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SIHTESE
MAIS EMPREGOS

,

Cêrca de 500 operários se-

rão inicialmente empregados
na . construção do Centro Co

mercial Turístico, nesta Ca-

pital. , '

Conforme palavras do Go

vernador Colombo Salles,
"além das características hi

perestétícas'', o Cecomtur é

um marco social no Estado

pela aborção de mão de obra
.. .

de centenas de operários.
O prédio ficará concluído,

com seus 22 andares, no prazo

de três anos, sendo que os

dois pavimentos destinados a

garagens, estarão prontôs den

tro de seis meses.

CONCURSO

A Prefeitura Municipal la,:",�
çou um Concurso de Hortas

Domésticas, visando estimular

o plantio, consumo e o me

lhoramento do padrão alimen.

tar da população' na zona ru

ral.

O Concurso, realizado de

forma integrada com a �ca·

r,sc, Acarpesc e a Companhia
Nacional de Alim�ntação Es.

eelar, atinge a todos os dis

tritos, premiando os primeiros
colocados com dinheiro, ins

trumentos agrícolas, material

e$Colar e gêneros alimentíeics,

CRÉDITO RURAL

.o Ministro Cinle Lima, :POl'
ocasião do recente �contro

de Secretários de Estado rea

lizado em Brasília, çonvidou
o engenheiro-agrônomo

.

Érico

Frederico Geblcr, da Aearese,

para a Assessoria,�pecià1 de

Crédito Rural do Ministério
da Agricultura.
Érico Gebler, catarinense

de Blumenau, é também eco

nomista e exerce atualmente
1

o cargo de Chefe de Gabinete

da Secretaria da Agricultura
do Estado.

AGRICULTURA

Ministério da Agricultura, em

Santa Catarina, informou que

será fechado no dia' 30 dêste
J
f

mês, o livro de Registro Ge· , I
• J

nealógico das raças zebuínas I
de origens indiana.

�
(,

jllNesse livro serão 'inscritos
todos os zebuínes iá registra.
dos' no País e os que possam

ser registradós até aquela
data, e a partir do dia 30 de

agôsto só poderão ser Insert-

,tos no livro Fechado, os fi·

lhos dos animais que dêle

eenstarem e seiam eentrela

dos.
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Furte 'DÔYO
ainda 'é

"

das· ·.crianças -

o Forte Santana que' em tempos idos

eri;!- o' vigilante das duas baías, estêve

muito' tempo" abandonado servindo de

local para as crianças brincar em: Ho

je, totalmente restaurado pelas autori

dades, o local continua sendo das cri-
•

anças que não dispensam o'gramado
que circund� o Forte Santana para um

agradável 'deslizamento sob a grama .

.
,

••:'
I

Faleceu entes às 19 horas no

Hospital Celso Ramos, onde esta

va internado; o. Sr. ,Nicolino 'I'an

credo; Tesoureiro aposentado .do
Instituto Nacional de previdência

SÕ9ifLl e conhecida figura. do. es- j

porte, ,de I Santa Catarina, tendo

sido .grande, beneméríto do Avaí I

Fut�boJ., Club�' e" '�'e'U
.

presiq.ente
I por·d�árjas vê'zes:' EtiferÍnô pá �t
guns. ,m�ses" ('te�ie 'se�: ,é&t.a.dO, de ,

I 1 , l.� - \"\. , ... ! ..

sauq.�'· .agravado e: veio .. a falecer
, 'ontEfo;1,'�aDS 6� "anos 'de' idade: del-'
xanêlo , viúva, .Dna. Edésia Koerig,:
sete . :filhos e três' netos.

-

-, ......� .. '�I

Os"amigos do Sr. Nícolino Tan-
credo - cuja vida foi um frutífe
ro exemplo de honestidade e reti

dão .de princípios - levam hoje

o seu adeus ao espírito alegre, ex
trovertido e são, que lhe caracte
rizava a personalidade. �ste jor
nal, que o tinha entre seus ami

gos, lamenta a sua perda; e ma

nifesta o seu sincero pesar,' par
tilhando da dor de seus' familia
res, entre os quais seu filho' Luis

Henrique Tancredo, Edi�or ·,de. O
":ESTADO e Chefe da Suéu1·sàl da

Agência Nacional em .Sànta 'Cata-
rina. " . )

, 'O sepultamento+do Sr. Nicelíno

Tancredo ocorrerá às 10 noras de
..

�
- ,.

hoje; saindo o féretro' do-:"Necro-
r ,

térío do Hospital Celso Ramos pa-
ra o Cemitério da Palhoça, sua

terra natal.
s-iei

, .

Ieatro mostra
hoje peça
_, OOgol

A programação do fe�tival de tea

tro amador sofreu pequena alteração
e hoje marca a apresentação'do repre
sentanle de São José. Adelço Costa

volta a em:enar a peça de' Gogol, inti
tulada O Diário de um Louco. Q mo�

nólogo, que se apresenta com 'uma

montagem nova, tem a direção de Má-
"

FÍo Alves Neto. O pro�rama do eerta-

me está na última página .

casa do cODslrlllr
INFORMA

.

A seleção de futebol bancário de
Santa Catarina jogando domingo em

Curitiba venceu por 3 a 2 a' seleção
local - campeã blasileila de 71 -

I
em jôgo: amistoso disputado no Está
dio do Britânia, mostrando que ainda

estamos bem no esporte amador.

O Presidente da República en

contra-se hoje no Rio Grande do

Sul assistindo aos' atos comemo

rativos do sesquicentenário de

fundação do município de Cruz

Alta e amanhã, às 11 horas e 20

minutos presidirá a solenidade

oficial de inauguração do trecho

Flori:anópolis-Tôrres, da BR-lOl.

As últimas providências rela-

cionadas com a recepção ao Ge

neral Médici j á foram tomadas

pelo Govêrno do Estado, em pla
no desenvolvido juntamente com

os órgãos de segurança sediados .

nos três Estados sulinos,
o l()o Distrito Rodoviário Fede-

o Governador Colombo Salles e

todo o seu secretariado estarão

amanhã na divisa de Santa Cata

rina com o Rio Grande do Sul.

O Chefe do Govêrno virá a San

ta' Catarina acompanhado do' Mi

nistro Mário Andreazza, dos Trans

portes, dos Chefes dos Gabinetes

Civil e MIlitar e do SNI, além do
I

Diretor Geral do DNER, Elizeu

Rezende.

.

ral esclareceu, ontem, que a con-

clusão definitiva da BR-lOl, in

cluindo a ligação Palhoça-Bar
reiros deverá ocorrer no mês de

novembro.

Para coordenar o programa da

visita do Presidente Médici ao

sul, seguiu a Crícíúma o Secretá

rio Vitor. Sasse do Govêrno, Es

tabelecerá os detalhes comple-"
mentares que deverão ser obser

vados por ocasião da chegada do
Presidente. (Última página).

Catarinense'
ganha ouro
do,Pan

MDB I'az seu
I J

3- encontro
em 'Camboriú

Deputado' quer
sábado
sem ,aula

(Última Página) (Última Página) (página 5)
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- -marcha para o futuro
Graduação na OpOSição quer
UfSC tem.

I

cassar seu-
novos mestres ex-Deputado-"

1.l.'

'Os escolares de todos, os estabeleci-

lnelltos de' ensino de nível médio da
,

• � I
•

Capital continuam realizando exerci-

cios para o grande desfile de Sete' de

Setembro..Diariamente um grande
movimento" é J egistrado' nos pátios in

ternos das escolas, onde se vê instru

tores e alunos a postos, ultimando os

preparativos para o desfile na Beira

Mar Norte.

'.

Brasil faz: na
,

ONU defesa
de 200 milhas

,

Mais dois professôres estrangeiros
estão compondo o programa de Pós

Gn�duação da Universidade Federal

de Santa Catarina.

Os professôres Roger Pouliquen e

e Nicole Pouliquen, especialistas em

"Sistemas de Contrôle" vieram
"

ao

Brasil integrando o acôtdo mantido

entre o Centro Tecnológico da Ufsc e

a Cooperação Técnica FI ancêsa, para

minist�'ar aulas no Curso de Pós-Gra

duação em Engenharia Elétrica.

O casal francês pertence à Escola

1'1acional Superior de Aeronáutica, se

diada em Paris, devendo permanecer

em Florianópolis pelo perío!ilD míni

mo de um ano.

o doc.:umento ser,á apre5�!1Lado !la

Conferénda em ln3, a reunir-se em

_ Genebras, com a participa9àO dos paí
se� membros da ON U .

• I

'0 representante brasileiro na comis-

.são .da ONU para a+Conferência sô

bre o Direito do Mar, "embaixador Ra

miro Saraiva Guerreiro, defendeu" on

tem, o direito das, nações de estende

rem o seu mar tenitorial, exortando

I os paL'ticipantes do encontro prepara-
. :' tório a libertarem-se '<io pêso" de- con

ceitos tradicionais que nasceram da

experiências marítimas, em outr,! ent

de potências marítimas, em .outra era

,
O advogado constituído pelo MDB'

de São Paulo encaminhou ontem ao

Tribunal Regional Eleitoral a repre·

sentaçãc da Comissão Regional Execu
tiva do Partido na qual requer a de

cretação da perda do mandato do

Deputado estc,tdual Fauze Carlos.

O parlamentar desligou-se do MDB

em 21 de julho, data em que foi pu.

blicada a Lei, Orgânica dos Partidos', o

pretende ingressar na Arena. O Depu.
lado Batista Ramos, presidente da Are.

na, reiterou ontem, o seu· po:nto de

vista de que o Sr. Fauze Carlos não

incidiu no dispositivo da' . petda do

m�ndato pOlque a lei s6 circulou 110

• dia 22.

tecnológi,ca.

. "

.:

nos
(Última p'âgina)
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15, -- H),45 2145

Davíd Cardoso � Ronia. Brag:.

A MOr{ENI�RA

Censura 5 anos

Rl'fZ

17 - 19.45 - 21,45,
Denis Cka-y - Lucia ,Assiàli

A DANÇA DAS BRUXAS
j'
r'Censura Livre

, I
- '

cultAL

15 - 20 - 22h

Richa.td Hart'is Dame Judith
�, .

Andersen ,
.

UM H01\llEM CHAM:A.ro CAVAtá
Censura 18 anos

14 20h

Programa Duplo

A BELA JX)S BA\S-roxn

AMA-ME ou ESQUECE-ME
Censura 14 anos

,

JAI. IS<.."O

17 - 20h

Glauce Mauri - Elsa Tatte'li

A CHINA ESTA PERTO

Censur'a 18 afiós

/ ;

GLóRIA

17 - 20h

Robert Taylor
Van Heflin

;�� J �

""
'''' \

EStrRADA PROIBIDÁ
• t,

Làtla Tutrter

"
'

,

i.. - ,

RA.J�
I

"

20h

Jean: Pierre AU1nont'
�v

,,�t6:"
f� t

O\',HOl\l.IEM QUE ,EU AMO
:'!;;;" �

Ceflsufa 18' anos
'

SÃO l.UIZ
�. ----------------

,)Jt:;

A:nüdou Ca,1'oIÍlle Colliet

,�i

A�,:wr:bA, O' AMOR, 'A MORTE
:r c' A

C�sura 18' anos
'

;-' ',h
\ l' :

TV ClJL11JRA, êÃ.NÁL ,

1!?,:15 Tele Educaçã,o
15.,'55
1 ��50
lª;IiS
19:25
"

1�,35
19;'45

',- ',!

2�30 Hospital

2(!9 - Cid nha tivt'e
22,3B Hawai, 5-:-0

23,30 Grande Avefitura:

Cine Junior

Elas e Eles

Meu Pé de La.r'a.nja Liffià
Bola em Jogo
Noticiátio

.A F�brica
.'

TV COLIGADA� CANAL 3

16,00 Tv Educativà'

16,40 Menino Submarino
17,05 Seriado de Áventu1iàs
17,30 Mulheres em Vilintuáfdá
18,00 Ramar das S�lv·a.�
18.30 Agente 86

19,00 Minha Doce Namorada
19,40 Te1e Esportes

•

19,45 Jornal Nacional e JornsU
de Santa Ca.tarma.

20,10 O Homem que deve Morrét
20.45 Som r-!l'\fl'e Exportaçoo
21,55 NoticiáJrio
22.15 O Cafona

22,55 Os Intocáveis

I

/1
I
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Pedrlnho de A�tlit1'aga entre as lindas Debutantes oftcíals do Baile Branco

mesmo difícil. comentar ,
o

que foi o Baile Branco, realizado

na noite de S�h�(l()" quando a di

nãrtlica Diretoria do Clube Doze

ct..� Agõsto, comemorava o 99.0 a

�ivetsf)ri9' da tradicional S?ciedade
Sessenta e quatro lindas Debutan

tes,: com os seus vestidos longos e

maravilhosos e aquele sorriso de

'felicidade e contentamento de me

nina-moça, foram apresentadas pe

la sociedade, recebendo do Seleto

tnibÚCó que lotava a sede social,
oS"ínereceidos aplausos, Clio Ga-

./'

má D'Eça Mesquita, a Rainha do

Centenário, com sua beleza Clas

se a charme dispensava maiores

elogios. Foi mestre de cerimônia

das lindas sessenta e quatro jo
vens, o moço mrl": bonito da Güa-

,nabara, Pedrinho Aguinaga, que

fêz as melhores referências não

somente a festa das Debutantes e

Raitlh�. mas também, ao· Clube
Doze de Agôsto. Lá estava seus

�msociados. convidados esoecrüs,
im:Prensa e o mundo Oficial. O

99.? atliversário do Clube Doze,

co�tou com a presença do Gover

nador do Estado e senhora Colom-

,"

bo Machado Sallés. As
'

Debutan""
tes foram: Gelis R�g'ina'Vieira,
Maria Aparecida de SOUZà" Dóris

I

Diniz Monn, Andréa de Campos

Lins, Actà Maria da Veiga '�ar'ia,
Silvia Regina Pereira Afia :Lídia

Melo Ribeiro, Vera Lúcia Garcia,
Denise Bom Collaço, Cleta Córdo

va Lídia Maria Mtmd, Lenita :l3Ç1t�
tistottí, Moema Ramos (de Olivei

Ta, Elizabete Ramos May, Jane Ra

mos Pereira, Rita de 'Çássia Cor

rêa, Rita de Cássià Mofé, Sirlene

Terezinha Bez, Cleusa Cascaes

Dias, Maríàngela de Fteitas Fer

retti, Djandir Cristina de Oliveira
Vieira, Annernaríe de lá Martíníe

re, Eleonora Schefer, Cynthia tvró

ritz, Vera Guerreiro da Fonseca,
Eleonora Trindade Muller, Anita

Bittencourt, RosaRe Carr�irão,
Márcia Terezinha de Borja Rama

lho, Lúcia Melo Araújo, Jeanini

Wildi, Silvana Simone, Renata Ri
beiro da Silva, Janete de Olivei".'1

Campos, Anete Ca"bral Espíndola,
Ruth Campos Lôbo e Silva, Oil

mara Amorim, Rôsângela Alcânta

ra. Rosane Riggenbach, Ana Ma-,
ria Gonçalves da Silva, B:eloisa

--o
-

Miguel Ptocópiack Filho, um

d<;is .bons ,partidos do Estaqo, v�
sitotl nóss,a cidade, mas um' pou
CQ decêpcionado, regressou ao Rio.

,",----,'-,- "0, -.-.....,___

_'Peqrinho de Aguinaga, num gru-
,

.

'Qo de amigos d:is�e, ne�'Sta cida-
qe, só conheci g:ente que sabe ser

gente � que também respeita gen
té. por isso, l�vo de Florianó?'olis,
,àS" m,elhol:es recordações:
;, >' \

--o

Os nossos cumprimentos -ao pre

ferio do Balneário de CÇtmború,
Senhor Armando César Chislandij
p�la, maneira SImpática com que

r�cebeti os Senhores Deputados e

comitivas, na ocasião do 1.0 En

c!,:mtro. de Presidentes de Assem

bléias Legislativas.
, \- O

Herton de Leon e senhora foi

um �impático e elegante casal da

sociedade Gaúcha que passou 'o
�

, ) \

fim-de-semana em nossa, çid�de;
Herton e Zezé, ficaram enc�fita
dos, co� a Ilha e prometem vQl-'
taro f\"

----- ° -----,

Cabral Uchoa Resende, Taí�a Fran

calacci Schambeck, Maria Augusta
Rodrigues Orofino, Maria Cristina

Fernandes Barbato, Júlia Ávila da

Silva, Sandra Maria, Macedo de

Mello, Rosane Cordeiro dos: San

tos, Bosângela Caldeira de Cas

tro, Rosa Maria \\Térfler de' Mi

randa, Rita de Cássia Baixo Cal

deira, Rosernary Souza Rarnos,
Eliane Rocha, Lúcia Campos Ribei

ro' Bosana de Freitas Ribeiro

Rita de Fátima fie Lara Ribas; E

liane Couto La Porta, Ely Mara

Vieira de Ávila Laura Henela

Probst de Abreu, Janine Mira Go

mes, Cynthla Lebarbechon Rig
benbach, "Branca Leitão Leite, A

namaría Leitão Leite, Silvia Ma

ria Gevaerd. Márcia Neto de Cam

pos. A maravilhosa decoração, foi
do já conhecido como pessoa de

bom gosto Manoel Garbeloti. TV
Cultura deu cobertura ao aconteci

mento social e também aconteceu

como mestre-cerimônial o moço
do Elas e Eles, Mauro Amorim.
Parabéns Clube Doze de Agôsto e

agora aguardamos o B�ile Branco
do Centenário.

te ,dos que dirigem.
O

C,asament�
Às 19 horas do dia 4, Regina

Lisboa e P�ulo Henrique, SoM, na

capela do colégio Coração de je
sus, recebem, a bênção 'do casamen

to. Após a. cerimônia os noivos

reCebelTI cumprimentos no Clube

,do Penhasco.

O

DETRAN diz, se os motoristas
souberem dar suas colazorações,
principalmente fios sinais, b tt'ân
'sito será bem mais fácil nesta

nossa cidade. Diz ainda, a disci

plina do trânsito depende sOIlJ.en-

,

,Do Rio
,':: O ex-governadOr do Estadó
,.

âo�tor Ade;bàl Ramos da Silva,

'que está fazendo sua- temporada
'no Rio, em eompftnhia de sul) e

legante espôS'Sl<, em, seu apartamen-
.

to, continua 'recebendo yisita de

.amigos e -políticos. Seu passeio

yela Avenida Atlântica todas as

manhãs, faz parte de sua tempo
rada ' carioca.

o

Na, Câmara Federal, o Deputado
Dib Cherem, fêz refe�ência a ins

talação de uma' refinaria ,da Pe

'trobrás, em São Francisco do Sul.

O

PENSAMENTO DO DIA A

maJdafle não tem limit.ej mas os

cães ladram e catavana passa.

REDIBENS IMOBILIÃRIA tTDA.

Rua dos Ilhéus, 8 -- �l 92
ACHAVE DOS BON RECiCIOS
LOTEAMEttTO' 'CAMPINAS

Financiadó em 24 me es sem juros
Terra é terra quem comprar não erra

, .
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ontem faleí t1âquele negdcío do

cata.rinense não dar bola. para, �1 que

'é nosso, chamando no atén�ãÓ', f)a.rt;i a

n.ecessidade de despertai' um: Séfiti

mente de catarínalídáde. goj�' ,digO'
sôbre quem fiós gostámos": -pa1'1Jl q:Úétll:
nos abti'tnos. -t >

, '

Em principio g6stá.mmi: do" r6�S
teíró, daquélé que \),éfi:i téritáf': a Vida

'em nossas éidades '0'4,': sftnP�ésft1eí1te,
fa;Zef' turismo,

'

T", \ ,

'

por exemplo. &patéqe:t1tíl fJ:iê�i'é,ta
qualquer'

, vendendo ,papéiS '�: ações',
titúlos de toda a espécie" iaí :tl1�iória
fictício �, e nós, c'o�prafidg, f'��tê�
[ando-o, paparícando-o, ênti'm. Há á

quêíe caso do sujeitá, que pó't aqui.
a.pareceu vendendo aQõe� de um, prO
vãvel hotel em coristrucâd tld :l;ió.

Foi recebido po1' todos é' em tudo,

passando mil títulos. ) Dep.õ�� dê 'fa

zer as mais tncrfveís trap�a�r o, flo

Fianó�litano, até então, muito' tft�ê"
nuo, começou ã. descottfiar. Ai, já. éra

tarde O cara 8e- mandou, deíxando
sem pagar' o hotel e outras côfità�
que

!

à<!"tV tIriha feíto, �iU' éÓ� o

bolso
I cheio, e sem a mala... 'ela fi

cou presa no chão do quarto pat'á
dar 3; sensação de que' éstaita. (!f1�iã.

e de que o vígàt1st� v0It�t'i;�.
, ,

fi J I

)

Continuando, o fl6riànópóUtand a,.

dora o carioca, e gõsta á tál ponto,
que consider� � lIha um ba,trrõ dã

Zona Sul dQ Rio. O cara é do Ríó?

ótima, bétn Vifldo séja. DaL sé:t' o:Põf
tuno dizer da désigfiáGãé�tatióéà pã ....·

ra o habitante da' Ilha de S'anta Ca

tarina, (êste amor é 'compreensível
devido as nossas oI:igens - portuguê
sa e africana).

o blu'ttlenaueI1S8' '"gasta" atrta, idola

,tra .0 paulista da ca:pitàL :P�ra êle 9

paulistano é o máxitrto em rnfttéria
de trabálhõ, déSen-V'ol:v1fnét1to e'; rl,-
queza. , I

Já ° grande pt6hhÚna dó jóinv1ien
l

se é não ser paranáense. Á cá.oitaI,
j ,

Oflra o "homo _joinvillensis", é' Curi-

tiba (questão géôgTáflca" dizém)., Os
de tagtma amafif as· pottó-�,têt(t�f1-
ses. Tubafotú�fiseS e C1"i�itLtftê'fl�e��
idem, idem..

E as regióeS da, séff'a � do ' oeste

têm, cofí1 ,os gauchó� ê pãra..f1a�nses,
<;>s seus pOfitos de tdêfit'ifiê��O. '

As fióssâs menitliPhBs é as f1e�
tão meninas - 'cõfóif.tnas -, sã,d' g'a
madas pêlõs curitibáfi�S. O ,qUe não
é nadã derrtais, apénaS ctl1êstã� de

gosto.
Agora, quem, fealmenté, góstã ,do

cata,rinense? "Fica:â Pergunta. E uma

questão de déSáfíl,pf.

