
o TEMPO PBILIPPI ir elA a casa do construlor
SÍllte8c do Boletif.!l Geul1leler�ológico de A. Seixas Nette

válido até às 23h18m do dia 8 de janeiro -de ' 1971

"FRENTE FRIA: "0,cgativ?; PRESSÃO �TMOSFERICA MEDIA:

LO079 milibares: lEMPERAfURA MEDiA: 27,59 centigrados;
lJMIDA:DE RELATIVA MED1A: 87,7%; Cumulas - Stratus -

ChuvIscos esparsos - Tempo médio: Estavel.

Até o final do .dia de hoje a E<;,

cola Técnica Federal de Santa Ca
tarina estará recebendo 'as I11atl'Í
culas dos alunos de seus cursos

técnicos e ginasial. ,

Segundo nota expedida pela d;

reçáo do estabelecimento" o prazo
de inscrição é Improrrogavel.

'

Fler ianópof is,

CAÇADOR

O Executivo Municlpal de

Caçador, continua trabalhau-

_ do em prol da assistência aos
'

'funcionários que contribuem

para o IPESC - Instituto de

Providêllcia do Estado- ',de
Santa Catarina. Como se sa-

"

be, êste órgão não tem da-:

do assistência condigna aos

seus contníbuíntes de Caçador.
Ol5teve-se informações na' ca
pital do estado, de qUt; o

IP�SC pretende instalar séis

agências, distribuid�s pelo ia

terior do estado. A Prefeitu

r�' de 'C�çador já enviou à

direção do IPESC,- pedido
para que uma dessas agências
seja instalada naquele municí

pio. Em sua exposição- de mo

tivos,
.

argumenta o Sr, Arde

lino Grande, que Caçador é
centro regional e possui: con

dições para atender a mícro-"
região do Alto ":ale.

1l}IRAMA,

, Encont.lia.se _,I lem fase final
de lacabamento o Fórum da

Comarca d,e Ibirama. O Pr�·
dio construíd!o pelo � governo
do

. Estac\o está apenas sofren

do ' reteques de pintura 'e
ccmplementaçãc dI? jardim
fronteiriç.o: Após ,ii ex.ecução
dos ,tnabalhos será marcado a

dai'a de inaY9Unilç�o.

ITAlóPOLIS'

,

O Município de Itaiópolis
reivindicou através a Associa-

'. - ção de Municipios do, Planai-
to Norte Catarínense, a ins-
talação de' uma agência do
/Banco do Estado de 'Santa Ca·
tarina, O assunto será levado I

,a . estudos, dependendo 110 en-

,'tanto do Banco' Centra� -�

que .:
vetou a abertura de novas I

a�fncia§, a�é :31 )".(10 ,D��emjjl:o. ,!,:J�7\' <i-
do correl}te an,o.

",

I
CAÇADOR

Huck, gtiardião da

firma Berger de Caçador, ma

tou com tiros de revólver
uma Pessoa que se encontra,

va
I no pátio da indústria,

,presumindo ser um ladrão. !
Segundo declarações do cri-

- -rninoso, que se encontra de
tido na, Cadeia Pública, o seu

gesto nâo se deveu a intrigas
com a viuma, .afirmando que
nào a conhecia. O rapaz as

sassinado, contava com ,lIi
anos de idade e -i(:)i morto
com um tiro, de revólver ca

libre 38, a altura da testa.

Se�undo Félix, Huck, a arma

foi disparada apenas para <Í�
sustar o garôto ,que se en·

contrava no pátio da firma.
Falando à reportagem, disse
Félix que após ter/ cometido
o crime, colocou a vítima
num saco "de estôpa e jogou-a.
no Rio .do feixe. O corpo. do
menor não hayia sido encon-

.

trado até às Últimas. horas,
ignorando-se 'p,or isso sua

Identidade."

( :: ,� f
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diplomaç'ão
"

Círculos políticos comenlavam na noile de nntem

que deverão dar entrada nêsíe fim de semana, na Se
cretaria do Tribunal Regional Eleíleral, recurses. ean
'Ira a diplomação de candidatos. Embora seja �eduzi:�o
o número' dêsses recursos, sabe-se, que já' exislem doeu ....

menios prontos, prepa,r�dos nos últimos· dias, .e._qu,e' �o·
derão elevar à ,colldi,ção d� eleítes candidatos .q·ue ,filÚ�
r�m nas priUt'ei��s _suplência,s, caso o 'T8;!: ,dê p�oyi,�e��

, II'à, impugna,ção e,�, em. consequência, o� recorrid'os llao
Jelilulm' c.ond�ções Je:g�is ,de assumirem- os' seus ,má'nda·,
Jos. O pJazo pa�a,:�' i'mpelri)ção' de, recursos é dQ três

dias,
.

mas saJje-s�' .qu'� . alé� a�:�;pr��eir�s )íor�s ,da noite

de' hoi�' à- maioria' das:·.reprê���taçõe� -já ierijo da.do en- -

Ir�da no T�E,' -�'i(sol�,�i�a�,d�'"qnlellll-pr�sidid�' pelo
- Dese_mba�gad9r-Miralid�: _amós,� "falaram,Qnt· nome dos
parlid'ó�' poiüic.os\ 'o'S,eJ1ador: AnlQRio Carlos'Konder
Reis (Àren�), e, o IDeputado p'edro Iv,,; C�mpos (MDE).

'""" I •

•

,

VidaJicou ',0,90 ./. mais
carauo"oiêlde novembro

}'rosse�uHJn em ritmo " acelerad
os t, abalhos de

.

edificação da e�)

trutura de aço do" puv.ihâo qu.
abi igará ii Exposição-Feira Agro1),,,
cuária e Industrial d{!..- ReSs,lcad;',
marcuda ,para o per�odo de 5 a .11)
de m'lrço vi'lldouDo: "O palrllllão.
EllIC serir lOElo metali.co, contara �)1n
3 mil metl'os quádraàos' de área e

cOütdra, çom instalações de yares (�

restaul'al\tcs ,

lvangélicos, -,

.. �gradecem
\ ao;Governador

.

Pavilbã8 de
feiras está
!adiantadu

''O Governador Ivo SIlveira r(�Cé,

be!1 ol1�em à t<ll'de, em audiênCia

esvecial, no"Palácio dos Despachm;,
uma/ comissão da

.

Com'unidade EVé\Il'
• � J ,

gélica de Palhoça, pre,sid·ida peJo
pas(or Aldo -Berntd.. Na Op01'tU{li.
·dade, os religiosos levaram ao Che
fe 'do E/(ecutivo- sua 'mensagem de
�gradeciúlento pelos benefíci0s

, prest�dos durante sua administra·
. ç,ão' aquela' cblÍlunidade.

'Copa do Mundo var �er
diferente: fifa mudou

/

(Página ·6)
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o seu

programa
_ ..

_-------'-------

CINEMA'

SAO JOSE

15 - ]9,45 21.45rn

Gunrher Siell - Eva Christian

O M/\TRIMONIO PERFEITO

--�--_._--,------

RJTZ
--�---------

l7 - 1945 - 21h45m

William Castle -- .Greta Baldwyn
PA:TTCO NO ANO 21.18

Censura !Js anos

CORAL
--......,_-�'-+.-�---,..-----

15 - 20 - '22h
Puul Nel%man;.
nrn Cj r' CAS'SlDY'
C .. rISII ra -r 4 anos

,

l'

"ii��

, o

'.;:' '.

RQXY
-----------.---_.�

14 - 20h

(P['()�, amn Duplo)
Dana Andrcw,S - Jan'c Gran1

52 MTLHf'"S DE TERROR

n.obert Vallghn
ESTA SOBRANDO UM.

ESPTÃO

Censu1a IR anos

JALISCO
--'--------------

17 - 20h

D:l1I:l Andrews -- .hlne Grant

52 MfU-l.IXS DE .TERROR
C_IISUI a I R anos

GLORIA

17 - 20h

LOll Castcl - Carrol! Baker

() LOUCO 'DESEJO
.

,

C,n�lll ii -1 ii allOS

RAJA

20h

Chnck Connors

j'vfATE TODOS ELES E VOLTE

S<.)
CêJ1S1l1 it I R anos

'SAOT,UJZ ,,'
,

�

::�\3q �;V1,4;..��"fu:ttit',��.);
20h

TIml Thor�soll .lance Tyler
DEURTO DO SEXO

Censll ra 18 anos

TELEVISÃO

TV COI.,lGADAS CANAl_; �

16 horas

CnTRE DA CRIANÇA
] 6h20m

SFR TAno �DF AVENTUR AS

í fíh40m
o MRNTNO SUBMARINO

17hJO;�1 '

XER1FE DE COCHJSE

171i45m

MULHERES EM VANGUARDA

1 Rh':2OJ'n
TV' 'SDUCAT1VA
19 horas

PROXIMA ATRAÇÃO
19h35m

TFLE ESPORTE

19h45111

TELE JORNAL

20hO)m,
'

fRMÃOS CORAGEM

201145111

BALANÇA MAIS NÃO CAI

21h55111

J<,EPORTER GARCTA

22hl0111

;\SS TM NA TERRA COMO

"-:0 ·CEU

::: 7MOm

GRANDE CINEMA

,�
t\
I

I'

I'
......,

lury Machadij

•

P�lJlo Costa Ramos" o jornalista agora chamado Joquei. da paz

."
I -x---':x--:- mar Lins Neves.

',I ZURY MACHADO

No�e de 'autógrafo - "O J?
quei d-a' Paz", livro do conceitua

do
.

[orrrafista Paulo Costa Ramos,
foi: Iancado com movimentado

coquete,i em 'noite de autógrafo, no
Santacatarina Country Club. Pres

ti!:!iaricio' o .jornalista que lançou
s;u 'primeiro livro, compareceu ao

Country, o nosso mundo elegante.

-x-x-

A bonita Maria Marta Laus e

Antônio Oliveira. dia 16. às 10.30
horas. na CapeJa cio Colégio Ca

tal'inens'c, receberão a benção do

c a'S'amen to. No salâo de festa do

Colégio, os noivos recebem CLlm

primentos .clos cpnviclados.

-x-x-

Nóivado - No' primeiro dia

eló ano 71, com a bonita Maria

Marta GerenlÍoas, marcou casa

mento, o funcionário do Brades

CO, Ernane do Prado Rosa.

-x-x-

'-'_-"-;'

Nos últimos dias elo ano 70,
foi homenageado COll) Ulll janta'!',
o ex-Presi.dente da Associação
Catarin'ense de Medicina, Dr, Zul-

-x-x-

Também o Governador Ivo Sil

veira, Senador Celso Ramos e o

Senador eleito, Lenoir Vargas Fer

reira, estiveram presentes à noite

de autógrafo, lançamento do li

vro, "O Joquei da Paz", de Paulo

da Costa Ritmos.

-x-x:-

Vimos muito elegante em recen-

te recepção nó Conntry Clnb,' o
citsal Nelirn'e Charles Moritz.

-x-x-

A ntes era o calçamento. ag:ol�,\
é o problcl�la de água

-

que nao

pennile a inau,guração c1b bonito

Clube do Penhasco, Isto, foi. o

que ouvimos certo grupo da 80-

cieda'de, comentar em uma recep

ção.

-x-x-

Com a temporada de férias elo
casal Paulo Bornhausen, em seu

confortáve( apartamento em Ca

h�çudas. volta
-

a ser notícia na so

ciedade catarinense a sjmplicicJa
de, beleza e (lJeg5ncia de dona
1 vete.

JUíZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CíVEL [)A
CAPITAL.

EDITAL' DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINT:\

(30) DIAS 1

O Doutor WALDYR PEDERNEUtAS TAT:

L01S, Juiz de Direjto da la, Vara Cível da (;0·

marca de Florianópolis', no �xercício pleno do

cargo de Juiz de Direito da 2a, Vara Cível (J;I

Comarca da Capital, na forma da lei, etc ...

FAZ SALER, aos que o preseatc edital de cita::;�C)

-x-x-

Ontem, o aeroporto Hercílio

t.». esteve hastante movimentado,
com o embarque do jovem casal,
Noemi e Yves Gasnier, que vão

fazer uma yiagel11 pela América

e depois, viajam para Paris onde

vão residir.

-x-x-

Alicinha Darniani, compareceu
ao programa. Elas e Eles, na TV

Cultura. para falar sobre arte c

.... decoração, não como uma elas

mais elegantes senhoras da socie

elaele catárinense.· Mas, breve, ela

estará respondendo no mesmo pro

grama sobre suas preocupações
na sociedade.

-x-x-

As Escolas de Samba, Protegi
elos ela Princesa, Filhos cio Con

tinente e Embaixada Copa Lord,
já deram início aos seus ensaios

para entrar no carnaval 71.

-x-x-

Vem aí a revista catarinense

com a reportagem das mais ele

gantes senhoras de Santa Catari

na. X O proprietário do simpáti
co ambiente Rocca, José A.

d'Acampora, que está de casa-

mento marcado para maio, .Ia
consultou a Agência Turismo Bra

cLesco, para sua viagem de núp
cias. X Neide M'arinrrosa. volta

para o Rio, ma.s, continua pensan
do em ser proprietária ele uma

casa Sambão, aqui na ilha.

-x-x�'

A Diretoria elo Canasvieiras

Country Clube, transfere a festa.

clQ Chop'P que ,se realizava. ama

nhão, Seus associados voltarão a

receber convite, para a data ela
tão esperada I'cst'a.

-x-x-

Pensamento elo dia: Tem muita

gente, que l1l(]is fàcilme111c consó'r-I
va um cal'v50 em bri.Ísa na línQ::t,
do QllC um segredo.

�

,

Compra ..se Inscrição de Telefone
.'

Tnll<ll' na Galeria Comasa - 29 andar - Conjunto 2(\3

J)as 11 às 12 c elas 17 às 18,30 horas.

i\. V I S O

Solicitamos aos senhores sócios em atrazo com a

Taxa de Manutenção (mensalidade social) o obs..\quio (I �

procurarem o noss'o escriLório o maIS tardar até. o d',l,\'irem Oll clêle cO'lhccimen,o que, 1Jor parl.e de HAN,")

WAHLllEl.M. brasiLu o, casado, estofador, resid.;nte nest i 20 do corrente, em virtude do Rela;..óno Amlai que t�11l �

Capital, foi requCl'ido em a<;'I.O· de usucapião, uln terr"I'{)
tjlle enviaI' à 'nossa lVIatriz no Rio de Janeiro, a�é àqu 'Li

que faz Ú'ente, na extensão de 12,10 ms" que faz ,\ c'lJta.

,rua Blull1cn3u; fundos" com 10 I11S" onde confina UlIlI Aproveitamos o ensejo para aviSar que ele acórd,)

I te)'r�� de, LJ,li;a G�!�'i.S :l�.lgfdf; la,te1:al e�le .. ,
COtn, ,e;�� COI;l os no�sos estatutos, o atr�zo de 6 meses no pagamenttl

i tens;,rl')-d,@.",1a.�I]:FJS;l",lml'lta-se com C.atl1al �l� .. M��,lt:, �O:'�:�'�';"'''"'�''''''- /0,;.9..íl,.".llJI?�H1il·U.cI.ª.�g, ,>W.Çl.qY· .I,wc!era .. 'açarretal' o cai1.cela:nê 11 r:j

Hc;,;o e I)a lateral oeste, na extensao de 42,20 1115. hfn lt-J, do título. j
Sé <:om pr01H'iedade de Humberto Machado. Processac11 ÜUtl assim infOl mamos, que o pagamento da Tax,1

ele lVIanutenção relativa ao ano de 19'71, ql.13ndo pag�

:l anuidade elurante o mês de janeiro, goza de um dr�,�,

conto ele 10%.

a justif,icação. foi a mesma julgada l)roc;dente por sep·

t.ença'. E, para que chegue ao conhecimento de todos, rei

expedicló o 'presente edital que será publicado n:a for·!11.l

da lei e afixado no lugar de costume. Dado e passa(11)

lH'sta' cidadE! de Florianópolis, Ilha de Santa Catarina,

aos dQti.s 'dias d'o mês de dezembro do ano de mil nove·

centos e setenta, Eu, Pallla, Maüa da Silva, Escrivà ti

sllhscl'evo.

A DIRECÃO

Instituto Bras'�ieiro d@s l\ihrogados
Sania Ca�Rr�.na

EDITAL

De ordem do Senhor Doutor Presidente dêste lnsti·

(ui o (·on vLlo os sen hores a clvogados associ adas, p.ll'fI um:l

) ell1�iiío que será realizada às nove e trinta hOI',as d)

'próxil31o dia treze (13) do corrente, na séde do Cenl'}'')

Sócio Econômico (Ex,Faculdade de DireiLo), da LIniv0r,

sidacle Federal de Santa Cat�rina, à rua Esteves JUIlJOI' I í

Nessa reunião será dcbatLda a l'cfol'mll elo EsLlllli ')

c a 11ls·�ri('ão de novos associados.

Florianópolis, 7 de janeiro de 1971.

Altami,'o Silva Dias - Secretário.

Juiz de Direito

.DEPARTAMENTO CENTRAL DE ,COMPRAS
.

TOMADA DE PRECOS N, 71/0003
A V I S O

O Depllrtamento Central de Compras torna púhlicf',
, parD c@nhpcimento dos interessados, que receberá P1'(.

postas de firmas habilitadas prclim im\nnenle, nos têrm(Js

d� Decr'eto GE - 15-12·69 - 8.755. até às 13 horas elo

dia 22 de janeiro de 1971, pal'a o 'fornecimento de 'ma·
terial 'de expediente,' destinado à Secretaria de Educaçilo

(' Cultura.

O Edital encontra·se afixado na sécle do Departamento

Central de Compras, à Praça Laura MUller, n. 2, Floria·

n{lpolis. onde serão prestados os esclafecimentos neces'iá·

rios e fornecidos cópias de Edital.
•

Florianqpolis, 05 de jane.iro de 1971,

Zélia Franzoni Gil - p/Diretor Geral.

�INlSTÉRIO DA lG8,ICUI5TURA
Dü"e1torJ3 Est'adl1al do Ministério da Agricultura

em Santa Catarina

Grupo Executivo de Administracão

A V I S O

l'OMADA DE PREÇOS "-- N. 1/71

A Co'nissão ele' Licitação, constituida pela Portal'i�\

n. 01/71, de 04-01·71, do SI' Diretor Estadual elo Mini·'·

tél'io cta Agricultura em Santa Catarina, torna publicn.

para conhecimento dos int.eressados, que às 15 horas elo

dia 20 de janeiro de 1971, receberá pr:O))08ta8 de firmils

h:1hilitadas preliminarmenk (parágrafo 3Q do ArL J27 ,.

]31 do Decreto-Lei 2001(7) para Prestação de Servicos,

de acôrdo com o Edital afixado em todos os edifícios

ocupados pela Diretoria E<I adual do 'JV[inistério ela Agl'i·

tultllra em Sant<l Catarina, situados às rLlas Sanl08 1)u·

1110nf.. n. 6 e La�enla Coutinho, ns 6 e 8 - FloriHJló]Jo)i,

Snnta Cat:ll'ina.

p"lol'ianfJpolis, '1 (ie jflneiro de 1971.

/'�\i\i'pi". FIÇ) i\ili1�iiOl - Presidente.

-"t""�
�_I

DEPARl'AMENTO CENTRAL DE COMPRAS

TOM�DA DE PREÇOS N. 71/000�
A V I S O

O Departamento Central de Compras t.orna público,

para conhecimento elos interessados, que receberá pro

postas ele firmas habilitadas preliminarmente, nos têl'm.)s

do Decreto GE - 15-12·69 - 8.755: até às 13 horas do

dia" 22 de janeiro de 1971, para o fornecimento de ma�

terial de expediente, destinaclo à Secretaria de Educaç;'ío

O Edital encontra·se afixado na' sécle do Departam("�I"
Cf'ntntl de COll1oras à Praça Lauro Müller, n. 2, Flori.,·.

)�ó)1olis. onde sC'rão prestados os cselareeilllentos necess;Í·

rios e' fornecidos cópias de Edital.

Fiorianópolis, 06 ·de janeiro de 1971.

I,ii� Fi"ciTlZ.O.,;j Ci:H - p/Diretor Geral.

Música POPillar
AugustQ Buechler.

FUTURO

O "Jornal do' Érasil" publica semanalmente no Câder'rio B', uma página

chamada "Jornal do Futuro", que é editado pelo seu 'departamento de pesquisa

O tema, agora, é "O lazer na era tecnológica" e, no ffB ele anteontem foi

publicada a segunda parte dêsse tema: "A cidade, m,ácp!lina do, divertimento".

-:-:-:-:-:-:-:-

COM O TEMPO QUE SOBRAR.
- Com O tempo que vai soTJrar no futuro,�í1Í:lbitantes (Iás grandes

toi<l:1c!CS torâo li escolha uma variedade de modos' de 'divers'iÍo" Não -4Javed

falta de programas diurnos e noturnos,
I des�e, ,os �CinE'Clubes'- aos � cerib',os, .r10

degus1ação ele bebidas exóticas. As: boates oferecerão shows de (lindo pohtll:1
c social. Os teatros tendem a perder o prestígio Qu'ê tívernm h�' pãssa(lo e

ceelNúo lugar a formas mais específicas de entrctéfilm.pn(�, '(.'.)"
"

�

'�:/:':__:_:_:_":_::"":_:_:�.'_ � .. '."l ':','"
1: -!'; .. :..,

-. ,

-

'.... � ... .�

O DIVERT!MENTO NOTURNO .',' .. ,. ...'"

