,.,m�is 11f�r,as preço 11 mil cl g,rnnc1e fin:m-
riRm" 'fn. Aceitn-se carro.

G nUFTRO" C"'R8 2 dmm .. ,�la_ cnn�. c07inh" Jivinro,
feõ{p"" <'le 13,30 ml"tro.�. r"ilço 1" n cnito j1fflZO. Pn')'drn'1
flTlJõea, �

n OTTPT'PO" rll� >1,11,,1 CClm'ln. sem habite-se. C8sa

12 M� '3 dOimitórros e demillS peças. garage. pl'ilco
, Aínhinaf.

.

.,,,,,�

0n�n;rQnt:: (",'I�::l rlp pc;;nHlnF\ nn m'"'rrn, ç;�nl h8hjt�.
�e, C0 '- ,-lAn",:IAri"o nemR1R pec�s e�\i1n colnnbl. pr.':co
"'fi ",'1 <1 cnmhinar.

--- __

-_""*:

()f'\'frnYj.'lI")<i.: rll3 �1''l:If..-n""..j" '''''VÇl 1")" 1\".., fie co.nlô:trn ..

rl.� ...n"�'_�7'�r.� l"lrtl("() � rr'\l1íllcnes n, cnnlhin:ll'.
-PC''T'''QPTT() ('!='te" rlp ''',..,"rlpi"l''-' ('/"'Im ., rlnrmHArins. terQ>

t "''''-.
cl .. no:�;�o ;'T��n <) �(I0 q cnmhinilr.
P�"j"l1 .....TO ('''<�. rle m<>r1+->''''I. com '- dnnnitArios. hil- f7i11llreendednrn 'mni>l,l��...t"l ..,... �"I�ria JIJ('queline, 'oia�9,

! L ��(>i n ':':'17idh� �oh. h0m pr,.-iíQ, T�TT?nO dl! eSlj,u{nll. fl"� ;, ,:' �
-

c�rT _:-t066
.

.

U
1 ' í1111 R combmar.

, _; ,,;)' ;.\ .

n:�.�nm�nte· '�:;Q p "I) às 17 OO;,!JOfRs: inclusive ,a?s sába�?;s.. \'1'-�;..\�...:.",.�-==��...,..",-- _. __ o ! , M: !j3=??!�' __- __ L�,,:,!!U'if,_�»:"Rj;'

<

'�J\VI� � 'tl.R

, " c "Of I'''lr I, I;. flirr T'f])jCfT, éW, P'C't;r."-ll l'b, .. t'

\ uldill.llb coletados no menor. Maiores '111foTm icões P,""I"

I"()ne� 27ij,52rB e '.!.,7.' -'--j07" ._'.;
l)'.JM"'O'S '_ú1'f::RiA E�Pôr<l'iVÀ LTDA,

.Av Sruadcr (;:'lsi�njro da Rocha, 840 �- �iil.J 1',,1]10

II

SINDICATO DOS TRABALH.ADO�,ES NÀS !NDÚST:'HAS
GRAF!CAS .DE FLORIANÓPOI::'iS·'

li' D. t,.T 'A L·

N:�Oj s.f.'<ncl!o. �1'Io't0l,'n�,�b0, reçlb�so cóittJ:� as �U�çãe'Si l!' 'ra
0<: ól'�ã,OS �l{e <),<!l�l,'1'J!lI\I�s't�::!!ctãt(i) e f.e'Pr2Sell(t�:çij,0. ''li ni"t�;�ilil1 -]Ié·'tn

enete�a-�e, ua f@t"lla- di) a'l"t 5t ii: se ·tis ),a'r'�� "1E '"�o 11' >. '

tarja Ministerial, n. 4(,)', de 2'1' �e laneiro' -de li�65, tlGIl
sabel' aos que o· presente edi,t'al v,ltern-. OÚ. dêle tívarem
c.Qlil)he�ime_nt.ó, nos têJ:mos �o .'art. 56; da

-

ref�ri4í.la Porta

ria Mil.1istéü.íl, <l,ul rias el.eiçQés i�alizada diâ 1(}' d8 eb·
zembro de 1970, em la. convocação; foi ei,etfa' a cl'lap'a"
cuja �iw..$titiij_çã,o, � a seguinte;'
,

PARA A ÓIRETO�IA. '

EFgl'lVOS
.

•• >1
.. {. '-.

Limões Rateke
Joceli JacqueS da
Am..ilto;u; Sc,l1.m.j_dt

Sll�l;eN,Te_S

Cruz.

Fra:Uc.i,scQ de Assis Costa
lval) Silv�ii:a
Jósé, !i:e" Souza

P,ARA Q CQ!I.ISE):;.H,O �ISCA.L,_
,EFEtIVÓ�-

'

H�lio iO_,&é M.lliti.ns
Fúlvió RobertO' ESp;(ridolá .

Frapciséo. :Ven.ceslau do Nàsciment�
SU.PI._E.N.tES
Pau�o

-

Oliveira

'NaX,ci$,o' A-ui'cet:o E,sp.ínclo�a
Angel-ino Camilo Pereira

PAR� DELEGADOS N.O CQ�S,.ELH.O -DA' Fe't>ER.AÇ·�O
EFETI.VOS
Limõ.es

�

Ra.teJç,e
Joceli Jaé.qlles da" Cruz

SU,PLE.NTE�
Amilton. Scbmiç1:t
Uélio José M'artins

Flori.anó'po],is; 30 di '(f�ze�bro ,de" 1970:
Limõ�s. R.at�ké _.:_ Presidente.