No Môtt-o (,lo Céu; fttais, :(Jl"éCisa
mente na Vila de João Návégantes"
os motadotes' êstao, cdnstáil�Jllénfe;
sob préssão de cott:é d'ágUa. pôt tílão

pagamentô. Ag'óra, prã' que' p;iIg'ar s�

não há água?..0' Quando b:á,. ê Pót.aI�

g'Uns mmutQS à :fioi� � ap!étlas duas

vezes pot sethâna. Com a palavra o

responsável: DÁES. ,

O Professor Pâulo t,�go f6i cófivi
dado pata elaborar' u.tn cóftiPêndio de

âmbito IiàCioIia�pqôbre' Ooéóg'I"afia, do
Brasil, cotn método d� instttlçao pro'"
gra.mada.

1i m
r ,! " 75m3 9';67,',,;r7

o moderno, o bonito, o bom goslo, lambéIÚ pode set haralo ém

, I

)
,

Dormitórios completos com colchão, somente C'r$ 53,0,0 mensais. - Armári�s à.érlc.! ; fár
, de Cr$ 8,50 mensais. Móveis Confôrlo - Deodoro 23 ê Conlirla 10 E!ltlllô.

"

mm E

"

Isto é O resultado da experiência

píoneíra aplicada em Santa Catantna

através dó livro sõbre a Geografia do

Estado, lançado êste ano. I"

'; "

Jair Hamms estará lançando, ;rn�

próximo dia 20 às {) da noite na Rçj
torta, o livro "Estórias de Gente.e

e Outras Estórias", Será com "\lJ.Y1

coquetel,
" ,

,

'.;: \.�

Recado
" ,

Algt,línaS pessoas se mancaram"�dF-:
pois, da chamada sóbre os fOf0Stuei-
ros. O cara que realmente preciqaya
'�alar a bõca, continua na ativa: Sei

que êle está lendo esta nota e P'ffl"i'�-'

so eu dig:o� é bom parar de agredir
- '""" ,

certas meninas, com gestos obcenos

e palavrões, em recinto público co

mo é um Clube. O negócio pode pe

gar fôgo.

Amador
I; .fI I

"Diário de um Louco" será o�

iáculo apresentado hoje dentro da

programação do VlI Festival de Tea

tro. ,� peça é de Gogol e o intérprete
- trata-se de um monólogo -=::, é
Adeison Costa.

� 1

\

Mais VII Festival: chegará dia 21

o EmbaiXador' Paschoal Carlos
, �a,�'

no; dia 26 chegarão Yan Michal�tI e
Fe1into Rodrigues, diretorl. do SNT"

\

Há a possibilidade das rvindas.;', de

GlauCé Rocha, Eugênio Ktlsnet e do

Encatregado de Assuntos da Juven·

tude da ONU. _._.,

I .

I, •

- � I

t',
Vou "dar-' uma "de' bairrista e dizer

que' entre os campeões pan-america

nos' de remo está um catarinense,

Trata-se de Wandir Kuntze, de Fâo

rianópoUs, remadur do Fla:t;nengo e

integrànte da seleção. bra.sileira, que
foi a Cali, na Colômbia. }',

I
. 't';: � ..

"

Este cara. aí, aqui estará no

ptóximo dia 4 para. cantlfl' e

julgar dw"ante a festa da

Rainha do Turismo de Sa.nta

Catarina. :Êl� é o paraguaio
T�gl1ara.

i.

; l!W

I .\

, i

i'

aozinh a partir ';fl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MTPS - FUNDO DE AS- '1]
SISTÊNCIA AO. TRABA· iLHADOR RURAL J

I ,

I ÀVISO aos ConlribuinÍes e, aos
�.. ._.. I

Banoo! Arrecadadores
C�nfribuiçõ.s devid;S$ ao FUNRURAL período en- ,I
cerrado, em 30 de JUNHO de 1971 - Lei COMPLE- /1'MENTAR N. 11, de 25·5·71 I

,

O Conselho'Diretor do FUNRURAL avisa aos con- Ittiõuint.es e aos Bancos arrecadadores, que a contrí
buição de 1% (um por eento) devida' ao FUNRURAL

I")por operações TQalizadas até 30 de JUN�IO DE 1971,
:relativÇls ao coméreio ou industrialização de produtos
rurais, poderá ser recolhida até' 25-8·71, acrescida

apenas, dos
.

[uros moratórios, isenta, portanto, de

multa f/ de correção monetária.. Os débitos referentes
,

ãÓ' 'pM'í6do- de- '1-3-{)7 a 31:12.Q9" provenientes da
I

- �ôtittibttiçãd de 1%. (um P.ot cento) sôbr� os produtos
, rurais" �omElt�ia�izados 'ou Jndustrializ:1Clos, poderão
ser. :uecplhido� em .afé 2'0 '(v�Ílte) parcelas iguais e

, s�ce$si�as: desde 'que (f devedor confesse, até 25-8-71,
.

o ,tof�i �-d� - divIda,' eonsolidandó, num só montante, a

�o�'trijjtticãQ em atraso eos tespectivos juros de mora,

&eheficÍa'Q(:lo-se" igualrneute, da isenção de multa e
, de,,�pf.teção- monetár�ai Para !llaiores esclarecimentos

(IS ,interessados. deverão dirigir-se à Assessoria do

"FumÚ)RAL, ne'sta Càpitat, Edifício' Sheidrnantel.

'f - iO$',' :E.' V. Pedrinha _ Representante do FUN-
, 'tlUl[�L L S.' C-o

"
'

" .
j \

� -;
\, ". � \'

�.
i..' . ) ''fi::_! _ L_L .!__! ,_!!'�

I
.. � � • ..

,
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��;�:BE'BtSEN:I:ANTES:, ,

..

;: ;í\qmjJ·imos -repres,enta�t�s 'se�ia:dos e�
- Florianó

polis' #, 1tit�rioJ:, de' &ta., ,Cà*arin�, p�ra venda de pro

dutOs ;'metalúrgicas de' grande, poss�bilidades de mo-

,vime�fo .. , ME'rALPA"" LT;DA: 'Rua Di�. '

Goulin, '

1084ilP116:-- Caixa Postal, 1548, '_ Curitiba - Pr. ,

APARTAMENTO
Aluga-se apartame'nto sito 'a Alameda Adolfo Konder,'

�n. 12. I_nfotínações: Av" Míluro Ramos, 211.

. ,

,"r ÇEBTIFICADO EXTRAVIADO
Foi ext�aviado O certific2.do de um automóvel Aéro

WillYs, ano 1965, m. n. B5.037,601" chassis n. 5·t14509343,.
dê ptopdedade de Otília de Farias Go�ges.

':I:ENT:aAIS ELtrRICAS DE SANTA
CATARINA S.- A. _

, .

CELESC
AV I S O

. Ach;m-s'é à: âispósjçã� dos ácionistas, na sede da Cen�

trais ,Elêtticas de Saçt� Catatina S. A. - CElESC, em

. Florinnópoli<;;, Santa Catar�na. os documentos de que tratél

'() art. 99 da' Lei das Sociedades por ações, e relat,ivos ao
\

"Primeiro' semestre de 1971.
,

Florianópolis,' 12 de agôsto de 1971.

Dr. Osvaldo MOreira Douat - Presidente

'Dr. 'Luix Gomes _ Diretor Executivo

,Dr. Ca,rlos, GÓes 8ess� - Diretor Financeiro d,

,Eh�JOS, Corrêii Hu'lse - Diretor de Operações
, ._, I ,

_ ,

._��;;_ ...i.-_,,;....-----"'"":- _. -- --/

CAIXA TELEGRÁFIC� BE�EFICEN·l,1

TE DE $AIT1 ÇATARINA
r.

'_UA J"ÁO PINTO, 21, SALA 4 - NESTA

,\. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
�' Pelo p�esentfl editàl, ficam convocados os associados

,.da Cai:xa Telegráfica Beneficente de Santa Catarina, para

!. Assembléia Geral qrd\nária, qt:le se, realizará no dia 31

dê agôsto de 1971, em sua Sede Social, com mício às oito

'hor�8, a fim- de tratarem dos seguintes assuntos:

a) - Prestação de contas do exercício anterior;
_',

' b)''':_ élei�ão para preenchimento de cinco vagas de
. Consélht>itos, e cinco suplentes do Conselho Diretor.

F.loria,nópo�is, 13 ti agôsto de H)71.
A -DIRETORIA

.���.�'������������������.. -

,i:-;DiSlério da Indúslria e do comérCiO,:
INSTITUTO BRAS[LE_RO DO

'CAFÉ

RESOLUÇÃO N. 536

A Diretoria do Instituto Brasileiro do Café, no

uso das atribuições que llie sek'ão conferidas pela Lei

n. 1.779, de 22 de dezembro de 1962 e considerando

a necessidade de modifi,car as normas para classifi

cação do café destinado ao consumo interno,
RESOLvE alterar o artigo 99 da Resolução n. ,

465, de 22-5-69, que passará a ter a seguinte redação:
Artigo 99 _ Consideram-se. próprios para o con

sumo os tipos de 'café até 8 (oito), inclusive, obede

cida a tabela ofitial, com as seguintes modificações:
·

a) - Não constituem defeitos os grãos quebrados,
chochos, mal gt'anados e conchas, quando sãos, e os

'd l'
I

broo3! os lmpos;

b) - os quebraaos, sejam pretos ou aridos, serão
contados na equivalência de 5 x 1 defeitos; os verdes,
de safras novas, 5 x ; e os verdes, de safras passa

das 10 xL

Parãgrafo úttico - Na composlçao de amostra

de 300 gIiamas, admitir-.'1e-á até 1% (um por cent.o)
de impurezas, tais como paus, pedras, cascas, côcos,
e supstâncias estranhas ao produto.

IRio de Janeiro, 5 de agôsto de 1971.

João Ribeiro Júnior - Presidente em exercício.
t

Geografia humana
curso da UfSC hoje

"'.Apresentando comn área

de interêsse OS profissio
nais c técnicos eÍlvolvidos
no esquema de planeja
mento em Santa Catarina, o

Departamento de Extel1são
Cultural da Ufsc promove,

I

a partir de hoje, às, 20 ho-

ras, no auditório Rui Bar

bosa do Curso de Direito,

um Curso sôbre Geografia
Humana.

Para orientar e dirigir
mais esta iniciativa, o De

partamentr- de Extensão
Cultural convidou uma das
maiores autoridades inter

nacionais em Geografia )Hu
mana. Trata-se do Pro

fessor Michel Rochefort,
titular da cadeira de Geo-

grafia Humana Aplicada,
da Sorbonne, que chegará
hoje a Flori1nápolis, pro

cedente de Paris.
O especialista francês

foi convidado na década

passada a integrar equipe
de técnicos de renom�do
padrão mundial pata reali
zar diversos trabalhos �ô
bre desenvol'.'imento reg�o·
nal e planejamento urbano,
no Brasil.
Em 1960/61 foi deslgna·

do pelo Ministério dos Ne

gOClOS Estrangeiros para

uma missão da Cooperação
TécGica Francêsa no Bra-

sil, quando atuou como

pl'ofessôr nas Univer�ida-

des de Pernambuco e

Bahia.
Na mesma época ocupou

.-

o cargp de Diretor- de Pes-

quisas junto ao Conselho

Nacional de Geografià,
com sede no RlO de Ja-

neü'o, participando, em

1969, do COI po redatorial

da Enciclopédia Delta La

rousse. regidindo docu

mentários sôore a Amé1'l

ca LatiÍ1a.
O Ppofessor Miohel Ro:

;. -'cnefort tevé 'responsabili-

dade em nosso pais, 'pelo .

,
,

lançamento dos programas
de desenvolvimento micro

regional lançados pelo Ser

viço Federal de Habitação
e Urbanismo, órgão do IVli.
nistério do Interior.

Teve, igualmente, parti
cipação da Teoria da Po-

larização', idealizando siste
mas de planejamento e de

senvolvimento urbano, de

aeôrdo com o comportamen
to urbano, em seus dife
rentes aspectos.
Prof'essôees e alunos dos

Centros de
-

Estudos Bási

cos, Educação. Sócio Eco
:'n:'ômico e Tecnológico da
Úniversidade . Federal, da'
Údesc, além de autoridades
ligadas ao desenvolvimento
urbano e vinculadàs a

áreas sóeio-econômícas do

Estado, como Sudesul, Co

desul, BNH, Serfhau, Secre
taria' dê Desenvolvimertto
'Eéon?l1l�co" �erãó as 'mais
.beneficiadas com a promo-
ção _

do' Departamento de

Extensão :Cultura-I., _

,',

PROGRAMA DO CURSO

O Curso s�bre Geografia
Humana, que começa ho
je, prolongar-se-á até o

dia 31, focalizando as re

lações entre as cidades e o

espaco exterior e a orga
nização interna do espaço
urbano.

O Professor Rochefort
divldiu as duas etapas, eni

que destaca os temas re

lativos à "funções urbanas"
- o papel das cidades nas

atividades agrícolas. indus
triais e na oeganização da
vida em comum -, "s1ste
mas urbanos" - rêdes ur-

,

banas e estruturas urbanas
em economi,,_ desenvolvida
e 'sub-desenvolvida e

"organização tnterna do'-
espàço urbano":

COlORi bo � nomeia nÔYD
con'selho de rducação

I

o Governador Colombo
Salles assinou decreto no

meando sete membros efe

tivos do COIBelho Estadual
I

de BdtN:ação: Srs. Frederi-

co Buedgens, Mário César

Morais, Jartuário Serpa,
Maria de Lourdes Archer,
Nereu do Vale Pereira,

Orlando Murphy e Oswal

do Della Giustina.
O decreto do Governador

do Estado se encontra pu
blicado no Diário Oficial
do Estado, edição do dia 13

dêste mês.
Por outro -lado, o Chefe

do Executivo Catarinense

assinou, ainda, decreto au

torizando a Secretaria da

Fazenda a contratar com o

Banco do Estado de SaMa

Catarina a prestação de glil
rantia, aval DU fiança do

Tesouro do Estado em fa
vor do BDE em operação
de finandarhento a ser fir-
,mada c.om empreiteiros de

obras rodoviárias, credo
res do, Estado, até a im

portância de Cr$ 50 mi�
lhões.

Até a aprovação do Ban

co Central do Brasil da

Fiança a ser concedida

pelo BDE, fica a Secteta
ria da Fazenda autorizada a

dar em garantia em cau

ção, ações da Petrobrás.
---------------------.----------

ALUGA-SE
Casa em Bom Abrigo - Rua Antenor Morais, 239,

3 quartos, sala, cozinha, Ibanheiro e dependências de em

pregada. Preço Cr$ 650,00 - Tratar pelo telefone 3342.

CARTEIRA EXTRAVIADA
Foi extraviada a Carteira Nacional fie Habilitação,

categoria Profissional, pertencente ao Sr. Amauri Veloso,
._------

BAIRRO DE FÁTIMA R. E$ C.
ASSEMBLéiA GERAL

Edital �e Convocação
"A Diret'oria do Bairro de Fátima R. E. C., convidl1

seus sócios para Assembléia Geral dia 29/8 às 9 horas,
ORDEM DO DIA:

1 - Eleiçffio dos Conselllos Deliberativo e Conselho
Fiscal: Diretoria Executiva.

Florianópolis, 17 de .agôs10 de 1971.
Edgar B�rr�to P�esidente.
Arilton Vieira - Secretário.

VEMDE�SE
Otima casa incluindo uma de madeira, à rua José

Boiteux, '7. Tratar com Mello à rua Alvaro de Carva
lho, '34 _ fone 2272, ou Ed. Aplub, 4.0 andar.

CARTEIRA EXTRAVIADA
Foi perdida a Carteira Nacional de Habilitaçf 1), cate

, goria Amador, pertencente ao Sr. Maurício Souto GOlllart.
-----�-_ ...,-----------------�---------

COMPRO LOTES - Pagament'o à vista
Com11ro ]·.tes de terrenos em Coqueiros, Praia do Meio

ou Jt�guaçu. Pagamento a vista. Dr. José - fone 47-73 -

rua .JerÔnimo Coelho. 343 - 29 andar no horário comercial.
I \'

(C"�

epr - rédito de 50 Qfrpara .sO,DEiéIêi.-,
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",ecu��r�:,' ":auxiliar, Lauro: "'M;uller sua;�iúva
a teft8';", ,

[

-' .

,

diretuI ia
A Sociedade Pró Desen

volvimento do Estreito, cm

Assernbléià Geral
' Ordiná

ria, elf1geu e empossou sua

nova Diretoria Exeeutiva
ficando assim constituida:

professor
,

j"noelo Ribeiro' Vice-Prcsi-",_, Or "

dente - Sr. Manoel Aí íre-
I

do Barbosa; Secretario de.

Presidente

I
•

Atas -- Sr, Florianp Peixo-

to Karan Menezes: Seer:c-_. .

tário de Expediente - SI',

Carlos -Zen'isch Ramos; 2°

Secretário de Expedie�te
_ Padre Quinto Dê)'vid Bal

dessar; -Tesoure.iro ;- tenen-
,

te Joaquim. Anastácio 'I'éi-

xeiéa; 49 Tesoureiro - 'SL','
Daniel .- Jo;jo Marcelino.

Conselho De\llb'el'itivo: el-éi.
tos 'po�' um ano ._ 81'S. Dal·
mü" Jú110 R0cha: Del'cíliO

, .

José dos, Santos e Nestor

'J:en)i:1l1des; el�ltos' por dois
an'(Js - Srs, Hilbert S')(�-

,
"

C,k,,'Ot]lonie'J Segundo Di
niz e Síno Patrício Lima:
eleitos PÇl.' três ados _, 81'S,.

Joaquim José de ,Lyra) Tha

les Brognoli e coronel Ce-

1i1JO Pires, Conselho Fiscal:
membros efetivos - S1S,

Anastácio Ma noel Li'n 11 ares.

Jorge Krautz Carneiro, Nes
tor Miguel de Souza, Pedro

Medeiros e Pedro Rodri�

gues Hita; membros suplen
tes - Srs. Jaime Bento

de Almeida: lVlanoel Antô

nio Linhares'\ e Raul lVligl1�!
de Souza,

U
I

,
' ,

,
,

juntos aos alunos. professõ'r'es e funcionários da U�'SC, na (J)
:J
(1)
(\J
'o.
o
L

o.

Agor::a,
- '� ..,;

Cidade'Univ,er·sltár'ia. ,

I'n�tal;;mos o primeiro pôsto de serviços bancários de 'FlorianópoliS, 'f6r�; do
,

) J
\

c'ent.r.o, da "cldade,
' '

"

.,
'

.....

'

.' R-esdlve'rnos �te�der 'aos 'nossos\'clientes '�O'"ló�al em. que, êles �$t�o, troba-
-

16�i-ldo jOU 'esf4Jd?ndo.,,,. _' .( , '

',.' É levamos para o rbô��o de Serviço a ,��g�'\ança. e a, r,�pidez do Pr,lr��eirê.O,00'550 cornputôdor- 'eletrônicQ,
, , I

� "

, ;: AQro\V�lt�e, ag,o�a' q�ê �estamos tarnbérn 1]a Trindade: tire �, máximo prov�lto
do' �IOSSO Slst'ema Bánc.árro AvançadO. ",,' -

,
"
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,
�'" " I:E

"ErJ'
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CAIHA",ECONÔMICA ESTADUAL·Df: SANTA " CATARINA,1 ,i '

••
1 ,

• ,

" Crêrca de ',1(3.500 toneía..
:; das de calcáreo' e' .

adubos �

: .foram subs i�i.ad-as, . pelo

,
,

31:960,00; muro' de arrímo
nqs' margens: do rio Tuba-

rão, Cr$ 60 mil; calça-
mérito da cidade, Cr$ 12

mil; sistema: de abasteci

m�nto de água nas Vilas

Guatá
.

e Bar�'o Branco, Cr$
100, mil e rêde 'elétrjca,

,

Cr$ 80 mil.'
ltsses recursos foram li-

, ' '

betaclos pelo
_ Preside!Ite da

República, tendo em vista
os' .prej u{zos sofridos pelo
município em consequência
da 'tromba i'Jlágu,a' calda 110

'ros de concretos em estr�- ,?�� ,:' 15 de fevereifo dês'L�
.das municipais, Cr$ ano. "
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):'�Re-cei.ta' 'es'Glar:ece-
•. CObtrib,uirites ;:dô JR-
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" FLORIANÓPOLIS se
,

. "

i
l' \ I

,�r.&' "
-

'

- � Ii'lt,egrante do Suporté Financsiro do Projeto Catárinense de Desenvol�imerHo.�,i'

• ,I,... • ..

'�'Q Minist'ério

recursos:' l

54.990,00;

�eral' do

'ÀgricuÍtura.

v : '�\

'SÚ;IiS 'jü.d�diç�es e à', distri-
'burrão .

'

de,' q.uase 20Q mil
�' ,

i�'p).'essos, da, Secretar ia da
Re"::;eita Fecfe-taL"

" � I'
'

....., ..
•

�
�

<t" � I

-"

'Tado :êsse 0sf,ôrço _

da Re-

çeita e� éOláboTf!.çã·ó, 'com

�s ftéf,eiti.!�·as;, r�prçse�Ú'ÜLl
eO�$J(t:e't'� ;çl : e.cOIH1rrthl' �, cdé
tempo;' aO/ii' cont;i-ibuiü e do
J:,� �. .... '

intei'-ió"i"- ,que, :.�sem des�o-, \ ,

c:lr;s..e ,We �iSCUS ,rnunidpiós,
\" ......

� ..'
..

tiver'ltm.' condiç(?)es de rE!-
.' -

e orienta- � solwer seus 'problemas Jld
...

" �

pelos 'árM do I fi$cO ,federQI_ prin-- "

,
.

.

,- eipé{.h:hept�_' .. a ,fac).lidacl'e ",e,_
I .como<:Íiaad� pi'oPor�ibnadàs
v pela�,�,N�of'sJ na ,�ntreg:a 'dE'
.

. -

.

� ..,

: suas, ,dedaracG'Bs de ,rendi:\�
...

,..
�

, �)' �

mentos. .' ..
-

, à', obj�ti�o .. da receita. é

jn�talal' Nso(:s, e�l todos os

'1 I !l1anicipio� _
do Paraná" e

, . Santa 'Catarina, para 'se ',al-
-� cançf:ir' uma iperfeita

,.

inte-
" "

� graçió' fi'&�ó-cO'ptrii)uinte e

�ma Ihaíoj' rentabilidadE:
do �istemã tributário::

, tendeu-se ainda à entreg,a
'dá' ,

,
de. co:r:res.pondencias a

: 16.200
-

cOIÍt:dbuinte�, de
1,.- -

"

J
, , .

.....

"
'

\ ,

,
, .

, ,�

"
'
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"',' '

Á maior corporação industríal 40 mundo, a. �n�-
ral Motors. deverá mudar 'de díreção nos proxímos
meses.

James Roche, presidente da ,diretoria da General
M�to�s 'hi quatro anos, debrará o cargo depois de átin
g'jr "a: 'Ú�::tde .de aposentadoria compulsória, ',65 'anos.