- Uma modificação substancial deverá oéÓIT'�i\;rrã:' .i-n(:l{I�tri�.:,dó·;;�,í,;e;rt:i
mente noturno. Os

-

night'dubs e' casas de show' da aldade cios '70 vão sair (le}

atual impasse econômico em que se encontram �m virtude 'éla 'prolifera�ão

não planejada e de defeitos em sua própria estrutura.

- Nos Es1 ades Unidos, os cluhes noturnos ainda têm as características

,
luxuosas e elitistas que dominaram a preferêrÍ'cAa. do público; desde as anos

da L0i Sêca . Naquela época, os princíplos que determinaram o sucesso 'qn

indústria foram bebidas, artistas conhecidos c ml;1I1el'e� l/oflitas. ,1tõjf\'�(l
público pode beber CI11 casa, ver .'gT<lll(l�s c:lIlt.dr�:s ,c. 'a1'ore8 n,a' televisão E':�o
acesso a no�cas bonitas n�o, é mais ,tão :gif�C'i� (,'1 indu�tJ�ializaç�o d� �:o�,a
embelezou toda uma geraça�).. "

'
'

.' _ '.. "_., í .)
- -Er-rir-o Augustti. prnprietàr-io de mna ,eadeJ<\ de ,boa;tes na El1r,2.�·�}

afirma que os novos clubes terão que . ófere'�el' ex.c,elente comida e Í)1el}i1r
sorvico ii grupos particulares de' swingers � QS iÍü,ros ,consivll·irl<.)res de (UVPl'i{'O

se dividirão em OT'UPOS especificos, com gost'bs c!etermiriados: e "capa'Cid�!,fe
rquisiüva isualrnente classificãvel. Os �ho,�s;, ,·s�,gÚ�'I(,l�,. �ÚgtÍstti.' ficarão ��a
cargo di' jovens atores, e comediant�,� .. ,e,sg��,��!�:a��os, em, �i·it.i.ca,. �.o�i,ál.!:, ..:;

-- Sem a prcocupacão. de satisfazer
..
Õ'·."grande pubhco .," QS:" a'1'tHltlls"

poder-se-ão deter nos as-tectos mais atu.aáp, da .iea(icfadé social e política pai'a

dJll' subsídio a' seus shows - tendo e� ·,�i:st�;;:,e"id'Çmte.I_1l�Jlte! a pl�téip. 'que

estiver presente. De qualquer forma, não terão mais 'receio, de ofender .ou

illi"n�lJ' narte do oúhl lco - pr-incipio que, ainda hoje, determlna a quaÍidaqy
('lO'S ('�rf't:íf'1I10S

r

noturnns As pessoas selecionarão SItaS boates não, apr-nss

]Jrlil (lu"JirLodr clil ('olllicla, .-10 spl'viro f' dr. niúsiea,.inas 1arnhém pejo Upo fi ..

po"ic;o Rori�l c poJí1irl1 i'xj)osta nos i'spPj,áculos.
-:-:-:-:-:-:-:-

�-�'V..,_��
RECESSO DO TEATRO f', ''Í'

- Dificuldades econômicas que tornaJ?m on�rqSÇlS e pouco, lucJ;'atíva's ,a�

nl'oc],]('ões teatrilis '1"0 determinar o des3parêcimento. çl.6· tradieional-"e&p.etác�l,lp
tino BrMdwily nos Estados Unidos .. O empresário Dávid MaiTick, prÇldut01", ,�l:'p
"Hrllo Dollyl". acha que a inflnrão, os êlISt.OS '(]f' montagem e as' pxigênciilB

8inclj(,2is mataram o 1e311'o h:adieion3I'. O pi'i'ç;Çl 'c�o' ingresso tr:;msformou �.o

tep1ro em clivertimen10 de luxo':"'" c': essa tc'ndêhcià se verífira em tôdas"3R

partes do mundo.

- Diante di)s dFil'uldades de montagem, os autores voltam as costas para.

a Rroacl\VilV e aproveitam de outra, maneÍl�à"suá capacidade criativa. As pe-cás

ríosiínadas a grandes 1)l'oduções s,ão cada vez .l)lais escassas e deverão. se tpr�ar
Lima exre�siio arriscada no fim da década, Quanto aos teatros expeÍ'iment��
- cJue utilizam elencos semi·amadores e cenários simples - seus responsáv�h

, \
,

v"o 1er que enfrf'ntilf a concorrência ela nOVll indústria I cinemato?!'áficH,
iQu<'IIl'ente cxnerimental, que acalH\rá por absorver a linguagem (lQ ....t.eatl�(!

(,
rroc](')'!1o. O crítico E1U'Ot Norton acrodita que o teatro entrará em' recessp,
('0111 11"('1'01' n(:mero de pcç'as em cartaz, mas, p�c1erlÍ. evrntunlmf'ntf' 1oÍ!.rr 'lÍ,tn;4'
n'ssllrcri'11rnto, como aconteceu em ontJ'a,; épocas. (JB. 6·1·71), . .:

I�___ � I

1-\ GALERIA I ;,AÇU. ;:A.ÇU "
.

l�m m,;:pollição permanente os melhores art1,stas barr1�a·'t'éMe.,
Artesanato, j6ias,. cp.I'4m1ca,

'

,

'

. '.

Etc.& etc'&:'eui
-

"-,'
15. de NoveÍjÍ'bro, n�, l:17ft

,
...

'

�" ,

'
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=

L
- I

I f
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J
"Casa das- louças"

(Cherem Netto & Cia. Ltda.)

A MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO - OS MELHORES PREÇOS

�STRE[TO - RUA GAL:LIBERATO BITTENCOURT, N. 200

- Em frente à churrascaria "Faisão" -

,Jogos (I!; Jantar - Chá - Café - .Jogos de, Crist.al e Vifll'o

Tudo para Restaurantes - Bares - Hotéis.

Peças avulsas .- pratos - xícaras - canecas - vasos - bihiHJI'I

- leiteiras - açucareiros, etc.

Faz reposição de peças de jôgos de porcelana, de qualquer marca .e de

Cristais Hel'ing.

·1
I

Aherto tampém à noite.

I'r'"
II E U R O P_A M.A R A V J L,H O S '1 ..•

E X C U R S Õ E S 'A\I'H E',U

-

71 '-'.
"

,

�

. 39 elias - 10 países - avião a jato: . "' JZ�

bons hotéis - tudo incluido' - amplo fi1;anc'faménto - guia 'fal;"tído

português, ,

PORTUGA L - ESPANHA _. FRANCA - TTALIA - ÁUSTRI,A -

SUlCA - 'ALEMANHA - HOLANDA - B�LGICA _- INGLATERRA

i sníd�s: jlll1eirfl' 2-7-14·2', - fevflTl"iro: i-2fi -. março: lHi5
.

1 I f.'
lnsC'!'i<:nes:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

-Ir
Si5id '-X mme_

,

fr-
í I VISITE,

i I O Artesanato Catarinense
I / 'AGORA

/'

"

,
Rua Trajano, 51·A (jun+o à

)
;

,

.
I!tscadaria da Igreja Nossa

,
'.' "

�enhOt3 do Rosário)
! "J •

___
íiiiiíiiiiii--�--------"""'---""""''''''''''--_·''·��''--·

_,_. r
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TAVERNA PORTUGUESA
Rita João Pi\lto, 43.- Centro

(Bem pé-to dn Hotel Royal)

i
1

PI'atO!! DiversO!

I)jfll'inmente Bacalhau
.

e Caldo Verde

"

. Amblent� Seledonllth)

Aberta ,(Jesde às 10 horas da,

Manhã até às, duas da Madrugada

Restaurante, TípicoI'
I
l�----'---

"

.... ,

'�'h""m", fi! m... '."""••' hi.,,;ri', . ,: c,,,,-':��y ..ndã�l...Algo{l:io, etc,. .

.

"

.'
,

,
:V'Plldas poÍ' atacado e ,várejo� Roa FeÚp(' Schmillt;, F3difíciü F.lorêll('i.)

Cost:;l. li\<J andm:. sala 1.309 (Comas;'!). M, K H. Conf.e('<:õp�.fabriell o rne.ihol·
.,

.i;�

'j·iiííii_iiiiiiii_iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii,..;_iiõiiõ_iiiõii.......,;; ;;;.;;;..'"''''.�;r.��
--- '---

m�� I'�

li ,t, 'NA LAGOA DA CnNr.r..lcAO:
1. I .E ' ..',

.

',_ ,',
-

\
"

'. '., "
.:l(., ,� ,.',

I' J .", 'Res�áurante e' Dane,'honete
.
t

r i :;1 :. ,'AOUARIUS
j;

i'l' 'R��tatiraJ1te: a la cart� _:_ peixe, camarão. siri> os.tr,a: carne., giinnlí�,

hebidas' :nacionais e estrapgeiras. .' :' . ,"';'i',,'
'!' ,Lanchon�te: a la ,miTllltil -:- sorvetes, cigarr(.)s, bnrnlmns. sillgfl'hnhÁ'.

I ,'Sl;r�, "itarn inas, sanduiche; ,doces,' ".�','
.

"'�',
'.

"'
. .l: .�.:: i�

:' ,,' .' , FINO AMBIENTE

l :';�l ·····f1,
..

ro
..

.

,_.Cl� �_...,.....__

;, '. '.

\� f,
,�. t·

" .
,

',CADERNOS
Brochura5 _ ,Espirais em',ATame ou PláslÍ('o�

lCAL _. LACi - Lato"àdos -., ,Cromados
, Isq�leiros: 'Com uma' e cÍl13s rodas

ICALEX (Al:ltomáticos)

ICAL'."':_ Indústrià e Comércio Atfxiliadora' Ltàa;
Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e �fil

;".
Cx. Postal, 137. - 'relego ICAL '-o- �io do S.ul S. C.

_�õiiiiõiioiiiõiiiiõiioiiiõiiiiõiioiiiõiiiiõiioiii__iiiiiiiíiiõiiiiõiioiii .....................__"!'-_----......
· _j:

.......

-

IIf

'.L.

j,
I,

"

Ipiranga n�tftl1lDvei�
-�''''1

COMPRA VENDA )<; TROCA DE VEff'ULOS'

Rua, '7'de' Setem,bro. 13 - ,Fone 38Ró
, CENTRO

'Sedan Volkswagén .""., .. , ... ,.",
.. , .... ,....

fifi 2° série

, 'S'€'dan,· yolkswagen, ",':", ... ;, .. , .. ', .... , , .. , , " fi7

Vemagnet Wfll
'

." , ..... , , . , , , , . , , . , . , . , . , , , . , , . . fi4:
,....,... ,

'" FINANCIAMENTO EM AU 30 M�SES

·1. r ..... A!Juardem para dia 10 a inauguraçâo da .Ínllis
, t I moderna farmácia da CapHal: "FARMACAP"

: j à Rua _Felipe Schmidt, 50.'
'. '

t -,----,
-----.--,----

--- .... --

".

t......� .. '

j

1
')
I'
,

elA. ATLANTIC DE PETRÓLEO.,
l

Necessita ele elemchLO com pl'átic<l de escritório e datilngl'afia.

."Exige.se:
.

Curso COlÍlercial completo ou que

esteja cursarÍc(o nível superior.
11; inútil apr,esenlar·se sem os requi�itoR acima,

'ri-rli Rr à fi, Comnel Pecll'o Demoro, l,!16ô,

L
I

I

VEíCUlOS,U.SADOS
'Alia QlIalidade

..u .....iAli CAMINHõES:AUTOMÓVEIS:

65' F-600' .. ,. ,
. 58

Simca Tufão

Esplanada �' ,
•••••'.·.r.'.1 69 F-600 ,'

•..••• ,..... 59

Volks (4:, portas), r.,.T.l.M.l 69 F-350, •.... .-.. . •. • .. . • . . . . • .. 66-

(. ..JL.'�RlZADO6 CHRYSlER
, *-- ,� do BRASIL S.A.

.j
Financiamento até 30 meses

MEYER'VmCULOS LTDA.

,;"Rua Fúlvio Adduci 39/�, FOlles 6389 - 639::1 Estreito.
I
'i

Piratuba quer
nova ligação
com Ipira

I ,

Atendendo apêlo de autoridades

de Piratuba, entre as quais n Pt'C·

feito Mário Wolfart, o 'Governador
Ivo Silveira �letel;mino�' providên
cias, em caráter urgente, ao Depar
tamento de' Estradas de Rodagem

de Santa Catarina; no sentido c!ü

examinar
.

a construção da nO\r�

ponte, ligando aquela estância hi··

díominerat ao município de Ipira.
A' atual, segundo a mensagem trá ns

mitida, nào mais oferece condições

de trânsito seguro, tornando um pro

blema puía a região.
'. c. �

"
'

Combate ao
cânc�r· tem
campanHa
Blumenau (Sucursal) -: Os mem·

brós da Campanha Nacional de Com·

J)'ate. ao Câncer ._. Secçã'o de' Bill'
nic�lau . � ihiciai:am' intensa cam·

panha d�" oriertfação, para 'a cura

era mal, distribuindo folhetos CI)Il·

terldo tôdas as "precauções contra (l'

ci'lncer. Parafelamente, os estabele·

ciplentos hancáirios da cidade abri·

r11m contas ern nome da· cámpanha,
cju'e CaTeee de atÍxíUo' financeiro

. 19ar.3 a cobertura das
-

despesas etc;:

pesquisa realizaela. 'Segundo fonte

da cainpanha, ,os donativos podel'l
ser enviados também para o Ho:;·

pital de Caridade e Fundação Cata·

l'incnse de Saúde, em Florianópolis;.

Instituto Roentgen� de' ,Combate a.)

Câncer, de' Rio do 'Sul; e Hospital
Nossa Senhora elos Prazeres; de

Lagf!s',

Diretores de
Ministério
fazem. reunião

.

'Pára anaii�a�:" a ,atuação' elo órgiio

elo, iVIinistéÍ'io" da Agl'icu'ltúra na re·

gião� sul, do Paíll, estiveram reul1i

dos ,,' na Capital' os diretores esta,

clt;f1i� do }i�inistério de' São Paulo.

Param'i,. Santa Cata�'ina e Rio Gran,

de el.o Sul.' Na opoTtllnidade,' foram

tOliladas diver,sas JlI'O\'idêIÍcias Tela·

Uvas ao, a13rimoran'Íento 'elos, traba·
lhQs'a cm:go ,elo!'; ó'i'gão.s de adminis·

tração. d,iretá' para: o corrente exel'

dci:e:

Emâcillllem
sua

.. centr\31
de:timento .

,"
. ió. ,,... ..

Moderna C�ntral de Concretn.'

marca Trillor, foi adquirida pela.
Emprêsa de Artefatos de Cimen:o

.
do Município - E1VIAC1M - pé'i·

meiro equipamento no gênero a se,'

instalado em Florianópolis que,

além de baratear o pr�duto, em �a·

ce da gnmde pr9dllção, com cê,'(',\

de 12 tonelada,s horárias, óefere(',,�

melhor qualidade,

f
r

i' 1

I I
,
,

,A K\1ACI:H iniciou, estudos l)ü

sentido de vender concreto pr�-mi�
turado. para obras ele construGào

civil na' Ca,pital.

I I

I]
"

Assaltado posto, de
1

• .'
"

,
f
•• "

gasoU.na. em Cóqtteiros
" , '

"",
I

o� vicia (lo. pôsto abriu a' caixa retiran-

cÍ) ; � c.s �iujo 'd'a venda noturnà.�An,

I�s' de.' I'n'girem rs 'assaltantes obrigaram
fi,) 'I'nl1ci("�til'il():'eÍ'lchf!', f'i tanque do car-

, ·1

'rd;'"'qi!r 'Jálin�'i!\ (I,. \'3 lor 'rl� C.r$, 1 (l:�n ..

'

.

Prosseguem, as b'flsçns dos agentes da

Delegacia de Furtos, Roubos .e De

fraudações para Idcafiza� os dois' indi2

víduos que a�saltaratl1 o Pôsto T��aco
ela RiJa Max de Souza. �n 'mádrllp;!Hlll
de ontem. PC)r volta: dus 4, hora�; .d"is'
desconhecidos. estacionaram um _ auto- , ',11 /;;1' .. J(\S�, RI)'i' .Silveira T'T;;-,priel�rio
móvel 'próximo a, 1;j11êl d.flS bç\Tllha� :'(1" l"A,to .'i'IS,11I <rd(]', 1'e[115'(ro:u " a ocor-

do pôsto, delnbll�iral1c1o' ihtém".f.[o dê' . rA,:i� "n' Dl:7'Rff �I'ie expediti
: radio-

ti • . ,., .

,abasleár:' o �êíctlio. O vigia notou' a
.

�rnni:i ?t Irô:l,ls' il�', (jtll':"Rda� 'cj? p',.iícia

presença do �arJ�: qi:e niló S"llhi.' ;íi.:' 'r.' . �l:l1hl.:1·'d(\: ""Rtf �çRr' 'para R'" caracterís-

'tific�r. se'era: Aero Wiltvs ou Simc,� ..e·':: !i,c�<(j-�,�:':sáHa"tes qHe �.ão:' um <'"alto,

ao" chega!' perto foi' smprde:ndiào'" ror,;', 'éma-"l;(\. 'P"dIC{l' C'Qrc\.m.-'la, e .outro de cor

11m·. 40s oCllpan'te� ele uevótver. <:111 'piT�, .• r�CIf'1 :!f':;:je"e �1�� esratura' m�dja,,�, Diz
nho, 'diq,erdo I rruar-se ',de" um assalto. .: <li' <)a ,3 m�l;l-"agi",m "que os fii)Jiü\'os 'Vi3'

SO,h J1 r;ni fn �lo
.

revól ver.
'. eryq�l� nto

.

·�lo.
.

.�,.il":,��_.,:fJ;'r.·�1.m,�·":)�.�f�a�"r,:�, :,.·�,,',L,�-,�l�.'.:I'.".,�':.'J�,.ÚT(-' V.� -� iíys}

,ofnpa;sa vigiava o mo)'imeillo (la nl�," ,c' "_c -:: ,,-
I·' aL'.,C

'

I �..:.... "I �

..... .

e
'. I_

1\ ,'.'

·hcnreriliS�·Ô'a ·.··'G-jíltaf��
, " '..

'

"

.

"

. �:>,;����\ )-�t?':�
....:·��-����:!,-�

Qutro ,acid'entes' de. f:rânsito, r,e' ",'l-ista .so!J'0triuo: lVfa:ri::i ,Ir.)cz. e 'inj',:::r·
'1 .' �\' \

• ,", '" .j '. •

h '.
r ,1,

r

sultando em 'cinco p'essoas feridas;·,·, ,':,rÚtdÍ1:: no_',HQs:p)t<}rx�e 'eâr.irtar1.e.
.

foram �ré�istr�d9s ontelJ,l )el� DE!�;., ':."�:):" :i:: .;�; :,.:. 'li:'>'" '!, ,<
"

.lega�ia dé' tSêg�l).ranGa� pes�.()-àl, d��, / :: :;�s(.n.r:t;A�r;
, :,1"", 'I, -, :: ,',

Cà.pital;sén'do!'dQis.�troP·:e�fl·rpé�fo�à.!�; <?;,._\' �,I";"'�"f�(' ".,� �:; .. �;�',�., l�"· .• � ;./,

�ma collsfto' e' uma 'câ;potagem,- .0:", : ;:� �'A: �blj'í:iij.cr 'éJ:�/tllll'
. fJnit.lls ' eh';:;

'. j �.
• , •• ' ".

' "
.�.

• • .1' ., . '.
� .'

prímeiro atropelamento de'u·se pOlI _.

. -?,:.�Ül�[)o�te�;' Colei,j �.(lF; :Bigllâf'ú ('li·

volta das 6' horas nas im2diac,es
.

'r:ig'ido por ".Jose· ,Uiam:i:rjtY'1o 'Qllfl·

da oficina d� Ein�rê;a' de. Tr�ns, 1 41''08 :;c�ntrai-:�. �:ra��ira ;',r'i� Gnu'lini.

po�·tes ·Col,etivo.s' Limqense., ·çj'uan�. de' pia0a?, ,3&··�>').:-('al1';çâÍ'§er.i.-m!"ntos
dó o motorista "Ar�oldo 'Peri" dos. na. cortcltttÓra"' dQ I ,áútórrJóvl;l,.' Dra,

Santos _:_ 34, anos "casado - ·at��· V/t1bilrga 'j\,flille;-: q'i\r" s� �n("onITa

vessava a rua para iniciar seu' lnl'c,mrú:Ífl PIl) ()bS0ry.aq�os no Hos·

trabalho na emprêsti, fo.i coHüào' 'pitàl ,tle .caJ,itla....l.p .• O ' ph8r[1lf' ' [ÍP11-

pelo ônibus de placas .,3.45: do Des· �0 no, trajeto LIa ,pontE" -: Hf'rr-11io

tacumento de Base Aérea. A viti· Ll1Z', �lüanr1(/()s \;Gí'<:111os' (n ri��jhm ,Si"

ma foi socorriBa imediatamente ,.0 ConHiieÍ:itü',
"

p2]0 atropelante, cabo·motorista

Enio C�uz F�rnanaes, que a" con·

duziú ao Hospital de Caridade on

de foi medicada,.,

o segundo atropelamento. den·se

às 8h20mi nas proximidadee da

Ponte ,·H.ercílio Luz, no Estre!to,
quando a menor Maria Inez Farias

foi éolhida p210 jipe de placas 4·84;
do 5° Distrito Naval;

. COnduzido

pelo sargento Juarez' Miguel . de

Souza, à acidente :ocorreu quando'
o veículo procedia de Coqueiros e

entrava na' Rua: Fúlvio Adllcci, carn

destino' ao Estreito, rendo o !YlOtO·

Por volta d�s ;12 horas, ]'f,!,!jqtroll-
•

.' ." '., F, �. •

se o tílt.imo. acictente,' 011 spia a CR-

,potti/gpní ,da,' Kó[n'bi ,dp, p.l�cas fiO,

52: h:=I ilJturf;i do Morro' das Peà!'8R,

t''cl1fH'\Cl.O- pr0)1,edia cja Í1T'aia dos .In·

glrp.es p::Ira o centro dn �ictacle: A

Cf1poh\�'e,m foi mo,tivadia p�la, fuI·

tn de freios elo carro., 'lendo o mo

t(Wlsta ,·Ne.r\{ DçmAciaqo,ROclFig-llPS
t.€'nf'f'Cl0 :llma: manobl'a 'flUe não d?ll

('('rto. 'jÁiém' elo ccíridut�r ,fiC01i fe·
I ,.