, --��-F.����������

VENDE-SEiALUGA--S'E: 3'partamento
nunca ocupado edifício mais, b'@nitQ. cidade: panhla
2' quartos, s'3:]:a, p.o'1f1jas cot'Peàrça'S', cop_à_"cO'sinh:á, l-fa,ii.ihe,h:@"
quartocbann.eiro empregada·, inn.Í!>la'·· área, .aprov,ei,tãlV�l�
101 mts.2 financi:amento BNH. Tratar·sr. Máli'id, fone:,3O_�·L.
ou De]:eg.acia Rteee4tta Federa�.

A�RAD,Ee;l.MeNi;o ê' MlS;Á DE 79,' DiA
.

GErÚl,.J0, i_oMt_R ..".,. (Peru)'"
ES)jl.osa" filh0S,- 'genro'i'" f.l.etos. e- irmãos", áinda const�l�-

'

na;(i];os, e0>m' ° rude goljí)e que acabam --de sofre�" c.oin '0;
',1" >i,:" "1íl!to cle seu inesq,u�dvel e$po-so, pài, s'Ogr�,,·ãvÕ
e irmão'

6,51?úl,.!Q, Z.O.�.�" .' '. . .. ,. .'

V'i',fí1'1 'll!J:li ê&.t�. l,lI�i\o- ag):a<1.f,'Qer á. Mdos que �'çQnf9,rta··'
ram .. e,t�viaJ'� �el'Zg'l:Gj,J:n:;ls,� 'H9-r,es , é�. aCQ:mpanb1l<r'ám,. @,'
ex{li!�,to: '(J tê SU,tt 1iiltÚ�I� m.órada�'

- f

:'
.

l'
.

.- ,t).l,�t-;;ô�s.�hií. cOl1vid:�/}.�, ',00: ··lfr,a.�ei��s·
�

e ��qoQ�S, árn,igas,
""l'� ,,,,>�j,g,�iJ;eruj'a-�±lis.,,,1, d� 7,9 dtá" que ni�ndálli�reiar ení'"
i ,*ns�()' � �;l'-l' hónissÍl11a alrna" têrçá-léira,' má, �, às

8 l;loras d'a m;a�T:l,Ii�, ;na CiÚ�df�i" M'e'tropolitana.'
'

Ahtecij1)ad:arnente- agradecem ao];' q(1!H� cQm-parecer€'!'(1
,. êsse. ato dé f.é �ristã: .' �'" v ,'. �, •

, ,i' I -:

.

.' ':" I .

.:. -

_,:,r - ,''''
..

'
.....

"

JUIZO DE. DIR�lTO DA S.EOPNiI)A VÁl�t\ ClNJi:l"lH

.

.', .,' :eAP� ,,:':.":' .:':: ':'<2« "c, ".'
EDITÁX� DE CITAçÃO CÓM Q'PR:t\X'ÜJ,DE"WR,l.tA-: '"

'.
'

(30) ,Di� ;' ,�: .... :, '.':, .'_
.

o J;)o�tor- .w�i.D,Ylr i&DER�.B�.As· f���s,
Juiz de Direit6 da t�' V'àra ,C(JéÚd�"éQtna:[êa'-"'�e F,lo- .

'rià�0]ll01is. �l1i" exercí91-õ, �ler;o' d� ciÍrgo :ct� .l�i�_ de
. Bifé�'io' d�a 2�'V'ará, ctv�, 4� éomàrea: 'dà:(i'�fltt'al\, ilâ

, f.O,nna da.lei, 6t�.,., .. ,', ,:'. ":> '.,," ,';" .'::: ,', '.

FA'Z S:ABf!;R � �os. qtUll' 0 prtesent-e: -editá-l" crê étta�0J' �i;�m
mi dê]'e conneciíÉ1�n-té' qqé:, po� 'p��6i �_e 'tM��'W�a�;-JiM.,
l;lJ>asifeiF0, easaGl'0, estef.adO'f; ies'�de'nt�', :nesta . t:à,t>it!.alj" '�Í< r�
queri'c1o em' a,çã'0, de' hl�l1,capi:ã'o, 'um' ·�rréno. 'l-u� fia,iJ. 1l'te$_t6, tia
�xtensã!o 'de' 12·,1<(lrns.· que. faz-,' à·IIiBa 'BlumeililUi 'fu_t1d\!l'.S', 150m
.1;0.[

" .n··

���"J.ltilQ�af,;li!'it-
f&;':ál:,

,. " ',.

à':� �0�
dtz ,ÜP�

.
. .

t�HI -.
.. .. b�;�'S.

limita·se C9n\ � p't.ó'�ii�ttad� 'd"e _; ,litti�\�d� "Mà'�õ r •••
•

lÚoús
sfO(I'a

.
a j\_18�/i���� àJ, nÍés��Já�.pr�rl't� �0�: S��l·

le·l1.ça. E, para qlQ0 "cMgtÍó ao c0nIlle1:imepto '�.�' t;;'-"to's'� f>01 'e'X�
f'ledi'clo Ó. pl:ês�t"te ed�tal �ue será/- �.Bbl\càdo na jl�rwa chi �i
e afixado no ll-l,ga,-r do c0sllUlr1l16. Uâ'd'Q' e. paSSá_d-o, �eúâr éi.d�(!le
de FI'ori'anóPQ!-i's, lfliba:, de Silnta CátariFl!l, àos Id01:�- 'd;i'�s d'0, ,rn"s.
d'e d'ezembl·ro. c1'0. aLlO de nJÍ'l' n.ovéeti1íl:t'os e setenta. Eu, PaUila
Mari'a ela Silrva Escrivão o' subscrevo.