. Há 'três sucessores em potencial na GM =. Richard
Gerstenberg, vice-presidente, Edward Cole, ,p�esldente,
e Pete- Estes vice-presidente executivo da GM, européia.
Gerstenberg e Cole têm 61 anos.' Estes, 60.

,
'

A maioria dos funcionários da GM espera que a
- \ , '

,

escolha recaía', sôbre Gerstenberg. Em 1967 a GM res-

suscitou a vice-presidência da, díretoría para colocar
, GeTIlténberg,' 'no mesmo ano em que Roche se tomou
presidente, da diretoria. Antes' disso, ,a více-presídên
eia da diretoria estivera vaga por: 15 anos.

: ,*l'ém disso, ,G-erstenberg foi orador de discursos
que' féz pela companhia.

Uma, terceira razão seria que há muitos anos ,a Ge
neral Motors tira seus presidentes de diretoria das fi
letras de homens empregados no setor financeiro da

,-';, r "c0I11p?Tlhi9.,"O,ei:stenherg é fin�ncista, Cole é Estes são
, '

engenheiros. A GI-.1 não tem um engenheiro como pre
sidente 'da diretoria desde Altred Soloan Jr., que ocu

pou o Gatgo de 1947 a 1956. o,mais longo período já
',()CUpRqO po ...

, um dos sete presidentes da GM desde a
. .

,
. . -

.< sua fundação. no início dêste, século.'
t ",'1.'1' I

CR01HIT,A P'\R.� O ,JAP.�O
,'j'

'À Comp�hia F:erro Ljgas da Bahia S.Á. � Fel·ba.sa
"'_:::�: que e'stará lanr,::mdo, suas ações no nlercado d.en�
trq_ d,e ,alg-unG: ,diHS. firmou contrato de expor.ta(;ão de
2no mil toneladas de áomita' para o Japã.6. A Cl'Orr;ti-.� J,) _. ,.

t,a e o ferro-r'l'nm0 !"�n ''''l'nrll1z;rF'G: rt"'�' i,.,�tnl":1r>0�.r. rl",

c" er:�1:':S�a. em Campo Formoso e' as negociaç5es foram
oficia,lizAdas em t1m pool de grandes erflpl'ésas 'japo-

"nêsa.s Üde"'8clns p�la. Mitsui e Sumitomo. ',

'<! contráto é nO valo� de US$ 5,2 milhões ·(Cr� 28
mm�õe�) e o's importadGJres nipônicos, para gara.ntir,' a.

' I '
, ,

.

p,iciiridacle. de, supli.mento. ofereceram tôda ri.' as�istên-
di:={ t{c,n�r.� à F;'e'rOasa. Outrp contrato de US$ 1 5fio mil

i'" "I'., : �. I � •

I; i· -
�

, 1" .1. 1\'

(0',$ ",;8 �'OO I;llíl1) foi finn!?do com gl1'l;lposJ {:Q.d'rte-!ámeri�I. 1\
, \'. �

canOR' 'PRI'2 exportação de liga ferro-cl·omo para os Es-
tados' Unidos.

I< _; •

I
"

•

EXPORTAÇAO DE ,TRANSMISSORES
,

!
�.

"
, (

'I ,No nr'nc.Ípio (l.êst� mês ,foi instplado no 1)1V'tq.-
8yi Pp.s +,-iínas: 7 G:e��lis um transmissor de projeto e fa
bri�?�ã,0 tot8lmen.te naciongis. O Mina.s 'Gerais 'd'�Ve�:á
fl:tZet exercícios utiJi7:l1ndo o 'equipRt1)entÔ .. J�m ,é? �') de

,,�h)"'p,�?d9
,.

�a fírrr!a fabricante exportará 'para' li. ln
f!l�têrra' vnl'ios eJremplar.es para eqt.lÍpa ,as fra��Úl'.s
que e"t8.1!:lil'Os inglêses, est�o cOÍlst��indo lX),l"a'" a. Mafi-
'nha bt21sileira.

" ,

- � b"'t'rarl��mjssor em cju'éstão' é tuta-lmente, tnmslstn
l'izlac1 o à,;, éx.eer;ão do estágio :'de potência que l?i V':-
vU).a: e equipamento dom, sintetizador 'de fl'�quê:ncia, 'qu'�
lhe Den'i;1ite opera:!' en1 "224' mn canais' diferentes, I�btn
o ,H, r) () tifo) m')dulação escolhÍdo 'pélo ouer'actor (Am
C\v '�SB FRK),

'

,
J.

l
"

,
' " ,

, -._: �-.

'",'. "�i',

", o fHl1ric8nte. Eqlüparnentos' Eletl"õnicos� Lt:d,a . .' 'he-,

lo �éu di�"etor-técnico. erigenh�iro' Paulo ,Damasr::enoVieita, inforn1011 cíue tal" tansrnissot' p�deÍ'á ser H�ado
aji)�p' 1�él� ,,�jltinl)a. :MercRnte 911 eshH'ões t�h�es�res ,; e
�p.l1Prt01+

. � lm?or��mte f�,\o; de -,que '99% 'dqs cómpo
hentes, t�tlllzados s?-Q de fa:l;rlCaçao n!Oj.cionaL:' \"

j ., ; , " "

,

:, '�U� N� F'RtNÇÁ. , ,

:':.. .' I
.

"

;, 'I,

,
: ,O prim�rro' cã;t:ro na:ci?nal

'

� :��ei :e:l;-l�ort'���" ps ta ia
lj1I·,?,�n,l:l. 'um PumÍ3" Spyder ,i '(jÚQ �BT, embarc� ahumh§,
C?;rn" des:tino ,a ,��rsélh� é:éil-coA,?ignado 'ao '6ônstrl br'a
sile1to • naqll.el�� ,:c�dfl,de, ���rió, ;oí�s da 'Costk 'b \ custo
esti�:2d'o êl:C? �\�ric�16' t{ �dé:"�, 840 'd:ólai'�s 'oui',Gr$ 16 -,fruI
aprp'�}.m�clart1e:nte:'., . ,,;,� , ;<, '�:, .1,:;.';�,,·.':� '/i�,�:;t ,

. '�'.,'" • '�'" i� .' "", ,

' ",
"

"

... ,�" ,j I,�, ':':,... , .I,'" ";'� j

" ���\�� ,< d<;>., i,se� 0htregue�,: áo c6I1SvL:·:Õ ,!?U��,a:r,:,�,6rile'r-
�ivdt��'cçfr!t'.$.ê,rôfóHo e': dup�ia, ':9�h0tà,: �va� :�k:��:'; 'e" j�')O"'to�,

' ,." "
, .' t.4( '. ... ·.r::t:1l�' �I:" �

no ;pà\�rh�b b7·a'�Ueir.o da ':Féir«' túteri1;;í..ojoir�i- cttJf1\1ii-
��lQa; ;:de 'jO d�, ::seferpbr? �; 30':,d�> oüiJb'h);::�; '��gunciO' i
Piu-r:� Veículos, i'l1á interesse' rió :me'rc�dó t'r�ncê$ 'P-21o
Plln:�,: 1 6.00 GT e "a remessa de uma. só �ida.de' agoradeverá slgnHic8T o início de vendas·', ,�

, 'Á ,Puma '\Teícuios está ultimando" �, ehcom�nda de
t20 C2trOS de compradores suíços. feÚa, no d0I11ê,ço do
an_o.� ,r�tardad.a. ,por (l�ficuldà.ct:,e:s, na' i:mportásão de la-

'_T:ll�l:lC�O de :vtdro para o' par8.-bfi�a, éxigência ;da:: legi�
Ia�a:o' estr�ngeiI'ade segurança: Até o,fim d'Q anO' a-fálll'lca 'colllpl�tará .a entrega de:ssas ' unidades: à 'sUíça.

NÔVO CAIt1.'AO DE C�DITO:

, Estiv:�ram reWli��os,' ontem, na. Ássociação, de Ban
cos do E:tado, de �,ão, Pi:ll�lo, dir�tores dos 'a bancos
qn� compoe�n o: P?ol que .l�nçará pC)ssívelm�nte áma-,nha (ou qumta-feIra) o' nâvo cartão de ,c're'd'l'to ri'

_• , I'.', , ; \
, '

" -u,eno
mma.:do ,ELO�

,

A ,re-uniã.o, 'foi realizMa na. Asso.c�açãod�s� BaBcos do Estado, de Sã.o Paulo, não séndo per�l�tldi:: �a pJ'esen<:a da imprehsa. O bànco qu'e lidera aformaçao do pool é o Bradesco.'
"

'l

" �'
'� "

' ,

,
A nm:�, fábrica da Indústria e ComJrct'o 'de 1'ec1-,

,�

• Ç19!;i' �S�tJ'� .,�.A .. qtle dentro :,dê '18 mêses s�tá� :i�aug\lra,-
;" da �1n Valmhos. numa á!'ea de 300, m�,l )"t"d '.'

, .IlL lUl::' ,ros qua-,
'Ii!:', !�:" Ç>�" y�t·�,: um .

inyestimentó 'inici:ll de Cr� 55 n�i-'lhoes (lO \m,ilhões de 'dólares) Já há' ", "

r •

,:
. � ,,' : ' uma, 'prog-rflma-cao p:l.evenclo a aplIcacao de Cr$ 25 milhões'

' ,

'_'
CTI d f'" , . ',' numa. se '

e 'l1: ,Rt a__se,; O eqUlpaTnento a �er utilizado �',to'talmen-te Japones e consmui1;á 1 ,mil é 800 quilowatts' ,.'de 'ene1'0'Ía el '1'1"'; .... . ,t �,eI1sals
'�

;:, .e, lC",. 't- Um grupo de emI,resál'ios iaDo'-n0."ieS Ol1e pret::;mele instalar êm G"r
'

'1"" '.

'd"f" -

.� -�, " ,�alau�na'inaustnae ,Iar'�o :�e sêda esteve. com. o Govemador Laudo N' t 'Ino PãJacJO -dos Banc'ej)'antes G'llia '" ',_ '
" Aa, e ,

'P T t é
" . "" ,na, reg.ae da' lta"l?"U IS 'a o municíp,io

,
brasileiro' qut m�üs' prOdo.asulos no país: uma média, anual de 600 roÍ!' "1

uz

, " , qUl DS.

VF.MDtM'·SE,

I ,)

Uma ('?S'l, ele madeira. sita à ��êt H�tiberto fluJ e, n.
'142 --, H'ARFtEIHOS. 2 lanchas ,conrph�t.as p�u·�, p��"caHà.
'J':ld0 ('>11), pcrfejto estaclo de lwva. Vêr' e tratai· no ;m�smo

!elH.l'-;l'ê· :.0;
- ;

;

'.

o �STÂDO, Flotia�ç,I)Ii�, �u8rt�*f�ira, 1� di ag��t� dt 1�'11 - "Pá,....
l:. '" t '

I

.

• &oreta:r'� da Fazenda, �tl"a.v�
�U Departa,mento d.e Fiscalização, fêz
PUblicar na ímprensa, no iDic:io do
corrente mês, comunicado através do

qual ínteírava os contribuintes da rc
,gião da capital que �ria empreender
uma operação de Iargu envergadura,
com a concentração, na área, de qua
se uma centena de agentes do fisco.
Estas operações, via de regra, são
marcadas por uma

I

pomp�sidade, e

lima conotação repressiva que
'

não
servem ao objetive a que se pro
pêem. Valem mais como elementos
dntímídador e pubheítárfo e conse
guem, quando muito, uma melhora,
episódica nos ingressos ao Erário sem

'que isso corresponda a urna efetiva
mudsnca de rnentauuade p'Ol" parte
dos contribuintes que insistem em

descumprn- suas obrígações ríscaís.
A êste panorama se acresça a natu
ral" tensão que se esta.belece nas re

la.ções fisco-contribuinte. que se
anormalizam ,quando deveriam n:uir
com (I uma natural sucessão de causa
e ef�ito.

Já, é clássico o exemplo do Impôs
to d� Renda de alguns anos, ocaSlao

em que, à frente o' trêfego dr. Tra
vancas, iniciou uma: operação que es

poucQu 'nas manchetes dos jornais e

nelas permaneceu por certo p.el·í�Q.o
de tempo .:_ e. período necessário pa-

, '

I'a que todos se dessem conta de que
os 'meios utilizados eram na ;verdade
muito pouco científicos, angariando,
ao invés de arrecadação, apenas no

toriedade, para o' referido funcioná
rio.

,Assim; aguardamos .os resultados
práticos da operação anuncí..lda' pe
lo fisco catarinense com as r,eservas

mencionadas. Decorridos, contudo, 15

[fias do: seu íníco, já se pode afirmar

que os 'trabalhos atualmente em CUl'

so na ,área de Florianópolis não vêm
matízádos 'pela lígeíreza e superrícía-
Iidade que caracterizam essas ações.
"� agentes da. Secretaria. da Fazenda,
dirigidos para estabelecimentos cujo
comportamento cadastral está a in
dtcar o surgimento de Irregularída
des, não se limitam a lançá-los em

débito - antes1 através de um pro- �I

ceSSH Fiscal recentemente introduzi
do" analisam ao IÚvel de detailic o

comportamento do contribuinte visi-
'tado, às vêzes tra,çando um perfil
econõmico desconheddo a.té do pró
prio interessado. Essa presença apoia.
da em recursos técnicos I� suscetível
de, a curto praz,o, inicia.r uma rever
são no que diz respeito ao comporta-

'.

mente dos ,collt,ribuiIttes relapsos, no

território catat'iuensc.
É

,
.

surrado o axioma segundo
qual "quando muitos não' pagam,
poucos pagam muito". As, grandes /

indústrias e dezenas de ramos do eo�

mércío, pela própria tipicidade de
suas operações, não possuem a mi
níma condição de se exonerar do pa
gamento do imposto. Disso se apro
veitam os que, pela natureza de suas

transações, ,julgam-se fora do ·alc�.n-
ce das diligências fiscais.
Com vistas a esta última parcela é

que a Secretara da Fazenda, em boa

hora, está tratando de aprimora.r os'
seus trabalhos de investigação ríscal,
A Operação em curso na região da
Grande Florianópolis é um primeiro
passo, do qual, sem dúvida, os efei
tos iniciais estão se. fazendo sentir.
Mais importante será a, realização .do
Censo 'I'ributário, já eUI regime de
implantação, que possibilitará uma

perfeita, aprop'riação do panorama
contributivo estadual.
Num DIOlnento em que a tecnolo..:

gia, e a computação de dados presta
insubS'tituiveis serViços aos adminis
tradores, é grato registrar que a Se
cretaria da razenda os está utilizan
do 'em benefício dos contribuintes de
Santa Catarina.

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

, I

cientizadas, aos objetivos do mais <!m
pIo' desenvolvimento sócio- econômico

,

dv Eshtdo. Ntm esquece o nô\;o Ipresi-
dente da Federação das Indústrias de
Santa Catarina. a conveniência de
"atrair à c.omunidade cla:ssista as gran
des e �sparsa� regiões g'e�-ecotiômicas
dô Esta�do, ond�, Ó'$'indicalis'mo inexiste,

. J ", '.' ,

(' o hQmem de emprêsa \rive e age num
,

isolacionisrpo prej udicial ao, espírito
'd<'. 'ép�a". , , ,,

.. '
.

·,$em" dú;vidaj o "espírito da, época"
se 'caracteriza' 'pelo iínperath:,o da coope.
ração, da uili�o :t!(/ "enel:gias·" e vonia:'
des inteLigentes, visando' a uma ofensiva
ttnida, no rumo de' maiores esHi�íos para
o desellrvol�imento' catatinense. "Só
assim, congregados em tôrno de aspi
rações comuns,' permutando ,experiên
cias, fuiú:lindó sentimentos,' uhiformi
zímdo atitudes,' 'terão 'condições natu
rais : de ajustamento, aos ' reclamos
hódiei:nos". " ;'

"

�, !' �,'

;, De sua Parte,' <) ,sr. Calilos �id Re-
l!a�:k deiXei' ro',:cdr,go" berf.e ttamente cerio
de 'qué, foi '�Ú.Ih president'e de diálogo".
:N,à'� vérdad��: sempre o ,riin�: dinâm:ico
� 'abertô' is,�olicitaçÕes' do �omento, pa-

,

�iOÍllÚ e, ��sse, knípe'nho,' cO�lfess'a ' com

siflicb'idaqe;:�manteve de, maneipl' çor-
.;':, I

, \

.'_t'

'>! :
, '

em o e coo erar
o ato da transmissão da presidência

da FIESC pelo sr. Carlos Cid Renaux
ao sr. B�rnardo Wolf�ng Werner, recen
temente eleito, possui aspectos que per
mitem comentários. A ,troca de discur
soo entre, o antigo presidente e o seu

..
• '�" I j t

s:ucessor, e bem :assim a palavra do Go-
l' 'k',', "

'

,�tJ

yerna,dqr Colombp SaBes, que est�ve
Pl'e!lcnte à' ,soleniçlad�: abrem .ensejo a

('Q11siderações oportuo.�s: Íace ao esfqr-,
(ç�; que, �� ,�u�de a'o ,dos �etoi'es ;oi,icfais,'
para o êxito do J,:'rojeto Cé!.tarine11'Se de
, I· " ", '

" :.,

Dese:q.volvijn�n�o, como express�o do

i:Htel'ê�se ,da. cq.muniqá-de bai'J!iga-verde .. "

,Na 'sua, o�ação, o sr .. Bernardo Wol.
bug, 'v:erner, aludindo a fat'Íl"es ,i ndis
pensáveis à ..expansão integ'rp,l,de Santa
Oatarina. propugnava "a melhoria,;, em
escala ampla e: profundai da' 'p.i"'(Ydutivi
dade, pelo ;êsfôrço 'COlljugr1do" ela livf'e
iniciativa é dos Podêr,es �úblicos,' nos

seus hlÚltíplos 'campos de atuação". E,
r;ài·tin.do de qué�, assume' as reSpOI;}
B�:bjlid'ades;' de' diteção .'da FIESC, com

'bdlúêllC:üi' ;para ,j sensibi1i�àr,' �tn favot,
ÜCsSi eéÍusa, a Írente: ind'..�strial de San

t;l 'c�tái;in'a, 'essas ass�l{i.ya:s' loeforçam
�.� 'e�petanças dos" �rLle! 'como nos', nun
é2: duvidaram de ,que ",as' gtandes \em
Pl'êsas privadas vi�ssem' 'a .

�der.ir,: ç'qn$:

"

"
,( ';

, ,

f.,,: ",'

'j , ,\,� ,

�,
'

,

\
" ,

"1

•••• ,' ,
1

.

t
í _

') 't
" -' 'ii

São Paulo, 1946. Reuniu tôdas as

ecopomias e resolveu comprar wn

caminhão. Hoje não sabe TI'lais expU..:
cal' que 'tipo de louc1:iJ;a o assediou;
mas na ocasião nenhuma idéia 'lh�"
pal'eceu tão promissôra. Pelos seuS

cálculos" o caminhão pagar-se-ia em

seis mêses; em dois anos, contaria
com uma mini-frota,; em cinco anos,

s�eria o Rei do Frete; dez 'anos de

püi$, aposentado aos 31 anos, iria se

dedicar;� viDho e às mulheres.
'Naquel.a noite do inverno paulista,

tio �ntanto" ° melhor que tinha 'l). fa
zer ,era recolher-se à pensão, p()is a

base da prosperidade é o trabalho
continuado 'e na mádrugada seguinte
as '; estradaS o espera�am.

�:�,s, quiittro da :madrugada, mal, des
pérto, deu' o· pr�meir'o passo' em dire":
çí;LO. à fortWla. A' neblina' baixa, alia
d� 'à �scuridão, transfolmava a Rua
dos TiIribiras num sítio faf).tasmagó
ric6. ,Tão irreal'. mesmo, que teve a

impressã.o de que o caminhão sumi.:.
rà. 'Taivez' não o tivesse deixado aqUi,
�

':

sitn 'ali.' Subiu e desceu a rua em

puta perda. Aproximou -se de um

guarda sOI?-olento:.
- O ,senhor, por um, acaso, não vil).

um camin�ão que estava parado alí?'
, O guardá. ·custou a se apropria,r da
exata dimensão 40 ;C3.SO:
-:- QUer dizer que o senho� p�fdeu

U�l1' cànlinhão?
,Elitl'e parênteses, o roubo de veí

cl�ilos., em 1946; era uma t�ansgres 'ão
tao rara quanto,. digàmos, um assalto

a. Gasa da Moeda., O guard2t olhava a

chave, agora inútil, chocalhando nas

suas mãos, ,e de�idia interiol'II?-en,te s�
o levava prêso por embríaguês ou

10ucura. Antes que, 'àlém do cami
nhão, se, perdesse, ,a ��: próprio, des
conversou e foi procurar apô�o mais
consistente.

Na Delegacia especializada;; nar
rov, a sua desdita. Tranquilizaram...;no;
afinai, aS. estradas' eram poucas e

ruins, � um caminhão carr'egado não
é coisa que, se consiga esconder por
muito _fe�po.
Na verdade, três dias depois' era

chamado. Uma forte pista indicava
que o veículo tomara o rUlno de Mi
nas, m�is precisamente do TJ'íangu
lo Mineiro. 01n,os brilhando dé ansie.
dade,' ,inàagàva 'qual as pi"ovidências
já tomadas.'

, ,

� Bem. " Nós não. temos, condu
ção e não há "nenhum' agente q� se

possa desloqar, até lá ...
-�Mas como?: E enÚ�,Q?'
Explicaram-lhe que se êle fretasse

um aviíio" talvez mn comiss'ário que
estava de férias' pudesse, au�íliá-lo.
Evidentemente, se acertassem 'Ulna
co�t,rib>uição, de, vez que o. comissário
não tirlha a menor obrigaçãb" e tal'. ..
Não _Pensou duas vêzes. O comis

sário ;pooíU àlto, o avião estourou
teto, mas era.' o caminhão 'ou nada.
Incrivel como' foí, 'o fatô é ,qu,e o cq_-'
minhão se encontrava em Uberlân-:
dia, num pôsto de gasolina. O comis- '

dial e tranqüila as relações dos indus
triais catarinenses representados
pela FIESC - "com os podêres consti
tuídos, nos diferentes níveis, de govêrno".

Tudo, pois, indica que a classe
ir,dustrial não se furta à mais ,vi,gorO$a
participação no' programa des,envolvi
mentista do' Estado e tanto melhor e

fi! ais efetiva será essa particiP.ação cons

trutiva se, corno o sugere (j nôvo pre
iídente da FIESCj se reforçar a solida
l';edad� na, classe,. pelo : si:p.Q.icalismo,

'

'porido-se têrmo ao isolacümisIílO, que
'se' alheià' 'aô "espírito da época" el: ,ao
sentido de unidade de esforços.