"

";r1n '/'.' �(,o1l1panh::)tít8 :gstevão An·

t.ê.ni�· Núnes;' resiclentr 'em' Ca,('hQ.
ei.t'a� cf:>Bbrf1;',Tis\lS;' q\Ie-1 fon!:m me·

di�ad(jls ,1\0 fIe:.' '.', '

llLUiVlENAU (SlIcursnl) - D' is �qf

cidios foram cOnRllmados no'S üHimns

di:b em Blui1lcnau, ,cnelo. 11m por [tfo

gamento � oUlro, pór arma de ftlgO" ,A:

perícia técnica ainda não c!c-Iermiqoll 0

dia exato da morte da Sra, Aàélia BIII'

k.gaTdt, qlle desa.par�ceu' de 'sua re�i

dencia domingo e foi enconlraclà ql1ar

I" .. eir:, rliIlusndo ,;;:, á�I::IS .

cio Rio

11:1j�í·AçCl. na kC1licfr,de' de Barra' eh

L\,j'z Atl'e. i\ s:l'cicb. q"e já havia 'e. ,-'

laelo o mesm ,. gesto no 8 ..

': ['n,o,'1c1'

C()I'T�V (.'on1 )� '_,'l')\-S de id'1de 'oi

�:'"",,1 rada por émpref!:ld' s 'd1, (Ji;;i ,)

�(!.�Iaide. .

,*� segllf:díl slli'iiflio .s:,t'.0i consl:lrad,'

rfrf' vrdta da� g ·Hti ! :1" � q' '.n": C)_ .�:-:! 'I

. qnando o jov�rn ,Arno ,Tan�e. cÍ�", 2(;
êUlOS atentou C0n!r8 a pTópri� vida dis·

1""" do' '111 'evnlver c:l1ihre 2� 'l1a ta"

beça. o slIícida. qne era n:Hural cte Rio

d ,',(' cl' s, e,.é.i·ci·a iHS f]lnçf,é'� de lra,

;l'i';:3 �"\;f.yiç'n �as' reht;'ais F!�fT'ica�

de' \�,I' la ,C:l1arina. tt'Ílcl()'� pratirartq, o

::"-':110 'reside eia, ',jo' Sr.' tlmd 8"neT,
',(1 I,"c,,',tidad'e' de- Sal[� N'Qrté, ond� re·

·dia.> [j .� ....
, .

,
,

�I"; :é .�1�·1'·'·��:1· c·ihe-cc.. irn. cl:?l Pf'n1("
;j,' ·i .I·�'T de' flai,ema,' pr6xi
""A� fL.. ".. '_ (';"'l"�;'i!' :1

..

nl'W'e do

, .... ""';
.

I"'mi:' '7.'schl;e de J 1 8'1('$. A

á'i' ir'niõ" 'd" m�!t'ri,1:1 do ,'d-
, I

'

Ni"'"., 7-schke ClP6· ré'Ce,hé'lI f�-
("m'

c·' , I �.

'··me 'I�. ';""'Í\,('s e- foi ,"corridn', no

H sn;'0l'�e Tiillcas,.,:P�ste_ri"rmenie" foi
tr;y,,�''erfd, pr:�' F1Ç)�:ia"QT'nlis nnâé'

perm:1"ece inlerriado: NiHon 7 '·sch1.:r é

"c,'r!" ,,,,' ." r1"he Se-t� 'Pn'fO-odonaf
secli;c1o, em Riurnenau, "

,

-1.
.

'

Iniciado na Capit�1 o
curso de extensão rural

� � '1
r

Feslivâl, fie,
poesia lá��.
foi lâJIC8ffO

. 'i"
.' ,T,' '1',- "\

Com uma aula inaugural, profe
rida pelo sr. Glnuco Olinger, Secr!'·

tário da AgricultuJ:,3 do Estado. cê·.. ·

ca de 56 engenheiros agrônomos,

7 médjco� vetérinários e 1() agrotéc·
l1icos iniciaram ontem, o Curso Pré·

" Serviço em Extensão Rural, no Cpn· .

t1'O de Treinamento da ACARESC

(qetre). em 11'acorohi. O Curso e;.;h

sendo ministrado por técnicos, (1:1

Acaresc e Abcar, constando de SPt:.

mentos sôbre al:fl'o·pecuária, créd:to

1'1l'ra1, associatlvi>;mo, comUllicação
'rural, m('toc1ologia e planejal;t)ento,
além de aulas sôbre clesenvolvimp.1L

'(n eronômico e t(conomia' ruraL Com

duração pl'evista' de' 2 meses. o CUi'·

80 terá como principal objetivo ()

])I'eparo çl06 BO profissionais para

ati:,arem, no Servico de Exten.são

Rural de Spnta Catarina.

Anós o' Curso, os alunos serbil

deslocados para o estágio de cam�

po nara. em abril. ingressarem nf)�

qllnch'os da Acaresr.. a fim, di' drsE'I1'
\'nh'0I'em o trabalho de assistêncl1

técnÍ<'a e creditícia. junto ao se',er

fi2ropecuário catarinense,

fíLANO PILOTO

Teve início esta semana, 111\ reg'i�o
sul catarin:e!lse: o plano pilôto dr

rádio rur::ll, obje(:ivando a prol11o.

pão da agropecuária ela região: O

plano,obedece' a ,uma programaçfío
cliâria

.

de' 15 1111nU tos, levad a ao :w

Eil11ultâneamente, 'por cêrca de 8
emissôras, 110 horií;io do meio·diu

A programação, d.eSel1V01vida pl)�'

ddio·difll'soras de· Laguna. Tuhnrãp,

Im"lruí. Araranguá, Crici1ima. i,a1.1rÜ
]\[ül1e,I', Orle�es e Urussan,!Za. recphe

o patrocínio da. Aqro·1ndustrial Elia·
ne e do Frigorífico Fl;issulca, eh'

C!'iciuma. O plano' pilôto ele rádio

é uma eXl1eriência" pioneira no T:�F·

belo de Santa Catarina e. atravús
ele programas edllcativos, produz:.
elos pela equipe de comunicação
rh Acaresc, tem por fina'lidac1e de�·

pert'ar e motivar. H popula('ão rm'f\]

p1l1'a a adoeão ele modernas téenü'ag

a"ronp('uárins. bem como ele forne·

Cei' ensinamentos sôhre coopera ti·

dsrno, educação sanitária e alimen·

'L[tr.

'o' Direiório \'<,nlr'fi1' ,i'�', FGl "1'11·

b�s ia Lanr01\· G Pti;111r.1ríl l":�fj".;I.

c'ata�·ih8Me.' dá, POf:�i'i, iihív�r1,t 1tl'.-i,
promoção que a:h'8il1"r'à, tO<lr.;o -'1

,- ,

.

I , <
I �

fr:srurlnn.tes ele' : ni,:-21 ':;;i"�!:1C-Tior' 1 (1-:

Fqt!1rlrL
.

0, ename' con:;:r;;rá �ri?' l,fk:

Isses
l sen�l(l' a" 'pti-�leir'i. dl� ii lt� ?'-t�

tará()',r]o<tnh8111m, atá;'1� ii-=-, m�O"·

. '. b�''''"'71' . <i'�_. ;;���;" 0',,-
�fI) a ;:)·C I::.' I.LIf.1.3; ele::, ·::tV ";fl.l':!.'...�, i "

mesmos, po-r p,nr\1isi33fl 3"íi-:;::d �r' ",

k· iiHirna. de r:nf.rç'i<:a rl718 PT" -:0,�
,

-

,

"I'> "lO ii2 l'1hrii ')
O�, trahalhns. 1I"w�rã(l�. t=r 110 ��;

n�imof' BD P()�Si.R§ �f< no .máximo I ��;--,
"

•
1" �

selldó fine o nr,�mjo an �Ü1i'\'''!T�ig.
. ""h

.

'f"
t .

�

'riO tn.€J <�nr. .C,la�rsl.iC�r�" y:erà ... -�

Cr$ I.OOO.no, mai3 um 'troféu �ln:3i.
r"· �"'n' j.,6 .'-1.' .' 1,......

• T'oL.. f. �("j ('

'I (1 C,OU m._IHO e -'l 1",p_'.""I":J Q, 1'·

\yo ..

>

�afta yjf
centralizâ( "

correios"; .,' •.
'

) I
.

..

..J . 't� ,.

,.P1.
.• C;'fl�ilel,�t'\ �bfl:(l foj I,ntnr;."

\YI�l(la', em p(l11to rha\:c< l1'1'r[l'.o Si"rvi.

ç�' rl�' {l�strihlli{:.fi(l rIS' 'f,,:(r,''''''�,tln''j_i\i'
ria. ·�foi fi QU� inlnn..iln't D';;)'�n ('T�-

d'�,·' �.!
.

..., d'i l' &'.... '. - n;' .,\�.: ; (·c•.
, ....,i � i

,,tnCIH ,a (8 r.,,1a \J�"a -l,..�"[,f,lt .. ,,
•

5e .. ,0 Eiervi�o rle 'Inn)I)�:'�": ii: :t:.,

lí\tep postais Inifá, à'3 di1ja'ic:,i; ;lp "';'1

l'{egtinho" Sftl' B,'mia [fn' 'SI1\ r'1",

pá ',1'araguã do Sul.; TIll1rAeinu' 'r� a

jaf e ,Flori1-P1Ój1l)lis 'e' '.'()nLI'1� ri 'a·

ci:rs ,.lnt�rn1('f1iárias 8-';r'á f,fiti)' TI.'. i I'

lTInlpri'sfl, Cjue rl1frntel,� 'l'nha '., e" :

hll\ .Ligando IITaN:l" R' P.,intia1�:> .. }ic.

o' que vem aronif'(';oni1�, fi!; se-::il;111
té,� 'horlirios: p,{'t-flcb M ':-v,Í'1 [ fi '8'

"

L ,
'

,,, �c. ,,'

1 �;1 -

.

-, '.\. ,),

2],3"tl� p_ass;�m ,fl�r TI �' ,n l��\\l�<l ::
hora,,,, che,�ando, a c' C,.pd ,I." à.3 7), ,.

ij1piras horas,' riR': ·T�d".\'tiflr,a: �a "'

riR rh' ('anihI fi):;'fi hot' ·i, �,Jq' ii"
,i' ", ," ;;. . �,

. � '.' . ,

por !RlninNi!111 ,r.s 1[, (Õ,,' '�:,7gr,'jo :'1]

NJnfn 'nn 'i'1í-i," ,1"1 ,,)h4�'[' .' �
"

;
. <Os ·ônihuB· pàra ê�f.lê,·�-Hn·e:iri) 3'..,:,,,,-'

+;iíj' �g���i��(1:t'�., l�ar' :.? ,f;:�':� '�.'

Lp de p""'''''.Y� tf."",. _-r" '. l'
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r
I
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81umenoo' ;:;1:
Iblta'a 80lt
Rêde de·j;Jüü·

..

.

... g:
Blümenau (Sucurs.al)·;..::.... Diverql)s

tr�chos (la rua São ::1><1\ io fota, u i\'"

lif1dü�os para o I,r�feg(i,'df" ,'e-í,r"ll,ns,
Lendo em. \riSI'a ,as obl·'a� (1". imn,la' ').

. , ,"� l'

La!;ão da nova rêde, Lffi tl:V/tI"ih"ir;§,

t!e: águ� d'� r\cI,ade:: \<\ )nfonr:�"�',
101' prestilc1a onlem : ..l11d D'ilS1"!a

mpnto, dr. Trânsito. qile' (t�lpr";l.hhl
rliversas m�(1inc,açõ�}s \ �o' rJ:�ln:::� ;'"
E:Àtre essas· m.odí.fh�·�Ii1ões ; ons :1

f •
.

I
• � , •

qllp, . os veículos .fio �':tlhi'ê;:i, ''"O
,

, '-
. )t>1" I .

'.. . ....

Blmuenau pela Rua SiiO"P�\ilíl, ,ii"'·

w:r.fiq rlesviâr pela 'Rim· �'\nlô!iin '/111
Veiga e, aqí1e�es qne' pr.et6úHl:>l'l
dpixar a cidade pelo .'JnêSm,O 'P:;T{'l]1:-
1'0' devem tomar a Rua p'a•.ito Zür,·

mermann. 1
"

,'c " .:

Justiça da
• r

segurança
contra.Susep

,

' ,

.Por sentença ele 10 df'.·d"z'mbr1
de 1�'70, o Juiz Fedeúj', elo 'R�,I.Jn,

do Paran�, Jorge' X,afayett� Pillr,
,

.
,

Guimarães, conéec1eu l11,8T]dado rie

segUl'ança contra. alo atravé� d 1

qual a SuperintendêtlCia' de Ségn·
]'08 Privados - Susq)' - irl.] lJ ' .1

,

.lIma companhia seguéndora a. P'"

gm' a indenização' .de sinistro Wi

qual se verificaram dano;:; pesAcmis.
Jixr:nrlo o prazo cle' cinro diás P'jl'V

apn�sentaT'. o l'ompr'ovànt�, do pflco' ,.

,mento, De acô:rd'o com os tê:rmos

da 'senh'nça. fi Süsep' 0110 I:e'm i)",

deres para ohrigar' a .sociedade se,

glll'mlora a j1l1gú Sil1istl'o r{lI!,: ?':;',,,

últimll entellcla desroh�ri.o. NfI 111,

l)óte�Q, o am paro do's jlli:r·l'ês.��'s

porventura dt'sahmd-itlos. dF.ve '22T

bljScntlo 11a ,esfera, jnrlicial.. Ai <§n,

cJr rnrwedrr H segl1rànça. n Juiz F�,

cl�I'!ll, (,fmden�m a SlfRf':p ar. pi;'.?·
il1ento de custas em, ilbediênci� e

S(únula 512

F�!der;�l.

do t�uj�t�mc: T:cibtina.l·
\
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Incontestàvelmente uma das medidas

mais necessária para diminuir I) desaíôgo ,

do trânsito na parte central da Cidade se

ria o atêrro da Baía Sul com a construção
de uma ampla avenida. Sabe-se que a ten

dência nesse sentido, por parte do Depar
tamcnto Nacional de Obras e Saneamento.
e a Prefeitura Municipal, já deli seus pri-

,
'

melros passos, com as sondagens marítimas
efetuadas.

,

)

Na realidade, a Capitol começa a ficar

pl�qUCIKl para o progresso "Iue vem eonhe

ceudo nos últimos anos. Jsto é reconhecido

por todos e falado diáriamente em todos os

lares .da Cidade. 9 crescimento permanente
do número de veícülos em circulação já es

tá esgotando a capacidade do tráfego nas

ruas estreitas, tornando-se necessária a ado

ção de providencias arrojadas para fazer a

essa situação. De outra parte, o progresso
não poderá ser estrangulado daqui para a

frente por falta de liberdade de locomoção
daqueles a quem compete movimentar as

Iôrças dinamizadoras da economia, seja no

comércio, na indústria, nos órgãos públicos
" ,

c nas profissões liberais. O tempo perdido
com o trânsito é tempo precioso que, deixa

eluçãoma
de ser contado nas horas de trabalho de

uma considerável parcela da população.
A solução do atêrro da Baía-Sul não

é nova. Uma boa área dela já foi aterrada,
onde antigamente havia o chamado Campo
do Manejo, depois Largo Treze de Maio e

hoje Praça da Bandeira. O trecho de que

agora se fala também estava em cogita
ções naquela época, maís ficou pafa depois..
�se "depois'! foi passando, mesmo' porque

'.1

ainda não se sentia tjio durante a neces

sidade de Florianépolis se espraiar
-

hori

zantamente para das condições de circula-
,

ção ao seu crescimento vertical, Hoje a me

dida, além de ser 'reconhecidamente' neces
sana, requer uma 'so)uç�o relativamente

imediata, pois as causas. que a determinam

só tendem a ser agravar,

Aliás, os problemas urbanos de Flo

rlanópolis estão a se agravar a cada dia que
passa. A Capital teve um crescimento súbi

to, para o' qual certamente não estava pre,

parada, elll consequência dos .Iongos anos

vividos na monotonia administratíva e no

tocante a, 'empreendimentos vigorosos por

parte da iniciativa privada. De repente; des
cobriu-se que esta Cidade também tinha o

I (

direito de viver dias de progresso. Os Pode

res Públicos voltaram boa parte de suas

.atenções para com a Capital, ao mesmo

tempo em que a iniciativa privada aqui
investiu consideráveis Somas em favor do

progresso econômico e social. Hoje os rc-
"

sultado dêsses investimentos 'estão se fa-'-

zendo sentir e a Cidade- exige mais e�paço
para que todo êsse processo possa conti

nnar a render dividendos sinda maiores:
Não temos a pretensão de estarmos

descobrindo a pólvora com estas afirma

ções. Há na Prefeitura um Conselho (te En

genharia, Arquitetura 'C Urbanismo, inte

grados por técnicos de valor que já consta

taram. a necessidade a que nos reportamos.
Hoje todos sentem as enormes dificuldades

de transito no centro da Cidade e a cons-
.

.

trução de uma Iarga avenida ao longo da

bela Baía-Sul' seria uma das soluções, p�U'a
aliviar o problema,' além de tornar ainda

'mais bela a bela cidade em que vivemos.

Esperamos que essa solução seja a-,

pressada pelos órgãos públicos responsáveis,
a fim de que não cheguemos ao ponto em

que hoje se' encontram outras cidades, onde
o tráfego de veículos se constitui num ver

dadeiro sofrimento para os motoristas.

J

lV[arc:í}ítl l\1e.d:eiros, filho.

Encarecendo a EduC8:çãD Moral e Cívica
.

I ", I ,.� .

-;_�'",:.:'. ". '

----------------�----

Louvável iniciativa essa, que a dire

ção da Academia de Comércio de Santa
Catarina acaba de pôr em prática: a insti

tuição cio "Prêmio Professor Elpídio Bar
bosa", para o aluno que. no curso ginasial
e no técnico-contabilístico daquele já tra
dicional estabelecimento de ensino 'méd io,
obtiver o primeiro lugar em educação mo

rai c cívica, ali ministrada com elevado
empenho e eficiência

E louvável P?r 'dois aspectos: antes,
porque encarece e incentiva o interêsse no

trato da formação ética e no aprestamento
cívico dos jovens que freqüentam aquela
modelar Escola -Técnica de Contabilidade;
e depois, porque representa ainda uma

justa' e comovedora homenagem à memó
ria de um antico e querido mestre,· tão
cedo elesa,�arecido' duma vida intei ramen
tc con�agrada à formação da juventude.

Nos dias que correm, nada mais ODor

tUIlO e nobre do que o cLlidado corll, a as

�istêli'ci':l edUcacional às gerações novas,
que" nas escolas, se preparam à função so

cial que lhes venha a caber futurame!lte.
em benefíóo da Pátria e das instituições
representativas das melhores conquistas da

civi·lização. E nunca, na verdade, tanto ,se

I Faz ongresso
,

o Coini.tê Central do Conselho Mun
dial das Igrejas (CMl) fará, entre os dias
10 e 21, Ul11 congresso, figurando como um

elos principllis' pontos de sua agenda a

ajuda fornecida aos "grLlpOS oprimidos".
A ajuda - de 200 mil dólares (Cr$

1 milhão), concedida pelo Conselho
11.)[, motivo de protestos de várias. Igrejas,
parlÍcularmente da África do Sul. O Comi
tê Central dirá o que pensa sôbre b. as

SUill.o', confirmando ou D.ão as decisões
alll:eriol'es do CML

Os problemas relalivos ao desenvolvi
ill(�nlo

-

constituirão também objet0 de elis�
(,;USSã0. Serão analisadas as cOlldusões das
assem.bléias de Evian, Tóquio e Nairóbi.
Os d�bates se desenvolverão em nível �
::Isselnbléia-geral e em quatro "comitês ele
l'XHlllC",

Um elos comitês se ocupará das élues

tõcs \ estritamente teológi<cas,- abo'rdando o

IrCI11él Fé e Constituic50. A comissão reLl-

11il:á teólolros católico� e ele outras reliQiões
"_ �"-

de todo Jl1Iundo, 'que refletirão sôbre a si-'
IllélÇão da 19reja nos primeiros séculos,
de,ltro de um espírito de pesquisa essen

cialmente aberto.