.fUliZ .DE _ DI1l,djlifO

Rodov'iária EXlIrtsso Br'1lS9.uefts,e
tiõrátio: Carriborlú, �. � .-�en.a-u .-; '(.30 "

,
• ,I' .' :i.

9,30 ,-- 10.00 - 13.00 -= 15.00 ..:;;;. 17,30 e 18,OQ horas.
Caneli.l1ha, S&o. João l)la.tista, NQ,v,a; Tl;entQ. �. BtQs<lpllt,

- 6.00 - 13',00 e 18,00 horas,

Tigipió, Major Gercino, e Nova 'rrenta; ..,.;;, 13,00: e l7.00, h,y;
PASSAGENS E ENCOME!'l{DAS PAM:

'.fijucas, Camboriú", Itajai, BlumenaQ, Canelinba-., São J(l�Oj
Batista, Tigipió. Major Gercino, Nova, Trento, e '$-rusQue.

DIS.PENSAM�)S EN(J.RAUEAMEN'fOS 'Ff!i:!'t!' P:A:]'-l�!I
MUDANÇAS LOCAIS, E PARA OUTRAS CIDAD�a.
ROMA. 53' - JroNlj: 21.7&..-:-, �E): /í.Q' DEP.�,

MO�. t'IJIO

--

r, MA j" "'RI:. !�lJS I -J 1.2 9

II j , '.

I) I cparranu J1' L Central (l�� Cc 1\]11'.' 101.'1.. li :)1 r :

1" ,.c:l,ltec:ll1Cll:' dos mterrssadns '1" ,'("I r.

postas de firrnac hub il it -das ',iI'r·]: ',11' Ir'})') '),

mos do .J)é'cl'plo GF: .. - .15 J:! ';:J ,,; j ,1

rijo rI'b 2,], d'i' j.,11 .. iro d.,� IS.l

farinha de t1'1'';0, destinado iA,) I()S il J .. I,,/ i
\

o· Edital encontra-se a:'j:-: .]" ,',� ,',

meato Central de Compras, à l'�'i.l -J •.?:.1. J

Fscrianópníis, onde serão. »res. . l '; ',' ';

necessários e fornecidas CÓ.J[1:3 c._c' ,�'ii 1

f�c!i�n6':,olir; C4 d� .i _-,d"'i-", �

�>l" � s '. 'Í\:;"·r da 5i:V3 --- Dirc 01' ....
'

__� al.

ID\i;tetol' GeI'<.Ü.

:.1' ! I

VENDE-SE

CONJUNTO DE SALAS
'No Ed. Jorge Daux (sobreloja), P' oprio P·H:!.. sede de as

.socíações, companhias de scgur-:s, empr _�'s dI' t, , ,q 'I"C. '- c.

Tratar com o Dr. WaldelOiro Cascaes,' à Rl'3 Ci isp.m ",i·

ra, 1� - Tel. 3327. no horário das 8 às IO horas,

A,PI!L REBELO

.ç:t;óVlS W. SILVA

Advogados
Soment.e· com hora marcada

Centro' Comercial de Florianópolis - s:->1:I. i lR

R; Tenente Silveira, 21 - Florianópolis Sr<

,LENTES .Dt 1f'Il�f.'''7'17 �.!I t�

Dr. Décio Madeira N:?ves

Cúrso de Contactologia no Serviço 00 I' rd, ,';<0,' 'l .

R'Ochá, Belo Horizonte.
çl'ln.s,u'!'tas e adapta<;<1U com I'."ra .n;;r'·ati" !"l')� l'_\'"

fones: 3'699, 3899 e 3999, das lO às 17 horas.
ConsUltório no Hospital _:e1so Ramos.

DI,. �UG��U� ���r� '!1r.''zy�""'lm 0,

Secretário de -Fazenda do E�tadn (196�-1!i"")

Inspetor Fiscal de Rendns Intcõr'l,.,: (1 j' ; 1 �
,

"

/
Meulbro das CO'l1iss.i'íes de Economia e L' illilll, c' u;"\

C:âm1ir'a� Federal (1967-1958)
Professor Univ"rsit.ário de Direito, Tributá�'io -3

!lica Orç.a,nentária (1965-1968)

(Regi.stros O/,B·SC 1,231; C'REP-7a PEGIÃO·012G·

CRC,0739, CPF·Op6645709)
Comunica o inído de ?tivicTa-:ies fIe seu E'3�"i<Ó"i'" 1,

Advo.càciá Esperializada em DIREITO TRE'JT � ,f�l'

I_. Renda. IPI, lCM, IUM
RECLAMACÕES - DEFESAS -- RR0TjRS0')

RUA JERôNIMO COELHO. 359 - 49 ANDAR -', C'I,\fJ. 4·�

FONES: 26·75 e 38·51 - F'loria",ó;JÜE'l - - '."::

l\ ..J'17"'í���f,\k"l)ci.:! ..- �f·;!j'v!.'H<�

Rua Tr�i�1�n � 2 -- ".. � .