,c) Governador Colombô Salles', por
sua vez, ao expressar votos de feUi:!,ida
eles ao sr. Bernardo Werner, acentuou
a irilportância da' cooperação das indús..

trias, orientada por homens de eln
prêsa advertidos' acêrca àaS 'diréttizes
que a' política de, seu Govê:t:no ttaºa,
Em bús,ca dy um grande 'futuro para
Santa' Catarina. 'SimboÍízando' rio

'

aço
das aplicações industriais as intenções
dirigidas para as reais nece�sJ.dades' ��
t�n'inensé, o Governador·:antev� naquela
�olidez "o modêio e�onôniico, do d�sNl
"olvimento de nosso Estado", ,tesulta��
te dessa fusão de entendi�nento e açã�.

,

,

'Gllstavo 'Neves,,';IJ , ... ,
,,

.

I,

sário voltou de avtao e êle ,na bo
léiâ. Antes de retornar, no entanto,
foi advertido:

_.:. Passe na' Delegacia, etn São Pau
lo, para as medidas de praxe.

'

De volta, foi cientificado, -de Clue
deveria deixar o veiculo lá, pana a

efetivaçâ.o da pericla. Êle não que
ria mais saber de nada, já �he basta
vam os prejuizos inespel'ados' ,que
em muito desacelerariam a' sua cor-

/'
' .

rida rumo à abastança.
'_ E a lei.:
D�pois da perícia houve a recfi�s

tituição, depois o processo subiu à
seção jurídica, depois baixou à se'
çã� de queixas, depois .evoluiu pa.�a: o

�ePa:ta,�ento� �e bài�as, foi ,eleva10a consl(;iel'açao çl.o sub:-co.missáiio
"ad referenduin'" do 1 vice-;del�gad,�,
ganhóu as alturas do' Gabinete do Se
cretário, desceu p�ra PUblicàção',�
quinze dias depois, o camirlhão ain
da permanecia no pátio da. Delega.:.
cia, abandonado às intemperies bu�
ro�"áticas.

"Quando estava a ponto de se quei �
Xár da Polícia' pelo furto do çalni
nhão, l;ecebeu uIll aviso de' que 'esta
va tudo liberado ___;_ apÓs, é claro, o

pagamento de alguInaS "taxas". O
caminhão lhe cllstaI'a' Cr$ 43,00; as
despesa's decorrentes do roubo, Cr$ ...

18,00.
' '

Vendeu, o cam�ão desist�u dai, ( " �,

fortuna fácil e rápida: e ,enÜou no
ServÍ<;:o' Público.

, ,

,". Pàulo:da Cosia' Bamos

/

o

Empresários & Políticos
Os acontecÍl'Qentos Iígados à eleíção e posse da

di, t
.

da FI"eSC na;'o deixam de interessar de
nova re ona

'

I

<;erta 'forma. aos �etores p,olíticos estaduais e reper-

cutir mesmo COIll regular intcnsidap.e' nos basüdo

res pa,rt$rios. Os líderes po],íticos, arenístas que
, -'.

'

.

d ,,4-.-i. I' Bernardoassistíram. a mvestídura do m us��a '
-

Werner e seus companhêiroS, de. direto�a. no co:'

mando .daqueía entidade 'e'(np�es�:rial," pelo Inenos,.
deixaram patente a sua, impressão '�e"'q,:,-e o ato te

ve outras conotações, além: da rotineira mudança

dos quadros diretivos da entidade.

Os mais afeiçoados ao episódi.� ::observaram que

foi esta a primeira vez, em tôda a�bistória d3t or

ganízaçâo, que, a solenidade> 'de, posse de uma sua

diretoria se revestiu .de tan� �xPectatiya' e ínterês

se público, � ponto de pOlarlZar"a,s,'at'enções inclu

sive da classe politica, .àll presente 'através de por

tadores de mandatos e' dirigentes de partidos de

vários quadrantes do'Estado. E ,que tsso, a par na-

'turalmente de refletir o prestígio d'a,
"

classe empre

sarial sempre desfrutado' perante a opíníâô públi

ca evidenciava uma nova etapa que se está a ínau-
" ,

gurar no Estado, com maior particípação e infJuên-

cia na iniciativa privada 110S destinos politico-admi-
nistrativos.

Sem que tal entendimento importe em apreen-

são dos setores politicos, o fato é que teria ficado

nlais que eviden� o marco iirlcia.l de uma mudan

ça de mentalid�e quanto aos assuntos de nature

za' pública, que � última análise representaria a

abertura de 'oportunidade a, uma �fll}ência mais

.. decisiva das lideranças empresariais na esfera, po

litico-adnúnistrativa. Esta mudan�, a.liás, , estaria

em estreita, ligação com as diret�es do nôv() go

vêrno 'estadual, 'cujo chefe, o' erigetlhelro Colombo

Machado Salles, prefe.re ser na administração do

Estado antes de tudó um técnico.

A ês�e modo de, colocar as' coisas o líder go�

vernista Evaldo Ámaral chamou de integração dos

empreS!ários na atividade política, demonstrando

coin isso a. satisfação de sua classe diante dessa nó

iVa tendência que 'parece' surgir no Estado. Na ver

'dade - e talvez o líder' governista a�si� quisesse
siip.tific'ar _ estaria a redenção da própria classe

�olitica,' 'cada vez' mais éonstrangida, nos, úlrtnlos

�aÍlOs, pela fuga g1"ad.'ativa de valotes,: talve7í Dles

�o
'

pelo I desprestígio a que f,oi e1n certo gTa� �ele
ga� pelas citcuÍlstãitcia,� do inomento. Dai ser -:-

" " \, ",

ou tudo ibdica que seja - um bODl Ilegóc.io aos
. '

PQlítiCOS ,Ceder espaço à I �ilf�:uêI:l;c�a que estariam

destinados a. exercer os lide�es empresariais do Es

tado, pois is�o V�l"� �111 benefício dire�o da a,tivi

dade politico-partid�l'ia, boje mais do que Ilunc.a

'�ess���tida d�, wna' maiÓ� p'articip�ão popular .que·
� ,

• II
"

' ,
I

lhe propicie a indispensável, autenticidad,e e legití-
,'" 'I.', "

,

"

" '

inidade representativa.
� , '! .

"" :
j �

" ,

,r.rRIBUNAL DE CONTAS
':', " I

"

'; .

I,_. ",;

,O deputado, Zany Gonzaga, da Arena:,' iridicou,

,ont�iri. ,comp ,fatot� negativo do atual :G�'11,O .;_ o

únipo, ,n�, suá, opillião _' :3t éstrtrtura do Tri�UÍl-.t1 de'

Contas, ,'ao 'titi,al responsa'bilizou pelo attaso no an
d�en� de obras púbÜcas. "Se o TC �ontinuar ,com
� ,me��a,','estfrl�u;�'; � 4isse � u� Go\'erIla�ot Co-

, J� '1 ..,' -',
�\'. �1 � ... '.' l' i ,

�

• ....,. . ,
' : '.'

•

r�n,t�o' ���,e� po��:r:,�, �nc;tlhar o: biú'co ,,� Illeip.·ca.-
"

'nh"
' '

9ll "9,,.': '" '"",',

;, 'N�:':, '��'�nio 's�ritjdo '�e 'pronunciou: o deputado
,h�n�Jit'o> ±e��Zi�, (d� :Cárv�tiio� '�ce:-líd�, do' p�tÚ
'do' �ittiacionist�: "6.que,imo se::,'entende ê que o TC

�

, .,' ", ,
. {...; tI,.':. \ �

.!' :,' �
" '! I)'

'

�
'. '" �.,

�! • t!, '

fique. 'com' p,rocesso� sob'reestados, emperrando
muitas vêzes o, bom andamento dos serviços e o

progresso do Estado. 'E o que mais estranlla é que
só agora prOceda' desta maneira.".

, ... .,'.

BRA,SILIA

o Senador AntôÓio' ;Carlos Konder Reis �eftl
audiência ma�cat:b, cOm o Presidente M6tllci, na

Capital Federal,' 'p,ara os próximos dias.' Entre os

assuntos � serem tratados ,na. oportunid�de cons-,
, I, '.' '. '

ta� aspectos"políticos e econômicos de âmbito es-,

tadu�l.
\ ,

BR-IOl

"

'Jh�ase 'dô deplltad� J:)e-jandii Dal»asquale, líder

do, �B� 'a respeito dá inauguração dá rodovIa BR-,
'. 1,: '

101 em: soló catarinens�,' preVista par� amanblã!:
-,"Esta é' a quinta inauguraçã,o. E ainda haverá

, . \;,

UÍua, sexta, quando ficar concluído o trecho P3lho-'
ça-São José.,'

,CAMnORIÚ

'Dep�iS de sedi�r o }() Encontro Regi'Onal de ,Pre-,\

sidentes de Assembléias' Legisl�tivas, DO último f�ll
<:Íe se�na, Calnboriú v� agora setvir de palco, no

próxinro, ao IIIQ Encontro Regional do MOR. A êste
C?ficlave estar� presentes dirigentes do p,artido
opO;Siçionista do Valc do ltaja:í e os hOIllcns ,da
qupula partidá:Jjá,� já �gora com a disposição de tra.-

....
/

'� 'I '
,

�ar 'algllluas diretrizes' práticas para. a OposIção no

Estado. ' \

Sérgio Lopes'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



catatinense Campeá6 ;:::�: Turismo·
me refiro a Santa Catar.ina�', emprêgbs:"', :'�;::�',':':'.:,: te'm', sua"- remo poss� material

,. 'E, ll�t:escellJo.u, "co-m�, ,:.p
humano, se hão 'Ín�li}or, ,

"material. ',h�manó ,que:>;�iS-
pelo me�()s" igu�l ,ao da"" ,pom'qs �q,!-i' em San41�',,:mi-

M'I·s'S· d I·'a 4 CI-esc· e'XpoGuanabara, pois" o q'ue' tem " "tarina", 'se' tiv�ssemos '1n�- '
,

de melhor lá, é' o' �ate�'iál ',lÍlOres condições'! mat�1�is"
;:

I' •
,

\

fl'utuante e' assistência" ào
'

,,"e '�<le assiStêncià" ,vort��fa-' ,

Fatleia� pois' os reinadorés. " ','�oS 'a' l}6s'" destacar �:::':r�; retCurom, 00 PEastTl'°ADCíllOiO, dGal_aDni_- r�ncesade lá são quase todos, de mo;' comq ,já consegu.WfQs '�
OijÜ'os Estados, na ,sua 1Í�u,tras temporadas." :t.',:':"" Meta Publicidade, Rádio

maioria de gaúcho�" cata-:,. '," ,Concluindo, disse w�,p-tÚ�' Anita Garibaidi, TV-Cultu- e'· a'tra ça-o'rinenses', ,mineiros" para- ,.' , "l\i.mtze� ,"etitou muito ��:�.t��' ra e dos Hotéis Oscar 'e
'

nael�ses 'e alg,l,111S paraiba- 'I f�itQ no Elamengo.- .'oodé', SWienson, realizar-se-á, em

n:os,. Para' ,se ter qma idéia, pr�tendo perma�e�r r.'�ór' Florianópolis, no próximo O centro das Industdas

màis clara, basta dizer, que" '. ,nÜus 'ttê$ anos" e d�poiS dia 4, a final do Concurso do Estado de Santa Cata-

na ,última seleção 'de remo ' ,'v9i� para �a. PertnaIie�.e� Miss Turismo de Santa. Ca- rina - Ciesc, - comunica

da Guanabara, :'apenas 'um'; 'ré[ em Florianópolis, :ri�sfu� ,tarina do ano de 19'71, cuja que' a França, através de

remador era carióca.' Quan.:. ,'," 'lieériça, até O ,Pt'óximQ\dia�:, vencedora participará do sua Embaixada no' ,B,rasil,
to' ao� barcos o meu Cl�be:) ,25!' ",<lu,ando

"'
.. ;ret({r��r�T,�·,:���',· ': Concurso Nacional a ,ser �,romo�verá durante o pe�ío- S-�Iô,r de 'lu,formar.ões'

(, atual,,,,? Flame�gol ,como 05"'" Guana�<tra, I.' 'p�rà ,re�p,f�r�' realiiado na GuanalJara. do de,9 a '20 de setembro, " �

de,mhls 'da' Guanabara, pos-: meus' treinament.os para:-:.ó";' Já confirmaram su.as em São Paulo, a Exposição l'HAUGURA'CA-O DO' 'TRECH'U SUL DA
suem barcos fabricados pc- Camp�onato'C�rioca t'i��:�de

'

presenças no Juri, os can-
Francesa Industrial Técni-

"

'

'."" -

'

las melhor'i!s fábr'lcas 'ita-- ':,1971, que se iniciará, 8J5iqe,' tores Taiguara e 'Otávio ca e Científica, com mais
,"

,

_ ,BR-IOI � se "I,
lianas, stilças e de �utros

.

seteni�,ro ,:/ "�indouro, <>��-a,s" Klemane, e o cabelereiro de 300 expositores, que se-

,I' ,'C, :0"M"U"Jf,' I',�C: A'� _','.':0' , .

,paíSes eurQPe'l:ls,: ''Já', assi.s,-' aqu�, <�.ão est?u' Iúe d€��pi�._, Stlvlnho, todos da Guanaba-'P rá inaugurada ,pelo. Minis- .

'tência ao, atleta, preseqte- dail'dô de; minha formá;'!" te-:'" rà e Airton Rodrigues, da tro de Economia 'e Finan- A Cheíip,', do, l6i? Distrito Rodoviário Federal, tendo

mente, 'vem ,sendO" fejt;a 1111'0 'r��ado no' 'RiacJ{��Úo,:'�, ','Í'V-Tupy de São Paulo. ças daquêle país, M. Gis- eUl
,
vista' as: ;ôlen:idades� ele 'In�ugur{lç.ão :(10 h�êcho Sul

com 'muita, c'ons<;lenCia" num "doi!; se�, com ot1;I;a_"/<:�, Além de participarem do card d'Estaing. , da 'BR-l0-l -',se 'a, Jer lugar' ,no pró-xÍl�o dia 19 do cor-

nós do Flameng� dispomos, ',', 'quinhb' ,que r�uto ser;;�rtf,'
"

JúrÍ, 6s cantores, Otávio O ,local de"tinado à ex- ,ren:t�, ,�,:' 'à vista, ,de det��iIii'l1àçõ�s: superiores, torna pú-

,qe alojamento,
,-

a�le:hta-".",'"gra�de,.ten;lador"e qu�' ie-_:, Klemane e Taiguara par- posição: é o Parque Anhém- blico'que:
.

I' ':,', ,

çã_o, assistên,ci�", méqic?-:" :, -ria grandés' Po.ssibilid�&�s ticiparão do show que in- bi, ficando a mostra aberta ' ,

'

1. O· trân�lto entre a Pdnte :-d� Eio Mampituba (Divis';
dentáda" massa�st�,; <'�',',,' :em" qu�tq,\-lJ�r ,centro, 'in?l��: tegrará o ptograma do Con- diàriamente das 14 às 17 SCjRS� ,é·;�'. Acesso' Noftf �d� :'SriCiuÍJ?�:' (Vila Nova de

ainda, no.'? al'r�nj'am bons sive' ,no "Rio." : : ,,�
..

j:: ':' curso.
horas para ,co111pradores e Içara), será interrompido, naq\lela: ... �ata.'
técnicos e das, 17 àS 23 ho- ,2 . .o "p�ríodo de interr'Úpção, Será de 09,00 horas, às

.

M, ,
�

4 \'
• "

12,00 horas. " ,''','
. ,.

',"',," , '

� 3." 'is' �Jt�fldades":esp,oolálfnenfê' :�onvidadas e muro.
"

daR
'

clase":i��speí;tiv'as;,��rê,d��Ciai�';:·,'s�tã' perlp.itido o tráfego
,.

,
h 'f • !.\ �, �. .' � 4' '. • \ �. > � l'

, ,) I

" de 'acôrd'o ,êõni,'-o,,-pÍano',:traçàdo;' ", , " ,

" .•
, "\""""�,,,,,,lJ'" ll.�"'.,.,�.,'t.� ..• I� •.

'

,

, ��O!�áp.óp61:;iS;/)'6.":<f.-e' ',Agôsto",de ,;197,1., ", '

i ".", ttiíd.�����à� 'M�'f�í'úes"I'dê,'�Quz!í;:,Eg?, Chefe do 169 DRF

\

,:. ': ��"./}{;;).j" �:: ,} :;.�: ;�,�>:\,;>':; . .,..
.

F�._r

��S�ft�V:'a�i"N�:·\ÍlL·�._.. ,.��

. " '.

O'E$TADO,. FI6ri�ó,oIie, flu�rtà·f�ir., 11 t;li ai;�atq' d, 1'71 _.Pii. !
� ,

I
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1

.
'
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,
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•
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�r

r�B-lu�l1le�"na�u-"&�:H"'G�·eô�tê"�"\&__"'_""_"Cõ�:;isa__'__:s..........--,
,�" �".;�.C'!

I

• •

• � �r< .!." : ': r
:

EM DO�E PEQU�NA...
' , " ,'o

,

- Artistas do Estado preparam
trabalhos para a Segunda coíeüva
de 'Mtist� Plásticos Ba�ig3JIVerdes.
Loeal. de nôvo, Ç�l� Gomes. �:
outubro.
- Cooperaüvqs Médicas e' Hospi

talares aparecendo na capital e di

versas cidades .catarinenses, a exem

plo da fundada' em Blumenau. Visam
congregar os 'médicos funcionando
através de convênios para- a presta

ç'ão de serviços a�� empregados de

emprêsas., ,

- Imprensa uíscou.. na sexta, a

convite de Alexeie B0,ris Rogoschin.
Do salão .de chá do Aquarium uma

olhada no nôvo ..ambiente noturno, o

"chez Viktor". Comernorava-se, tam

bém, a estréia, de,'Nalva Aguiar, can

tora paulista, ao' Som, todo bom,' do

piano de 'I'oninho Dutra. ,

- O ruo, a' partir do. ano que vem,
poderá ser a sede do. concurso "Miss

Universo". Entendimentos' estão sen
do realizados com os promotores do

'Concurso em Miami; 'pàra. comprar
'os direitos da festa.
- Jaraguâ do. Sul,' esta 'semana,

contemplada co� o curso "Funda
mentos da Cultura Cátarinense".
- Lindolfo Bell representa BIu

menau 'no corpo. de jurados', do Fes
"tival de Teatro Amador, que se rea-

liza na Ilha.
"

..- '"''''''''�'''''''''''''

Luz JORNALISTA' NA FRANÇ�
rt França chamando:, Dário Deschamps

passará o mês <te janeiro naquele
pais. Precisamente, em Aix-en-Pro

vence, próximo 4 Marselha: ��e�()
nado que foi para Wl1 C$tágio em Ci
vilízação Francesa. O convite partiu
do Consulado de Pôrto Alegre, após
analisar vários candidatos de Santa

Catarina e Rio Grande do Sul. Quem
é quem: Dário é professor de Portu

guês; ligado à editôra Vozes, de Pe-.
trópolis, e, 'aos domingos, reforça,
com seus escritos, "Blumenau &

,Gente & Coisas".

DUAS DE :ITAJAf - O Presidente

Médici, atendendo reivindicação
apresentada quando de sua visita à

cidade _portuária, autorizou a doação
do prédio da alfândega para a mu

nicipalidade. E mais:' a caixa econô

mica federal vai emprestar 400 mil

cruzeiros à prefeitura para o tér

mino das obras, com prazo de 15

r Teresa Cristiria Kirsten. Tereza, do anos para, o pagamento. A boa no-

Jorge Ben. Cris,tina, do Chico Suar- tícia deve-se ;ao �enador Antônio

I • que� Kirsten, do dr. Osny Gil, seu Carlos. Recorde-se que o' prédio da

pai. Slumenauense? Paulista? Talvez alfândega, principiado em '1957, pa
carioca. Sei lá. Morou ..aC!ui; hoje, rou em 59, abrigando capimr e muito

em ,São Paulo. Enfim, se a gente já limo até os dias de hoje ... A popu

fôsse em off·set, êste cantinho seria lação da cidade praiana vai receber
muito mais pinta.· Está aí, para .que melhor atendimento médico. Isto

melhor? Dezesseis anos, bonita,' gi· após a Prefeitura e a Secretaria de

nasi,ana. Em suma, Tereza Cristina Saúde, assinarem convênio, na pre-

,K�stjen. (Jânio) sença do governador Colombo ...

Gervásio

C'láudia seria o seo nome, se pudes

se ',�Ud'á .. lo. Mas como não pode, een

tentá:se com o que possui: Lúcia Ca

tarina Sanceverino. Com Tim Maia

d• .' ba,ndá, Ivan Lins no bôlso, e com_
P.ul 'McCarthney e John Lennon à

su" (diles) frente, confessa sua, pre

"ranei.', pela música americana

(m.'�mo sendo os dois últimos inglê,

sis}�,:: sem. desprezar, porém, a bra

si'l.i�•. 'E atenção, quadrados: todos

oS,,;,q...é" têm preconceitos, para ela,

sã� ''tremendos boiko-mokos. (Jánio)'
,A. .......,

•

Remo deu
,

"Não sei se surprêsa não

e maior do que alegria -

assim se expressou Wandir

Kuntze, ao falar à O ES

TA.DO - pois remando. a
I

po.uco de mais de um ano"
'consegui um triunfo que

outros têm alcançado de

pois de longos anos' de

allvidades."

Ao 'fàlar :?ôbre a der

rota do dois sem, em Cali,
qisse Wandir: "Perdemos

- Milton Teixeir,a, também
do Flamengo e eu - por

inexperiênc,ia, era nossa

primeira
- provl internacio

nal e fomos vencidos por

,ótima guarnização Argen

tina, que era favorita, da'

,prova."
,Wandir Kunlze, tem 20

anos, 'morava na Agronômí
'ca,' iniciou remando no chi

be Náutico Riachuelo e �

em abril de 1970 transfe

riu:se para o, Clube de Re

g'ata:s Flamengo, da Gua

nabal�a, pelo qual sagrou-
. se campeão' do', oito' �e' v ice-'

campeão doo dois com.'Ain

da na temporada de 1970,

conquistou, ,para Guanaba

ra, o cam�eol1ato do 4 sem

timoneiro.. Convocado ,pata
os Jogos Pan-Americanos,

integrou as guarlllçoes qo

Çlois sem, e do quatro sem,
.

sagrando-se vice-campeão
l�O dois e campeão no quét�

•

.
I

tf6 - sem, bacendo por maiS

de barco e meio a gUaI'nl·
ção Cubana.