JUDEUS I"RANCESES

A proposta, para a realização de un1

congresso dos judeus franceses, feita re

centemente pela corrente jovem cio' 1l10vi-
111(:nlo israelita da Franç,�, foi rechaçada
nor Ulll membro executivo do Congresso
Judeus Mundial e do Conselho do Consis
tÓI'io Central francês.

No último número da revisla infor
lualion Juive. o Sr, Émile Touati manifes
tou sua repulsa, afirmando gLle tal encn!1"

impôs aos educadores papel' de taman ha
relevância COIUO agora, quando se veril"i
carn os efeitos da falência de velhas Iór
mulas sociais e de normas de convivên
cia humana, relaxadas sob a pressão do,

espantoso transformismo que caracteriza
esta fase de transições para o mundo'.

Ocorre; .especialmente, 'que o Brasil
resiste à dissolução de sua unidade esprn
tual' e de suas gratas tradições de ordem,
garantidas por laços de solidariedade cívi
ca e moral, que devem ser .cada vez mais
fortalecidos em gerá} e restaurados onde

I
quer que se apresentem menos -resistentes.
E precisamente na solicitude. para com as

gerações, moças,· reflorescêncla de Brasil
futuro, reside a natural atração ·para o in
terêsse de uma Pátria cu ia perpet.uidade
histórit'a terá de ser assegurada.

Assim, iniciativas comd a que, aC1ha
de lànçar' a Academia' de Com<trciõ de San
ta Catarina, com a instituição de medalhas

para os altmos mais dedicados à educa
ção moral e cívica, devem ser motivo lie

aprêço, entre os fatos que mais incisiva
mente demonstrem o salutar e patnotlCO
i'1tuÍlo de uma, cooperação efetiv'a ao es

fôrço do Poder Público para uma 'boa for-,

mação mental da mocidade que estuda.
A essa alta significação do ato que a

diretoria da conceituada; Escola de nível
1;1édio já está executando vale particular
mente acrescentar o sentido implícito da

homenagem ao inesquecível professor Elpí-
.dio Barbosa, cujos serviços à educação

. .pública e, em especial, àquela Escola to
ram reievantíssimos , Te,[ldo' sido �1ll elos

dirigentes da Academia de. Comércio, -onde
também, com reconhecida competência 'e

inexcedível dedicação,' exerceu cátedra,
são já inúmeros- os cidadãos que, havendo
passado por aquêle estabelecimento, ai i
receberam os subpidiqs do

. sqbe.r, para às,
"

suas maiores ofeusiva;g.P·hã" t)úsc� 'Q'e'\Y 'nre-"'� -f
lhor lugar na vida e na, sociedade. E a, ho

menagem agora prestada ao Professor El

píelio, Barbosa lhes será grata, tec,ordando
lhes airosos dias de mocidade, dé' esperan-
ças e de estudos, que, através dos êxitos
futuros os vinculariam sempre às preciosas
e afetivas adver�ências de devotadô me�tre
.e às honrosa_s e belas tradições da Acade
mia a que êle prestou enOlmes serviços,
felizmente reconhecidos' na insütuição

..

da
medalha destinada a premiar os jovens
q ue se distinguirem em educação- moral
e cívica.

Gusfavo Neves

IR IV 111 VAllADO

Acabo de receber um dos mais recentes lançamentos editoriais da Me.
lhoramentos, de São Paulo -;- Viva (Mo�'ra) a Organização, de autoria do

norte-americano Robert Townsend e traduzido por Décio Pignatari. Trata,
se de uma, crítica à organização empresarial dos Estados Unidos, de mérito'
discutível em alguns pontos mas procedente quando trata do esmagamen-

I to do homem pela emprêsa. Há ainda algum humor, aquêle humor norte-
I

americano meio ínsôsso que não funciona junto ao descontraído espírito do

patropi mas que, espremendo um pouco, pode resultar em algumas idéias

I que aqui dou de presente Para vocês:
I

"VIVA (MORRA) A ORGANIZAÇAO"

l.;;;\,.ed..,.:,
.

{TO só favoreceria aos. extremistas, dema

gogos, etc.
.

".É evideme, escreve o Sr. Touuti (e
nós s'emprc lamentamos), que â juventuJe
em geral, e paIticularmente a intelectual,
ocupa aQda um lugar insignificante na

maior parte das organizações judias. Mas

(passar de um extremo a outro conced�h
mos ao� joven·s as chaves da cidade, depois
ele termo-lhes fechado suas portas duran
te tanto tejupo, N ada se re501ve passando
se da esclcrose à ali.enação. , ."

Mais adiante, acrescenta: "em tojo
caso, uma operação tão ambígua e tão

improvisadas implesmente servirá de tribu

Ita para os demagogos, os extremistas, os

charlatões, os visionários, os maníacos.' os
vaidosos e os mistificadores, que já pcrtur
bam tôdas as reuniões judias. Quanto às
pcssoa� çl" bom 'senso, elas se absterão ou

se calarão",
j,. .

cobe r:ta daq uele mundo que todos busca
mos", disse o Papa, "Trata-se. da descober
ta de qu� o homem é nosso irmão".

"A paz só secá possivGl,. desejável e.

,estável, continuou ,Paulo VI" se· afundar
mos na irmandade entre· os homens e não
'no equilíbrio de lnterêsse, 'podêres e tra-

tados'..
.

Nascida na Albania com o nOllle de
Agnes Boyaxhiu, madre Teresa abando
.nou seu país aos 18 anos, transferindo-se
para Calcutá, onde entrou para um COIl

vento ele freiras irlandesas. Em i 946, fon
,dou sua própria congregação, dedicando-se
aos desabrigados e mendigos que vi\riam
nas ruas da capi.tal nidiana.

Mais tarde, a congregação· passou
,também a cuidaJ' dos doentes e. criariç�as, e

.
criou uma Cidade da Paz no Estado de

Bengala Ocidental, ddti_nada a. fornecéi'
'

,Jn�ios de vid� aos d�s�mpatjldos., ',\
Madre 1 eresa dmge atualmente. niais

,de: 600 freiras, que tl'abalham na VeJ1e,
zuela, India, Cei,l;ão, Jordania,

.

Austrá�ã:,
Tanzania, Inglaterra e Roma, 'tôdas ·em

obras sociais,
Concedido pela primeira Nez, o Prê

mil) Joã.o XXHl' scrá conferido, cada trê,s,.,
'anos, . aos missionários q'ue;;e destacam
:por sua obra em favor da paz.

""

.... 1

ROMARIA A COMPOSTELA':
.- I,

.
I

A Cidade. e�panhola de Santiago de

Compostela espera neste' ano a visita de
.�nais de 3 milhões ele peregrinos, provéni
entes. de todo o mundo, que desejám "ga
nhar as graças ooncedidas pelos Papàs Ca
listo II e Al'exandre lU", indulgência ple
nária e CGl11utélÇi'ÍO.

Trabalho: Há uma hora doe combate e uma hora de retirada. Uma hora
de contornar o trabalho, uma hora de conternplá-Io - e uma hora de rir

dêle, simplesmente.
Táticlli: Quando tiver de ceder ou conceder - faça-o sem regatear. E

quando tiver' de vencer, procure vencer em tôda a linha, de modo que a
I. responsabilidade de funcionamento da opinião vencedora (a sua) recaia

,

'inteiramente sóbre os seus próprios' ombros,
'_"J.,oL •• '-

Jovens: Os, jovens sempre sentavam aos lados, enquanto eu me situava
1 à cabeceira" da mesa. Percebi então que a flama da convicção e da certeza.
brilha mais habitualmente .nos olhos dos jovens. Com a mesa redonda, eu

;' passei a ficar mais perto dêles :_ para que: ela não 'me escapasse.� . ,
.

�

. I Gordura: Engordar é sinal seguro de frustração. Vigie o pessoal que

t está, engordando, trate de remover a causa - e o pêso voltara ao normal.
'

1 Lid€�ança:
.

Á verdadeir·a Iiderança deve trazer' benefícios' aos seguido-
res e não o locupletarnenjo dos líderes. Em combate, os oficiais comem por
último"
", .

índios: Provavelmente, tôda vez que 'I'ourp Sentado, Jerônimo e outros
chefes se reuniram para parlamentar entre si, o primeiro tópico da conver

sação era a falta ele' -índios. E hoje, nenhuma reunião dos fortes e podere-
I i sos está realmente completa se alguém não se lembrar de atualizar a sábia

e antiga observação: "Nosso maior-problema, hoje, é conseguir gente capaz",
Decisões: Tôdas as decisões deveriam ser tomadas nos mais baixos eS

calões possíveis da organização. A Carga da Brigada Ligeira foi ordenada
, por um oficial que não- estava ali só para olhar a paisagem.

Computadores: Em primeiro lugar, meta na cabeça que os computado
res não passam. de máquinas de calcular-e-escrever enormes, caras, rápidas

.r
e burras., Computador não é moleza, não. Constroem uma mística; um
sacerdócio esotérico, com seus ritos e mistérios - a fim de impedir que
êles própríos (e você tah1bém) saibam o que estão fazendo.

'

Espôsns: Pela minha experiência; as píores espôsas (quanto à Iníluên
cia que exercem sôbre os maridos) são as demasiado ambiciosas, Parecem
estar sempre pressionando os maridos para que ganhem mais dinheiro,
Não compreendem que o dinheiro, como o presrígío.: parece fugir quando
perseguido diretamente. O dinheiro deve vir como subproduto de 'Únhobje."
tivo ou de uni. resultado el�,:,ado que' se busca por seu valor. próprio,

I'

SECRETARIADO
I

TÉCNICO

I'REMIO, jQ�O XXIII
"

I

Em cerimônia realizada nu Sala Cle-
mentina do Vaticano, o Papa Paulo· VI
entregou ontem o Prêmio da Paz J oüo
XX n�1 - 110 �alor de 24 mil dóla'res (Cr$
198 800,00) ,- à madre Teresa, missíôná":
ria albanesa que trabalha nos bairros po-
bres de Calcutá, India. .

, Vestida com seu hábito' cotid�ano de
algQdão branco e listras azuis, níadre Te
resa, ele 68 anos. permaneceu sentada e

com a cabeça. inclinada durante tôda a ce

riinônia, enquanto o Pontífice exaltava a

sua missão.
"A humilde madre Teresa, que dedi

cou tôela a sua vida a ajudar os necessita
-tIos, é um exemplo e um símbol0 cle <.Ies-

O· critério sel,ativo que o Sr. Co·
loni.bo Salles adQt.ou para 'proceder
à escôlha do seu sec.retariado·· foi
marcado pela visível preocupação

: de procurar homens desv1nculados

.de compromiss�s pqlíticos, capa·
! zes de_ corresp0nder às ,exigências
t.écnicas e administrativas' q�e fa-: \
rá no curso do seu Gov-êrl1o. Ál··
guns dêsses elementos já· com

provaram na prática a sua' capaci·
dade, enquanto que outros enfren·
tam pela primeira vez a r.esponsa,
bilidade de ocupar um pôsto ad
ministrativo_ dessa envergadura,
Elmí Santa Catarina pode.se' dizer

que o futuro Governador não so°

freu a mínima pressão do seu

1 'Partido ou dos' líderes estaduais
"

!
ona' insinuação cl;e nomes Para o

i I' s�u corpo de auxiliares. Êstes
\ souberam respeitar com dignidade
as regras do jõgo, definidas na

'mensagem de fim de a�o pelo
,

. Presidente Médici, muito antes da
fala pr,esidencial, pois o Secreta·

" riado' do Sr. Colombo Salles já
""é . estava, pràticàmente compôs to des

de novembro, sEnn que houvesse
interferénbia dos políticos.
Ainda ontem, um membro - do

stà(1' ·-'d:o
.

futuro Gov�mador' que
ocupará importante SecDetaria de

Estado a partir de 15 de março,
come,IJtav'}_ a isenção com que q
Sr. Colombo '--Salles selecionou a
sua equipe, considerando êsse pro.
cesso de independência como de
fundamental importância para o

êxito administrativo do Govêrno
que SE) aviÚnha.

. �·�.�.IIU'-'A'l'iLIO FON'l'ANA
'

.. '. ,!, ,.
' ; \

, --.'�I1Wl-\
Tão logo assuma o mandato de

Vice-Governador do 'Estado o
'

Sr.'
Atílio Fontana pedirá licença à
Assembléia Legisla�iva para ausen.

tar-se por dois meses do País.

Viajal'á pela Eúropa a fim de ve-'
ríficà.t .

às últimas no'vidade� elTI
t ...

maqufliária industrIa'! :pará 'o gí'u-
I. I

po que dirigl8, aproveitando o

tempo de sobra, para recreação,
agora nas amen�dades do nôvo
mandato.

'r

. ,

,. '. ,

OS BLOCOS

Os ·blocos de
_ sujos elos velhos

carnavais vão ··ser revividos no

pióxim6 carnaval cotn o �stimulo
da Prefeitura em premiél,r os me·

lhores que se apresentarem na

Praça 15 �os .dias .�e' fe�tejos mo

mescos.

Entre os muitos blocos de sujos
cjue· estão' em preparativos há um

denominado O Bloco da 'Chaleira:
só entl�a' quem fe.rve.

TROTE

�-Os 'dirigentes', estuctantis' que es

tão organizando o trote dos calou�'
ros da Unive.rsidade Federal fo
ram solicitar ao Secretário da

se-l'gurança, General Vieira da Rosa;
a, permissão para a passeata que-',
reaHzárã� no dia.da divulgaçãá!
dos resultad�? oficiais do vest�bu'�' -�
lar. Mas haVIa um outro pedido,
que deixoU' o General pen1léxo:
queriam os' estudantes que,' fe-' I
chando a passeata, fôsse uma via:�
,tura da SSP a fim de garantJ.r·· a
tranquilidade, do desfile e coibir.
eventuais excessos, O Secretário
Vieira da Rosa ponderou-lhes que� i
não ficava bem carro da polícia'
em passeata de calouroS e' indefe
riu a segunqa p,arte do pedido.
Deve, ter sido a primeira vez em·

que estudantes pediram a presen
ça da polícia para uma de suas

manifestações,

ILlJl\lINAÇAO

Por q_ue a CeJe,sc nã.o l'uanda
substitui('de uIna

.. vez as' lâmpas,.
de iluminação pÚblica que, há

.

vá- ;
rias �e-manas estão queimadas
nos postes?

AEROPO,R'l'O
i
JTomara que passenJ logo as 1chuvas, porque; s,e continuar cho-:1

vendo; mn: dois dias os automóveisl), tj'Ue 'tranSlta'I'P- pela estrada do,
aeroporto vão ter qe ser puxados J
a trator, naquêle' trecho sem· 'cal� I'
çam:ento que fica depois da ponte '.1para quem vai até lá, :

1
1<
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O endereço' certo par� -Jocê ,I,
aprender a dirigir.' Rua Déodoro;"
19 - 2':> andar _ sala, '4 - cen-·:
Ü'O. Rua. CeI. Pedro Demoro, 2d49· \.

Estreito.

.-
.... _._ .. __ • __

._�
._ .. _. __ .. _...l_ ---'.. _-. __ ",:-,..... -....;.-••..----'--....

--�-'-'�.>,. ';�'y', 't

,
- ---

--.-,.-.... ...,.

'1

lil,;,1 [.
'. '

JI'

TRANSPORTE DE CARGAS

....

Blumenau - fone 22-1386

Floóallópolf$ - fone 2670
Tubarão - forie 1070
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·malhas

Custo de vida sub,iu 0,90·'. em
Coor�enadDria

.

d":' 'd I
'

A' "

.\
·

.�.,.� e esa e
instalada

"

:. Serâ' instalada nó próximo dia 15,
M :17 horas, nesta Capital, a Coor

cÍêilil�i.�:)r:iá; Estadual da' 'Defesa In

f�i;n�,' Civi}, do' Estado de Santa Ca

t�f,iÍi�:; ;�,;: t:·
.

'

;�;,A I::el,li1�ãó de instalação terá lu

�i:;' !)i):; àÚ:�itÓrio do Plai10 de Me

.tas" do' .(6)rêtno do' Estado sendo

�i>T�éniíà.b� ' .. do nôvo Órgã�, por
, , '. ''j-, �" I .• (. '.r, .. , '.

.

-

d.��i��çãQT([O Governador Ivo Sil-

yê�ta;�:t9' ,g�!leral Vieira da 'cRosa, Se'�

'çfe«�r�o: tCíf. ,S�guranl;á ·:públi,ca; do

�sr.ll'do.. : z,;, �
.. . ;

,

";g' CÊDEIC;' ue a('b�'dQ coai as

E:-fi�s, rini}Íidades, acionaá 'dis·positi·
���!' de-.;·'á.t�ndimeuto en:Í�' casos de

irb.inehbia .i
O.U de calamidélde públi

{�.::seT,á i,�ie&rada, além de repl'e·
'sentantes' :de órgão'� da administra
�ãQ ·'.cívil; pelos ele unidades mill
i.ares ·sect'iadas no Estado.
'";r!<

.

: �
'"

""",

· aJ.,nbeiros
lonem-se .' em,·

FIQrianÓpolis
'

,

,
.��.

.

. .

. IptegraÍltes da turma' de eng,�-
.ri-llE!Íl'os' 'de: '1955, da Universidade

Fedeúl' dó Paraná, que' orá visitam

�'st'i' 'CaplÚI1; estiveram no Gabine

ti" '<Iii "'Pl;efeito na tarde de ontem,
�

, ( ...
,..

"

tendo,'à .frente o engenheiro José

'eésSa, Coordenador Geral < do 1;j<?
�.r ' ., ' .

E:rt�on!ro. 'que se realiza em Floria-

ff9,P�lis: '.' i .-

: Acempanhados de espôsas, os '

'�f�sti·e.s vtsitantes receberam os

�'Umpómehtos do Prefeito Ary Oli

�;';irâ,; apÓs" saudação, que' lhe foi

,.dli-igid� pelo sr. José Bessa.
.

;,,}.;Wa ,ocasião, o' Prefeito Municipal
r '�D:tr�g�li ..às . senhoras presentes,

_

u,m

.disco do "Rancho _do Amor à H.há:',
lÜno, ofié'ial' da 'cidade.

Ipesc terá
âgencia
,em .. Chapecó

Mais uma agência do Instituto de
Previdência do Estado de Santa
Catarina - !PESC, perá instalada,'
desta vez em Chapecó. Informações
do sr.' Rubens Nazareno Neves, pre-

Patrulbeirus
Jazem prova

/ de' motorismo
Hevel'ã'ü apresentar-se amanhã e

'depois, :diàs 9 e 10, no 169 Distrito
Ródo\TiátiO' Federal, a fim de sub·

·

'méterein-se à provà de' motorista,
,os candidatos habilitados fia pro
Va ·escrita. do con.curso, 2;70, df',<

fiilàdo-
.

à' cO'ritriltação de pab:ulh';
rQs 'a\ixi11átes, inscritos

.

'da" PatJ:ulha RodoviáI'ia

SadIO Catarina
'; é

f '.'" \"
� ,

"

�

o índice do custo de vida registrou
em Florianópolis durante o mês de no
vembro um aumento de 0,90%, taxa

um pouco mais elevada do que ave

rificada- em outubro - 0,86%. Ore
sultado geral apurado revela que no

decorrer do ano o comportamento dos

índices
.

mensais tem' sido bem melhor

d=s que o verificado nos anos anteriores,
levar do-se em- conta que em igual mês

de 1968 o Índice atingiu a 1,47 e em

1969 a 1,20%. Comparando-se tam

bém as altas acmÍlldadas nos' 11 mes�s
. ').

dêste ano e do interior, verifica-se' uma

se-sível redução nas' taxas registradas,
o ,is em 1969 o aumento chegou a .

.

21.78% e em 1970 atingiu 'a 17.�2% .

Influinm) decisivamente, para' o índice

apurado, as elevações ocorridas nos

seguintes Ítens:.

_ Alímentaçâo., que subiu O 8�%,
se' d,; que os principais acréscimos ocor
reram' nos �ubÍtens outros, com 3,06%, ..

Fr=tas, legumes e hortaliças, com ....

2.46%, Cereais, farinhas e massas, com

081 % G�rdHTas, óleos e cond:men�
tos, com 029% e ·Leit.e e Derivados,

.

'nmhém C0m a mesma taxa.

-. 'Habitação, q'le registrou uma la

ta da "�'dem de 2 22%.

-' D.�versão, bebida e fIlIllO, con,

O 3'!% de aumento, registràndo-se a

única elevação no subít.em Bebidas que

�,'l;Jiu. 51 %
_ Al1iw's Dymésticos. corri um a

.

crê�cimo de 2,1-3%, ressaltahdo-se os

at'mentos dps subÍtens Móveis, 3,75%
-e Aparelbes Elétricos, 0,76%.

. '.

._ 'Vestuátio, que auÍnentop .0.18%,
c -m ,destaque pata os subíte-ns "Artigos
Masc!.,linos" com alta de. 8,47 % e Ar

til,,·�s Femin.inos com 0,24%.

_._ Saúde q'le SI!biu O 03 %, '�llistran
d:) variação apenas P.ara o subitem Me

d:ci1me"tos com alta' de 0,15%.