OAB-SC 6!l8 - CPF 00780')230

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

. Dr. ALD" Ávn.� 1!1� 'I1,�'!i<l'?

lU.lVClfU}- !1�
... c. P F. - 00177fl62BP

�u.à Te1:-umte Silveira, 21 - Fr.>ne 2��R
_____c-------.---.---

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

erofe�sÓr dê P�j('fuiatrill da r13culr1ade de Medlcmll

Pr.oblemiítica Psíq,uiC'-a ]\1'''l1l''OS'''S

DOENÇA$ MENTA TS
, é6n�U'ltôrio: Edi.fício Associar;fio r,�h1rinpn�" Õ" ",

IUcifii &ala' 13 - Fone 22,08 -� Rll11 Jerônimo Coelho, :�5',
"

- Florianópolis --

ct.n'nCA .,GEPAL p�nT<;sr- -'V_l) '" � '.'-0

':·;L,}i'
.

':'1�6�b�iDifA6'iJ�:f.j(j.!._�EtReR��·A "

�t:i'Ttf
_ ._iJ':'j', ,��, · ...i· .

_

. ft .'; EDUft 'In � ��1'li�� � � n ....""!", �
U' .... IfA��N '1'� . � ���Jõ:1' ",,�' � {�� .. .;, -,�

-. "
. �.

\i.�,,- : ,/�.: -'€1....urgiào '-Del\tisti'
i;t.or!1l'io: de 2a. à 6ac feira, das 14 às' 19' hops,

R:ua Oeodoro; 18 - Edifício Soraia -- Salil 13 .

ATENDE PATRONAL DO Il\jPS

DOENÇAS DA roEU:
-..: Das Unhas -'Do C01lro (':élh,,!no0 - Miroc>.--

Alf'nr-ia - Tratamento da Ac-ne Pele Neve Carb(\rica e

"P�eling".
DEPILAÇÃO

F<x·Estagiário do Hospital das Clíl1icas di! Univ'rsi'-:.'ln',
de Si � 'Paulo.

.

CONSULTAS: Diàl'lamentf'. à partir riH� l� '�,�r"

CONSlTLTóBTO: R. .lPl'Ôni1110 Coelho, 325 -.- Ed,tl(,;('

Jul'ieta -'- 29, andar � sala 205.

DR. NORRE!?TO CZEI<NAY

CIRURG!AO.OENTISTA
Implante' e transplante de clel'tes _.- Den'is<éri ... ()"f'

rat6ria pelo sistema de alta rot�lI'-!) .- Tr'1h"" to i'l,l 1 )"

- Prótese fixa e móvel. Consultório: 'En_ T, ,1;('1" ,)() ""{I'lr
- �:<ll;<! ?03 - Rua Jerônimo Coelho, �3!) - llOl'al'io t, s

115 às 19 horas.
----�.- - _- --

T_inhil FlORIAN -POL':,

I:f.OR.ARIQ·
Partida de

Flori.mó 01',·

Santo Amaro às 4.30 e 16.30 horas
Boni Retiro às 4,30 horas,

Alfredo Wagner às 4.30 e 16.30 h(,ras.

nrubi0i ]Is 4,30 11Ora�

Rio do 'Snl às 4-:;0 lr�.1r 1,oras

'São, Joaquim às 4,30 horas
01:1-5," Of> hOI"6t'Í<:!$ em p,'&t,., 11"0 fV"'(";nt·�I'I' II > �'mi·

Lillh1'l Rio do Sul _. FI"d�n6l")nHs.

"'OR'4RIO
Partida de Pi,., tI:> 5ul ;J

Flori�mÓ'polis às 5,00 f' 14,00 ;J(' ·l�.

A.lfr�do Wagner às 5,00, ]4,00 e 17,00 h\1ra�

Uribicí e São Joaquim às 5,00 hOras.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florian6polis, Têrç.a-feiira, 5 de janeiro de 1?71.

ti u ar a
o Vestibular único e Unificado

da Universidade Federàl de Saitta·
Catarina será iniciado hoje, às 9

horas, no "campus" Universitário .da
Trindade, com a realização <ia pri
meira etapa; constante das provas
de Biologia e Qúímica, a mais te

mida pelos candidatos. ,

Dois mil, quatrocentos e trinta e

sete estudantes inscritos começarão
um dos períodos mais tensos d�
suas vidas, culminando com a di

vulgação dos resultados finais.

/'>. rr{aioria dos
.

vestibulandas . 'do
interior catarinense e de outros
Estados já- se encóntr� em FlorIa
nópolis. A Comissão Central deter
minou que fôssem instaladas placas,
de sina 'Ização, pefmitindo f�cil' des
locamento aos possuidores d'e� veí
culos próprios.'

,

Na tarde €le ontem foi realizada ª
última reunião da Comissão- com

os duzentos professôres )'!OI;)�aQ.os"
pelo Reitor para íntegrarem àS'�'4hv'
pes de fiscalização.

A 1Jnivcrsidade para o Desenvot-
. vimento do Est-ado de Santa Cata'
l'ina - Udesc - vai promover, a

>2diçào do livro do Jornalista ($'us
tavo Neves que �ersa sôbre a vid:j
e a obra de Santos Lostada, e�cri
lor catarinense nas.cido em Pa�h()o
,;a em 1860. i •

Os originais da obra já se en�·êü.
tram na Editôra Flama, de pô.d;:J
Alegre e; conforme convênio fjx
,nado entre o Sr. Gustavo Neves e. a
Udesc esta financiará parte da edi

;50, através da aquisição garanti-
_<.lc1 çle 500 exemplares, que serã',)
distribuídos a �ntidades 'culturais dÇl'
Estado.