'Quanto ao nível do noS

so remo." cODlJ?arado com, o

dos demais ,,' patticipantes
dos Jogos, declarou: Nosso

I

tlÍvel, tanto físico como

técnico,' presentemente, 'e

quivale () da' Argentina c é
.. "bem' m'ell'lOr do qll� o da�,
,demais equipes que lá sé

, encontravam, inclusive, me

lhor do, que os america

hos, qut! ,fiseram pl'opostas

para o nosso técnico ir pa

ra lá e procuraram colher

,to.das observações possíveis'
dêle e de nossos

\ remado-

res."
, Fazendo

.:' \

um confronto,
com o remo catarinense é

o. carioca, afirmou, "nosso.
,

- quando eu digo npsso,
/

. .;_
�

. ,... ,�.

, ,}
'
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'

�

\��.: � '" : �
•
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I t
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de' Miss Turismo desfilarão

'em trajes de gala e típico,
participando Florianópolis
'com 6 candidatas.

As candidatas
)

ao título

,',
.. :;.:', ,
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,:
, -.�. :.:

I
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,

rI �
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, Segundo a Portaria, a ta·.

refa compreende o levanta..

mento dos recursos huma

no.s, materiais e financei

TOS, nas áreas dos ensinos

\ comercial, industrial e

agrícola, no prazo de 60

dias, a contélr de 13, de
agôsto, pro.pondo, em for

ma de projeto, a fusão dos

setc;>res jllrisdicionados em

um só ,órgão de represen

tação�
! O professor Hilton dos

. Prazeres também está au·

tdrizado a representar o

Departamento de Ensino

,Médio junto às autorida
',' odes do sistema estadual de

MEC indica
':.:

.' inspeto
"", deaensino
�
:�: :,,�

. ,

�
. '

, ,

o Diretor do Departa-
, ,

"

STABlll�iI"[�P1ÀnAiI ;;�
".!

mento de Ensino Médio,
do Ministério da Educação
'e Cultura, professor Paúlo

José Dutra de Castro" de

signou o professor Hilton

�,o.s Prazeves, Inspetor do

Ensino Comercial em San"

ta Catarina, para coorde-

,nar as átividades perti
nentes aos �eus órgãos. no

Estado.
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apena�
25�OO

de, entrada.
'Saido em

até 30 meses
€
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SORTEIO:
29 DE DEZEMBRO 1971 ,

Seu Volks zero, km vai custar o preço de um té'e�hlor
Philips Stabilimatic Planar Cér�bro Eletrônico.

''\

�
. I,;

'APROVEITE!
.' , I '\
'o:' ': ',� ensino, visando a implan-
: :,:: '��..

'

,'tação da reforma de ensino
� "�, de 19 e 29 graus.

,

As Prefeituras ' MU,nid-

pais que, não requereram

até o último dia 10 ao. Mi

nistério da Fazenda o re

tôrno das cotas do Impôs
to de Renda de 1965, não

poderão mais fazê-lo, A

informação foi prestada
ontem a O ESTADO pelo

Delegado Fiscal em Santa'

Catarina, Sr. Heitor Fer

rari, acrescentando que as

participações das Munici

palidades daquêle ano fo-

ram relacionadas em Res

tos a Pagar e no ano pas

sado foram li�adas atra

vés de crédito especial do

Ministério da Fazenda.

Os processos de solicita

çao dà cota relativa ao

Impôsto de Renda já tra

mitaram pela Delegada
Fiscal e estão sendo enca

minhados com os lrespec-
"tivos pareceres _

à Sub-Se

cretaria de Planos e Orça
mentos. Nêstes processos,

os interessados indicavam

a agência mais próxima do

Banco do Brasil, através

das quais as Municipalida
des receberão as 'verbas de

retôrno, ou seja da ordem

de Cr$ 22.000,00 para ca-

da uma.

ras, para o público, 'estan-

: do prevista tôdas as fadli
dades e, distração. aos visi

tantes, incluindo restauran

tes, ,cinema, ãesfiles' de mo

da, e outras.

Móveis em estilo onlonial das.afamadas indústrias de

São Bento d� Sul: AiTEFAMA, 2.IPRlNaO. WEIHER

lV.tANN" e HENIUQUE,RANK. - Preços de fábrica. Entre

ga a domicílio. '

Brevemente no- Edifício "George". Buatim", à Rua
"

I .

Nereu Ramos, esquina com a Rua. Paraná. - ,O COLO·

NIAL: um nôvn amor para o .. seu lar!
'

I I , '.

Meu.sw l1tuado' ao, lado c1a Prla�" Sanlo& andra-

de PM de entregá, março 'de 1972,' com as mensalí-

I
dadé� acima sem entrada, financiados em 15 anos

o

.'
_,

, .......

as suas ordens.. "

I sn SANTOS ANDRADE
-

� to. VENEZA -

ED.' AUGUSTO �RbNrO) ,'� zn SALDANHA Dâ

GAMA (finànciado em 15 anos)" -. ED. VILA RICA

- ED. l'ASSIÚO' - En. TANGARA - ED. MVRICI

- En. DOM·: IG:NAC.IO --: ED. ÀRAUCÁRIA - ED.

PEnN,AMBUCO .;.- $J>. PuCA DE LACERDA.
, 'Para info�II1ações 'e ven�,as A Vendedora de Apar·

o ,� '" •
,

tamentos. Santos 'ImÓveis Ltda.: Práça Santos Andrade

n. 39 � 19 andm. .;. io.nes 23-��53. 24-1�. 24-1491,
24-1493 e 24-4462' - Curitiba.

Horário das 8 às 19 hor�s, inclusive" aos sábados,
, don:H�go� � ieriâdos. Não fechamos nas refeições. Em

Floriallópolis.:à�, pep�t��o '�d� Vie��, 24 - Pantanal

I eon} Otávio 'A. d� E,spít�to Santo.
;

SALAS� ALUGAM-SE
Alugatn-S':'; dtlas ,salas .con,ugadas e uma sala pequena.

sepi.irad� em 'Ponto, ceptral, de, frente, 19 andar. Aluguél
mW'éo'; Vêr e 'tratar coon Dr.' ,Agamenon, Travessa Rat·

o
" d'

•
'.

,
' ,L

cHi. B: esquina, Rua J<?�o' Pihfo�, em �r�ilté Hotel Royal
1,',

DISTRITO,," RODOVIÁRIO
, "

FEDERAL

'Transportes • R.�resentações, I:-tda.
, Matriz - Florianópofis: - R•. d. Cohcórdia, 27 :'� Fone 6533

íJ4t Santa Catarin,a par. tOdo' o ��asii, -,:'Carga� M�d�nças' • 'Encomendai

.

.LUME.'U, ..•.
:
,<'; , .' "

Rua João Pessoa" 1.450 - Fone 22-i7..so· ,

. , ' '\'
�

'..

CUIITIBA
Rpa Bra.s1lio' ltiberê, '235: - Fone �6-78' " :,

sio 'PAÜLÓ: ,.'

"

,','
Rua Guaean�zia, 621: �: ,Fon� 2:-92-1�..�, ", ' .

Entregas rá,pid�s para to�o !J' Estado:"�� 'S��ta,'.éa�j:n:�,'"Para� e. São Paulo

.. APOSTILAS GRATUITAS .. MATRlcuLAS ABERTAS.

CURSO MESP
--- ----,

Trajano,llJ ... 1.o A

Flor1anó 0115

, I

_, ...
11

1,
'."

•

,/�AO ,SE, ÂPÀVQRE, 'BICHO i"
Om �PRE�ARA 'v;o�,!.
Mensa lldades aces�tvelS"
,E n� iDO d lnim.1'CO

'

;',
'

SábadOs llvr,es"
,p rOfe$sar�� f' séle,c,ionad'�s'

'iI< .... \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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loterIa Esportivo-teste r 56
"

"1 JOGO 1 � Sábado - Corintià.ns rooo 5 _ domingo ..;;.A,. 'Santos x Atua em casa onde tem se saído I'
x Cruzeiro (SP) _._ 0 Cotintians América (BP) _. ,00 SanteJs ,a�ós. ip:wto bem. '0 Fluminense (OxO)

1

armou excelente equipe e tem eo-. empatar com, 0, ,Bahiâ' 1:18", 'Fonte 'ln�el;nacional" (Oxl) pe:�eu para. o

lhido .otimosl resultados. Goleou' o Nova. (OxO) venceu "0 SpQl't:, (2xO) Vasco.� Possui um estilo de JO

Santa C:I''Uz (4xl), venceu o Ceará- e '0 São Pau,lo (3xl). .Beus 'Mais, go Ieío., ficando atrás à �spera de

'r(lxO) e empatou com o Palmeiras fecentêS 'tef'ot'çáS f�zem 0t;;ima�;,alO . oportunidade para confenr, o q�e
�(OxO),-''É'''o segun�o colocado

.' �o presentações d,a�db' a
o ,��peFança �s vezes .não. aparece.. sua.e���:

'grupo A e é candidato certo para de poder resutgIr aquela
, gran�e pe poSSUI otímos v�lo:es In

I' � f�s�f final. Em São Pau10, nun- equipe. O Améric� j9g� �pen.a:s duais "e possui cond1çoes de fazer

éh perdeu para o Cruzel,ro" .tendo para participar�. seI:t_i. f>,��çura,t, :��-, boa
. a?r.ese�ta?ãO, podendo até

bcorrido empate com, regularidade. 'cançar uma' classíüoação: . Na9 chegar. a vitóría.

o 'Crtizeiro possui grandes jogado- venceu, nEm�urria: .aírída ',êmp�Lt,aÍlda .,JOGO 10 - domingo - Centro

tes;'dé nível de seleção; ocup� a li- ,êom ( ,Botáfógc')' :(0:X9J e ,','AiI}:éric�:, Esp0rtívo Aiagoano x c�ube é�e
derança :'do grupo A e é pará'dá "Mineir0 (lxl), � :, pé�d�rtdo: .

,p�ra: o' . tt�gatas Brasil CAL) - E as' 1-

'diffci'! para qualql!er a.dversário. Grêmio _(�xO)., "":Está ',em últimO',' ma vez este ano que, enfrenta
.

o

'Seu� I, últimos re�ultados foram: lugar .�ric�tisive� na
..

élás.sifieà�ã;o
' mesmo adversário. Mesmo aSSIm

(2xO) Coritiba; (2xl) Portuguesa; pOli rendas. "Q�S�ntos' teutiê málo- áitlda não conseguiu vencer er.n-
C2xO)' Internacional.

.

Partida. equi- res pr.qbablIidàdes de vitótía prÜl- pgtando quatro vezes e perdendo

libráda onde o Coriritians é ligei- : Cipalmente 'se f�petír ..
as últimas, duas. 'Ultimos resultados: COxO)

rame'rite favorecido .pelo mando "�tuá�õ�,S�t ... :�:i;.A,ni:étiCa 'pod��á che- C.R.B.;· (Ox3) São Domingos. '9
de !'camp'o�,e se répetir as atuações ,:ga,r'�'�� ,'tgtl ':'e�mpaté,: depe�derido de C.lt.R é líder da La divisão ein

anterioreS poder'á vencer.
.

.. 'com6 se 'apr�seii�ar em a�rllpo\" to- sua chave ,e ostenta grande fo:rfuj:t.
JOGO 2· - ,Sábado - Flamengo da�a é rerhota: ,í��t� possibitidâq�: Prática excelente futebol e dispu

x At1ético CGB) - Uma coisa.é JOdO S _;_ domingo - cbriUba ta êste clássico com maior'favori-
I

certa:;' o Maracanã verá uni bom x Sànta,Ctúz Ü;R} _. Es.tá aí 'a tismo. O local não favorece ne-

I
jogO.· Ambas equipes já ,se defton- chance do ,cprltiha. cOnSolid*" sua nlluma das equipes por ser neutro, I

taram diversas vezes neste mesmó privilegiâda·
\ cO,locàção. ,E'nirentà . estádio Rei Pelé. UltimÇ>s l'esulta-'\

local' e proporcionaram gt'andes o' bi-campeã,o pemambucariÓ' que' cios do CRB': (1xO) CSA; (3xO) São.

espetáculos., O Flamengo c()'h�i- viajará dó Norte pai-a o· S'4l p-ro- Domingos e; (1x1) São Domingos.
I

, "

d
." 'JOGO ·11 - domingo - Sampaio Inua' mal '. Perdeu para o SpOl't curandO' um ehlpate ,qtl:,'e' . ,evid-O

(lxO); empatou com o Bahia (lx1); as condições ·se:r:ia honvoSo. O Co- Córrea' x Moto Clube (MA) -O
I

e com o Botafogo (l:x1). O Atléti- ritiba perdeu na estréia. ,(Ox2) tru- Sampa�o �o,rrea continua invicto

co faz. campanha idêntica (1�l) A- zeiro; v�nêeu agor:�' ao Portugues� na loteria esportiva e isto tem in

mérica; (1xl) .Gremio. No ,ano (2xl)., €) Santa: Cruz .petdeu pará centivado· bastante'a equipe. Foi

;passado o Flamengo venceu por
.

o Corintians (4x1); V(}�êU o 'V�s..;. l/ice.-campeão maranhense cum-

!xO. O quadro de ,Solicjl :volta ã se co (lxO) e empatou com o ,Ceará prind.o boa" ·campa.nha. Sua defe

apresentar em casa e precisa, riiui- (OxO). Jogando 'em, 'casa. o :Cor:iti� sa, é o ponto àlta 'da eqUipe sen

tÇJ da vitôria, principalmente- paxá ba leva íriafor 'v;antag� ,ptihcipál,� do' difícil de sél' vez'ada. Enfren
::,

�wf' f'" '.' n:'Iente Q'g'·o·r··a· '. q'uanA"" S:·'.�o, du'lril;'l d'e' t� o Moto 'Clube, que foi o cau-
Jm�.'�l lcar os re orço's consegtll.;. ..�'.. "'" u"'" "'UI ,1:-' "

Çlos. Cresce lentamente de produ- ataque (C�ipir�j TiãO' Ab&tiá \ �é
.

stidor da grande zêbra do úitimo

ção e com a ajuda da torcida 'po- Paqtiito, começa: a'�értar�' teste quando venceu o Ferroviária

derá chegar a vitória.. O A.tlético l'or (2xO). 'E:' outro gr�mde clube,
.

b d f
. JOGO' 7 .. dO'm'. m'gr:'.,_ ,Gr'em1'0 x

de larga. tradição' em que pese' a
pO�sUl uma oa e ensrva capaz de _ v

,

'fi
. , ' ,

" má campaflha no'
. certame esta..;

pa\.:Flr o a.taque do FIa que já, grtda - .Qotafogo' (RS)' - Q Grero,io teve

ba��ante inerte. . Um empate fora um i:ni.cio espetacúlar" v�n�endO o
dual. Busca a' reabilitação parti

de"Minas é ótimo ,: resultàdo para São, t>àu!0'\(3xi:)·, e . .tW!éri�.' 4�, �io çipancto dá 'fase. regional da 1.a

ós .AtleticanOs. :! (�xO) ,emp�tando ,e11i �alsa CO� o-
cíi\risão do�ca:tnpeonatg 'naCional.

,."

Atlético '. (- i�1 J E�fre�ta �
. .':Beira.- �bos ,empat�ram "com o Ola.ria

,

R'1·0 o' l·r..t"çonhe'.Cí".�t B·'(jtft:9;.'nrlo�· réspectivamente par OxO e lx1. O
.� JOGO 3 - Sapado -- Internacjo� �'V "':Vu.l\ QóJlvõ "

qu'e nado'�·f'.ez .;'té,· '.',0 'mo�e,n"'tÇ>: e....... ;.:. Sampani empatou' com O Ferro··
f,lab)c Palmeiras (RS) _;_. Q Colo.. ... .tu ,

.

, pat"e (0"""0')' Am'érI·C""· do ,'D.., 1·'0'," (1'.;"1) Viário em OxO.
raQó ain.d� não encontrou ,.a , trap. .

A ao,n,;n\

quilidade que tonifi""'va sua',. eq";,;, Flamengo. O Grêl'l'iio '�em:pre átua. r.!rt"v,u. ._ . • , .' ,
, ". J\.ÁrtJ 12 -, domingo - Botafo-

pe.. Estreou em casa empatarnio mal' ein 'casa (melhor fora) mas
.
to x Treze (PB), -;-:- O Botafogo

pom,. o Flu (0x;0). e a'gora' .&":1', o'. 'D,.....
'

..
,

vem de bdns rê�uítàdos �e' lutàtã
I'" ..,"" UI J,:,IO , . .

" '.,
'.." t�-tàU a oonquista, 0:0 tetra cam-

.

ib 'Horizonte perder para o, Cru- com todas'. àS> suas f:orçàs 'para Pe.Ofiàto, mas foi em vão .. Contu-
hel'ro «(2xO).

.

O Paltnel·ra'·s
.

tev'e, mantêr' à atual:.p·til.si'çt.6 nYe' 'é Hi- .' ,

"LJ � . dÔ' constituindo-se numa das
melhõr sorte': (lxO) Por'tu-gu'esa.," vejável: 1.0 coldcad.o 'da. �h�ve B.. , .' .. , grandes expressões do futebol I
(OxO) Corintians. Ambos CQ�tu- O tricolor já venceu QU� vézes d �àtaibano tendo feito uma campa i

�:�m cumpri,r excel�ntes' campa- l3otafogo' no Mâl:'a..canã.· '·S� oe" ,:r1ha regular. .
O Treze ficou atrás

�W1as -em' certames de- grande eh-
f"ertsiva é firme o, Il'iEÜO de campO' clb Botafogo e pel'deu inclusive pa-

'JA.ergadura,. Jo'go equI·.librado' com' cóésd e seu ataque é r'ápido., Pd- .

t f',�, .,
. r� es' e nos. con rontos que tive-

o Inter procUI:ando a reabili.tação dê veh;0er. o quadro' guanabarino fatn. Quando atua em casa é pa-
iãiante de (sua torcida e o Palmei-I cOm grande faól:l,idade.

. '.

.

.

rapa indigesta para qualquer equi-
'tias tentando repetir �uas atuações JOGO iH - d01n:in.g� ,'_ Sport;1te- pe., Mas fora de Campina. Grande
anteriores. E' inais para o Inter cüe x São Pattlo �PE) �iro a .eQuipe nãO' rende o que se es

�ue pensa em classificação e' para está custando a Pqr a
'

casa em pera. Maiores chances para o Bo
'isso, não poderá perder pontos' em ordetn. Venceu '0 Flamengo (lxO), tafogo que anda a pouco tempo
çasa. Um empate também não se- perdeu parã. ,o Sant��, (2:xJ) e. Ba- venceu' o adversário por 3x1, além
rá surpresa dada a campànha da hlà (3XO'). Sua défesa é ré�3! e cie: possuir melhor padrão de, jogo. \

equipe esmeraldina. seu, ataque é rUim" Os Sanpau;Iinos l!:ste cotejo também, faz parte' da,
� 'JOGO 4 _ domingo _ Vasco x :nunca estiveràm,

\

tã9, inal: wx:n. f�se regional do campeonato na

:fortuguesa (GB) - Reforçado por Gre'mio( (lx3) Sari�o�.· Sentiu �a' cional em sua primeira divisão.
,jogadores do Olaria o Vasco co- falta de alguns tittilare� nç, prím�i-, JOGO 13 _ domlingo - Sergipe
;1Jleça a praticar um bom futebol ro jogo e n�o c�mseguiu segurar o X Itabaiana (SE) _ O Sergipe"jo�
''Com chances até de classificação lxO que lrê era favorável frente gará em casa contra o seu mais
se manter o ritmo. Iniêiou mal ao SaIltos. Sua defensiva está sério rivalj. tentando desforrar-se
�m patando com a Portuguesa de fraca embora possua um dos rne� dos 4xO sofridos lá em Itabaiana.
Desportos que vai mal como das lhorês meio de campo (Gerson, Enftenta a, melhor equipe atual
.yez�s anteriores: (Oxl) Palfneiras; Pedro Rocha e Edson). Tentàrá mente do seu estado, pela 1.a 'di-
(lx2) Cruzeiro; (l:x2)' CoIitiba. uma reabilitação e a oportun1da� visão do nacional, que tem a seu

. �,�onta com uma e'quipe regul.ar, de é 6tima para isso. Mesmo jo� favor o título de campeão sergipa
,o.nde o maior problema é a falfa gando em Recife o São Paulo de- no de futebol. Contando com ex-

',de preparo físico.' O Vasco conta- verá suplantar o adversário. celente equipe o Itabáiana poderá .

,.,�á ainda com o concurso de Alan JOGO 9 _ domingo _ Ceará x suplantar o adversário mesmo jo-
(ex-Ponte Preta) e Haroldo. Ai Fluminense, (CE) _ O Ceará é o gando na. capital no estádio Ba-
''Portuguesa poderia' ameaçar a

.

que melhor' se tem ap�esentacio tistão. O Sergipe venceu. o Con-

I �uprle�acia do q'P:a..d�o vasc�ino, entre os estre�ntes ne$te cam- fiança por 4xO enquanto o ltabai
.�P,las nao com a a.tual situação dos peonato nacional; COxO) Vasco, ana aplicou 2xl na mesma .Con
�cr.lf�màl:tJnos que liderados, por. A- >,(Oxl) Cotintians, (OxO) Santa Cruz fiança. Par-tida difícil,. equilibra
fonsinho não deverão encontrai foram seus: resultados. Sua defe-' díssima podendo acontecer uma
obstáculos para alcançar uma vi- sa é firme e seu ataqUe quando a-, vitória de qualquer das equipes. I.

��ili.::..:..-:.' ::'� = ...
, ..

_... 'certa :r>ertu:-ba qualquer defensiva.
._

Mais para o Itabaiana ou empate. I

:I"�'�����������'"�����������������.Ir,
.

,

,i,�, ::,;�'�figueirense qu.er. reunião do
=.: 'CI' ""'Conselho Arbitral�! da

,

,b FigveirelJ,se oficiou a FCF so':-
4citando com urg'ência uma. Reu:"

�iãq do Conselho' Arbitral, para
t" .......... )

tratar do Campeonato Catarinense
ora em andamento, face as, fracas
arrecadações, televisionamento de

" ).

jogos e o :desinterêsse face a .'larga
m�rgem de pontos do Amética à
frente dos demais 'concol'rentes.

e outras mais; não se sabendo con-
, ".

tudo o que deseja o Figueirense,
pois seria mesmo imptaticável e

fora I da lei terminar-se um certa
me ant.es do cumprimento de to
dos os jogos.

Alega'fá o clube álvi íiegto aS des

pesas com a locorna.ção dos clubes

Manfy BoJ1tes
'}$árlâ� ó ·btm sêfu óth�t'· à qiretrt. Sa ..

b�#' � fàÚt ',ru;.rdgoS é· :ser. ámigo\. Para

'êlb_':á .vitla s�mpr€ sõtria. :Erriborâ a

di-�Hsjd'ade ;

'ché.gàsst . ern alguns mo-
�' v .' "m�fi,tÓs! ':!s�b�á ,se cdfttrahlt, ... � êsperat

,. ,", �19': dia' 'pé ;à'manhã, ,'qi1� era
' áfiprj

..
'

.' Ol�fté('dià: 'VfvÍã " éonténte!'
.