D,)s Ítens .enllmell'ados, ap,'enas, os

atine·;te.s a' Alime"tação, H·)hi,t.açih\,
D;versão, bebida e fllIllO' e 'Saúde: apre
sen.taram taxas mais elevadas do que
as registradas no mês anterior. :e�quan
tó ql'<C os Ítens Higiene, Transportes,
Luz e combustív'eis e Educação e Cul·.
tura permaneceram estáveis.

COMÉRCIO VAREJISTA

Os preços do comércio. varejista su

biram em .1,55 %\ durante o mês de no

vembro de 1970. A elevação registrada
foi inferior à ocorrida em outubro ..

2,37%, - e\ superior
à

apurada em

novembro de 1969 ----: 0,80%.

Contribuíram para a redução da ta

xa de aumento, o� índices apresentados
.

pelos seguintes Ítens:

Artigcs domésticos, cair! um au

mento de 1.84%, com: elevações ape-
.

"las. nos sübítens "Artigos Femininos",
0.32% 'e "Artigqs 'MasCUliríos;'; 0.1.8% .

___: ,Alill1entaçã�, �ue s sofreu 'aÍta de

0.74%,
.

com variações sensíveis, prin
cipalmente nos subítens "Outros" com

3,5% de aumento ..

� Vestuário .que subiu 0,15%, des

tac�adc.. se as altas 'dos subíteris j\rtigoll'
'Masculinos � Arti�os feruininos, os

quais aumentaram 0,32% e "0,18% res

pectivamente.

� Alimentação, que sofreu 1ilta' de
0.74% c\,m variações �eO�Ív�is, princi
paimc,',le nos sub Ítens Outros,. com ,'"
3 54% de aumellto. Fl'lltas •. 'J_;egl'mes e

b' rtaliç3f' ccm 2,07 % Carnes � l,Ieri
vados, .

com 0,88%, Gord'!r:âs,' à1eos e

comd'menhs, co� 0.70%t'Cereais, 'fa
ri--has e massas, com 0,52% e Leite e

der(vadr s, ..:om 0,28.%.
- Higiene, com alta.,dç 0,809{); Ie-

7;8tl'a clc--se' alieraçôes si'mí.epte 110 s!-i�
ítem Cc!rporaI, com ü,16% de acr���i- .

[. " ,1(:mo.

- Saúde Que' �egii;troll .,'-p;2�% i dç
.cluroento 'i:� .::1"�, � ��;.'-; ::
'- Diversão�' bebida e fu�? :-q,iJe: �Ju� .

me' lou 041 %. sobressail1do o. subítem
Bebidas., C'1m 0.50% de alta..

As variações vetificadas ,nó Ill�S úe

novembro de 197;0 foram iJCtirituadas
pvls. q ase todso_ oS" rter.s:: �sftld�dós a

r'e.<e l:;r:1m laxas 'mais r·eduzidas. co.m

exceçi'íó <IPe"2S pa'ra o íten. Diversão,
bebida e f' mo qOe não ·repetiu. a esta

biJidpde a"terior e o Ítem L;.:z e 'COPl�'
b"stiye;s que não sofreu alteração..

.

ACllsa--do uma elev"IçíÍo ! cje ;2;4,63'%, "

no. decorrer do 'ano, 'os preços do co-

m�rcio varejista subiram em e,'icala bem

,maior do que o registrado no ano ail

terior - 19.82%.

','

Receita 'intima mais
,

,

92 pessoas -jurídicas
A Delegacia da Receita �ederal di;;

tribui nova relação de pessoas jurídi
cas, em número" de 92, que estão sen-,

do intimadas a' entregarem a declara

ção de rendimentos referente a 1970
- auo-base de 1969 - e que foram

consideradas omissas.
'! I'�

São as seguintes as pessoas jurídicas
intimadas:

Alltônio Nico.lau de Mel-lo, O�valdo
Ramiro Rocha, Oceanpesca SIA. ln.

dústria, e Comércio de Pescados, Al

fredo ,Horácio Amaro, Lenice Souz;a,
Adelaide Cristiano da Silva, José Do.ri
co Vieira, Pedro Paulo WiethOl;n, Alta
miro Miguel Machado, Maria Célia do

Náscimento, Amantino Francisco da

Silva, Alzerino Inaoio Martins, Maria
Felicidade Pereira, Amei Ana Melo

Vieira, Carmo Leonel· da Luz, Santina
Silva Albino., Duleinéia. Cardo,so Bit

tencourt, Adelaide Florência Pereira,
Oswaldo Luiz Pereira Dias, Amélia
Nadir Souza, Antenor Antônio Tei

xeira, Honório Machado, Osmar João

Domingos e Filhos, ,Orly Jo.ão da Sil

veira, Elia's' Jo.aquim de Almeida, Diva
Resa Amorim, Euclides de Mello, Car
doso & Cia. Ltda., Norival Francisco.

Lino, Rosenir Cabral Teive, Dicp _

D;stribuidl)ra Catwrinense de Produtos
J trla .. Old:r Dhs, Jeae Gt1iuute, Alan
r'''' Comércio Representação A. A. Pe

t\."ill�� Irene \lieíra \.1:.: Oliveira r-feixei
n. t' SOllZil Uda., J)ela·liC:l 10".' {na,' Jo-

sé Seb'l.stião da Silva, Elpídio.Haroldo
Macaria, Guiomar Bisso. Araújo, Sal
vador Acisclo da Silveira, Ros_a,' No.lli

::>a1,t0s, Her,edia Olindina de Oliveira

Truppel, Flávio Luiz Leal Mendes, Te

rezinha Meyer Korb, João Serafim,
Dézia Maria Figueiredo, ABC - Pu

blicidade e Representaçôes Ltda., Adhe
mar da: Silva, Alde Ltda., AntônIo Car-

10s Silva So.uza, Mário Bosco Galliani,
Depósito de Doces Senlpilha Ramos
Ltda., . Arnoldo Mandei da Costa, fer
'nahda Helena Lourenço, Kqrt Schauf
fert; Mal,haria Costa Ltda., Ferreira &'
Cia. Ltda., Carlos Albe�10 Pereira, Jai
ro _\rnaldo· da. Silva, Zilda Maria Ro

sa, Amb(ósi.o Tomas Phylippe, Ronei

Cunha, Confecções Ana Cristina, Maria
Borges, Corrêa & Cario.ni, Lacy�Mafra,
Comércio e Representa.ções Catarinen-,
s� Ltda" Adriano .& Garbe!otto Ltda.,
Nilton José Coelho, Selmo. dos Santos,
Costa Santos ILda., .José João de Cam

pos, José F;·ancis.co Gáspal:, Jacinto.
Francisco Melo, Marinho Zellauy Ltda.,
ped'ro Rogério Garcia, José do. �atro
cínio Fernandes, Móvei.s Adá Ltda.,
Valter de Lima Coeiho., João TeQdoro
Machado, ,Maria de Lo.urdes de Oli
veira, Medeiros Propagand;i, S. T. Ve

Tas, Valcy Ferminio Sagaz, Guido Ger

ber, Hércules lbdústrias TeIas Ltda.,
Clotildes da Silvà MartendaJ, Henrique
Garcia JL, Empreiteira Irmãos' Grimes
Ltda., Edson Vieira de So:uza ,ê Bevisa
Comércio e Agricultura Ltda .

:'i;1

"

• fC''\'" sidente da Autarquia adiantam que,

'após os estudos efetuados por uma

cOII)issão especi1\lmerite' desi�ada,
flcqu decidida a instalação da agên·
cia de Chapecó, no mais curto es-

, paço de tempo.

. I

.

r'

-

a,sc expoe _

ebras de Vitor
eirelles

-

o Museu de Arte Moderna (i"

Santa 'Catarina, iniciando sua prd
gramação 'para o corrente ��o, e�t�

·

expóndo. várias pinturas, aquereras
· �.' desenhos de Vitor Meirelles, pé!'-

',f t'é�i'e;11tes' a'ô acêrvo da Casa Vit'ór
lVl:eirelIes, estando sob a· gLiardi d,/
Masc até o final das obras', de::,f(�i:i'::
tauraçãc daquele prédio. , ...

.' '

,I De
. outra: parte, dentro

" em brv
ve o Masc realizará uma exposição
col�hva. -; de pintores catarinenses,
estando também previstas pera mai j
exposição dos últimos' trabalhos

'

d',

�rnesto Meyer Filho e

.

Eli
. H�it'

los,utulo de
Advilgados
mudà estalula

Q InstjtU,tó ,Brasileirp dos AUN'"
gaclôs, secção dêste ;Estado está co',
murticando, em nota d'istlibuida i;.

imprensa, que promoverá reuniã J

no próximo dia 13, � início mal'

càdo
.

Pill'a às 9,30, c�m él fina;,

daele de reformar seus estátutos, ('

ti'atar
.
da inscrição de novos a'

sociados. A reunião será l'ealizad:
lias :dependêI1cias do prédio d� ai'

:tigà' Faculdade de Direito, à 1'1',

;Esteves, Júnior.

Liv; O sl:bre
\ cultura, sai",
brevemente

O Departamento de Cultura ll'

Estado de Santa Catarina�.�stá l!'

timando as provas da primeira p, \

blicação da série "Edições da Cu

tura Catarinense", com o !ivr'o li

Professor Carlos Humberf<ilP Conê.
atual Diretor do Departamento ri,

Cultura,
.

intitulado "Cultura, ln

gração e De�envolvimento".

Êsse trabalho faz parte do pl'

grama implantado pela Secreta1'.l
da Educação, visando difunr].
obras de autores catarinenses c

mo Orlando Schroeder, Paulo F,'
llando Lago, Marcílio Dias dos Sa

tos, Dilma Dutra, Nereu Corrêa
outros.

81umenau
aproveita
decoração

,

Falando ontem à reportagem,
Relações Públicas da -P:refeitl;;
Municipal de Blumenau, José G"

çalves, disse que a decoração ,l1a_ '

lina que está nas principais ruas t·.

Cidade deverá ser retirada no d"
·

correr desta 'semana.

A decoração, projetada pelo c'

rioca Almir Silva,' custou-' à ml!: i

cipalidade aproximadamente •... '

Cr$ 31.000,00 e, no préximo alie'

se�á aproveitada para enfeitar tan:
· bém os princip�is' bairros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A FIFA decidiu acabar com ao;

rodadas das . quartas e semifinais
dos próximos campeonatos mundiais.
de futebol substituiudo-ss por um

r ôvo sistema que _já entrprá em vi
\.)1' na X Copa do Mundo, a ser dis-
putada em 19'74 'na - Alemanhã .

Fe
deral. '

A rodada. inicial - das oitavas
- foi mantida. As 16 equipes dís
putarão duas vagas e11"\ cada grupo
de quatro. As oito classificadas serão
reunidas em. dois grupos, de onde
sairão os vencedores que dispute
rão o título.
CóPIAS
6 presidente da FIFA,

, I')
sir Stan-

ley Rous, informou que uma C0-

missão de cinco membros vai se

reunir em abril para decidir corno

será a taça que substituirá a JUIAS
Rimet. O nome do nôvo troféu será

Taça da FIFA e ficará permanente
mente de posse da Federação. 03

países que conquistarem a Copa

Esportês

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA.
. I

RUA 7 DE SETEMBRO, N° 14 - 'FONE 3095 - CAI�A POSTAL 775
FLORIAI',rÓPOLIS _' 1 ,'SANTA CATARINA

UMA ORGANIZAÇAO NO RAMO DA REFRIGERAÇÃO A

8ERVrçO DA, GRANDE FLORIANÓPOLIS.

FABRICA,
R,ua Sãô João Batista s/n

'

Agronômica
F;polis, - SC.

LOJA DE PEÇAS Ii ACESSóRIOS
glla 7 de Setembro, n

" 3

Fone �1005 - CP: 775

F'polis. -:' se.

,o,

ESCRITóRIO E EXPOSIÇ,\O'
Rua 7 de Setembro, �o ,1.4

.

Fone 3095 - Cl";' 775'
'

Fpolís. se.

OFICINA EJ�ETRO REFRIGERJ\ÇÃO
Cais Frederico Rolla, 69

Fone 30B5 - C. P .. 77'5 - Fpolis. - se.

A

no 74
receberão 'apenas cópias menores,

Rous declarou ainda que a,:FI
FA entregara pequenas ,cópias.' (Ja'
Jules Rimet à Itália.' ao Vriigüái, '�.
Alemanha Ocidental. '. 'e :ln.g'liítêÚ3,;
vencedores de" tor�eio� ante1:l:bre;;,','

, Sôbre. �::n:o\':a .JÓrrrillla" de>��fplJ1t�
do Mundial;' '·esçtarec.élj " que . ebm.e"
carâ como -os ..�ntéri6reL Âs' 'bjtós,...

.

'

.•

" : ",' .

l, .

,,�.
"

",
.

",'

seleções que passarém. das 'oi;tiiva>'::'
d'e·flnal ��rãó,�diyi(Íidas .: eÍl�' ..;ifoi·s .:

· grupos. 'N;'o. �gi:upo 'I fiçarão' os . 'iH�iL
·

melros c�lbcaq,b,s' d�;s
.

clla_ve�' I, � ,1ft
e OS' segundos- 'colocados das \'éh(>";
'ves II e -ív'. �'Né: (Hltt�� :i;ru',ilo ,:,f.i_c��:
·

�:: '::: ir:::,���;:iJ::�:I�;�
CALENDÁRIO

COPiO 'nas oitavas, as quatro sele

ções de. cada, grupo jogarão' entre
si e os primeiros colocados das clia
ves disputarão :0 título. Esta nova

fórmula aumenta o número de par-

tidas em' tôda a fase fih:al de 32

para,38.
Rous .dfsse que os países interes

sados em participar da X Copa ;'10
Mundo' em 1974 deverão apresentar

.

seus pedidos à FIFA até o dia 30
de 'junho

..

próximo, O sorteio das

eliminatórias será realizado no. dia

15 ou 16 em Dusseldorf, na Alenta

nha Federal. As eliminatórias se

rão . disputadas e�tre' 19 de outubro)

de 1971- e .31 de dezembro de 1073,
o: sorteio. dos quatro grupos da Ia

'se {lnal :ua Copa serâ em janeiro
de '1974 "e: o torneio deverá 'come

çar :,dia I'í';,ou 21 de junho:
., '" i ).

RéUS' afirmou que dó dinheiro a

ser arrecadado na Copa, 1% será
distribuído .. entre 'as confederacões
dos diversos continentes e 5% fi·

carão. com os organizadores. Na fase

final, 25% ficarão para os organiza
dores', 10% para a FIFA e 6i'/a

dístribuídos entre os 16 países.

falando de cadefra
Gilberto Nahas_

�-�-'--.--.

'*�m,;N:F11
Depois de alguns anos semprd

com-·os ,mesmos métodos, e com

estatutos e regulamentos que se

dizia s�rem arcáicCl's, a PCF apro-.
vou

-,

novos estatutos e rt'�lllamen
to geral, com muitas inovações,
O progresso aue se observa no

futebol nos f:tltimos anos, indica
va mesmo tal medida e esta foi
.orE'uarada há ali.!um temoo. com

; ém único de '�CO'nlD'arrharmos o

progresso que ,re_nentirlament<> to
mou CO'1ta do' futebol brasileiro.
Cumpi'ido à risca, estatutos e re

r:ulamento g-eral, a FCP poderá
alcançar UI';a administraçãõ ex

�e1��-te, de-ixando de lado os" in
c'mver;int�s de muda'1ças r&üi
dqs, d� quehra de cOmpromisso
dos. clubes. de desre5peito às leis

pi
irlterês:Y''>s 'buQros, t-el'em,os UJlla

Fe,deração nos moldes qiJe se' de
seia -tel', que apresente no fim do
ano, com as dell""is" um aCervo

( bem grande' de realizações e um
\

saldo
�
6m dinheiro melbor .ai'1C1fl:'

SeQ'undo se 'lê; todas as Vedeta

çÚs a�)resentam salc1os' enQnnes,.
�nquanto os clubes ,ficam po�res
e deVe!ldo - ordenados. Não s;lbe-
1�10S até agqra, a sittlação finan
ceira da entidade, que' se obser
va'rmos atenta:menie '-6 nútn'ei'b de

'.

jogo� efet�lad?s; as d�spes;às" .. as
. proil;loções feitas, chegaremos . a·

conclusão qu" se ni'ío é' éxcekn
te Sll;l' situação, pel.o niehOs, .âe-

,

ve ser boa.. Os - gastos" loram os

normais de g@mihistração, Do,;:qlie
na verdade. não. se viu ,éIplJ,reg9
de verba erh 'melho):ia "de: e�t{i1'lio
nem eril iluminacão 'e, QS � càr�6s,

. todos sabemos, s�ô !dacibsos,: ex
c'"'éssão' feita. a dois ôu' três fuh-

.

donários, enql�anto out�os' tfabá
lham nelo eSDort�. Contudo,. d�
se dirige co:m 'a lei nas inãos, 'nu
ra. todos, cOrll .. nriviléqi6s e- castj':-

. ,
,. Q1l11S:, qu�"con-

tiflUam os mesmos êrros dei na_s

s'ados. Fará' um ano bem' 'nl:oxi
mameTíte, a gestão· ,db attiai �re
sidcntc e o 'seu maior mérito foi

. ter feito um campeonato, s·r.ri1 as

graves irregularidades tão comuns'

elil outras épocas .. cometidas por
muitos que se ,çliZ131).;' amigos 'do
finado. presidente que 'tinha um

coração-' grande dem àis. e assim
muitas vêzes foi enganado, Não
v'am.os Usar cle meios

-

têrmos nem

fazer comparações, A verdade é

que o atual Presidente, que me

teceu meu respeito' antes e, após
as e1eiç-ães, que fez ,ii ,i,m.prensa
ipuitas 'tTeclarações' de que muita
coísa mudaria, e 'que Tlludou mes
'mo, não nade se deixar levar t'HÍl
béhJ., peÍo "canto da ,sereia", e

isto sabe mais que MS da rmpren-
, .sá.' dirigente a.ntiqo que é a tarim
blÍdó, flainclo nortanto com a meS

ma do1ieaçle�,a' e respeito que em

si existe. ruis com, fil'mesa e de
cisão nara o bem do futebol de
Santã

-

Catárina e para, que se

:aC_I'edite
.

mais' e m1is nós 110SS0S
dH-aentes t:eri1líriar.)do-S'� assim as

Pi!ln\a/i q1{e. exis'tem. E�ist�li] v���·
, . . ".

).';-f0��tr';;:>'·
_

c é' seI' cÚs;jr����
.3 verdade que todos estamos

vendo e que não me colocará em

situfl<:;ão de !_Juerra com o Presi
d r"'; te. nois olharemos o Jcargo, a

ad!],iltistraçao e' não o home:m.

o setor amadorista
.. -':ATAR.!NENSES NO BRASILEIRO

"

Santa Catarina estara participando
h mais um campE;onato bancár'io
de futebol, .de âmbito nacional, a

ser desdobrado na Guanabar�.

,

Valério Mattos o gr3'nde médio (]:)

passado de gratas l'eéordnções ell)

,.J�aula" Ramos, é quem dirigirá ...1

:'l'\�SS� equipe que éOlltará com nomes
ele "destaque do futebol barrü_(a
::verde,
!:GAUCHOS V�M MESMO
n

'

·,v' "Confirmando ci intercãmhío entre

ç,�� ,federações catarinellse e gaúcha
'Í'je remo,' os gauchos estarão parti
c'ipando, como atração extra da

. próxima regata marcada par:l a baía
luI de Florianópolis, no' dia 17
vindouro. 9s gauchos sômente'
ficarão de fora do. páreo' de Oito

Gigantes.
MARTli\lELL! FORMA DUPLA
P'ARA DERROTAR A ALDISTA

Foi decidido de (j1Je os irmãos
Carlos Alberto, o I,ieJl.1inho e

\ Luiz'

Carlos, particlparão do páreo de

'Dois Sem ,da próxima regata valen
do pontos para o títuIo regionaL
Visa assim a diretoria martihellina·
armar um conjunto capaz de der
rotar a dupla; do Aldo Luz formada
por Vile.la e Chierighini que brilhou
intensamente em '70,
ODY NAO TEM SUCESSOR

O at,ual presidente da FAC,
desportista Ody Varela, ainda não
enc'ontrou o seu sucessor para

dirigir o destino da entidade :Ia
avenida Hercílio Luz, para as pr,)
ximas temporadas. Como já infor
mamos em notas' anteriores, Od'y vai
desistir do esporte por n,ão encon

trar apoio ,d(i)s J poderes públicos ..

'SEGlJ.E OtA 15 A NOSSA

Embora n.ão esteja, ainda form?
da, a delegação, catarinense de fu
tebol de salão que participará das
eliminatórias do certame brasileir::>
de fu�ebol de' salão e111 Pôrto Al.e
gre, já está com vIagem marcada
para o próximo dia 15 em ônibus
da linha.