Santos LosCada pertenceu. .ao

grupo literário que em Í883, na an·

,liga Nossa Senhora do Destêrl'o, lan·
çou a campanha da "idéia nova",
do qual faziam :parte; entre outros,

.

Cruz e Souza e Virgílio Várzea ..Te.
ve destacada atuação política com)

deputados às primeiras Assembléias
Republh:anas de ',Sahta Catarina �

participou da Revolução Federal's.
ta. É patrono da cadeira n9 23 da

Academia Catarinense de Letras,
hojc ocupada pelo jornalista Gusita·
lO Neves.

se começa· Oje com 2437· caD i atos
o . Reitor, em exercício, Profes

,SOl' .Roberto Lacerda confirmou sua

presença na Trindade para .presi
dir '0. ato' de abertura do Vestibular
Onico .e Unificado, devidamente

acompanhado dos Sub-Reitores, pro-:

fessôres'" e outros funcionários da

Universidade que foram requisitos
, ',' �

.

I

para atender à alguma emergência.
"� COÍÍlissão Central do Vestibu
làt, 'úniCo e Unificado' da Universi
dácfe ,Federal de Santa Catarina di

V1J!gOU '0 roteiro a ser cumprido
nó" cumprimento das quatro fases
'do -Concurso de Habilitação.
"Hoje; às 7 horas e 15 minutos a

CbIi:ü�são' Central realizará reunião

�r. �edé' da Reítoría, instalando-se

�C; :i);�pà!-'tamento de Registro �

Gonttêile .Acadêmico meia hora mais

��',de},' ,

"
. 7.:.ts':' �&' horas terá iI�ício' a distri

,_, IitiJi;íiq:,cdo material para os fiscais',
i'

. ê\':qir�nz� x;"inutos mais. tarde os can-

ijiáá.tós 'deverão entrar nos diver

'ésds�'; p'fé'dios distribuídos por núme
;.-'''t � x",·,', '.

.

IZo;,de: inscrição. As 8 horas
.

e 45

nUti1itó� : os fiscais prestarão aos
"':� �:" t-, .:._.; ,._ . .'. (

c,ã1i:(!.'i4atos . todos os esclarecimentos
r�íll1;i�os. ao preenchimento dos car-

'iô:�s':'rn1\1:: e' às 8 e 50 iniciarão a

:dAs,,�r:fb{ü�à<r das provas entre os

, �ésÚbufandos.
" •...;. -:-..::.' .' I.

· ;.\ O·Jnlçio está <previsto para às 9
" li�a&;' éom encerramento às 12, oea·

. iÍiào: :é�, que os fiscais deverão eu·

· 6:.eg? todas as provas utilizadas c
·

iiãt ·.utilizadas à Comissão Central

ç;'6: I!�pq_rtamento de Registro, com

a;��e$pel!tiva ata de ocorrências.
� ,(:;). ;mesmo roteiro será cumprid,)
his; 't��talltes três etapas do COl�.
,,;.

. .�' .

���·s<?;' .

,

'.' p',!do :estatíll'UCO sôbre o Vestibll"

i;p: fói divulgado pelo Grupo Exe·

cutivO. 'de Levantamento de Dados
e, Jntórmações - GlpLDI: órgão da

SJ)p-Reitoria de Planejamento (la

Q.niverSidade Federal ,de Santa Ca·

tarina..

Tomando por 'base os resultados
oficiais do Vestibular único e Uni
ficado do ano passado e 'comparal�
,do-os com as inscrições deste ano,
o GELDI definiu, através de cálcu
los matemátiCos,' que 'na ár�a de
Ciências Biológicas do Concurso de

Habilitação houve um aumento de

inscrições da ,ordem de sômente um

vírgula, setenta por cento:' Enquan·
to isso, a área de Ciências Físicas

. subiu assustadoramente. Dos tre-.
lentos e setenta inscritos em 1970 ..

passou para seiscentos e trinta e

seis, representando .acrescimo per
centual de' setenta e um "vírgula
oitenta e nove.

Outro aumento . significativo foi
anotado na área de Ciências Sociais
,e Humanas,' com. sessenta e oito

vírgula setenta por cento de eleva-

ção,
Finalmente, na área 'de Artes e

.Comunícações houve um. acresci
mo de trinta e sete' Vírgula cíncoen
ta por cento.

No computo geral, O acrescimo

percentual de. inscrições foi de trino
ta e nove vígulà dez, verificando-se
mil, setecentos e, cincoenta e dois'
candidatos em, wm· para dois mil
quatrocentos e trinta e sete em

1971.
Por outro lado; a distribuição dos

candi.datos 'por �ea de opção 1':)

Vestibular dêste ano, segupdo da·
dos extra-ofíciais,' ficou" apres,elltacto
setecentos e setenta e cinco alUlws.
na

.