Tornava
A Liga Tubaronense de ,rutebO'l .

se'.;s, c�í�gas'-" v�fpad�frds: - ãmigds' � ti-,
de Salão, Vem de telegta.f�F' .. 'à Fé-' rihéf:'séhl:p�ê tâfflPéJ$S 'dé cfioàttçâ '.

em
deração -Catarínense .€le,. Ftit�bQf ge. suas �'ilÍjt:u�ésiC . 'Patêc� que tránsmifia-
Salão, comunicando que, o; seu c,ef�., 'briiidad�. ,.:N� �seu :ftábàlho, -tornou-se
tame regional .sslonísta chegou :';1(1" ;. ";;'" <e:> ,

"

1 °d: .,.'- h'· ; 'aconteci-. fínurá- céntra. . os: maiores; '"

seu' final., Informou .tarnbém . qu.e· ,

.

'.' ,.7\ • r�
-

'd'i' ,. >d'
.

.'" .

' , ,.

" ., .... .', .

. montos. uO, a a la..
.,' ,.

ClUbe do, Campo e Sul, Cáta.nQ�n. ,;" ..., ''';'' '·S·:···: ·.·f":t "f':�;'" '.,.il" "�" .;,._,': .:.
. _. '. .",. 'I'; ,

... ',.' ua" I oso l-á el'a Vlvo:;;f cou.� UUl'sor-'
se, serao os seus representantes 'nQ' -

"

"

';.!'"'' ','
,

'ft>·,·· 'N ' .� id,
"

, >tf' t
", ,

certame estadual adulto eI)ql;rar\.td, ,I1�� ,fi�� '.

a ',�·?s. l"'� V.I :, espo: J.V/�, ,�ml:-. '.

. .

'.

..' . � .'
"

bém fm' aSSIm: utou' oravarrtotite pe o
"que .

nos� Juvems Bnlde�c9,_'� v.aí-". . ':":.' ,<�, .. " " -t-,':ft.
"",

oe ',,� ,;,
. -'. .' ,

.
-

"

s�'u qt1enuo, AVaI nn tntou as IDmo-
masco, foram os pnmelros"qlas:,,;;; c"

"" .,;. ',� ,',,' ,

., '. ,,;.

sificados. . _ " ". "..

.,

r��_: �ri�es� s�.mp�o •. co� esp�rat1ça�, ,

e
.

sQ-uõe I su'pérá-las., 'Ocupou vários car�

· kbs .'tia ..
, di'tddrl:it ,do' �Ch"lb� a�urra, Foi

·

fué�bró: do ' éol1sel,hõ . Fiscal,' te�ou tei.
't' • "

, . �',} .'1.',' 'I
': t.. . '.� \ ' \' ,:'.

1"0. 6. 'Ptési-cie�t�,':,o:ntr� olltrQs�.' Metade

&� -séti; co,tação" pértêil,da ao AvaL, Di·
. l'

" ,·.1 -... .;

:�:":-: Fal@ndO. de" cadeira
" '.

cos' que coIiheçam o ne�ócio� .. �s�
:'1;,� nhalmeFltê saiu 9.' tab€lla' do se' negócio de dizer q'4-e técrUco"y-a,r

��rllpeofi�Ú<?·. dé : 'JUvenis e, de iry- da sorte 'é· relativo, pois 6 técQié9
f'ántoS 'e'

.

desde" Iogó l:l.stima-se a além da' liderança sobre os joga49':,
áus'êncíà.· qe<:" esquipes e - club�s tes, de 'suas atitudes. dentro oú. fq7
que'� em

_

outtas c': épocas', sempre Ta do· estádio. deve conhecer' bem'

êo'.h:ip1;lredÍàfi1 a ,êsses
.

campeonatos. daquilo que
'-'.

vai . tepresentarj
Tamandaté, São. 'Pattl6;� PauH� ttri- seu tr�balho. Também à IÍ1�j?f
mt5s' Atléticó, Boeaitlva, ficarain parte não apita mesmo; pois ��7;
agdfà

.

vh,êndo',�<l:a.'. :, .Sauaàâe ..
; de iuém desconbece� a \intetfetêÍl9��:

dútr6s tempos· 'éx:istintlo .. apenas dos' Diretores em .seus tra,balhq�,:
, éf.tr .. fióme �,t'od6s' edro tirtl nome a mas como, treinar a ,équipe repte.'i;
�e1ár,

. 11e:lo' 'mwt&,' qUe,' já ,fizefam senta'emprêgo. vão aturando._: p�i:
p�lÔ ··.futeboL da, 'capUaJ, e dó �8� sin�l, salvo rátisslmô 'e, .e��essõ§�LI '

.

.. tacto. ' .Ei unui., 'p.enà.,. 'o . futebol à- onde alguns.honestos tecnICOS tra-:,
tnaddt :a' 'e�éol� da jogador de balham; mas' não tem rilaierfâl:
füteboi,' terminar, de, 1l)�aheitá tão human0 nem so.rte, lima. g'ral1ld�
i:b.�16tiS.'� . :Mas e�#eTán1os que bte- maioria dêles{ pril1cipalmente of
v.� ,o· futeb�t amã.tlôt é óütiois es- que ,vem de fora ·do . Estado; s�9:
f1.Ótte�'j·' feriMcéri'ãó,;.; ,com � ajuda· aütêtlticos tiinventádores", '. incti��;
pt�m�tid� '·�o" Gd-Vê,mo' Federal cipliná.dos

.

e sefu � cOridi(:õ,es, 'lÓg9
âtta�és' õ MitiistélfiO. dâ Educação pára inventar a criar sisteinâs: hÓ,',
� ..Ctíl�u�à, '

pôiS ,ethbdtá im.1itos não �os, existem aos triont�s, maS t'ô�'
qtÚ�t.tárli cdncór.<,ial', esporte tàm- talmente incapazes' par,a a funç��
b�ti1 é e�lttii'a\ só se :hão é aqui daí a razã,o de suas jI}comp�t'ê�:�
eiÍl' h.oss�. 'te,rra.<: ':pois' bein; ie1,- cias e de setem despedidos Pofsj��
i � .... � .... 'i:. 1

"

.

.,.:,'." .' d S "�n J·u.dam . a "có'm,�r, ..

0 €1.,itlh,eiro",. .'·,ao,s.·..b!!f:�·,·ua:U.eal ap�:h;eQe:rp: )of?o, Uo:;;

. JbY,é�S' Íl" �Oi.t,�/.: s�m, que- os clubes, nada. apresentam e�' : �m'
dúbés �oubes�étrí.· ·deste 'parti- �les, princip�lmente os de fotà, ,.0

c�l�, 'e' 'efu1Jo�� 'tehhamos todos futebol mellÍoi·'a. . multe: 'Ein tom
cójiliécinien�p . dá Tàbela, pois 50.- de piada, eu até �cho. que " .. ê!��
·iP.ós .<ia :inrpreb.s�· e temos' opriga- vem de for.a, para, enfràquec�t ,riHs

ç�(t, �� �a.Q�tt· os clubes badá .sa- s,o futebol mais aÜl��. . ,'.,:-?
betri;, nem háda- ,feii enviádo. Os 3 _ Sôbre' a mesa a' ,bela inaquê.�
!" ,")"'" '.;'

,....., '.,)"
, '-

f' te do·. "Catarm·a-o", "Ba,.rn·g�-·(j"' .. '(),,',).iproplemás . deles nao oram a�- :r

cu,ltadós' 'e, será qú� bS garotos "Silve'irão".. Fala o' '6rador éoh��
pbd�tãó Jogàf" (, noite? E' as'. Au- dado, engenhei:i:o Gil Ôeza� 'cik,Á!
l�� - Alguns' dirtgentes da Capital' breu, construtor· do NÚhei:rão.:".
estão aborrecidos;" C'om a situaç'ão Palmas, discursos; fotogtáfi�;
ériâdi, . e ,.' convenhamos, futebol ]>lanos promessas, gávêta. SaL tl.ã
a,tnadôt à no1tk fi�o é possível més- gaveta novos planos,: comunicaclÇ
rnb�" 'Não datá tenda nem para à imprE;nsa, terraplanagem;' gastô.s
làvara ' � .. ca.rrusa.. i

em projetos compra de ter,renQ o�-
. 2.'. S �t C·t ...

·

a n'a' P' t tros gastos, ga:<reta. Faro d,o.· Esta-",- "

.'
.

�
.

au�' a a� In , ". ar 'e y

de' futebol, .carece mesmo. de" bons dio mas como não é obra pridrHá-
t�nicos, ou pelo. men�s de técni - ria, assunto encerrado.

No ,setôr'"
amadorista: ....

( '';

,

.� "

j ,', .,.

<
,

, I
" :

1',.'1 .;
,

� "

Com a decisão "de)': Tribub.à1 .. de
Justiça ' Despottivl1' da· F�dera�ção'
Catarinense de ,FuteboL de l Salãb;
o Diocesano" da cidal;ie. "(le � t,ag'es,
sagrou-se campeão juvériH; da ',t:ert1-

porada 71, devendo, agOr�'· répre"
sentar a cid,adé ,'tio' . estadtüil.'

"

"'. "., I, '"
..; .

':", ..

A diretoria. do Cupido vaí festé
jar a conquista do cm;npeorittttj "te.,.
gional sanoli�ta com rima" g,t'bde tes .

, " ',1
ta. Por sua vez,' à 'clübe:tricol6t- já

, ,

O càmpeortato;
.

.cátarinenS6 . dé

futebo� de s�lão· s.�rá itJ.iqütdo·'· no � �

próximo sábado" e"'
.

cO'ntinuátá'';no
domingo, com,:. a·· ptilrieita rodada.
Os jogos serão tealizác;lbs nÔ gffiá-
sio d0 ·Coléglo .

Càtâ.rinense:'
I i.'

l' ':

, ... , )".
Grêmio e Internaqiemal, deverão

c0nfirmar nds 'préximos dias �tiãs
pa/rticipações no" Tbffieio de" Ahi
versário. que a, entidade sâIQiij.sta
está pragtamáfido, ',para comem_Ô'
rar a passagem· de' mais uth ani-
versário da, fundáça,€),.

,.

,.: "

Com um jantar, �a diretona eia
Federação Salorusta vai dar ,por
encerrada sua part'icipação

'

no
certame regional' ,salonista que: ter:
minou com a' vitórn� do Cupido.
Também será a reunião' de parti
da para os jogos do c�rtame esta
dual.

Doze e Lira, estarão jóga.ndo !>e
lo certame estadual de 'basqUete
bol na noite do próximo dia 21, tio
estádio da FAC. O Lira enfréntà
rá ao Vasto Verde num difícil
compromisso enquanto o Doze te":
rá o Ginástica, pela frente.

o EST no, Flori3.n'Ópnl',." qnarta-ívir-r, 1 R (lr a�ôr,to fi .. 14)71 -, pnr." 6

. ri�.(

SIO ,OSmaaus POROUE TOMAZ
- � .

GlBA TE O OUE rAZ

I
I.

\

'Meu: amigo Nicolino
zia-se até que seu cotaç�Ô era àZll1'�
branco. Ao'.A aí, deu uma P�ttt d6

.

sl�a' vida. 'Quando e clube ganhava Jã
estava 'êle, vibrando com um sottis8
lias Jábio�. '. ,.",. _'" ,

. Quando perdia, .sabia reconhecer'\ o
valor 'dd .adversário. Foi, sernpre . i;in
grande. na vitória ou na derrota. 'Era'
durão. 'Não soltava fâeil o dinh�im�
'. ','

,- .:

dá sua agremiação. Sabiâ qne'étá ::dJ.
fícil consegui-lo. Se, deixava " �' éa.fgO,
por questões puramente de t�novaçãb;
pois -afirmava que' a rtllováçã:o', tr�
necess,á:ria,· voftava mais . taf(t�: ' P9t

" .:
.

,1.. ;.., ..

" :,0,,'

hnpãsfção dbs' ditelur�s. Mas,', ele 'p�s.
s'ou �dttlo todos 'passam. NICOLIN'{j
TANCREDO, o :quedd,o NTCOLA Je
'/ , .

)"
" ,-. todos

I

nos, faleceu obtem. �O, �sP(jl1e
de.' nos�a 'terta :está "de luto.' À' NIÔÕ,.

,','

LINO, a nossa homenagem de,. saudàae
,

e; �'certúa 'de qtle s�rás' semP.�� 'I��"
b'�ado, 'por tudo que 'fôste e fept��6:9"

.

taste .. nesta vida. Àdeu� qúerido é�lb�
gà. Adeus meu grande' amigo.

/

.. �úm clima' tranquilO e cordial

f()ram efetuadas, domingo, pela
mWmã, .na sede do Clube Náutico

Francisco, Martinelli, 'as eleições
p�ta

'

a presidência e o Conselho
\ FiScal do . grêmio rubronegro', que

dia 31 ú'l,+i!no completou cinquen-
�p .

ta � seis anos de existência.

O sr. ÀrgeIl).iro Cabral, vice pre
sidente no exercício da presidên-
,,' .

eia, venceu disparado o pleito pa-

ra
.

0 Põsta de primeiro mandatá

tio' como candidatO' sittiâcionista,
,

'
,

·

que foi o sr. Lino Sonciil.i, filho do

saudoso desportista Libório Sotl

cini e ir'tÍlãó do sr. Lauro Soncini,
q'ue já ,exetceram a presidênCia do

tlV'erine1hitlha"., A posse deu-se

logo. a seguir, ocasiãp em que o

cânditláto vence'cto.!' usou da pala
vtil.< a�rã.dece'naó os sUftáiPos e

ptrifueten40 ':chir o fuelhor de si,
I 1; I' J '. •

como V1�a, faz�ndo. pelo cresci-

mento do Martiilelli.

.
Como et� ptopiciO', os fins de

sêmtina s�d· os mais movimenta
d�� pata ,ã p�ática de espOrte dos

fortes. Pomitlgó, nâo o foi. Muito

vénto sul, teo'do· os trê$ clubes da
'j •

'l "

Cápital limitados os seus pr'epara-
Uvos

.
a fisica, dêixando de levar

os. seus barcos a baía sul. He,je e

durénte tôcÍa a' semana, os treinos
prosseguirão, cada vez com maior

REMO
antencidade, a aproximaçãb da pl"i
meira regata válida pelo ,III Cam

peonato Citadino de ,Remo, ��e
está marcado para o dia' 5 de se-

tembro .

-x-x-x-
,

Base e Ivan foram solicitadO,S,
uma vez mais, para defender ,

aS

cores do Riachuelo, já que o têC,
nico Orildo Lisboa. 1nóstrou int�
resse em contar com êles para te

forçar o "oito" que não está mUi
to bom, poiS é justamente na ca

tegoria principal _ sépior -' cill:e
reside o ponto fraco' do Riach?elo.
Muitos remadores ababdonatátn o,

remo e outros só' vez por duttM
marcam presença para tr�iná.t,
Dos dois remadores' acima, p�e.
ce-nos que' sómente Iv�n atêlld�:
rá o apêlo da ,diretoria tiachuel!i�,
apesar de reiÜtadas yezes. ,hti�'
ciar que não mais tematá., A�siJ.b

. .foi no último.,Campeonato ca.���
nense. Mas \ Integrou a gUa�CP;�
universitátia d? oito que:" fOl' ;:tJPôrto Alegre dIsputar os Jpgo�::
lliversitários Brasileir'os. �5e· <l�e
000 integrou a gua�nic;ãO. �tÍ1 �: re-.},
ferência. devido ao' seu má*i:hipnJ?'"
declarou no RÜl.chuelo ) qu� '.! ),sWl.,
de�isão de não rluiis re:tnàr é *re�

, " (ie
vogável. isto porque o temp�.��
que dispõs é absorvidO ''l:�

.

t dO
por intei ro pelo traha.lho e eS 11· .
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AUTOM()VEIS
,

.

COMPRi4, -r OCA, I vIMOA: DE "EfC�"'LOS

,

\

.

I.'?

1 Opala Azul Notuftló l_O- LU?Có· o o •• o o •••••••

f· '1 Opala Vetde Metálicp _. Luxo o o ••
'

• o •••• o ••

, 1 Opala Verdé Atitigq ':-=-'"' Stél�, .

� 1 Ford .Corcél -== C.ôupê 'Luxo "OK" .

II, 11 VvollkksWagefiIr TL A�tIU.l Diarnante _ '�OK"

! I . o swage -: oOi4�. •
' ..

:
o

.
' 1 Volkswagefi - Branco o. o .' , ••••••• o o ••••

i 1 Fuscão Azul Diam���� � �uipado ., .

.

I 1 Volkswagen -=- Béig�' NIlo I
•• o : • o ••• o o ••••

I 1 V01ks-wagen _ AtuI-. .. •..•. , ....•.....' ...

1 DTTW Belc"r "'S"_.I\.. C!t • .'" ,; 1 •• ,II' .' • • • • • • • li • • .. .. • • •

,1 Kombi "Std." '1'-= ·Vetriíélho-nranco .... o •••

'1 Volkswàgel'l AzaI 1)iaIDante· "OK" 1300 ...

,
.

1971

1971 I

1969

'111971 !
, 1

1971

1968 /
1963
1971
1962,

1962
1967

1963

1971

Rua João

Â. C<Mf�","O .AUtnMóvEIS
\ . i'"Pinto" 40 - lrdne 'n7'1' -- Flôria1iópel;." I

,

I I

g?7iFá F:- W33fu�I,.

RUA ALM.,tAN�e: lA�EGO, N. 110
'õlle. 29S� • 4673

Dart ... lO
. OK

OK

1970

1970
1969 I

1969
1968 I

I

1967
I

1964 I

19621.
1956

_-<:o1kswagen 1500
'

o •••••••

,t,. ,
t '. ' �

, al�"dnt
"

. <I •••• " i'••••;'. '•.•• fi'. ; ••• ) •• 1/" .... :. '

. rri T
.. .

" .

1. . .a....J.. • • • • '. � •• o' ••• J � ti • II • • • • • " , • • ,. • • •

Ve-;'_1dneio

Esplanada
Esplànada
Es'planada
Vé:naguet
Oldsniobile
Chevl'olet

•••• � ••• ii ••
,

•••••" •••••••••••••••••

••.• �"·.J.• iI.�••••••• ,; >
..

• .. • • ....' .' .' • f·. ,e ., • •..... fi • • • • • • • • • • • • • •

.......... ; i ,.. •••• ' •• '" •••••• i •••••••

....••. ".;;.' '\_ '4'''' ,,' •.••.•••.' .•.. .-"

••• fi
' '. � ••••

'

.' a I .' " ,; •

•• fi- ••• fi ,II /I i •• ' � • fi � � fJ •

Cturtinhão
•

Fí)l�d F-600 ..
'
. � ',' ,

Lapc!las a. 'turbina. .

F1NAN'CrAMl!JmU A'N5.30 MÊSES

-966

OIPROI1L
), . Itamaraty .-.... Botd�ux . � ..•.' " .

ItamaratY --- Verde' Catibe ••......
'

.•..•...•

Aéro Willy§' � :Mui, .'�'" •. " � " . J o'••••

Aéro Willys -"-' Branco '

•.
' � .

Aer9 Willys --- Beige' Maringá .

Pick Up Willys •... ;,���.Io', •• � .

/. Ford Corcel - Vertne�ho .

01 00' .

Ford Corcel ....__ Azul LUxo � •..............

Ford Corc'el _. Verriielbo ... o' ••••••••••• " ••

1966

1969

1968

1966

1969

1970 ,

I

1969
1969

1969
Rural Willys ....... Cinza. .... � ..• '

•.•. o • • • .. .. .. • 1968

.
",' I j

Dist ...·�'uido..a d. Ptoichitos Naoionais Lfda. (Dipronal) i
I

lHiSartam.nto' dé Vendas I IIFone� 2197 -·3321 - FeUpe Schmidt, 60 I

·�"""'I_iiiiiIiiIIii�������_o�.�_o�__�_-.��I
_. --

�I- -.-. ----- ----------1 :

-I
I

, �

A-LVES
. ; 'REPP"ESÊNTAçoES� eONSlGNAçoES, COM:mRCIO

i
DE AUTOMÓVEIS;- TRANSPORTES E' COM1!RCIO

EM GERAL
RU,A SÃO Jose, ....�6 - Fone 6645

estttEtTO : -:- "ó,f.n"'U. � la�tá Catarln.'

REL.AÇ'AQ DOS CARROS

Pick Up :Ford .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1971

TL , .. ,
" � ; ó • • • • • • • • • •• 1971

Corcel' OK • .. • .. .. • ... .. .. .o •••••••••• .o •• .o ..... 1971
1971

1969

1969

1971
1970

1969

o Corcel Coupê. . c ...••.•.••.•.• �
..•.•..•

Corcel 4 portas . , o ••••••••••• , ••••••••

Corcel 2 portas J ••••••••• , • o ••••••• o o •

Opala ......•..•. " .. , " .

Opala .. o , •••••••••• ó •• i •••••• " •• J ••••••••

l\ombi '

,'" .. ó •••• , •••• " •••• '.' ••••

Variant o •••••••••• " ••••• o ••••••••

Volks Sedan .. o o ••••••••••••••••••••
, ••• o

. KarnlanfI' Ghia '

.... I ••••••••••••••••••

.

Vemaguet 1 •••• ,•• ,••••••
'
•••••••• o ••••

Ford' F-350 o ••••••••••• o ••••• o ••••••

Caminhão Me�ede8 1111 .,. li •• " •••••• '. o •••

l 'caminhão Mercede� 1313 ...••.. '.: o •••••••••

1970

I'19B')

1970
1965

r,

1964

1968

,1970

,

("• -i'
"

..
.' ,

Y3[' F&aFFEf'�P'!,5 r$ 5
--

I IPIRANGA,. 'AUTOMÓVEIS
.' ." R A Ve'H"A I 'ROCA OI V�ftU�O�
.\U,. 7 de ge�mbfó:l t8 - Fone �86

. , .

! \'O),}. swagen .. , .....•. -. ", ... � .• � '. . . • . • . . 1963
�

"

I 'Volkswàgen .•••..• i •.••'.0( ••• � •• I .......
'

••

1 VolkSW'ãgen .•••• i'. ,'_ �\�t,,:� ••••• ;. ,'. i 411 .; ...

1 Volkswagen ...• '. I •..... � •• j' J •• , ••�.: •• w ••

KOlIlbl
.. , .......

'

.•••• ,'•• ,'�"" .4 .••.......... .'