A seleção contará � cbm apem:s
dois reforços qo interior do Estado,
ambos pertencentes ao Tipso de It:l

jaí, tratando·s� de um arqueiro o

mTI pivot. Os demais jor;adores si'\o
da capital do Estado. RoheÍ:to. Jú-
lio César, Jipão, Aci.oli, -'"Luiz· FlávIo,
lVIauri, Laurí. Rubens entre outr"s

já estão treinan.do sob as ordens, (Ia

dupla Hamilton Bel'reta e Orival
Meira.
TROFÉU BRASIL

As disputas do Troféu Brasil de

natação estão marcadas para os dhs

,15 e 17, na piscina do Botafogo, na

Guanabara. Dirigentes d'iI, CBn es

tiyeram vistoriando ° !{lcal das
. disputas e deram o local como apro
vado.
o BR'ASILEIRO DE VOLEIBOL
Desta feita Santa Catarina estar'l

ausente do certame nacional de vo

leibol que .tel'á' por palco a linda
cic]ade de Recife. O certame entl·()
infantis serA desdobrado no período
de 14 a 24 dQ cOTten4:>e •.

i
..

Remo
O Conselho Superior da Fede

ração Aquática de Santa Catarina

esteve reunido na noite de ante

ontem tendo a nresidi-lo o espor
tista 'Edy. Trenlel e secretari,á-!o
Sidney. Silva. Em pauta a eleição
do presidente e vice-presk'lente e

,

os membros e suplentes' dós diver

sos Conselhos: Ã. sessão,' aguar
dada com ansiedade pelos aficcio

nados do remo, contou com a

presença dos representantes. de
'

todos os clubes filiados à entida
de, e o ambiente reinante foi 'o

melhor possível, apesar ele nã? •

ter sido atingida a finalidade. E,

que, nasmem só, nenhum a das

aaremiãcões, apresentou nomes
�b . j' -'

•

para serem sufragados. Em vista

disso, o presidente d a FASC re

solveu marcar nova reunião para
a próxima quinta-feira, quando se

espera venl'-a111, a surgir os ,nomes

elos que terão a: incubência (]e' ZC_é
. . _ I

hir' p�los esportes da na,taçao e

n�mo em Sant-a Catarina.

REGATAS Í)O'DIA 17

Sob a· presidência' do esportis
ta Eely Treme!, a FASe . eslêve

reunida, oportunidade em que
recebeu 'as inscrições para a re

gata do dia 17, elo corrente,. vale,n-: ,

do t>elo 11 Campeonato Cit.,clfno
de 'Remo c tam l'lém' peío i111cI'c-s-

"

tadual calafinenses. x gaúchos�
Gotno se eS1)eraVa, M,artinelJ-i,
Riachuelo e Alclo Luz inscreve.
rarl'l-se em. iodlas os páreos do pro
grama e os ga{{chos em todos,
lí1enos no ele oito remos, devielo,

a,o problema da falta de harcos.

Pelo. que ficou dec.id:ido, o Mart,i
nelli cederá aos gaúchos seus bar
cos 4 com timoneiro, 2 sem timo

neii'O, skiff, 2 com. timoneiro e'
double-skiff e o Riachüelo o seu

4 sem timoneiro. Foram desi.gna
das as seguintes autorielades para
fllllcionar lla rer:ata: A rhitro G�
ral - Erich PassiQ'; Juízes de S'lí-
da e percurso ;__ Lino SonCÍ'li e.

Joi'ge Tzelikis e juízes de chega
da - Adalberto Costa, Aclo Stei
ner e Antenor Borges.

O balizamento' foi sortead:o, ve

rificàndo-se o seguinte resultado: I'

10 páreo -

. 4 com timoneiro
- 'I - gaúchos; 2 - Mà'ttiHelli;
3 - Riachue]o e 4 Aldo Luz.

2 o páreo·__:_ 2 sem timoneiro
- 1 - Riachuelo; 2 � A'ldo

Luz,; 3 - Gaúchos e 4 - Marti
nelli.

30 páreo - Skiff - ] - Ria
chuelo; 3 - Martinelli e 4
Aldo Luz.

4 o páreo- - 2 com timoneiro
_._ ] - Aldo Luz; 2 - Riachue

lo; 4 - J'vlartine11i e 4 - Gaú�.
chos.
5° uáreo - 4 seni timondro -

-

-

Gaúchos; 2 - Martineni;
3 - Aldo tLuz e 4 - Riachuelo.
7° páreo - Oito remos :__ 1

- Riàchuelo; 2
.

Aldo Luz, e,
3 - Martinclli,

ELIMINATORIA
Horas antes do recebimento

das inscrições. o Martinelli pro
cedeu a 11ma eli'minatória 2 sem

tim,oneiro para a escolha ele sua'
guarnição ào 2,0 páreo da regata
do dia ·17, correndo de um lado
Celso Roberto Vieira-Elmir Tia

go Honório e de outro a dupla
Ademar Boing-Arnaldo Lima, ,..0
resultado foi, a vitória fácil da pri
meira. Celso e Elnlir foram como

�e sabe, integrante ela famosa io1e'
mbio-negra que em 69 obteve lou�
ros expressivos, inclusive os titu
los de -campeão da :Rcgf.\ta Noti.H-
na e, d.os Jogos Abertos. Seus)
companheiros

.

na ocas'lao foràm
Afonso, que abandonou o ren�),
passando li residir em Lages. e

Valerio, que transferiu para q Ria-
"

chuelo, ondé não chegou a luzir
"

�uito.

Arílson 10i liberado para' voltar a

jogar no time do Flamengo, depois
de um exame, n}inucioso 'feito pelo
médico Paes Bárreto, que ficou in

clusive surpreendido com as boas

condições físicas do jogador, .

A apresentação e volta das férias

estão marcadas para segunda-feira (�

os jogadores, já foram avisados cl8

que deverão comparecer ao CJL1:'l�

em jejum no dia seguinte, li fim

de iniciarem. os exames clínicbs.
DUAS ALEGRIAS

Os jogadores que se encontram
)10· Rio foram visitar Dionísro n i

.Hospital da Cr�z Vermelha Brasl

Je.u.'a e. mostraram·se baSlante oêj·

mistas- corro '0 est'ado do companlwi·
]'O,. Como a diretoria, os jogadOl"'3
ficaram alegres em saber que j}O"

, derão contar com o aLlcante no ti·

me dentro de pouco tempo e espe-

1am com isso acabar com a' defi-
.
ciência que o ataque demonstrou

'no ano _pass,íc;Jo. Dionísio ficou l11ui- .

'10 satisfeito com a visita ele S�L13

ri\'r(1)a�ly"il'os é garantill qu'-' neSS2

ano serfl o mesmo atacante que S2.n1'
'. . ...
,. �

V'r rleu maior
equipe -",

,

1,'

hüson também ficou' fl'li,
--

,'Q'11

'3 SUa' Ii.ieruc ::0' para '1'0 tal' ao" tim C,J '.'
,.' '", 'i

já tendo incjusiv,;,se re,_:u'l).::jaíIJ \:a
atrofia que tíana na )�coa ,,Ir it»,
(,']11 consequência da .operacã.r u'

meniscos.
,

,
.

Os diligentes do 'c]ub "

.� ).is 'i.� s

com éi l',·eu,c1'aç..íO fi 's _i1 ':mlô,' .fi...
estão cada vez' mai». dcsi st inrlo ri

1'"contratar 1'C'0"<;08, J)ois ('11t,:�0 (" I·

tos ele poderem cçntar.i com ·o·'_tim

completo r_ja '1'10 inicio do Ca np o �.rmito Carioóa, em março.
.

!

,
, !

7.�:lgllt·;ií·o �Vfaniccr:l, qlV': rlpy-.' it' _pJ··�a. t.
o N;)cion,ll ele iYIontovi.lé,1. O V:C2· I
presidcl}te 1Vd Drumonél, en(r'Un· {

to,' jã disse que nLo ficará Cr)J\\ �
j!,

Ü úiiic�o que po.ler.
do 'é o :;óleÍI'o _VIan2:rt, <: 11 (TOC:! c!n

Mmlga e só fará a troca' porq\le ii,

pode l'sçalar mais do que do,i.s . !Ü-

gadores estrangeiros, e o FÚ1'n "' .

,J,
go .iii conta com- DOV�11 e ILyes. 'l.VI, ::1.

g"a deverá ser nego(�j_�tcio CiJ.n1 31g11"tT1
cll1be 'br<lsileiro. c'aso a troo: á: s j!

Jogar IJO
lU�do, 'q'ue' estêve no Bó�afóg()

conversa11cto 'co'm os ámUos, disse

que CaTlos' Alberto
•. s;ostaha .d,; v;:'

para o Botafogo, Désta vez 'r,)�1j_;t:J
não estaya perto, mas o diretor t!r

futehol, Sr, Jocclin lVIarti.ns, en�t1·
siasmou-s� C0111 a idéia e já. peno
sou na fórmula para a negociaçáo:
trocar o lateral-direito p.01' Afonsi
i1ho e- mais o empréstimo de" Hogó·
rio por seis mêses.

Aíonsinho, por sinal,
tar.á ao Bo.iafogo, hojo: pOis CO:)l'J
entron 'de fénas depois, do resto

do time comec;ará os' tl'Cinan12n1',(;S
. ma1s tarde .�. segundo' . afh'mau '(,

diretor de" futebQl.
PROBL'EMAS DE DIREITO'
A diretürit;l do 'J3otafogo a'incta 101\"

recebeu o COll1LIlÚca'c]o wfü::ial (lo

tu que, 1
u,···.taf(fgô, \ j

�
�.

�
. <.

CND, a'vi.sando súbre, a
.. ah:liraçáo

o.11S eleiçoes do ÇOHselhO� D01�:o::·a.
tivo do clube, �nas. ;ja C,Siá. proüt3
.paí'a entrar corn uin ,recLlrso iu! J'!�- i
I,lt;a. j)_esponiva, l;oJs' consiflera �'�
Çié<.Oisão do -CNl) ':iJiLl:'ri1l?_r,�dv,a", " i,

�.
"Enqu-anto isso a :�'p�siç'âo

t

éó'.i'nC�,1 A

a se reunir para 'escolnt:l' as :cilapi.>';; �
da nova eleícão .. Coineút{i,s.! .n'ô Ci'J .. j,
be qúe viste)'n'.oito-fa-c(õe� ri�" op�;- '�
siçiib e g'ue isto. será (Im. thu\f,'1) )�
1),:I1'a qúe,o atuar C(n:jsei:Lo:'DeÚbc"'�- l:
'l1V'O pel'n1aneça.

'
'

,;
.

!�
Alem disso, o departaméhfó .: �!-- {

�'íd'ico 'do Botafo-§;o tan'lbén:i." est,_í _ ,
'. 'lweocupado em o)'gi1l1izat a (hEI:';iI': ..
para o caso de Zàgalo, que terá 8'0'- ,)
guncia audiência ar;;anhã, na pri- �.
111'einl' jlltlta- de .Jusdça TJi·Plhaihista '!

otícias·· diversas
O Figueirense vai tratar elo C:1WJ

Arpino:� Dependendo' tle acêrto
financeiro o treinador f(ca' no al\'.[

. negro 'para a tem!)orada de ,1971,·

O Caxias de Joinville, já es::á.
--- '_ ....

qucl'eildo Krp1no para dirigir fi

equipe na próxima tenií)ól'ada,

Embora extraoficialme.nte pod',
mOS registrar que dir�gentes do
Almirant.e Barroso manifestaram
interêsse

-

em solic�ita]' licença eh
certame de -profissionais da tempo·
rada de 71, ficando assim d� fon
do campeonato estac1L1il[.

Jornais do Rio divulgaram que a

equipe Vo.idovina da Yugoslávia �

do Spartak de Praga, jogm'ia rn em

Santa Catarina .no giro que far�o

por p-amados br'asileil'os, Aconteee

que ninguém aC[l.1i sabe disso.

Flamengo e Santos, são os dois
clubes que estão sendo sondadüs
pela diretoria do Avai l}ara exibições
nesta Capital ainda 110 corrente mês
o 'que aChfllTIOS mnito clifíd! (le
aconterer dl:'vido aos compromissos
assumid.os 3nter'.on:nente pelas etl\3S

diretorias.
'
..

, ,

-�

Oberdan, jogadol' que ganliou'
destaque no. I_rUdl'dlly d(;sta ..G tl}1l:al'
e ora empl.'estado· ao . Coritiba, .

deverá rotorr�ar em 71 a Vila

Belmi,ro, ol!,de deverá' ser titular. rle,
uma das zagas do conjunto peixeirQ,

Vacaria, outro. calarinense ql10
vem gan}lando destaque no Interna-
C'Íonal passou �lgUllS ,diás em

I·
'#

Urussanga sua terra natal, a une?-·
tando grandes esperanças de' ser

titular absol,lIto da zaga lateral do'

Internacional,

Jaraguá do Sul foi visitada pelo
arqueiro Ado TriCampeão munlÜal
pelo Brasil enquanto que Mick-:y
continua passando �'uas férias ria

cidade pacata de Presidente Getú1l0,
:iunto 'a seus familiares,

Dirceu e Ladinho, i11tegrantes ,lo
Amérira de J�inville, segundo
ahunciou urna emissora patllista '�na
noite ele {ontem, já perle'ncem' a
.Portuguesa de. Desporios,

.

para fi,

íempOr3diJ. de 1971.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�DIFICIO "ALCION"
"

'I
Cem financiamento em 10 anos em pleno centrJ

,

da cidade ao lodo do Teatro: próprio' para casal sem
, ,filho ou pessoa f'!'. A melhor oferta do momento para.

.)' I ",i, (,',:;0 de Capital.
'EDIFICIO "'EISA'" .

( No ponto mais central de Florianópolis, conjuntos"
para' esctitÓl'ios í:' r-onsultórlos. Entrada pequena com"

5 ' 1';l1ide Iínauciámento;"
,

, EDJ,"'C10 "aJ:�ENHAUSER", .

I'
:" Nd ooracão de Florianópolis, Rua, Trajano, n. 18;

últimas únidades a venda sem reajuste 00 qualquer
natureza.

: EbIF'Ç:O "ILH,"US"
,

f -Apartarn« ito -orn 2 quartos, sala, banheiro. cosi-
-nha e 'depenclêiH!ias,. .,.. "

,

'EOIFIC'IOJ'JOSê V1ÊIGA."', ", , .', '}"

, 'AhaI'1-amel)to'ipara TlI'onta entre.gá; preço fixo ,82m

rÁáj-\Wllfl) o
'

, ,;'
. , ",.

"
'

c�sç�).\0· CENTRO i \ 1 " \ ,',
.'

'

"

•
""

', .. 1
,\ '.'t!1\R'a., à' Itua. ":aul' ·Machado. casa de 'material comi

2 0urt1,os." sala,.. cúsÍnlja",banheiio; uma á�ea e'nvitlJ'á;
',,' .

('.1(1!1 -orn. ,:!, ��'� ,:,'{,�I,"1t� ·vi?t�. te 11 lúg�t para glll',il
"

: [(;'1],. T!lSj o Cr$' .25.0QO.QO.·
,.

� ',',' ,

'Rua Corouel Lo �es Vieirá. �.: 7, área,' do, 'r.erre!'1{l.
::,�n '''f,,')...('as�.,101n.3 '(tUartoll�' safa copi éUslT.}há'., f 1,a7
l1heirQ 'r1"')��1dF'1':i'lS ri') e ,it,Jré ,;;id 'i. gatl�H�n( dusto
rNi�" l?O.OOO (lO a' combinar." "

, ,
RUil ;VlarenhaJ Ga'na D'r;�a rClü�al'a 'la VIQléih\

rf\nío r'f\rnA qllê,!·tof; liwing, sala d'e jantar, sala' Glé est';j';'
flU,,'I·to de emntegada, 'conl Banheiro, 6arag<?m ';b3111
'°'l'pnrl" r .-;e,.l' emblitido, telefone, lavanderÁa., Custo
rol'� ?Qo.OOO 00..
.; t;"'''N:õ�4ICA ' ,.,
'"'' Rn� T(),�)(I�d'11 Coqfa. rt., 23 �'r",a terrério' 1Ó<,e ',27'

srea ronst. 80 1112' casa' COril 2' quartos. �gala� cosinha,
',""I'eiTo ":>1'1''',0,:;'1. rll�jo Cr$ 45J)!)(),OO"fiTJ�)Tlciarl0 p,:,I.3
(""j,;� ''''''''1'''''11 ('�,.o:: ii :-Ym,O.O 'qpndo' de sinal ..

'

....

'

,'o "'".<> "I) 0f'" (lq ,., ,i"rrlo ai cornhinar:: .. ' k', '

,

t' ,Ru'1 Déll1ljrd:'i Sill'�ira n:, 22() Ellfldo�, caSa (le) I�Q'
1 r]d l"í (�P q x 11 cO"n 1 " quarto de ban'lO dó matçrFlJ
,

3 (111'>1"'10 o"'" """inb.a, área 'do terreno 10 Ror 2Q1
! �

'O�f) ,R,.<l; '18.00Ó,oo." "
,

"
I

•

' I: ".
,

I,("�Í"'" DOS LIMõES
"(n,,� Tf:,,·Anirno ,fo�é Dias n. '1�'1. '�a�'1' CO'TI,' 'lU1;'·'

. los �ala. cosi'lha, b�nhp.Í1�o� casa ,d� madf.1ira, terren.o
nlPc1inrl" 10 "'}r 35 metros. Preço Cr$ 12.000,00.

'

("Oi"iT'NENTE ,

'

Rua nllnlilHá, "asa com, 2 quartos', sala gráftcle,
'I"onn e ('(lsihhil. escritório. 'hanheiro, denendênéias, de
emprp(f�(1.0� �hrigo para' carro área do terreno ,41'0 me-)
"'''l'' n�,jl'(>j.jo).

'

,

.' '�,
'"!t"''''''lr.>AS'

,
Rüa 'D. Pedro' I (últ'ima casa a (direita) 1>a�a (>fllU

'2 qlla'rtos, sala, hanheiro', casinha. ?aragem, varandã(j

7ff1'l1a! ,banh�i;"'{). aren ce s�r
�

,c(",..
mil p'o, Rt'f) � "''11óo base'me�i;al Je 4 T, ,m�iis<f.�. :._' ,',

. CAN'A�T;l1EfRAs;. 3fY.lt<"i. cf. '2 �;�'&rs. ,hfin,!í,eirn
cozmJ;ta. ampla �ala, área. oe ser'vic<>, proiJ!Q. ·novo. d�bctl-

1";-"
pa�o: �êco"le' comliçÕ<eS a Jorobin:u. "',

"

CANASViEIRI':S, 'aparto. cí 1 dormitório' e< denrais
Peças: ptontb, novo. rlé:;iocm'lildo, préço 16 "mil,: t:/ s.omeTite
5 mil n0 'ato e saldo a co.mbiliar.' I'

,\.RE� , "RA ElJin:C;CH), ttmn� tima ár�,a de aproJt;i
madamente ;.(lO m2 na Héim 1\br Nrrte, de esquina, pára
perm"t� (�l"'lellte) por área con.stn'ída. (',

CASAS/. '.
," tt

I i t'P1I.l'n{0 _ ?�IHcete di' Alve�,�ria. com 3 pavimen-
tos. nfl F.'�!e_�s iÚnior. caRa c! 3110 l� de ,construção, ter
r�no de, :4;2q M2. 4, (:ormrf6rins :; 11 nheiros. amnJ,o ;1ivin!!.
�ala. cte Jan�i,r. <xmr;fl;'l. e<r.etnctllar Liniu na r�Vísfll. ca,53 e

Jardlm), todo'; dnf1llllíonns com an:l1.} embu1klos de ca�!!o
ria. garagenE pUfa 3 carros. qn3T1o 00 coocnm. chnrmSC1lTia.
tM'rl".no de' ,�sqilllla_ saJ.eta. biNiotecjl. prêço Cr$ 25:0 mil.
Aceita,se iny;vck é possível 120 BNfl.

CENTRO M:JrechaJ Gama D'Eça. fina residência de
'220 M!: 2 fl3"!!m:'1'los, 3 rimmlt.\rj.-,s. rardim de inverno
banheiro cl iÍ.!Yl1:J f.J'lede. TET,EFONR. Lavanderia. de". d�
em1)re!!'�dfl. �,lb ele ÍHnt:1f. livíng, c01:inha 'compll'ta. prêçO'.
rr� ")nn mil cl fÍ(�rdc.

'

,
'

CENTJ�() iJ Fefipt' &hmiltt de lvenaria com 4 d()f'tni.
�Ó�OR ..�é m:lis ck,,:,odencias. terreno de }5O M'2. �êc;o 8.�,
mtl a "Vista 'ou c/ TII'Hlnc.

'

CENTRO 'Pres. C('.utinho, ca�a'de alvenaria em bOJ'!1
estado. �,ran"<." h�!TC!,)�: de mais de 7'00 mi, 'p,reço ft5 a' �s'
ta ou a cOlnb.

'

, ;
"

"""'"""""
CENTRO C'I:IAA de' alvem'.ria. cr'!11 1 dorfu.; demais f)e'

Ç.as ha�e de 5(,0 meIl�aioJ.
rFNTRd Cl'i�n {ÍI' a}vt'llaria. t:rreno de e$ljuina. com

( dormitório de<rnais ner.:.'1B pi'rço � r mil cI gmTl)de 'finan-'
CI3Iil,.�tO. ACI'\ra-,:e catre).