área de Ciêlicias Bioió!pcqs, no·

vecentos e tÚntà: e oito' pá" de Ciên·
cias Sociais e HUmanas,' s�iscentos
e trinta e seis nà 'de .Ciências Físi·
cas e oite�ta� e:ibito na: de Artes, e

Comunicações.
No Vestibular único e Unificadô

dêste ano s.obrarão inil cento e trin
ta e sete candidatos, unia vez qlJ.e
a Universidade Federa� de Santil
Catarina oferece mil e trezentas va·

gas nas quatro áreas ,básicas_

li
, !. Brochuras - Espirais em Arame ou Plásticos

I ICAL -'- LACI - Latonados - Cromados
I Isqueiros: Com uma e duas l:odàs

11 ICALEX (Automáticos)

Il" leAL -: Indústria e Comér<:io Auxiliadora Ltda.

i'\ '

Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e 361

r1���_�:PostaV
137 - Teleg. leAL ::._ Rio do Sul S. t.

I
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I
I
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o endereço cp.rto para você
aprender a dirigir. Rua, Deodoro,
19 - 2<'> andar - sala, 4 - cen

tro. Rua CeI. Pedro Demoro, 2049
- Estreito.

Mafra . pede ,

ao G;ovêrno 2
faculdades

'-r;

Em mensagem dirigida .'ao ·Go·vc.
nador Ivo Silveira a Câmara Muni

cipal de Marra solicita estudos pa
ra a criação naquela cidade, (le
faculdades de Filosofia, Ciências 'e
Letras e de Administração de' Em

.prêsas, que se' integrariam à Udese.
. . �.

o expediente ressalta q�e Jiafr3
se situa no' maior '.entronc�:wé:nto
rodo-ferroviário 'elo' sei dó P�Üs::"e
todos os municípios vi�Í1ih�s.·:�st;à'o·
a ela ligados, seja' poJ,' Iodóvlas,: $'(;!; .'

ja por ferrovias. Afirma t�rfl.b'éíh
.

,. -. -

.. , ....
"

que no município estão coilcén.t�;h�·'
r;' . -'';'-

dos os organismos regíonaís do', Es:."
tado e da, União, d�:,7eW'Í>rês�s. prl'
blicas 'ou de 'ecohomíà' mist�; -';,:'-.

;.
. . .

< .'/ .,.

6, Govel�Í1ador. Ivo Sil�eit'a :();h�.i. f�
. .' '. \ .. , .. "

, minhou o ass.unto à considetação í:h
Universidade para' o;' Des�n'\r'olvj�
m�nto do Esta.do.

.

.

.

,:: ,

'

,.

Ainda no cOl'l'ente '-mês o 'fi�ltor
da Udesc, prof. Celestino' S<l�l!et,
promoverá uma reunião 11está, Ca.·
pital com a finalidad� de exa�,i��r
a criação' de novas escolas' .<fé, ell'

• ,c :, •. ..,. ,,:\,',
--

sino superior nas cidades);dy;i C�;i·
ciúma, Pôrto Uni�Q, �afra:<)�;;;çaçà
dOr, tendo em vista que' át�, �$;f �te
março' o Conselho Estaciuai'�'dê�(;ÊLlu.
cação estará' recebendo., sor\çif�çQ�s'
que impliquem autOrização para o

funcioliiamento de' novas uri'idades.

Foi sepultado ontem às, 17 hor{s,
,depois da Missa de cóí'po Pres'011te
às 16h30m, oficiada na CilP�l,a (1.0
Senhor Jesus dos Pass()s, o I)eeelll.
bargador Alc'ibíade.s Valério ·�m�,;i.
ra de Souza que durljlute inüi�QS
anos sefvil.l à Magistratui'a .catarj.
nense como Juiz de Dh'eito nas êo·
marcas de Curitibanos,' Áraranguá,
Laguna, ltajaí e Floriaqópolü;, ApO'
centando�se como Desembatg�dor
do Tribunrtl de JuStiça <.lo Estado.

\ t
Foi'Presidente da Ordem dos Advo·
gados do Brasil,. S.ecção de Sa�ltd
Catarina e professor catedrátic.o_. 'le
Direito Internacional Públicb' da
Universidade Federal de $an!a C1-

tarina, tendo exercido 110 Govêrno
de Irineu Bornhause'l o cargo de
fiecretário do Interior e Justiça.'
Foi Provedor da Irmandade Nosso

Senhor Jesus dos Passos. Deixa· �iú·
va D. Nair Silveira de ,S04za, a'E.
lhos, ,genhos, e 20 netos.

'
"

....

....

I
, ,"

Lavrador··é
baleado' e

. .

pássa mal
O lavrador PlÍlüo Hillckel, resi·

dente Íla localid!>lde de Queçaba,
município. de Águas Mornas, foi ha·
leado no crâneo por um indivíduo

já conhecido da polida:, cujó, nome
não foi divulgado pela D�i�gacia
daquele município. O lavrador, wl.

teiro, com 2i anos, 'encontl'\}-se .il}

ternado em estado de como no Hos·
pital de Caridade. Foi atingidQ por
um tiro de espingarda e imed�ata
mente tranl'portado para esta Ca·

pital,.

Carnaval· volta a ser

realizadô na Praça XV
Desde ontem; a .partir das 16 ho

ras, reina grande alegria entre as

escolas de samba, grandes socieda
des e· foliões em geral, após ter si:
do divulgado o resultado da reunião
realizada entre o Préfeito e seus

assessôres, que decidiu a volta (lo
carnaval oficial à Praça 15 de N.)·
vembro é' arredores ..

'::";Fàlándo' à reportagem O· sr, Air
.