Volkwagen ,) .. fi ••••• '

••

'

••
'

••• ii ••• ;"" � fi •••••

Fi�anCiatnEmfo 'até 36 meses
. ,

i, _'1 .... T
.•_.� -'

.' .�--:- ('-' T-c
<.�.__ ._o_ ._: - -- .--"---- -' íJ,'

lo,
'-. O

'órfw""o-'Ç--"C;,'7C"',sVPMrfl'u="r 'f"') p-y 'no;.. (- ,.'p' i1li I
.....-- L._.!. -- ---.--' , .'. ., . , '_o

II NOSS'A':C:' A::,":':' "fOMóVEIS '.' /
/' I �� VIda,l'. �·á�� .:�·f __ t:loriai16�õn.s ..

·'

.: ,
I' Cóm�fttc;, em gera;,I_di aUf��vi.f�! -:- I!��i'í'a _... venda' �. f

-

_". troê' iiiiif" 'i·ttlrtcIIMénfõ· - i !

Võlkswagen .
.

�
. J •••• � •••••••••• '. �'

,

•.••• '. ,i9'69
. !

Simca
'

.•..••.... , .•• '.'�. .

�

1965
Fórc;l C(ttce}' --' 4 P�fMS' ., ....•... \.'�: '

: 1S'69'

Volkswagen .

. , . 1968
volkswazen

.

' "

...1'9-.68''YV tt�U lO ••• � •••• _"�e ••••••• ',. , ••••
'

VgI'flàgu�t DKW
'

'; � • � ' .. 1964
Vemagúet DKW: .••• J' •..• :;. • •• •• •• •• • • • • • 1960

i
r I .Pkk U.p W1llys ;; '�., , 1966
i : . I f'II.U ��;jiIélilll:...._.=-,--.o_-.'t.·-...<.·-...·IIiiI.-_-.iC_-.--..·•·-.-_.-1IIIiiIII__•·.....u..

l-ri--�Í-.·iF2�-·�rM!g�w�,.é.Ü��j:�����:i_��.���Li.�i_-ii-�.,.�.. _��_�.. _�.-�1.u__�-�-."..

1964
1965
1970-

. Ulag"
1962.

/

.

VEICULO . USADOS

rJtNANefAMOS,
.

ATI 36 Mf(t�s
M�Ye. VI.tULOS i.tDA,

Rua Fú}Víó Ad'U<!d,.597 ..:... �ti"êf1;o
. 'ftlerÔnê' �93 • 63:89

'All1'OM6vE,IS: "

.
,�

·fl., OPala ,,--,"o Lüxi .:.._ '6 ttl', V:�tm�lfio .

Est��.nada· Azul 'C'éI''';:'''lre''' '.

! '. coo(;
,
.f.'.. ' ..•.............

'j' , ·Sih.-,�a' Tufão, Azul" TUtri'tie8õ' .

. ..

j) '.'1 " ..

� Esplanada (\tiro' bpan·bo);- l·. .

', .• , • _ • , •••••.

J

•

• � :
'\ etnagtlet AreIa' '

�
'

'.' .

Galaxie _- . A·�ul- ". ':, '. .

i� ••• , •••••••••• 01' ••••••••••••

CA,MíPilH6I!.S:·
. :

-

F-6ÚO . ., .

•• � ,.�••• '�.11 ••••••••••

F-600
-" -',

.�, ,

"

.
o

",

1969
1969
'1965
1989

i:;; ·1"1956
1959'

'

I

Jl

Coméréio' d � ·A·:-Joliõy·eis
'Acessór��, .DOLO Lida.

�ua O'r. Fúl.vi�.'>A(ftHcit, fi. �f4S � t:streito
Fo�e 62&4 - ·Jpólis...... se

Corcel Coupê' A�ar�10
'

. .. . • .. .. . . .. .. .. . 1970
Corcel Cou�'ê v'erÍl1eiho. :

,.; , o • • •• 1969

Corcel Coupe �zu,l .; �:' (. � '

....• '

o • •• 1969

Corcel 4 Porlas B'ranco ; /. '.'•. , , o •• � 1970
Volkswàgen Beige: ; .

'

..� <I' • : "

'

.. 1968 t
• J'

� ,

Volkswagen Branco ....•. '. . . . . . . . . . . . . . . .. 1969

Volkswag'en Branco .•.•.. � �. � <I • • • • • • • • •• 1966 �

Volkswagen Azui·. • ...... � ,,';' ; .. . . .. . . . .. .. .. 1965

Volkswagen Vermelho': < :'.'� '.. ... .. .. . . . . . .. 1965

Volkswag�n Cin.u,l' . � .' ". ,;, ....•... o • • • • • • •• 1964
Volkswageno Vermelho" o 1964

. �

Volkswagen Branco' . . . . .•. ..... .. . . . . . . . .. 1961

VOlkswagen' Verde···· f·. 1961• .., •• 11 •••'
.. " ••••••••••••••

Vemaguet Beige . � •.. o ó • • • • • • • • • •• 1967
DKW BeIcar Beige ....... " <I .. � o. • .. . .. . • • • .. • • . 1983
Aéro ttamaraty Beige' ..

'

; . . . . . . .• 1966
DKW Belcar Cinza· ....• � .• <I • • • • • • • • • • • • • •• 1966

,
,

1965
1963
196'3
1965
1964

r

r
1955 1

, Vemaguet Cinza . ii. , i •................. , ••••

Renault Gordini Vermelho ....•...........

Renault Gordini Azul ••.. o) .

Renault Goidini Beige • ," , I.

Aéro Willys Amarelo ••..• o ••••
'

.

Ford Jóia Azul ...... '

,
,

.

Financlamet1t&·....... 24' -.. 30 oU 36 meses
I

II
!' I
I L

(

?5'

Cai'ros revisados com· garantia

.-'_:,L _

.

(

r»Ir----.- . __oo_-=_

I \

I AMAURI . AUTOMóVEIS

I

- -

...... =.=-- --o
-. --

-l:I-� ...,

I
,

I
R. Ga.)pir�., • � 'ofl_ 6359 a' 663;

Compra, t,'" • .,.d. ii.- Vafêulol
.

I ,

.

) 1 Volks Sedan -- latatij.a gfâllada. OK 1500 ...

,', 1 Ford Gãlaxie .-.. cinza cla:fõ" "6 •• 01 J " ••• o ••• o .' 69

:'1 1 Opala ..u. gran Iux9 - Vermelho têto vénil .. 71

\; I
1 Volks Sedan - branco· '

'

",' 70

,
1 Volks verde folha _ .....'/10 ia U n... .. . .. .. 70

,

1 Volks Sedan - btálI<!o' '�" � � i 01 ..... o • •• 69

1 Volks Se'dan ...... branco ;.' ii • ó •••••••••••••• , 68

1 Volk.. __, ·azul .- i' i 4 •• fi" •••• 6' _' fi : .. • 68
70
67
61

71

.1 Val'iant -:- verdé folha � .

1 Kombi - verde C�be J ".

1 Kombi ....... brailca � .'. 'o' 1/. � ••• � ••• lo ••••• ;. •••• ,.

Entr��atnos' os Cát'tó� U'Ud08 com gátantit , flnaD

ciamen�O! até 36: IDê é.
i :

. 1 l: _

, ,

__ o ... _:�'"
- -.-, "iIT''T2F 1

.
,'0- � ..

I

• I'� ...

"
, I

: Ru•.Almit,"te- 1..1""16 n* 17Ó
O .;', -" 'i, "". F ". Z'll-&2 • 46.73-
.. F"lnMíc'�am{m . até- 36' 'm�MSi" cõm ou sem entrada.

. . '.
,

.

No. '��r>n;iOBA' não pr�c�sa dinheiro para comprar,
.

, bétStâ:' ·t.�'.·.· gr,éçnt�·· �� ..��
"

caneta para assinar,
'",' ". ", >

'"'

.\ I,� •. Jr,tQ_, :"�I .,:.t. ... ..o.:A, ...
'

•• �� ".;.(-.... O�!,,<I• .'••..... :
.

,
.

t •

I • 'AI.I)IÍI�· '1��OVElS LTDA.
• , • o I

.." ...... \", �' ," ,�._ � '. _

_. ".o.;.:� .à�ã':lri�t�r�:�����i;s". �:!' • Fóne 4�39 'o.'
." ".,;

. , .'.-

. l.", '.
"

.cF1oriá�ôJtôii� �. Sé
,/. corêei" C.ort��·-� 'Luxo" Am'atêIo . :

'. o • • • 1971

" cor�é_l:.�)p�!,��,-t��� 'e' st'àfidatd
'

ó ó' 1971
Rural Wí{lys '" .. � ;.'�.. ', '. :;.. '.:. ;'. : . ; .;. ; " ..'. . . 1971

'. i './ ....1..'. ':f'" :aAtí ""'. -., . ,

�a��!1t;_ ..�·�tv�.;· �"Q }�. .;f�.'/,:.� ",: � ..
o o;,, , •• � ó o' ... " 1970'

VQlks Branc� 2'.�ottas, r ..... �' ' ; .. • .. 1970
VQlks Verm�lho "�". :";>: ..'; �",,:'.

'

J •• ,. 1970
, ....., ( .

'. \
, '"

. ,: �. ,

DKW Beleái1 Azul. . o • : •• '., •••
'

•••••••••••• " .. • 1966

DK� �eleáf:·. Verde' .: .: o ".'. -o :.... •••• •• •• •• ••• 19p4
V lk A <f'

. �- , ,.,,' . ,

o s Z,u '; . , ..
'

. '. o•••

'

•••••••••• o •••• ii ii ••• i 1963,
Inip�i�., "2 ':,Por_tas ·-trancQ' .�................... 1966

.. -' .. � , _ ..

,

�AN:ClAMEm() "AT� .

30 MESES
j �

� •
" "

�
!

• .' • J -

,.

•

,
.

• � _: '. ,� \ .-,J ••

., ,

o

I
...... .

�- -

',' t,: " •

"

I '.

f
ll.

,\ " .... . �;: ,'... ',,'
' .

o. Koarl�ri .s.. A." ���<Wh'Í'clo d. ·Aut6íftóv.11
."., Álml,.tit*. �'IMgOI n. 109

, , ;: . ·C_dh��, ,119$$., Noyal lote
, .:: , ),.. � ,Ch�;' ·Maf�a.. 20'

...·.,.Ifif.. 2931: �··2265 - 2027

�:�::' �:�� ..:l?il\��i1��·.. ,� : � ....: • ", .. ;' ..... " .. �
.. o • • 1971

B ��o.. �: .,
� ...... _, .11 # � ••

�
•• fi • � ••••••••••••••'

•• , 1970
Sedafi B,rãlléfê' ::',: ��' ,). �; ;,,:".L,,_' ó •••

'

••• : ó 1969
Sedatl :Beigi.··� �lã�(y� :� � :."�:.\�'.. � .... : ...• '

" " .•-. 1009
Sedafi

. ���l:�COhaj.tu, /�:.� �:.� .<:.� � i ••• : •

'

•••• , • • • • 1969f �edân. ..Dci��.. Nii-õ.... ;, � :.; ..�. n ...... '. � .... :. .. • • • • • .. • • 1968

I SedaÍl·Vêr.de,�Caribe-_.'.. � ...�;�;� .. o� •• ; •••••••••• 1968
:. Sedan v.ermetfi��·· ":-. �,�, � ;\ •. �' .. ;" d •••'. � ..... .'. 1968

,. o.! " ..

Séd'afí BÍ"ah�q,',' ,'; ."� .. '.�'., .... �.:'.(...... ..•..••..•• 1968

/.' Sed�fl yer�é E�l�'lf�':, �';�'.:;'�.>" � .. "
:
... oi � • ó 1967

Sedan Be,i'ge ,'ni G
.

.', �:. 'cO .\ •.•
' '

••• " • • • • 1967

I I'
S�4�n; �r��c�', ':':,;,: �

..

�'.::.{�.:�,...�:.'':...:'� ,� ." .... ".. 1967

I . Kom�i bul.-Diá��llt�.�·: :'�" .... :: .,' ! � .• :••.••••• �. 1971

I' I �dfil� 1)�f�e!·: �:ar�·.. >,_.
I

•.:.r';;, J.',,', � , .. ' 2. 1970

i KMtibl C:��m �o' \,0 '.' �,� !,' U' i ó ". • • • • • • • • • • • 1969 I
ir b ft",f ,' .... "

.&om i, �igé" ,�_ ..... ,/.� ...�.:... � .-:.' •. _ •... _:. :' .• � . . • . 1969
Ko�bi Veidé' ê �- 'Brâhca' .·t'uxo " " ... ; . . . . . . . . . 1969
Kombi' V�td�:.C�fib;� .': ..�! �. ':. �:... 1968

o
_ " .,f,.... "'. \.

�
,

Kombi AtUi ,·past@} . : � ;'Oi .:� ."� .� __ o " ó·.. 1965
Kombi �eJ!q�' Ç�·ibe.·· �, .. :�.:,: >.\.. " "

'

".' 1964
Kombi CJnt� � ...�.,.' '.' •..� :;'. ,'" .... � • " " •

-

.....• 0/ • " 01 • 1964

KOlpbi .Azu�,': ��o:;�·;�� .. ;·;·.;·��•... ".'•. :
1963

�(Jmbi :BraJ1�:8',: '''''�'' .;..... -� oI.'� �:. J .';.' '.' • • • ••• • • • • • • • • 1963
Pick Up :V()lks "Cibzii,,:�LQb.o· :.:;�_ •••••••••.••-.. 1969
Sedan 4 .pQrtás: 1600 �Bt81DCÓ" ;

_

,1969
'. ''fi.'" .. -,,1

: Vari;a.nt ,.I)��l1ê:â/.· ;.",� �::�. � �, ... .í�'.'. ',' •.•••• "ó"".'" 1'970
DKW Br-�rheo � _·i,.v•••: ...rI-It°�·ii�.' ••• _#l ••'

•••

•

••••• � ••• 1966
.

.:
I

. �', 1\'. ..i "'. "

DKW Vetde··· • I' _.".�� �•••• �'" �' �'.. 1967
( ","

• '. ,,'.. (I
'

Cotoel Beige .... � :. 6.••: '". ó .� ; fo' • : .....
'

••••••• li • • • • 1969
.

"
\ ,,' '"

�

..
* : o' •

,

__ -=Ef�Ü77r h- =" 6"��# I .. ij {_::__J__ 0 _:� rz _"
.'

--,.:.-
.

> AE"'i.=�:�
- �'--

-

2
• -. --;- I

ALVORDA .

'EICULO'S
(Om'�J� .. AIttOmóv.í. � ge,"
COMPRA �.NENDA -'TROCA

, ',,', ,

Carros Infe·lr.mA"" revisadó.
E'Rd. R,.. João' i'�nfo,' 21

�onr. 4291
Volks Amarelo Esverdeado . ó •••••••••••• i •

Vo1ks Vermelho ". _" .. ,'.•. , ....•...••..•••

1961

1964 '

1965

1968

1970 '

1965

Volks Pér()la ••••••• ti ••••• ii •••••• '" •••••••

Volks Beige NIlo- "
, •.•.•.....••••.•••••••

voiks Vermelho <I ••••• ó:' o

r,
I Gordirli Cinza "

' •• 9 •••••• 4i'. , •• � •• ,. itI ••••

'.

I "I:ias
. (I
,

� : ,
,

'lo i . i

I j
ÀLUCA-SE

AP,artaplento' na R. $�ld,:an,ha MarinhQ,
praia. do' Meie, em Coqu.eiros·, _

com garagem.
Ttatai' -- Fon� 4097.

2. Casa,

. ,

f :'--B��CO .anAUESCÕ
.

DE· �SmIENTO� 'S�-:
FINA1\(CíAOORA

.

BitAD�CO SIA.

COMPBO ,DIREITOS D,E
. ," -

. SUBSCBIÇAO
"

III, FONE 181 - Rti�i T'Íjucas, 14 - � andar - trAJA! \1',

i!k .. h - .. _. __ .- •• --

:G:::r-
.... - .. ·oo. -- ... -- --- ..._--.-..._ .. -., - ••. �-�Q

!ZI

.,
....
,

o

••

. -.

-era T T TE 'W

-

*'--r .

R'"
5 T MI ITr, TV 'ií7

!'s�· Ar.1PNAMENTO AVE IDA
", , -souí n fll '\ venída. �·tP",..f1i( r «.

fH � ,P' 1\lnT'f17. -,, . Ó, r"F' !'1'r

,
.

\ , 1 --

...... 'l'1(\.\4"�'!M� R.aq

�OM,'Ré'JO DE �ÁUfÓMóv{rS �1�UEUU;D6
ALAMEDA 'ADOLFO f<ONDÉR1 14' _: FON't:! 2751>

. .
ii
�

.' .1 Volks
Próximo '1 Pónte' Herfflió L.uI

,

• ,
••• II' , " • 1959

1962
1965
1968'
196{J' .,
19�9
i97(j
1971
1962 "

1963 �

1 Voi�s ·

'

.

,� 1 voiks
':' i Volks"

1 Volks · �
.

• ..
' f •••••••

· � , ,. .

_.

OEPCK� VEíCULO
�epattamento de .Vefculos Usados

Rua Conselheiro Maf'ra:., 28 - fone 3117
"t

, _

I
I ; Volkswagen - Branco L�tus ;.... 69:

Val�iant _. Branca' '

o • • • • • •• 7(j'; ,

t Variant - Azul DiaIrtáfite·.,
'

7Õ'
t Df{W - Veniagtiet - Verde Azulado 65.'

, DKW _. :SeIear - AzüÍ Es\terdéãdo ;.... 66
I i Simea _. C'irtza KiíiiIlãIidjar�o :.,............. 64 I

, , Esplaha:da - Cinza' .

'

,

'

o • • • • • • • • • • 68

Ita�-arats _- Prata. Luâr M'etálico .,.,'.:...... 61.
Belina - Acre Motlterrei 70

Opala -� 4:
.\

Gil. Luxo' - 'Verde' Antiga 69
.",

Opala -= 4 cÍlt. tuxo -" Ver.de Lido : 69,

Opala � 6 dil. Í.itlXO =-< Verde- Antigó 69:
r Opala -=- (t �i1. LUX'I\)' - Verm. Gt'anada 6g I '.

•

I Opala. _ 4'ciI. Luxo - Azul Ártico ,. 70: i
. _._- -.-+----;=-�.:=:_--:;-.;:- -7-!;_-:"::'�_!..._� --------;:"�-_:.. - .:!:l::'- :: � __•

í

-

"

A.'opoi'tur:tid�d. de .:,�' boM negócio ..... - ..

".

(
-

'"c. S. A.

Revendedorés Auforitacló$ Volkswa{ien
. , .

1 - Vatiant 69 _ Véfinelho Cerej'a
1 _ VatÚlnt 70 _ Beje Claro
1 _' Variant 10 - Verde :rôlha
1 - Rofnbi 63 -_ Gêlo

1 .....J_ 'Kotnbi 65 - Azul
1 - :Komhi 70 -- Cinza ·Çlaro'
1 _ Sedaíl. 69 - BranCíJ . Lotus

1 _ Sedan 66 _. Azul

1 -'- Sedan 6'7 - Ve'finelhO' Grenã
1 -- Sédafi 68' _ Ve:tfi1elho Grená

.

1 -- Sedat!' 70 _ Beje Clarô

1 -- Sedan 67 _ Azu:l CO'bàlto

1 -= Sedan 69 - Verde 4 portas
1 - Sedan 68 - Azul Real .

1 --' Sêdan 67 - PérOla

1 _. IS�dan 69 _._ Azul Cobalto

1 - Karman Ghia 66 - Azul Pavão
FIANCIAMENTO ATÉ 30 MESES

FONE 6381 e 6244

�-__--__ .�.�.__�_.. �__�_�...��_�.. __�'o.. �_..-__.-�_-_-_o.-._-__-.. _-_...--._.-.__-.,,�
.� .

I

\

Asslst�ncia ,Técnica a domicílio - Rãdios - Te

levisores ......., Eletre·dóméstiC'os. Aberto··atéO às 22 horas

O mais completO' e�toque de peças e acessórios.

R. Coronel Pedro Demoro, 2.133 - Fone 6284.

COMPRA·SE
-

TelevisoreS usádos. Paga.se O' melhor preçO' da

praça.

COMPRA.SE
Telefone para O' Estreito. Paga-se à vista.·

IIIL' , Telefonar para 6284 .

�-��������
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Deputado' quer abolir
aulas aos sábados

A inauguração da BR-IOl�, tre- doviáríos .

para:' proteção dBr sina-
cho F1orianópoNs-a'{)r,res, previs�à liZ�ão, .atendímento 'em' caso

,

de

i>ara ·amanhã, às llh20m;, 'paio 'aCidentes .e fiscalização de trãnsí-
..c'residente Garrastazu Médici, ,:io; ,Estão (situados em Penha, Tu�
rnarcara a entrega de uma. ::d..ãS ,b:arão' e. Araranguá, formando um

mais importantes realizações './ d� (esp�o Ideal entre postos de' 60,
Govêrno Federal em Santa : cara, 'kin.'., :

nna e se constituirá no ateneu- .: .Através da ligação Floriant5po*
mente de wna das mais' antigas lis-Tôrres estarão lígadas, nor as-

teinvindicações do povo catarí-
. fWtp ;;aS cídades de São José, Pa-

lleÍlse'. .,' lhoça., ' P�I.trl,o, Lopes, Imbituba 'La-
A importante rodovia, vem se,:n7 ,�, ,TUbafão Jaraguruna Cricíú-

�o construída há dezenas de à#os I�a
.

e Ara:ranguá.
e recebeu o grande e definitivo ,iÍn- '., '·:·'N.uina extensão de 260 quílôme-
pulso a partir de 1964, quando ro- :;ttos, construídos e pavimentados
ram consignados volumosos 're-

" .'4�n�ro . da moderna técnica . rodo--

cursos ünanceiros no orçamento ,:,:Viâii:a�. 'a,' lígaçâo apresenta sínalí-

ao DNER, para aplicação no ,ES-
.

,Z8:Çao' .de., primeira ordem. Os si
· 'nâts e,' as, 'plAC:aS _,'. segundo fon-

ta�o. Pre�idente �a República:,' que, ,té 'dó, .,:DN;ER _' são ultra-moder-
.'

' •

,

.

:: .

-v � t
� "",

:

se encontra em pôrto Alegre; 'via- � 1;10S. "'..
'.

"

jará hoje a cruz Alta, ,a f� , '�e .: ,< ':Fótam fabricados em Santa Cá-

pàrticipar das, comemo�8:çõe,�· .. ' do " tir�a� .prímeíro. Estado a possuir,
sesquícentenarío de rundacêo. :.� .

.: :·ê.Jn ):'1 ;��:#r:acta . féder�
. baíízadores

cidade. 'Eni companhía . do
.