,

COQlmIRO, cn,%] (� c!or1'Tl .. sal,a", cor13. cozinha. livi'J\
terrenn de' 13x30 metrm. préçü i � a elmo ):>�w. Pr6\Xim(
a T !!reia. ",........._ '"

"'("()QUPrRO", rli:1 li,·hel Cili'e11l. sem habite-se. : ca�a
cnm 11'2 'M2. :'l dnrmirf,{,:ios e demai� iíeoÇas. gfltage, p�ç�(,O n cnmh-inar,

COO'{TFJRO:C; CRRa (1;e {.qqniM no niorro. !'lem h�hh-e,
Re. com 2 nn.-rniti\i'\rrR, rlttm!li� j'ltqll'_ estTlo. c�cmial. prêÇu
7(l m;l :l comhin;;l'. ,I' �.�

("OOtfFn�ír; de- alv,.�n:li;:l. n ya. '120 M" de constnl
çi'ío 1 rlr" 1;1'�"i(\s, prêc:.o le COIldiç$es a éDmbinar.

_
EST t FTT() C:1Rn de tf11Oc1�a. wm' 2' dormi1óriós. ter·

rpT1n ,1,.. .p;�.q·';n!1. pre\�o .9.'{fk1 a co ninar. "

'

"

r P'<:TI{ FITO c"�q:1 d,. �;Yli1ôeir:;. com' 2 dorlnitArio". ha.
) nhe,irr:>. �".�'ií'h:l ';f\ln. h0n:l\ por;: ... terrl"no de �sqllhla; fiM-
• ec l'í ml1 a cnmhm .. r. ,I'
L... J.__ ._,...,-- -- .. '.--,---,
--,

����-�,

Vendendo

fêchado frente para o Mar, casa sem HABlTE,SE
Custo o-s 25.000,00.
�M'ABRIGO

Rua Hermínio Milles, casa com 2 quartos, 2 salas,
copa, cosínha, banheiro, garagem, varanda, parte de
.trás, sala, banheiro, lavanderia, 2 quartos, cosinha
churrasqueira, terreno de' 360 m2, construção 180 mz..
LAGOA, DA CONCEICÃO .

No melhor ponto da Lagoa em terreno, de ·i2, por,
I 28 metros excelente casa, tôda Mobiliáda com 5 quartos,
2 salas. cosinha, banheiro. Preço de ocasião Cr$.

Casa, no melhor ponto da Lagoa da Conceição,
casa de �a'(!eira com 3 ;guartos, sala, cosinha. banheiro
de material. Custo Cr$ 12.000.00

TERAENO$. ...,.

�',' 'R�íi/ ':'�'�. Lote 59 do Loteamento Stodieck, coo)'

!2.50 :frf,tJte, para rua :'A" LaJeral 24,40, Preçoll13,OOO 00
" ..: JlllC! fehpe, Neves, dois' .Lotes. Custo Cr$ 5.Q00,OO.
'(EstrgitQ.),:· .: '. '

, '

'

,

.'. ''Rua"Lauro Linhares s/n', área- 15 m. Lateral 50 m

ften'te' i.2(l(f!TI ele JUl1dos Custo 'c-s 80.00000 corri 50 a

6@% de ',entrâdá o' saldo a combinar (Trindade).
",AGO.t\� p�' CONCEIÇÃO; ,

. Terreno de 20 ri61: 40 metos rio m31hor ponto
dá La30á já: t,ocl'" "'1urado.,

',. ';''"l, QO SUL ',' "

'!'

L(){'a:(i�a(';;() A.lmação da Lagóinha, área 12 x 30,
('('�'n; ç�,,:' 5.000,00; , ,"',

SÃO JOSÉ
.

'.

Sitó ,a Rua Ponde ele B'aixó. área 40,(i5'3 m2, ...

, ���e�.�'OOO.oo serido 50% ,ã. ;ista e o saldo em 24

JARD'M 'TAGUASáU ' ,
':" " ' Terreno' ebm 360 m2 tendo 1 � m. rle fr�nt'e com

30 m. (ie fI;" 0:1 os. "TDGlhor ponto (rO Jardim Itag'13ssú.
Prc('o nl''!i: 15.00n (10:, ,

JARDIM ATLÂNTICO
,

'·'.É'cr,reno r] e, 1450 por 27 m. de fundos. Custo
í'{" .� (\'n1], (Ih fin'andarlós. .

":AN�,s..VIIEIR+$
"

, , !,Leca ';Tal:jdirn }\IfAI'j1(\"Clh. � lotes de 1.260 metros
n: �.r:' ";-,fo :11'> ,r'l1�tO Cr$' 18000 00
eD'i=fClo aÁHIA ,.,.,.,

, .

,,,'

Apattamento cQm 2 quartos. sala" cona e co�i'1l)�,
proii.tll entre!n\ - SiÍ1�J (;J'<I!; 14.000,00 qtÍe poderá ser

fina.Í1).ia!lo' em peqtfeilo·'prazo.
AL�(;A-SE, .

Ah)f!"'�p 11m sal<;o"'cOItd'lO m2 no alldar superior da
ltlia tlos Ilhéus. n. 13.' '.

A 'PR:ONEL
'

' '

"

'" Pp�l}lve seu Preblenra'
Rua' Ten,enfe' SUvei:ra, n. 21,' sala 02 Fol'l,) 35·90,
Al1\"o <f'l'8rhie sal'<io: 3'10:1::\1' tél'reo, nróprio para

fins fon;erciai�. Rua COlÍselheil'O lVIaÍl"a, 90.

i,
7' ,

I,

i,

desocupada,' mim
I
\

padaria. Prêço 80
I

. Super, Mercado, super montado,' ponto novíssimo, atu- I
guel somente de 500 mensais, motivo: ter 4 negócios, Prê-
ço: 2:! mil cl Hnanc. ISALA 1.

Cemto ·Ex.ecuti,Vo Miguel Daux, na Anita Garibaldi
Esquina de Saldanha Marinho, 2ÇJ andar. de frente, 43.50

'

M2, preço e cand. a comb, mais uma no 6ÇJ andar, edifício
en�retanto me final de acabamento. Permutamos por imó- I

__ veIS, 011 carro.

TERRENOS
CENTRO. terreno centralíssim0, junto Fac. de Ditei

to, 330 M2, prêço 95 mil cl 30% no ato e saldo 1 ano.'

Aceitamos 'carros.
COQUÉIROS, terreno' de aproximadamente 3 mil M2,

,possibilidade mais 3.000 M2. 61,40 metros de freH1e à ):\ng.
Max de'· Souza. prêço, ]'3f) mil. .

,COQUEIROS, terreno ifiregulaf, com 21 metros de
freT]te à Eng. Max de Souza, 'mim 400 M2, preço 18 mil
cl financ. "

COQUEIROS, terreno S1!per hacana, C'l,wado 1. m. co
nível da rua, desocupado,' lilO melllor ponlo .�e c;oqoeiJ'o�,
t 2 metros de frente.

,

ITAGU:I\ÇÚ. 4 lotes na Av. E(,g. Max de S,'uza, �efl'
do 2 (],e eS'quina, com frenfe para a Av. Principal, In�ço;
25 e 19. aceitamos ,,"'no', ou permut;1mo� por outros imó
",v<ois,.,cnm di.f. a combinar.

"

BOM l\"BRIGO,,, 94U m2, próximo ao mar, 24 metro" I
de frente. prêço: por )ble; 14 -!Di! c)' finaM.

l

SACO DOS LIMÕES, junto Í3'x-campo do lpiranf,ll.,
x 31 m�tros, d(l esquina, preço: 3 mil &ro 9fJ dh;s.
ltSTK ANfJNCIO REPRKltENTA 10% !lOS NUSSOS

.

{MÓVEIS, TRA1.\ J'li.

\

.

. 1

S�WE - L�8
Empreendedora .Jmobiíhíiia - Galeria :JacQuelil,e, �(}ia I,)

I '. ,CRCl"1066 'I�
Diàriarnente: das fi 10 fjS j 7.00 horas, LnclIISi,\i!,; aOI: sáh�HloN. '�
,1 --+-:-��;\�,�:r;-;i";ii���i

, � "_���f_�..�_�.�,,",,,

;
..... ")'!� I { J!'J" () • � 'f- .\oi,'",\ � ,-. I

_ .J. J8IL:� J[(�UÃ-.)..,,;L)�.I'. .oja., pr6,.Jd,-' pcll� 8
'_..,

__c _.'�
soe'. jfl . \-,mrJ2'n>las ("" """"'.=:ur08, e��1ç'rê ...a s c:"; trrnr.corv

'-l'Tl l�.t orn Q ,ir':,. '�r lcíemf-o ""'8:iCnf'\''', J H..ll2 I.__ n,,'; .• "1 h .. �

r�, 12 - 'l el. 3:::"1. fiel !�o:' .. rio das íl àa JS \10'?�.

VENDE·SEI ALUGA�SE apartamento totalmente nôvo
. nunca ocupado edifício mais bonito cidade: Dani-Ia '.

2 'quartos. 881a, portas corrediças, copa-cosínha,: banheiro,
quarto-banheiro empregada, ampla 'área' a'provei1:áv�J,'
1-01 mts.2 financiamento' BNH. Tratar Sr. Mário, fone 30?1
OP Delegacia Receita Federal.'

,,- ... -_--- -----

VENDEM-SE E ALUGA.SE CASA
Vendem-se uma casa de material e outre de m:3Clf:'�!'a

ambas na rua Ga,1. Vieira da Rosa, 70. Tratar no, mes-no

endereço com Vi1ma Kinczeski Daura, e alugasse uma
na rua Major Costa, 78. Tratar com dr. Hilton GO\lvê18
Uns, :'t rua dos Ilhéus, 14'-

PEDREIRA BARREIROS
Disnomos para entregá imediâta Brita número dois,

bica, corrida. em qualquer quan�ic1àde,
--169 DISTQITO RODOV.IA�:IO :'FEDERAL

�

. PATRULHA RODOVIARIÀ
.

: .c O. M UNI C A 'ç Ã O
A Chefia do "16''> Distrito, Rod'eviftr-io Federal. cnrnu- I

nica que os candidatos aprovados na Prova Escrita éh
Concurso 2170, para contratação ele ,PatrulheU:�$ Auxi
Iiares, Inscritos na Unidade ela Patrulha Rodoviária Fe·

deral, junto à Séde do referido Distrito, deverão apr=

sentar.se, no l?cal' dei inscricâo nos
I

dias 9 � 10 elo cor

rente mes, a fim de submeterem-se à prova de Motorismo,
Em, 5 de janeiro ele 1971.'

,.

Hildebrandó Marques d� Souza - En�� -Chefe

�rr,un� ..s�
A n�rh'mento em ótimas conelições, inclusive C'lm el'�

rellctPn�i�� ne "'11"1regadà. Situado à 'R. Luis Delfino, ln
�n� rhmento 202.

' .

Tp't �r no l'on�l "lU com Dr. Sérgio Paládino '!To IPES�".
Pt) n"ríor]o da'manhã.'

'

VIAJANTE LA!'\ORATóRIO FARMAC,lWTICO
Pl'ocur�·�e, vhjante autônomo, mótt:H'iza.do, ,:p:>!;'a

Lil o]'�l e Vale. "ótimas ('ondiçÕe�. Entrevista c0ltl Sr. 00•

1T,1ll" P�iv� Rot"l Qncrência';, sOme'n.te, sáb,ado ou ca·,;t-'i
para São'Paulo, R. Teix��ira ,Leite, 39l!.·

�""rR�T,Í\RU!
, I" ,

Com boa apresentação. --:- boa datilógrà�à: "e 'tedaçã,)
própria.

Tr�tllr .elas 11 às 12 e d;J.S 17 às 18.30 horas ..
Galpri:t CO'1lasa - 2° andár -. Conjunto 208.

CARTEIRA EXTRAViADA

Foi extraVIada a carteira 'dI' motorista pertencenk
ao sr. Sérgio Duarte'.

·t.ART!=I�4 EXTRAVIADA
Foi �xtraviada fi Cart!;lira' �anio��l de Habilita('ãlJ

pertenrente aó. Sr. Erico Paulino de Souza:
. I.

COMUNICADO 'A PRACA

A Ji'irma Fepresentacões Castro Ltda. FP��l ,Ir'

Florian"'1)o1iS. sifo 'à 'nia Tenente Sílveirà. 45. com1Ini('::t
MI r'omérdo pm '(1'el·a1. M; reDar'tições núb1i'cas' tr)lmif'Íp";'.
eqtilr1l1ais 'p' fedpj'âis: 11on1 I"o'nn a tod"ls os seuS Cli'r""lq
plÍpntp" flUe (l('�b� dp. rriurlal' Slj,q r'l.z�()' siwhl;' P8T'�' "c_
mf;rcial Castro ü�h.. 81'ta 'TIf)'l1)e:�ri'io ender&;O::'e ol)'lor'àh:4.{
110 IW'Slno ri1�b de coméréio, ,oflde ncrm'1ner;�rft ii di'�'

posiri'io de t.odos os' �<ells�, cÚéntes e '�mig(Ís:
'.

'"

,

,:tE,'T,S 'nJ' ' r.nNT,)l,TO :

Dr. Déc:io_' Madeira Nev�s
Curso de.Contactologla no Serviço, do Prof�ssor Hijto.

Rocha. Belo Horizonte. "". , 'I:' .' ",: ,
.

"

Consultas e ,adantacao com hora marcada' pelos t.el(1·

fones: 3@9. 3899, e 3999, das',10 ;\s 1'1 ,horaS.
' ... ,

�onsuItório no Hospita] �elso Ram'os.'

DR." EUGENIO DO'IN.VJ,�liÁ�
-.

Professor Ul'liv,ersitári:o oe ,,Direito; Ttibútãfi:o;
nica Orçaroentária (l96!H968),

� <c !', , é:R:C-Ó73�.
O@m:úriica o i:Í.Ji0i(fi�'Y.

.

. UJ +
•

Aclyoca,cia EsneC'ializada em DffiEITO
I. ,Renn�. IPI. IÇM. IUM

,
_ I �

,

RECLAMACõES - DEFESAS - RF.�URSOS
RUA ,Tr-RôNIlVIO COELHO. 359 '--:- 49 ANDAR � énNJ. 4:4

(FONES: 26-75 e 38,51 - Flol'ianópolis',-. SC

DR, ANTÔNIO $lN'TAELT.a:
Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medictna

Problemática Psíquica Neurose�

DOENÇAS MENTAIS

Consultório: Edifício Assoe'iação 'Catarin,enl'e, fIe M'

dic'ina, Sala ]3 - Fone 22·0R - 'Rua Jerânimo CoeHlO. 3fi�
- Florian6poli! -

--------"'_"" .. ,,'

DR. NORBERTO C�E�NAY
CIRURGIÃO-DENTISTA

Implante e trànsplante de dentes - Dentistérill O�
rat6ria pelo S'tstema de alta I rotaç,ãQl -- Tratamento in,dolo,
- Pt'ótese fixa e mówll. Consultório: Ed. ,T'llieta. 29 andal'
- sala 203 - Rua Jerônimo Coelho; 2al - horário dl1�
15 às 19 horal'l. ,'--

I'

Dr. ALDO ÁV'JtA DA LUZ
ADVOGADO

C. P. F. - 0017766289
Rua Tenente Silveira, 21 - Fone 27M.

DR. EV11.ÁSIO CAOM
Advorrado

Rua Tr�iq"l) ,,, - crf!'hndn �
OAB-SC 688 CPF 007896239

APll REBELO

.CI.OVIS·W. SILVA
Advogados
!3ol)1ente' com hora' marcada
Centro,.Comercial de FlorianÓpolis - sala, 116.(
R. Tenente Sil:vei,rii, 21 - Flor1i!nÓpoUs ....:... se.

r\
-�r

n
_

Lo&. I,". '.7io..,.,'

CU.",':A <: ....;RAIi.. - Pk� j,",>,� ,·;1j,.• " -z N,ti\';éiil.

COR �IA 1()J1'l .J'''''«1ur;:�l'i\ �. C�fGIl)R�'7iA

DR.
t:U[i'lI.?ll'gfiâo Oanrõn,'Q

f"IoC'éiÍQ'üo: de 2p• ii 6a. feira, das 14 às 19 horas.

Rua Deoeloro, HI - Edífído Soraia - Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS
\

-----

DIARIOS DE FLORIANór::oOLlS PA'�A:

C,URITIBA - 5,00 - 7,00 - 11.00 - 13.00 - 17,00
.TOINVltLE ,- 5.30 - 9,00 .L 13)lO ,. 14.30 lfUa

1"1 30 'direto),
BLUMENAU - 6,00 - 8.30 -- 12.00 ,15,30 - L7,\)(

Ul.OO (direto) - 18,30.
JARAGUÁ DO SUL - 111.30 - 21.30,
PARA TI.TUCAS. BAI;NEARJO CAMBORIú' e ITAJAÍ �

'r()nC)� ns HORÁRIOS ACIMA.
EXCURSõES - DESPACHO DE ENCOMENDAS -

"!AGENS f:SPECIAiS
ESTACÃO ROl)OV1ÁHIA - ,FONE 22·60

SAíDAS DE LAGES

fi 00 horas

131°0 h.o�i1S
2] 00 horas

.sAíDAS DE FPOLIS.

CHEGADA EM FPOLrs
1430 -horas
2] .30 horas

5,30 horas
- CHEGADA EM LAGES

5. 00 horas 14.30 horas
13.@0 horas 21 �O horas'

21,00 horas 5,30 horas

Saldas ri" Flnri'>nón"li�' S�n Mi"llel de Oeste
19.00 horas clj:'iriamenie

Saídas de, Siin' 1\/fi"'111'1 elo ()�ste - Florianó')ol!s

7,30 h01'[lS diàriamentc

t,inha FlORIANõPOi..lS -

HÓRÁRIO
DO SUl

Pnrlirln r]e ,

l\ .

F!orianóp�l�s �

Sànto Ainaro As 43() f' líl:1O horas

Alfredo Wagner às 430 e 16:30 horas,

(Tnlhi"';' iJ� 430, horas

Ria do Sul às 4 �o p l!i 10 horas,
,Siío Joaquim às 4,30 horas

.

Obs. Os hor;\rios .em prêt� ,,;io fl,,,!·j'lnam aos domil1:l�s.
.

,f-inha Rio do Sul - FI(,)rianópolí�.
HORÁRIO

Partida ele Rio do Sul à

Flnr;"'l1ónolis às 5,00 e 14,00 horas.
Alfredo W;'(gner: às 500. 14 (lO f' 17,00 horas.
Urihiri e São .ToM111im ?Is 5,00 hOí':Js.

. OOENCAS DA °ElE
DllS T.Tnhfl!': L_ Dn Couro, Caheludo -_l ,Mkoi" �

. A1Pl'o-ifl -. 'l'ri11am,;ilto dfl .Acne Pelf' ,Neve Carl;Jônlca e

I(Pº��jng"
,

DEPILAÇÃO
F.x·Flshwiário do Hospital (las ClíTJicas da Univ !rsidarlr·

rfu Si ,� �tl1llo:
'CONSlTL'l'AS: Dià1'ianwI11"e. à 'PaJ'iir ·dflS 1::1, \Jt)ra�
CONSuLTómO: R.. Tpri'>'rH�io CDelho, 325· -" Edi:Í:ici0

,.lnHf'ta -_ 2° andar - sala 205.
._-�:;-- -::'-�---

, "Rc-�;,nri;:)l"�� '��"�'I"�e::�O Ih·i�s�uense
�Horáiio: Camboriú" lhüaí e Blumenau .::.... 7,30

9;30 :_ lO:OÓ _:_ Í3.00 -...: 15.00 - '17,30 � 18,00 'horas.
..

C;meii.hha, São João Batisf)a, Novà"Tr�nto 'b ,BrusquI!
:-..:_' 6'.nO - 13,00 e 18,00 horas.
TigipiÓ; M�tºr' GercjllO' e Nova Trento '- 13,00 e 17.00 hj

,PASSAGENS E ENCOJ\tJ:ENDAS PARA:
TijuCás, 'Carriboriú, 'rtajaí; Blumena'u, Caneiinh!l. S'ão João
Batistá; Tigipió,' Major :Gercino, -Novp Trento. e Brusaue•.

garàge,' churrasqueira e varanc1ã'o. Negócio d'e ocasiiá.
Tratar na SAWE·LAR - Galeria Jacqueline of,'

Loja 9 - CRCI 1.0Ô6.
'"

Um lote cdmercial de 12 x 30 ms. elefronte :'l

Faculdade ele Direito à rua Esteves Junior. Preço, �
vista Cr$ 90.000,00 - ou financiado. até 12 mêses.

Lotes de ·!fi '<x 21 ms. no asfalto em Itaguaçu
Preço à vista Cr$ 27.000,00 - ou financiado até 12

niêses.
Tratar na SAWE·LAR

Loja 9 - CRCI 1.006.

Galeria Jacqueline

,
"

DISPENSAMOS ENGRADEAMENTOS RUA � FADR!.

MUDA1:1Ç_AS LOCAIS E, PARA OUTIM.S q'DADES.
RO�l� 53 l"ONE 2'/'18 ---- ANEXO AO qEPósrrú

MÓVEIS :"IMg
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Em sessão solene que contou com a: presença das

mais destacadas autoridades catarinenses o Tribunal Re

gional Eleitoral 'diplomou na noite de ontem as eleitos
a ,15 de novembro em Santa Catarina. O Governador Ivo

Silveira, o Governador eleito Colombo Salles, '0 Presi
. dente do Tribunal de. Justiça 'do Estado e o Vice-Gover

nador eram algumas. das personalidades presentes à ses-

5<10, realizadá no Teatro Álvaro de Carvalho.
.