'tIni Oliveira, diretor 'de T\:l1'isl��0
,da Prefeitura declarou que a deci ..

,'são do: Prefeito, visa prestigiar os

foÚõ�s, dar' maiores cóndíções para

�ue o carnaval . seja' mais animado
.

é possibilitar melhoFi�s na decora

�ã�,. além de atende�·.a insistent�s
pédídos; 'das esc�Ias 'd� samba e

iú:a'1ctei Sociedàdes,'; :qUe
.
pretell'

�liarP...desde 'o ano, pliSSltdo; o 're
, tÔrúb' do carnaval à jr:aça xV.

Informou. • ainda, o diretor /�
turismo que a decoração da Cid .de

já foi acertada, sendo que o terna

escolhido denomina-se "Carnaval na

Ilha", tendo por motivo as .tamoses

relidas de bilro e que, dentro ;:'ç

breves:' dias, serão divulgados 'os

,responsãvéis pela decoração e 'anun

ciado .0 início dos trabalhos.

Quanto ao FestÍval
.

de Músicas de

Carnaval, disse o sr. Airton ali'
veira que já se acham inscritas 32

composições, sendo que a fase' eH.,·
mínátóría deverá ser iniciada:';o'
próximo' dia 22 do corrente, !?t'.,
rante a Comissão Julgadora, no

Teatro klvaro de Carvalho e que a

Diretur acredita que' novas músí-c,
cas aind'a ,sejan� inscritas até o dia

15, daté\ do en'cerramento das in:!,:' \
cr.ições, ,

,
Durante o encontro foram traça

das e definidas ás últimas instuf
ções aos fiscais e' fornecido� '. os :��
clarecim�ntos complementares., ·pa;
ra o bom êxito dó ConcursQ. de H;a-. '

b.ilitação. �,:" .

Paralelamente, a Comissã'o. C�n;·
traI tomava tôdas as provid�ncias
para que o Vestibular úni(l(} 'e Unl-'
fÍ<:ado transcorra com absoluta no;:.,

'

ma !idade., garantindo tranqUiÜdad<::
para os alunos concorrentes.

Enquanto a Superintendência do
INPS garantia a colocação de' u,np.
Ambulância aparelhada pai'a atên·
der à algum caso de sâúdE:) e�Ú'e
os candidatos, o Departamentp' $;,:;.
tadual de Trãnsi�o a-presentav.a·c
sistema de tráfego 'e estacionam�n
to a ser obedecido'no Conju�Jo tJ:ni'
versitál'io.
Junto à Secretaria de Seguran

ça Publica, a Comissão Centrlj.l con·

seguiu um carro forte para 'permi
tir o transporte de todas as Jpro
vas, além de um veículo com' sire.
ne que dará o sinal para início e

encerramento das provas.
Os candidatos serão distribuídos

em grupos e -ficarão instalados nos'

prédiQs do Restanrante Uitversitá·
rio, Centro de 'Estudos Básicos, é;)
légio de Aplicáção, Centro Tecn\.).
lógico e Centro de Educação.
Além da Comissão Central,. que.

ficará reun�da, em carát�r perma:
nente, no '�lial1"· de entrada

.

do
Centro de Estudos Básicos'..;... 'on

de serão distribuidas à.s l)l'ovas '.àÓs
fiscais - uma comissão ,de re?ep:
eionistas estar�o espalhadas �los
diversos edifíciós do Conjunto' Uni
versitário I!a�'!l' prestar tôdas ás in-

formações aos estudantes inscritos

1
G,1) ustavoNeves

J prepara livro
sôbre lostada

PreféUura 'consirUirá ar�IUibancauas

Anunciada a decisão ·da I'refeitll'
fá de realizar o. Carnaval na Pr�l'

ça XV, a Diretoria de Turismo da

MunicipaiiClaàe já está elaborant!.0
um plano para a construção � lo·

'cação dàs arquibancadas' pq_ra qu'�
o público possa as�is�ir aos desfiles

ci!l'navalescos.l Os ingressos para ()

c,asso às arquibancadas serào· Vl'W·

didos pela própria Prefeitura, a

Preços populares, destinada a reI'·

da às entidades carnavalescas.
.

,

Ainda na praça XV de Noveil;·

tio', na 'área de estacionamenLo
. fronteira, à C,atedral "Metropolitana,
a Diretoria de 'Tm;ismo C01!sÜ'u�r[l
[um grande tablado par'a a re�\li

zação d� bailes populares. Na pro·

-[,ü:atnação oficial ·do Carnaval a Di··

retur inçluiu desf�le de blocos d�·

sujos - ·com prêmios aos melhores

.-: 'desfile da Banda da Ilha, ,nos

tr):oldes ,ela Banda d� Ipanema e b01·,

nhe à. fantasia, a ser realizaélo UG

Praia Clube.
FESTIVAL CARNAVALESCO
Com mais três 'músicas inscrih's'

no 19 Festival .de' Música' Camav.l·
[esca cle- Flo:rianópalis, tôdas de au·

toria de �Rudes Ney Raulino, o nú,

mero de inscli�ões chegou a trinta

e duas canções. Suas três músicas
3ão� És#Pa�.aíso do Sul, marcha·rem.
cho; Nosso, Trá·lá·lá, marcha, e o

samba Como Ela Apareceu.