Mlni.Q� 'plá.stfcos�',' "

.:

tro Círne Lima visitará � Exposi-' ,,:,�>:n)esma fo�te acentuou que

çao Agro-Industrtal e o Centro de
'.

"em ',' têrmos .de investimento,
.

em

.t:'esqulsa do' Trigo, reto�dt. ê�l�$, se rôssemos iniciar a

construção do' tr�cho hoje, o prêiipus' o 'almoço à capital' gaucnc, �
, Amanna pela manná, o .aener� ço

.

·;por. ." km, desde a �. implantação
MéC1.icl· desloca-se, por aviao, .�.

. �� (.a conclusão atingiria a cifra

Bâlneário de Tõrres� onde devet�� de ,; 2 n:U.:ulÕ�,�, .. ,

,

.".
! � t J, � ". ", ", �, -i" I'

.

l
..

chegar às' �Oh30m.,i :para." l;?r�s-' , . '.' CAMPANHA EDUCAQONAL;
, ,/)}�. .

seguir via:geIT.i.':�'vja te'J;,resti"e,t' .râté
. <,.A. 'êhefi:à' dQ ,160 riistritb ROdoyi'á,::

.MOD, I'pro''m'o'v"e dom,I·" I O
6 acesso norte de Ctioitíma; ,"�A;li. ." �·;rio}'d�flagrW'·ti.ma"Càmpanha' de
então, ®t-se�á a. itlâuguta,çãÓ ',6t�.. '�clU. ",ROdOViária" comemora-
ci.al da BR-/101. , _. tiva','pâ .inauguração do ttecho Flo-

, i J ".�ti�lis'�,Tôtres da BR-10l, vt-

en'contro em-" C mborl·"·u' tr!::: :t!;:i'!!;es�:til"d;t �:== ::·n�:W::;_
,

. .'
'

.

.

ia �e ditigir â ótici�, � sendd vltl,·�:"M. �ellÜdo �e oferecerem coi):"
.recepcionado COIn ,;um alIDoÇo �i' �e�ió e p�oteÇã<? ã;' .siJ;lalização. '

,;i lo. Governador ço�omhq� SàlleS:. �!i', ::':H.ta.6 Órgão 'do 'DN'ER, sed,i�do
" ':�utoridadeS 'nq' Ôrloiürtia Cl��r· �,;:$�i batarlna, lia destniíção

Vieira, os Deputados em�debistas com; ;;' regressap.do ap�s, a 'PÔfto AJegt�.·,:/ éi;Eil �('.pl�ças: ,e sitla,is 'de trânsito,
assento na Assembléia' Legislativa do'·; :

A RODoViÁ
.

'i
"

"

ittêm,' 'de .causai .ptejuizps aos co-
Estado, Prefeitos e Vereadores da Re· O trecho dá :aR-mi li ser iMü· l�: p\íb4cós, constitui ato crimi-
gião e m�inbros dos respectivos Di�· gurado . pelo Ptesidente M�c1 nosQ ,que I têm, p,tovocado centenas
tórios. 'constitui .� úl�im� etàpa do ,.',Wrop--: d�:"'�i4etites e�

.

por via de conse-
A reunião terá início às 9 hor��,/PP' CQ .. ROdoviáriG Sul, integrando 'uma., 4uênÇ�t' Úrad� �:. Vida' dos viajan-

Iate Clllbe do Balneário Cambot:hí. . .

.

ligação que Vai" de Natal a OSÓtlo, ��".j:'kL.;::".-: .. u

, ,:,
Além dos �ssuntos de âmbitQ,', �a- .". sempre, pelo' .lito '�H, :tIutiUl·. tli$tâ1l'�' :·."<'Á.' ·'chefla'· 'j,e<ÍiU,' ,pata·· eXecuç&o

cional e estadual, segundo adiaIltp�,.Q, cia. total. de.' 4.085 qUiÍômêtrps... <.' .' dâ"C�ÍIlparihá de' iEdticàçãó ',ROdo-
Deputado Delfin Peixoto ,:Filho,. set:ão . No, per.ctirso

•
a' Sei." entre�er ,�á

.

vtã�iâ�·, o' '�1?Óío :dáS
.

Pi'efetturas, :es�
ainda debatidos vários aspectos. dé. j'n� estão.· instalados pe16 iS<> l)is�t:Q th.bel00,unentbs d� ·,ensino,· '"Clubes
terêsse político, social e eConôniiCO.':da Rddoviál'�6 .F�eral trê� postos �8;_: . &;J sewiç�;:'e ,àtgãos de." diVUlgação.
região. .."., .. _ ",' ,

"", '; .'�. ;,'�:;:��,':.';",'.,
'",

,:"�"� .

,.,' .

,
'

l '

'dos', 'Governadore's·
...... ·d.·e·.·· •••..... ··e·',·.s'g,.oA'lo'·l:?;,' ·1<·I�···�·'���Á�:i:d.a·'.·a···.e··'.

,., .

.

:
'

, .. i; :.:. �: :,:'):.�;i:'< :', ,i .ú" >i" Cf.,_.. .'. • :'F "" ,,,�,�
,

,.;
.

:. :";,,,
.. O, proj�to ;d��':n?va;(;'Íi�de;'):4�::���:,:; ;W�,:,:.ficou na órbita .do G?vep.;o

. , . , . . -gôtO . s8nit�u'ifj"t{{e:- ·<F.l�i�9PQ�iStl;; . êÍ�'És,tado;, 'que··nãO' tomoU �s: pro;-
c1arando na oportuI?-idacie que 'o .m�s.' d�vetá ser ehti���,:·:P\é�d'i;������t ,*��fi.�i�·, que' '0 éáSó' requ,erialIl. o,

.
.

b'
'" ." b" d '

't· .,;' ,:' �, ''''o':".:,... ',o'

''''.''",''�C!).,' ',' '.":: '.' i'�c·k2!.. ' . , '.' , , .

"

,

,"
.

't· f" l' 'R,.domo alcançou seu o letivos ", � nno men �: N�clonal ',!��;�,' 'urfl��;';�,:';,';�,-; ��\ID-� ;�.iX91tO,u.:;�.. "��.,, . pCa;lZ";]'.
novos h0l1zontes ao' fortaleciiriento· dá neamento 'a6� Gô'�êrIió dÓ"'E'sfãaó p�l'g"'seérétádo' Geral

.

�o 'Ministé-
instituição parlamentar". dentro de' dois'· mêses.

",

rio do 'Inte'rior;
.

Henrique Ca,val-

A . informação partiu· do Enge- canti que,' em
.

éontato
.

com' autori-
nheiro José Béss'a, acentuando' que dades estàdúâ.i8,· iIiàtti.festou

.

o seu

na, última" semana' �orani estuda- ihtet�ssé 'dê 'conségUir 'recursos pa�
dos· aspectos ,relacioiládos com. q. ra .a ,execução das obras;
divisão das ,bacias, estaçõe.s ,elevá.,. O Chéfe' 'dO 1'40 Distrito 'recleral

. I ,

tórias e· captação, do material em ' de . Obras' e' Saneamento decl�rou,
dois' pontos. da Ilha e um no Côo- ,ainda, qué' à inauguração da Bar·

titlente, para o lançamento.' rageql de' Táió' "conterá, de 25 ·a

O Dnos está apenas projetando 30% das' 'enchentes de' Blwne�u
a obra, que deverá ser cOnStnU- \1

e Vale <10 Itajaí:
.

..) da pelo Govêrno do Estado" 'com Falando 'sôbre .

a' 'barragem 'sul,
aprovável participação financeira em construção' a' 15 km' de 'Itupó-
da União. ranga, disse .

que
. esta· integra o

contrOle . de . cheias' do ' Vale' do

ítajai, . esta.pdo,· atualmen�, �m
construção' wna' galeria 'de' concre
to, com' 'cinco 'células ·de· três por
sei� 'Iíi�tros··e aplicação dei 16 mil

m�tros !cubico's' de . éo'ncreto arriia:-
"

'

do.� ,

< A"�etÚi.: devetá .estar concltúda
�te à f �. do ano, quando será

. ;.,' '\.,.�., I',,· , � o' ')!', .

�Dert� ,�ova, concorrenCla para
cionttatb dos serviços de barragem·'"

! I',. ','

de;�·terra. .

"

.. :6l� �0ll)ent6, o. Dnos está exe

cuUmdo '�s prdcessos de desapro-
.....

'.
" ,

.

"

. )

,p;riação' d� pequen{l.S. propriédades
� :pagando aoS' indenizações., A bar�.

,

:ri:l.ge,m.· ,s1;ll,;é�)'cara,; estandq, inqlpl':" .

· dós':' nó orçamento. m�i,s de .. 22 nu ... ,

�'uiões: ,Q::,custo ifihal.será de 30,nrl-",
.� :

,.4..
;. .

l.' (.
•

•

,.;.
.•

.

, "lho,es. ' , ... , . , � ',. '..... <:,
"

:::�., �ril. sUàs '. declaraçÕes, a ,O .ESTA·

;DO,'�'o '.Sr..José. Bessa ,apresentpu,
·utm�ém.; �ülrl :'r,ela:to .. suscinto ,"de

<ó�t�' , ,atJ.�dades da ,repartição
qJe;/'itrfigé,'. Ülfortnando, que :'�prO$

"

segUem " os, ,ti�abaihQs , de' draga
gem . dQ. lito.ral .de. Santa.. Catari-

·

,na, ...possibUitancio. a expansão da
� ,"_ • r. L', ",,( �.

�
, _... -# ;

• •

, •
'

"ecôllôinia,: éanavle,il�a. '

,�'�� :". .��. r.:� :,'.,,'
J

'''I:", ':
'

. :'
.

�
•• ';,,. t' � �

'

•••
'. ',�

" -
\

f':�: • 1>. h

'\ I

';, .�,;
'

'(:'
.'

,

" ;',
•

f;�':�",j
, >;;�' .... l '(,

'":,,, ,:.,.,' ", t,
... ;;.!:t·, 't

A Assembléia Legislativa do Estado

aprovou ontem indicação de autoria

do Deputado arenista Aldo Andrade,
destinada ao Governador Colombo

Salles, que sugere estudos na área da

Secretaria da Educação para
_

suspen

são das aulas aos sábados nos estabe- ,

Iecimentos oficiais do Estado.' Ao de-

fender seu pedido em plenário o par-
lamentar argumentou ' que a medida

, . .

não prejudicará o aproveitamento es-

colar, uma 'vez que mesmo sem con

tar com os sábados a média. dos dias

letivos últim'amente tem atingido cêr
ca de 220 dias, quando o exigido é

apenas, 180: dias letivós. I

A matéria teve f'0 voto favorável da
Comissão de Justiça do Legislativo,
mas .sofreu voto em contrário na Co

missão de Educação, onde foi relata·

o MDB catarinense vai realizar do·

mingo próxiIi1o, em Camboriú, o seu

terceiro encontro regional,' dentro do

programa que prevê a análise da pro

blemátic,a político-partidária e sócio

econômica do Estado e do País. O

coordenador da reunião" Deputado
Delfin de Pádua Peixoto Filho, lnfor-
mou ontem que estarão presentes na

opaÍiunidade 'o Presldente do' Partido, '

'

Deputado Pedro Ivo Campos os De·

putados F�derais Jaison Tupy Barreto,
FranciscO' Libardoni e Laerte Ramos

da pelo Deputado Murilo Sampaio
Canto, do MDR O' parlamentar eme

debista em seu parecer 'recomendou a

rejeição do pedido salientando que "a

disputa pela hogemonia no mundo I

moderno está se concentrando, no

campo da educação" e que, o Brasil,'
sobretudo, não pode perder tempo no

aperfeiçoamento e preparo daqueles a

quem se incumbirá no futuro a tarefa

de assumir responsabilidades quer nas

atividades públicas quer civis". ,O,. Sr.
MuriIo Canto contestou' a argumenta

ção do autor do pedido frisando . que

com a suspensão das aulas aos. .sába

dos haveria necessidade de aumentar
I

o número de horas de aulas nos, res-

tantes 'dias da semana,
escolar não comporta no

acôrdo com informações
Secretário da Educação.

o que a· rêde

momento, de

recebidas . do

Sad'y' ,Marinho, da'O, Deputado
Arena; requereu ontem. na Assembléia

a' expedição de' mensagens telegráficas
aos Governadores de São Paulo, . Pa·

raná e Rio Grande do Sul, agradecen.
do as manifestações daqueles gover·

nantes de aplausQ' à realização do Pri.,
roeiro Encontro Regional dos Presi·

derites de . Assembléias Legislativas,
realizado em Balneário'Camboriú,' e

aos Chefes dos Legislativos dos mes

cuos Estados, agradecendo a participa·
'

Alo efetiva ao aludido conclave. Em

outro pedido o parlamentar ,requereu
o envio de expediente ao Governador

Colombo Machado Salles, também óe

agradecimellto', pela "maneira valiosa

'\,Om que S, Exa, prestigiou a realiza.

."áo do 19 Encontro de Presidentes de

'ssembléias Legislativas".
O Sr. Sady Mariilho fêz um breve

relato das 'atividades desenvolvidas ao
'

lo�go do encontro
. de Camboriú, de·

DR CONCLUíDA

o Deputado Gent�l Bellani assumiu
a tribuna para tecer consldedtções' sô-
bre a conclusão da BR-lO! em' Santa
Catarina, afirmando ser "com grande
satisfação que, discurso para ,congra�u.
lar-me com o Presidente Garr.ast�zu
Médici pela conclusão da rodovia,
obra q�e tanto significa para nosso

Estado". Declarou ainda na AsseQ;i�
.

bléia Legislativa o. parlamentar' arenis·
ta que três result(j.dos bem significam

,
o esfôrço ,de tantos parlamentares,. ca-

, tarinenses que vêm pleite�ndo .

Il;a
quela Casa a conclusão. da �odovi� ��� ;

. trará p,ara Santa Catarina o pr��resso
e desenvolvimento que procura.

, .. ', ..

O Si'. José Bessa' Classü100u 'as

/

barragens do oeste e do. sul éomo
ps, projetos mais importantes,' or�
sob: os :cuidados da repartição em

território ca.tarine�e.
'

• '-'-0 A- barragem oeste, situada ,3
4' kln da cidade Taió, no vale:ô.o
Rio 'l�ajai' Oeste, estafá conchrld�'
em' abril," do próximo: ano, poiS
cont�mos com· recursos suficien-
tes, ,acre.scentoU:.

.

A obra está orçada em 10 'riú
'lhões de c�iros e um. pró"b'i�- I

. �. .

ma considerado sério pelo enge-
nheiro José ,Be� P9d�rá �fi�pi;,,·

. t�r, o andameIl�" nO'ijlllal dQ�; ;,ttâ-
balhos. Refeí'iu:..se·� neçêssid�e'

. de 'constl"4-çã;()' 'de novas ;esttáÇlas,
��,��,:�� que' substitUirão as. exíst:ei:l@s,
';{�l dentro da bacia.' As atuaiS:. s,erãe
,

.

;' iriundadqs, q'Llando a bal'TageÍ;n es-:
'tiver em. funcionamentO, dai :,�, a
utgência de novás vias de acesso,'
"em cota superior ,à, cota 'm:_a
de' ,inundação, de modo a impEidÚ'.
que sejam. ialagadas, quarldo do

repr�samehto
.

das águas":

.• A construção dessas l'lOVa'S l'odl?'"
• ...!� ..

( ..
( .'

não tem 'contra·indicacões
�j
46a

• .. � �"' .. ' •• _.�, .• _.. .. ..:. ..J�..:...t_ __ I �.._'"

.,
l

. �r ( .\0'>-"
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"
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Festival de teatro' tem
hoje· diário. de ,um louco

A exibição de Judas no Tribunal
será retardada em, uma hora, parà
que seja realizada às 20 horas de
sexta-feira a III Noite de Arté pro
movida pelo 149 Batalhão de Caça. _

• _-iIf.

dotes. alusiva a comemoraçao da
Semana do Exército. A III Noite d.'
Arte constará 'de apresentação do
Band Show tia PM, Banda Sinfônica
do 149 BC, Concêrto de Piano, espe.
táculo de Ballet 'com a escola do

· TAC, Poesias, Coral Viva Gente da
· Capital e Coral Padre José Maurí,
cio.

· ,O, programa a ser cumprido nq
sábado. assinala às 10 horas' uma
palestra sôbre '4'çenografia", a caro

go' da professôra Berenice Rodrí,
gues, da: Universidade Federal de
Santa Maria, seguindo-se às 14 ho
ras uma sessão de cinema com 0,

fiime "Tarttuffe". ÀS 21 horas se.

rá encenada a peça de Albert C�.
mus, C.Ugula, pelo Grupo de Tea.

tI·o .Amador Àrrôjo, de Rio do Sul.

:Domingo, às lo horas, a professôra
.Berenice Rodrigues volta a falar
sôbre o tema "Cenografia" e, a ses

são de cinema, às 14 horas, levará
o filme "Le Mariage de Moliêre",
As 21 hotas, o Grupo de Teatro

.
f ,Alhador; Carlos'; :Magno, de UrllS-

i satiga, ericenatá a p�ça de Paulo'
O nôvô programa do' VII F.estival Magalhães lniÚ.iuláda O Int,rventor,"

de
.

Teatro Amador de ':"S�lIita·' 'Catari· \ ,'i! 'o. Vil Festi�al de ,Teatro Amad6r
na marca para às 21 horas de h(>" de santa Catarina. continuará '

na

jc, no Teatro Alvaro de Càrvalho, a próxima segunda-feita às 10 horas

apresentação do monólogo de, Go-
. com. a úl�a palestra da profess.ô�a

, gol O, Diário de, um Louco, as,sina· , ,�erel1ice .Rodrigues abordqndo o'
lando � participação da Sociedfld�, tema "Cenografia", seguindo-se'·. às,) ,

CataJ!'inense de Teatro de São, José.
� . 14'�' hóras .; C'01l1 uma! sessão' cInema.

através de Adelço Costa, O pi."ofes·.· ,'tográfica com filme de'Marcel Mar·
sor .}Tancis�o de Paula :Q.ma. ipr()fe�' ..

'

c��jix. ,
O GruP(; de Teatro Amador

rirá palestra' sôbre o, Teatro �emão
'

'. ',' Joinvillcnse' estará encenan'do às! 21'
às 10 hor� no auditóvio: d<,l POP�,e ( ;: horas a peça ;SOb-Sôbre,' de Luiz Hen·

às 14 horas será exíbida �üma ses--
" ': riqúe Schwank. 'para têrça-feira' pr�

,

�ão de Cinema com películà ·de. �<). xiIpa, ,
o programa .'. assinala às 10

bert SchulIlen" A quinta-feira' será ,
horas no ,auditório da DOP a pa·

iniciada' com pillestra sÔbre ''.Son<r léstrà da professôra Iciea Rodri·

plastia" á �ser ministrada pelo pto.· gues, '

. da, ,Funãaçâo TeaUo' Guair,a"
fessor AtmaI}do Mar3flhão, da.' Fúri·

.
d�'" Paraná, sôbre "Fantoches" e, às

dação: Te�tro GU.àíra·. do ;'ParaIlã, 14; 'Iloras,; 'será realiiáda uma apnt
I

• ". �

; "'. �

marcada para às 10 horas a, àS 1:4 sef1t�çãQ de, fantoches com o t�m,f+
horas, serei. exib�<1o' o, fiÍ�e 'tCó.nt�s

, ',��' ,Th�,atIe": ·cohstando de um jõ·
puoer Gi�:�ds e i>étits";' segÜJ�d�se . go� de luzes num, tema de '.Beetho-
às 21. hbráS,· a· apresentação, dá, péç�; v�n.· Às 21. horás, o Grupo de Tea·
Â Grev�:�d'� Sexo, de Ar.istó�a'Il:es, tro ·C'arI6s Gom€s, de Blum,énau,
pelos .�, representantes da· C;i�itai � e:Xihirâ a' ,peç� de· Raulino Buzal'ello
Teatro Estudantil Catarinense: .i. �: ' í.ris.tiiulàda'!,'Jel,a-21�

,

Te,ca. . ".

',. ",: '::',0 'le�cei'rtuihento do 'festival cata-
, 1 � .• !: .,

.' i!' I;'; ; :1, '. I

'i'
.

•

"

<li

'

•

Nova palestra sôbre o tema "�o- .', i"inense, que indicará
.
o represen·

noplastia" será ministrada pelo pro·;, tante de Santa Catarina ao I Fes·

fessor Armando Maranhão, abrindo· tival Sul Brasileiro de Teatro, a rea-

às 10 horas a programação' de sex·· lizar-se . no :[>eríodo de' 26 a 29 do

ta-feira, que contará ainda· de· ses- corrente no TAC,' será com a peça
são cinematográfica, às 10 hor�s Veredas, da' Salvação, de Jorge de,

com as películas "Portait de Molié- Andrade, a cargo do Grupo de Tea�
reI) e "Le Surrealisme"� 'Para às, 22 ,tro Amador Oposição, de Agronônú'
horas está marcada a participação ca. A peça será precedida de' outra ,.)
do Grupo de Teatro Próspera de palestra· da professôra Iclea Rodri-
Criciuina, que encenará a peça Ju- gues sôbre "Fantoches" e áa õe·
das no Tribunal, de GOdofredo Ti� mOru3tração de fantoches com a peça

"Acoustuque Antiques".

A peça Canto da' Juventude, con-

, corrente do VII Festival de 'Teatro
Amador de Santa Catarina "que se-

ria encenada ante-ontem no TAC,
não foi liberada ao públíêo pelo De

partamento de Polícia Federal, em

Brasília .. Tendo em vista a não Ii

beração do texto pela censura, o õt-

.gão em Santa Catarina permitiu,
em caráter excepcional, a exibição
ontem da peça pelo Grupo de Tea ...

tro Amador de Lages aos membros
das Comissões Júlgadora e da Unis

santa, a f.i:m 'de que o grupo, parti
cipante não sofresse, prejuízo .. no .

concurso.

Ante o imprevisto, os promotores,
do certame foram óbdgados a mo

dificar a 'programação anteriormente
estabelecida no que se refere as

apresentações dos grupos concor4

rentes.', Segunao fonte do TA.c, a

programqção das palestras, demons4
trações 'de' fantoches e exibição'de
filmes artísticos não sofreu ..

'

altera

ção, permanecendo de acôrdo com

o, el�borado. Assim sendo, a. parte
extra do· certame éstá sendo.' reali·
zada no auditório do ,Edifício das Di·
retodas.
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,Nota . de Falecimento
1

A família de �ícOlino Tancredo: ,Cóm
.

pesar comunica seu falecimento'
,",corrido às 16h30m de ontem no Hóspitàr Governador Celso Ramos e .con-·
vida' parentes e amigos para o seu sepultamento, à realizar-se às 10 horas de

boje partindo o féretro do necrotéi'io d� Marternida Carmela Dutra para o

,Cemitério Municipal de' Palhoça.
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