A sessão foi .presidida pelo Desembargador Norbar

to de Miranda' Ramos, Presidente do TR:E, tendo sido

Sexta.fui�.à, 8 de jal'leirp de 1971

diplomados dois senadores, 13 deputados federais e 3'7

deputados estaduais, além dos suplentes às cadeiras le

gislativas.'

Os diplomados na noite de ontem iniciarão. suas .atí
vidades parlamentares no dia 1<;> de feveréiro,. quando
as .duas Casas do Congresso Nac'ional e a Assernbléia.Le
gislativa do Estado estarão realizando a' primeira sessão
da nova legislatura, para a eleição de suas mesas dirc

toras.

'Konder Reis: alo marca 'funcionamenlo normal do 'regime

'. Falando em nome dos eleitos pela
Arena,' o Senador Antônio Carlos

'Konder Reis afirmou a certa altura
que "a sagração do' .res�ltado, �ipi.
toral, sôbre ser uni .Iho�e�to �ito
n� .vida daquêles que, mi forma. da

) lei, .mereceram . á' preferência
. -

do '

c6tpo de votantes, é fato 'qu�' m�r,
éa.. o normal funcionamento -do re
g�e e se põe como 'fat�r: de: ,���
ápríinoramerito", -. . ..

.

,-
-� Creio, todavia, - prosseguiu

�. que, na hora presente do mun

do, 'do Continente e. do . País; � ri,

tUl11 que estamos cumprindo, sob a

égide do Poder Judíciario, ganira
excepcionais contôrnos. O somató

FIO q.õs deS'eguÚíbrio6 sociai;,: eco
bníicos, pOlít1côs el p�icológicos qjJC

i>ovoam a hunuinidade, hoje vividos.

� sentidos' �r t�dos quantos. �e"
nhaw '.acesso a mais niínima párcela
d� processo' de comunicação ins�.u.
rado' pe�o inusi4ido avauço teCllct'
ló�:icQ, gero� a crise .9.1"e ey. 4�n(!"
minaria existencial,'manüe�tada: na
pérplexidade dos velhos, na descren·

ça. dos adultos, na revalta' ,dos jo
vens.

.Mais adiante declarou o. Senador

Konder teis que a onda de cantes·

lação no País "cedeu, sob �lgUilS
aspectos; em outros 'continua".

-:- Contestação intrínseca e ex

trínseca, se assim posso classificar

suas. duas f\)l-mas .. A segunda iden·

ti.fico nas sortidas terroristas, que

denigrem a nação e' enojam ó po-
,- '

,vo.. .A primeira, na postura negati·
Vq_ de muitos setôres fãce à cla(3sé
política, que a consideram sel'liio
dispensável, pelo menos disp,ensada
de muitas de suas prertogati'Vas e

I,. '.

funçôes. A l'evoiução,' contudo, nl)

que' tem' de mais puto e mais au

têntico, tem procurado nãQ se afas

tar, um só instante,. daquêle êmpe
nho de compatibilização. Hoje, aqui,
por tudo isso, damos um exeml}lo
ao 'mun�o.
Ressaltou o orador que a convo

CaÇa0 das eleiçóes de 15 de novem-.

bl:0 "é a absoluta garantiil de que !lôIntca.

Asseverou que a tarefa dos elei

tos pela Arena 'no Congresso. Na
cional será,' '�com a palavra certa ie

prÓXi1!lO Orçamento Plurianual de

l.nvestimEmtos, ii ser votados proxi·
mamente pelç> Congresso serão leis

"vitais para o 'I11:ogresso de Santa

Catarina. nos próximos tempos".. ,

- Os projetos e recursos que lo·

grarmoS nelas consignar em favor

de _nossa terra - prosseguiu '- as.
segurarão as .Iperspectivas ele plena
viabilidadé elo Projeto Catal'inense

de Desenvolvimento, rota admini�
trativa eleita pel� experiência té�·

nica e pela" capacidade administra·

tiva do futuro governante de nossa

Estado, o engenheiro Colombo Ma·

chaclo Salles. "

Ao finalizar seu discurso- o

nador Konder Reis asseverou que
tanto no' Congres'so como na Assem:

bléia a atuaç,ão dos eleitos pela
Ar'ena estará' "sempre voltada [liJ
ra os interêsses mai'ores da

-

gente
catarinense·.

- Lá e aqui, os 110SS0 d,everes cc·

solidariedade, ao regime, aos gover-
nos e ao partido, hão de sre sem·

pre e:xercitados com a têmp/ra de

nossa fidelidade constante à demo

cracia, a Santa Catarina e ao Bra·

silo

Pedro Ivo: eslamQs dispostos a· desfazer incompreensões

O Deputado Pedro Ivo Campos.
Presidente do Diretório Regional

t ., �

do MDB, falando ontem' n1\ soleu.i-
dade de diplomação dos eleitoi cle

15 de novembro afirmou que "ou:
tra . inspiraçãa não move os hOlfieE�

do MDB. que hão sejp" a de ,retri·

buir ao povo o muIto que 'recebe

mos esta noite; outro objetivo não

temos senão o de lutar e trabalhar,'
ao lad9 dos qlj.e confiam e admitem

que a plenitude democrática é a

ibrça fundamental do desenvolvi·
illento".

- Feliz q Nação que, na sua his·

tória institucional pode, em sessã.j

igual a esta,. ri;mnir povo e govêr·
no;' e através de sua Justiça Elei·

toraI, reconhecer, com o ato da di!

plomação,' a vontade popular mani

festada nas ul'nas.·Hoje, nesta ses-

. são pública, diante de todos, está.
presente o somatório das aspirações
catarinense, está presente ii gama
maiOl' das tendências po�íticas do

Estado, está presente enfim, o ',pen

samento vivo de Santa Catarina, re

presentado pelos homens,. qu"e $ul>
metendo-se ao julgamento popular
'foram merecedores da sua' confian·

ça.

"

começar lI-m nQvo capítulo das nos

sas ins'tjtuições - asseverou o

.Deputqdo Pedro Ivo Campos' - ve·
·

nho, com o l>enépláçido dos· meus .

colegas de Partüj.o, trazer a pala·
\-Ta da Oposição e dizer como eri·

·

tendemos' a vi(j.:l_ politi,ca e,m face

:da atúal 'conjijntura <,lo Brasir.'
- Estamos dispas tos, 'e nos pro·.

pomos, a desf<jZer as imcompreen
sões que subsistem, pois, o que que

remos dos homens do govêrno é que

sejam serenos, isento;; de paLxões
e li\-Tes de vaidades, que· ajam
sempre norteados pelo plimado do

direito, tenham senso comum e que,

com m�ito amor, se dediquem ao

trabljlho de construção do Brasil

ilovo.

- De nossa parte, estejam ceI"

tos todos, jamais fa.It<,lremos ao

cOlnpromisso assumIdo, qu'er no

Congresso em Brasília, quer no Le

gislativo Estadual, estaremos' sem

pi'e enfeixando coi:tJ. galhardia as

prerrogativas que são nossas de l�i·

reito, propugnando pelo interesse

lllaioJ; de .Santà Catarina, sensibiE

zaildo o govêtno pará o's legítÚnos
anseios J?opulares, poís, só sendo

sensível aos reclamos u;ma adminis·

Lruçi'io sel'ú f0CUIldã� Entendemp:;

que 'a normalidade, democrática não

pode prescindir de uma OIJosição
rigor®a. Par isso mes.t;no, repudia·
mos tôdas as formas de violêntia
e de tolhimento que visem impedir
o nosso pe.,nsamento, que outro não ".

é senão' o de dar maior dignida(l,�.
á esta Pátria no panorama inter'na·

,

cional; de possibilitar melhores dias

de progresso ao nosso· povo e· de

oferecer total tranquilidade à fá·

mília brasil'eira.
.

- Nesta solenidade, .que oficial·

mente encerra o processo eleitoral

do ano findo, é -.oportuna para qUI�
enfatizemos de maneira mais 8ill

cera 6 resp�ito e o reconhecimento

,
pela Justiça Eleitoral de nossa ter

ra, que sob a orientação se,gul'a do

Iilustre magistrado
.

Desembargador
Norberto de lVliranda Ramos, im·.
xiliado. pelos dignos Juízes da Egré·
gia Côrte Eleitoral e das Zonas

Eleitorais cumpriu com d�votado'
trabalho, o preceito constitucional

que. lhe é atribuí<;io.
- Resta nêste momento final

asseverou - invocar a proteção de

Deus para -que nos dê condições de

cumprirmos fielmente o compro

misso que hoje assumimos com a

Pátria, com o povo, com a famíliu,
com '05 amigos.

1 I

.

em novem n 'no
Comandante

. Rê a í i z a da" a
.

seu"und'a'
do 5- OH chega .

.

..'
-.

.

,hoje�"do Rio' \e�apa d'o vestibular
Trinta e n_ove' candidatos não' Afirmou que o esquema monta.

compareceram à ·segunda· etapa do do "funcionou ontem além da '�J:

Vestibular Único e Unificado da pectativa, pois meia hora antes do
. Universidade Federal de, Santa· Ca- início das provas todos os candi.

. tarina, realizada ontem' com as pro- dates já estavam instalados, rece-

vas de Geografia, História e Orga- bendox as novas
.

instruções dos fls.

nízação Política e' Social, do Bra, cais".

sil,
.

representando dois ínsceítos A banca examinadora da segun.
além dos ausentes na prLmeJa 'fa- da etapa foi constituída pelos pro.

se. fessôres Antônio . Filomeno
.

e lVh

O presidente da Comissão' Cen- ria Pornpéia Silva da Costa, na pru,

tral , do' Vestlbitlar, professor José va de História: Neide Oliveira de
Edu Rosa, inf�rmou que 'as provas Almeida e Clodomiro Moreira F'i-

I" efetuadas ontem transcorreram "cm Lho, na de Geografia; Sílvio Coelho
idêntico clima de tranquilidade que .'

.

dos Santos e Selço de Mattos, que
caracterizou o início do concurso elaboraram as questões de Organi-
de habilitação". zação Política e Social do -Brasíl.

Está sendo aguardado hoje, nes

ta Capital, o Almirante Herick Mar

ques -Caminha, Comandante 'do 59

Distrito Naval,' que se encontra' na
Guanabara, . em gôzo de fériã�.
Fonte do gabinete do'Distrito Na·

val informou que . o Comandante
Caminha devel�Í\' somente réassumir
suas funções no mês de' fevereiro
quando então' 'transmitirá o C�Tg�.
.ao seu • substituto', Sá nomeado pe
lo Presidente da República...

Delfim chama
Ivan para
reunião na GD

, .

;�- <

Isenções relativas 110 lCM e <iOS

incentivos fiscais estabeleeido� ,cóm '

base no tributo, serão aSslllltos co'm:
tantes da agencia dq relÍniãQ que o

Ministro DeIfim '" Ne'�to pro.I1l.9VC\·i
na próxima segllll<!.aAei�:á, .na Gua·

nabara, éom ,os: secretilAos da
.

Fa· /

zenda dos Estados.', Cf Sect�tário
Iv�'n·" Mattos; de Santa:: Càtarlná;
também estará pres.ente, devendo

,viajar domingo.

Câmara se
congratula
com. PCR

O vereador Waldemar da
.

Si!V:.i

FilllO (Cm'uso) requere).! à Mesa da

CJâmara a expedição ele telegrama
ao jorualista Paulo da' Costa Ra

mos, cumprimentando-o pelo lança
mento do seu livro de crônicas O Jo.
quei da Paz e "manifestande.o 1'.e·
conhecimento do· povo florianóp01i·

\

tano p_elo precioso enriquecimento
da çultura lit.erária catarinense".

, A íntegra da mensagem a ser

dirigida a PCR é. a seguinte:

"A Câmara Municipal de Floria·

nópolis, apr\ovalJ,do proposta do ve·

readór Waldemar da Silva Filho, no

ensêjo do lançamento de seu pl'i.
meÍI:o livro; O Jó�uei da Paz, 'C�,l�"�
primenta ilustre Gontel'râneo'-e es

;critOl', manlfestando o reconheci-"

;neI}to do pOVQ florÍilllopolitano Pe'

lo 'precioso enriquecimento da' cul·

tura�, literária catarinense".

Validade de
'�heque tem

" nõvo.· prazo
InfÓ�'ma ' li.' Assessoria cj.e Hp.la·

ções Públic�s .da D($legacia ,q.a·· Re,:
ceita Federal, ne�tá,' CapÜlll; '�ue o

Seéretii;rio
..

d� Receitar" Antônio

Amilcar de' Oliveira Lima assinou

ato declai'ató!'io, prorrogando até

30 de abril do {�Orrel1te, o prazo de

vali'c!ade dos cheques'de restituição
do impôsto de renda e, d� cheques
de poupança 157.

A pi'orrogaçâo foi cqncetii.-ª.a.- 1:'111

virtude de grande lftlmeTo de con·

tribuintes \hão terem rec�bido, ain-
• 1

da, -os seu·, cheques de devolução e

de poupança, até o último dia ue

ano passado, data litnite de Sua va

!idade.

O Banço ,d� B1'asil �.A. cj.evetá re.
ceber,' dentro de mais alguns dias,'
instruçó,es ,no sentido de. proceder
h rcvaJ,�ação doi' Chef,ll1Cs.

I

........

: o sistema do pQder br�heifo' es·
tíma a parucípação. 40 póyo' e a

tem. cQ.mo ..condíção- indispiftsãvel ao

re,g�n�e �dem�rãt��Q d�sde �q1,1e 'por no momento certo, faeer- efetivo o

via de mecanismos Iegais-'que. a.' fa- nosso empenho 'de compatibilização
. çam leiítj:m� e: acórde-,.cô'ni;: o ínte- - criando primeiro 'as condições
rêsse .·'naclonah

'.

. , favoráveis e depois o texto legal
'.,'Disse

.

'q�e, ': cuxnpri�do, �i�pósito que concilie o amor à Iiberdade

a q�� obedeee "il'esde o 'iitido de com as duas realidades políticas dos

st,la Y:�4� :·p,�plJca.!· .��o . expÍof.oll.' na \ . dias' atuais.

éàmpqnha :póUtlé'li aS' <i#iculdades
.

- Nossa obra, pois, tem que ser

dó povo, pelo gos'to dê bbtér-lhe o de vigília capaz de; fiél à herança
.

.

- -

'

:'�:. ,

apoio. ". de 'amor à democracia,' se consti-

.... .;;,_ Pelo C:o'qtr�rio.. De, fonp.ª�cons- tuir em modêlo de, defesa dos .in-

tTQti'va,>"app��m� os.' a��nç�s' da terêsses nacionais permanentes:
sociedade 'brasileira, .reveíandó os Declarou que na atuação dos elci�
aspectos positivos' lia nossa. évolu- tos· pela Arena para o. Congresso
ç�o, par� re�erir;. cOpl' mo<i�stia, o. Nq_cional e Assel1lbléi� LegiSlativa
no.s�Q tr!lpalhc> no CÔngr:esso �a- "não há de faltar nossa dedicação
é'iqnal. Mas, hoje,' aqui, �P.erante a ao serviço do desenvolvimento, do

JUstiça Eleitoral, que:i:emó� áfirmar
-

progresso e do bem-estar das comu·

be.m alto' que.'.o. Jji:i�cii>aL' fstÔI'ÇO nidades catat'Ínenses".

que cabe '10.' PüPer 'Legi$Íativo, é' t) Afirmou que o Primeiro piano
dâ cOl/lpati:b�U�ç�o·. qo. �nrilll,lecJ' Nacional de Desenvolvimento e o

Ulel!to . np.F=l�ti�l, �i;>m. u'� m���or! <lis,
t:r'Ú?lj.ição ;da l'fqU�Y.a' por 1Qd<>s

.

os

"Hossds _patiicios:" .

. .

Após referir�se li uma sédé de Ia·

ti)res' necesSários' .� e��a :CQmpfltií;i�
lização , de.clarou 'que ô esfôrçu
maior "há ide. se-r no ';,campo

'

polí
tico".· ,

- P�rdi4a � ·QPortú.àfd�de de
1967 ..:_. pross.egui\S· - pela incorn

p�eensão ou' má fê. dós ·contestado.
res' da ·'.Coris'titúi'ção ,de 24 de

.

ja·
neiro, hoje para o êxitoi de. nosso

r

esfôrço,: ,com" o oÍe!iou;O da vontadti
e da intenção do 'Chefe do Govêl"

no., qúe, ao., assumir o comando ,do

País, revelou seu alto propósito -

que vem cemfirmando peles": seus

atos - de" ;até o' fim de seu man·
, • l' : .•

'

::':' ",
.

·

dato, estaoelecer, de modo·. pleno, o

r�gime ; detnq'Cráti��..
.

- Não de 'tratá . de restabeleci·

mento, é bQm .Íl.Ôhít - -frisou. O

q\ie nos cabe' f;iZet • é estabelecer
um regime. qe plenas gar�iltias in·

dividuais e direi.tos sociais. que se

compati:bilize com' os 'imperativ,03
da segurança riacional e correspon·
da

.

à nossa realidade· social e eco·

Se.'você' respó�ldeu a,sim; aceriou
. , :. .'

.

'.'
.

. A comissão do vestibular . divul

gou extra-oficialmente os. resulta
dos das questões caídas nas provas
de Biologia e Química, constantes

da prill!eira el,lpa do conct,irso.

Os' resuoltauos são os seguÍl1tp,;:
Biologia: questáo n. 1, l'esposta:

B; Ii. 2 D; n. 3,D; n.'� C; n. ii �É;-
11. 6 D; n. 7 C; n.·8 D;,n. ·9 E;:"n. io·
E; n. 11 C� n. 112 B; n. 13 D; p. 14 A;

n. 15, C; n. 16 'A; 11. 17 B; n. 18 1);
n. 19' TI; n .. 20 C; n. 21 D; n. 22 C'

n. 23 E; n. 24 B; n. 25 C.

Química: questão n. 1, resposta E:
n. 4 ,B; n. 3 'D; II. 4 E; H. [) j); 1),' 5 D

n. 6 A; n.' 7 A; n. 8, C; n. 9 B; n: lO

C; 11 B; n. J2 A; n. 13 B; n. 14 C;
n. 15 'D; n. 16 E; n, 17 B; 11. 18 C

n, 19 E; n .. 20 D; 11. ·21 g; ;1. .22 A:
. n. 23 C; 24 D '€ nQ 25 l'espostu A.

Trote dos calouros é no dia 12

Em nota distribuida à imprensa,
o Diretório Acaqêmico �do Centro

de Estudos Básicos, da Universida
de Federal de Santa Catarina, está
comunicando a r�olização do tTarlj·

ciQnal
.

trote dos cafouros' de 197.1.

O trote deverá ser realizado" ..pro-

vàvelmente, no dia 12 do corrente,
, partindo da Trindade até o centro

. da Cidad.e e percorrendo as princi
'p';üs ruas ..

I

Informa, ainda, o DACEB clue,
como parte do trote, haverá doação
de sangue ao Centro Heinoterápicfl,
destacando tal fato, como principal,
proporcionando benefícios à popú.
lação e ao próprio universitário.

1\ nota comunica, tan)bém, que

(l Coó-rderiador Geral do Trote de Ca

.louros dêste ano é o académico Gil·

bel:to Vie�ra Ângelo, vice-p�'esidente
db . Dii'etÓ-l'io.

AGRADI;CIMtNTO.
A família do 'DflS/embargacior ÀLCIBIADES VALéRIO SILVEIRA

DE SOtJZA, ainda consternada· com o. rude goipe que acaba ·de �oJn'.j',

vem por êste meio agradecer a todos. qu'e os· contoi·taram enviando tele· �

gramas] COToas, flores e acompanharam o ext�nto até a sua última morada.

Estendem o seJl agl:adecimerito ao hUlnanitário médiéo Dt. Mário

Mussi, pelo carinho e dedicação demonstrados durant� a enfermidade

que o acometeu, a equipe de médiç-os e' enfermeiros do Hospital Celso'

Ramos, as palavras amigas do Desembargàdor José Rocha Ferreira Bastos

'e do Dr. Edmundo Açácio MoreIra:, proferidas à beh� do túmulo e a

irmandade do SenhOl; Jesus' dos Passo;.
.

7;' ••

. MISSA DE 1° DIA
.Esp?sa, filhós,' genros, noras, netos, .irmão, cunhados � sobrinhos

do inesquecível
ALCrBIADES VALÉRIO SILVEIRA DE SOUZA,

vem por meio �dêste convidar aos parentes e oessoas amigas para ass.is·

tirem a. missa, de sétimo dia que mandam rezar �m inte.nção de sua

boníssima alma, no dia 11 (segunda·feira), às 18,30 horas na Capela do'

. j Colégio Cata,r:lhensc. Antecipadamente agrq_decell1 a; todos QS -que com,

I I p.arecerem a êste ato de fé cristã.
.
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VESTIBULAR PARA ADMiNISTRAÇÃO
Local de inscl'içã�: BSAG, Rua Visconde

t
de Ouro Prêto, 91.

Data: de 04 a 12 de janeiro de 1971. (
Horário: das ':'4,00 às 18,00- horas.
Data da Pro.va ÚnÍo.a .:_ 15 de janeiro.
Local de realização da prova: Instituto ESJ âdual de Educação -- Av

Mauro Ramos - florianópolis. . IHorário: 19,00 horas - inicio da prova.
\
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