A Pr.efeitura começou a expedir
hoje' as car�al>-convites aos decora·

dores qU,e e�tejam habilitados a exe·

cutar a decoração ela Cidaae. O i:e.
ma já está' :escolhido: Carnaval na

Ilha, que explorm.-á a beleza da"
rendas de bilro, Na segunda qain
lena: dêste mês começarão a ser (lis, ..

tl'ibtiíclos por' todo Brasil e exterit'l'

os· cartazes promoci'ona.s do car)''}

vaI florianopolita'll(),

Chuvas prejudicam os

trabalhos 'na 8R-101
As fortes ,e constan�es ChyV;lS

caídas 'nos últimos dias em Sdn:'a

Catarina, notadamente na Regi.ão
Sul, causaram transtôrnos ao bom

andamento dos serviços da asfalt'l'

menta da BR-101, segundo inf�""
mou fonte do 16<'> Distrito Rodoviá·
ho Federal.

Visse a lllesma' fonte que falta�n

96 quilômetros de' cápa asfáltica no

trecho catarinense da !3R-101, acres·

centando que' ci.nco. firmas emprei·
teiras estão trabalhan�ó na estra·

da, tudo fazendo pará não ptej"·
.dicar o cronograma fixado pelo }\jli·

nistério dos Transportes.
- Cada dia de chuva - re',";:,··

lou - cOlTesponde à pâl'alização de

três' dias, uma vez '1' .. � r�se é éJ'

tempo' levado para s(;car o mllt�·

,ria!. Para que se tenha !H" idé�J
- acrescenlou -- um I.l'utur que

espalha diàrlamüll te uma toneladd

de material sêl:o no h.l!Jl da rocho.

via tem que triplicar seu s<'niç.},
levando·se em conta o UU'Iwnto (l;;.:

pi;)so dêsse' n�atcrial.

Catarinenses do PR - 7 Se�u�tado
çomeçam a viajar boje AlclbI8d_es',
,Cenlo e tte" uo've"it.",,, q"e gub'ão até o norte do pab.· S. de, Souza
c'Ol,ls1:ituem as equip�s do, Projeto A atuação 'das. equipes catarine.n·

I{óÍlâon�7 p,ara as Operações de ses no Projeto. Rondoh-7' perdurará
Gdiás:e Piauí dão início hoje' aos 30 dias nas respecth;as áreas' (le

�mbàrques do.s e,fetivos de 'San:a atividades: As ,equipes . .começam a

cCã,tarlnâ rumo às respectivas áreas ,se deslocar hoje, estândo a volta
·

tÚi, �t�a��o. A equIpe que segue pa· prev,ista para o ,dia 12 de fevereiro.

t� Çotãs fará todo o percurso 'le Desde oiüem começaram a chegar
ôtl'ib'us; com baldeação em São Pau- em Florianópolis contingentes de
ío. Os' ��studantes que tem o -Pianí universitários procedentes do inte-
como 'destino seguirão de ônibus rior do Estado de Santa Catarina .�

até Sã'o Paulo, prosseguindo viagem dó Rio Gl:ande do Sul,' a fim de $e

em' avi�o da Sadia, até Terezina. ajuntarem aos acadêmicos que já
AnlaIihã, às 8 horas, partidão c:s se encontram em Florianópolis,

20, universitários que atuarão no constituindo as equipes do PrQj.'lt;)
Amazonas, seguindo' em avião da Rondon,7 que seguirão com destino
Fôrça ,Aérea Brasileira, No .dia· 7 aos Estados do Á:'mazonas, Piauí,
será a vez do embarque das eqüi· Pernambuco e Goiás.

Pei> que atuai'ão em Surubim, Per· As 19 horas de ontem' todos os

nambuco, sendo que todo o percur· universitários catarinenses que par·
so· I)erá coberto por via rodoviária.

. ticipam do Projeto foram vacinados
No dia 10, as últimé\s equipes �e· contra a febre amarela, nas depell-

.
:'guirão com destino a Carpina e dências do Serviço Nacional da Ma-

G&iania, em Pernambuco. A via· lária. Em seguida, 110 Centro. SÓ-

g!>1l1 se�'á feita de ônibus até o Ri.o cio·Econômico, estiveram todos reu-

de. Janciro onde haverá a baldea- nidos para os últimos entendimen·
ção para aviões especiais que <;A,- tos e instruções.
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Cadastro inscreve
,II

multas' até· fev'ereíro
O p'refeito Ari Oliveira sancionou

a lei que permite ao Executivo Mu.·
nicipal receber até o dia 28 de fr·

vereiro, isentas de multas e em'."

lUI1l�mtos,. as inscriç'ões' no Cadastr:) f
Imobiliário Fiscaf dos imóveis cuj.!s
proprietários ou pos�uidoi'es >li qur,l·

.

quer título nãó o. tenham' feito até
a prese�te data.

E:stahclecc <1 lei que decorrido o.

praw estipulad,o as 1l1;;Cl'i i:ões atel1'

derão ao' dispô�j.o 118 lcg .,�;laçã{) \'[.'

gente, não' mai" 111'evaJece;Jdo a di-;

pensa das mul�l1s " emolumentos.
De outra parle. també,p fui fjan·

donada a lei que aUer� disp',; [.

s:ões do Códig(l Tdb;'tári" M.unir'i.

paI, relativas �os lfnpost')i predial
e territorial Ul�lJan() e à.. taxa;; (Je

serviços urbano!:, e de ,: ...1 ta de ii

xo P. resíduo.s r;,)r lidhll'''�.
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