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SINIESE
ESCOLA DE ARTES

,

A, E<;cola de Artes Friz
'

Alt,
do Uepartament(', de Educa

ção. e Cultura da Prefeitura

Municipal de 'Joinville COIDl.J

nica aos artistas e artesãos.

daquela cidade, que se acham

abertas de 12 a 17 dêste
,

mês as inscrições para a II
,

Feira de Artes e Artesanatos

Catarinenses a realizar-se no

pavilhão de Exposições da

Famosc por ocasião da Fes.ta

das Flôres.
, Os interessados deverão di

rigir-se à Secretária da Esco-,

la de Artes Fritz Alt, díària

mente das 8h30m às 22 ho

ras e das 14 às 17 horas.

l
CURSO DE FÉRIAS

I.
J

As inscrições de profes- I" Ir I sôres ao Curs� �or.mal de 1
t Férias, nas disciplínas de

Língua Nacional, Matemática,
fundamentos rliológicos e ,

Didática foram abertas on

tem prolongando-se até o. pró-
-

.omo dia 13.

Os interessados serão aten

didos na Divisão de Ensino

Médio da Secretaria da Edu.
,

cação no horário das 13 às

18 horas.

MUSEU BRITÂNICO '

O Museu Britânico, de Lon

dres, visando. divulgar a cul

tura <10 Estado de Santa Ca.

tarina, solicitou ao Departa
mento de Cultura, da Secre

taria do Govêrno, a remessa

regular do boletim '.'Notí-
, 'cias Culturais" editado p'elol.

�I sêrvlço de Comunícáções � da
, Divisão de Ciências daquele
I

Departamento.

, COMISSÃO DE SAÚDE

Uma Comissão de Saúde,
composta dos Srs, IVQ' Beu

ter, Nilo Miro Sander, Sieg
fried Spaníol, Wilson Migoski,
Evaldo Müller, Arlindo Toe

be, Rubem Gérmano Dauwe,
Irineu Marquardt

-

e Srtas.

Loiraci Bernardes e Heloisa
M. Busanello estão promo
vendo na cidade de Mondai,
uma campanha sob o tema

"Acabe com a Verminose".

As palestras. são feitas dià
riamente a tôdas as famílias
da comunidade discorrendo
sôbre verminose suas causas

, ,

consequências e medidas a

tomar visando sua extinção.
A Comissão de Saúde tam

bém estará integrada na va

cinação contra a Febre Ama
rela e Poliomiejite.'

EMPRêSP, =DI1"ORA
O ESTdOa LTOA.

AdmlnlstMçãC1. Redação e Ofi I

cinas, R.ua Conselheiro Mafra,
160 -, (.iJixa Posta], 13� -
fones 3022 r 41:::'� - Floria
nópolis - �à_ ':í" Catarina. I
Oif,{f1'OR: José Matusalém Co-

.�<
mef l] - SUPEk.if�T�NDENTE·
Ma .. cWo Me/�edros F .lho I

EDiTOR: .... ·liI Henrique Tau
"

li, I
credo I GERENTE: Osmar
Antonio Schlindw&il\ - sua.
GERE�TE: Divino Mariot I
REDA rORES: Sérgio da Coso
ta Ramos� A:'i'l'ônio Kowalsir.'
�obrinho, Sér9í� I

... -or:,es Mo ti
,.11 jJer�:rc. (" !:'(.lrc.. ... au,.,

"

I Machado I �tÜ"O�TERE";;
: Wilson Libório Ju Medeiros e

i. Aldo Graw1geiro I SUCURSAL
DE BLUMENAU� Kua XV de
Novembro, 5Ci4 í REPRESEN
TANTES: A.S. larét ·Lida. -

A'fenida Beira Mar, "�4 ..

'119 'andar - Rio - .A.S. LarôJ
Ltda - Rua Vi!ória, 65i -

39 andar - São Paul" - Pro- !
pai PrQ>paganda RepHtsent•• I

.

�ões Ltda. - Rua Coronel Vi· '

ce�te, 456 ........ 29. and-:::r - par
to Alegre e R...presentaçã�
Paranaense de Veículos Publi
citários Lj,da. REPAVE - Ru.

,

Voluntários �a Patria, 475
129 andAr - Curltlbl.
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Colombo volta - Camboriú se

lelefolies
interurbanos
vão melhorar

iOellinl Neto
cheU:8 dia 27 a
florianópBlis
A agência do Banco do Brasil em

_/

Floiianópol�s vai ser inaugurada no

próximo dia 27 pelo. Ministro Delfin

Neto, da Fazenda." A comitiva mi

nísteriaf estará integrada pelo Pre

sidente do Banco do Brasil, I Nestor

Jost e .. o Presidente do Banco Cen

tral, Ernan.y Galveas. (Trivial Va

riado).

o Plano' de emergência da Cotesc,
destinado a melhorar o. sistema de

comunicação telefônica em todo o

Estado principalmente nas regiões
,

"oeste e centro-oeste, já está apro-

vado pelo Ministério de Telecomuni

eàçôes. O projeto prevê a
- instala

ção de rêde de micro-ondas e 50

mil telefones. (Última página).

Corretures de
imóveis são
denunciados' :

,hoje do Rio
:de'::�aneirD

(Última Página) (Última' Página)

CIDADE COMEc'a. HOJE; A
VIVER O EMBALO DO F I S C

•

Mirandinha, o vencedor do. ano. passado, apresenta-se hoje COm

"S0n110 e Realidade", em parceria' com Moaeil' Franco

Em meio a. grande 'expectativa, '1 édo, estão, sendo aguardadas com

1 começa às 20 horas de hoje, no Tea- grande expectativa.
I tro Alvaro de Carvalho o. I Festi- A Diretoria .de Turismo e Corou-

,

val da ilha de Santa Catarina que, meações da Municípalídade ultimou
na primeira eliminatória, apresen �ntem os preparativos do festival,
tará 20 concorrentes. Durante as realizando a última sessão de en·

eliminatórias, que se desenvolverão
úte s,ábado, serão cla5sifi.cadas pela
comissão julgadora cinco músicas

! para a finalíssima de domingo.
I
,

saios. Para sanar o pr:oblema
.

de

som, do TAC, . que é bastante defi·

Cl;;ll'i.e, os promotores conseguiram
a aparelhagem da boate do Clube
Doze de Agôsto.

I
Os destaques do festival estão. na

composição de Milrandinha - o

vencedor
I

do Festival de Músicas
Carnavalescas do ano passado -
de 'parceria com Moacir Franco, na

música do jovem revelação da Capi
tal Josué e na apresentação do Co-

,1'al da Cadeia Pública que, ao con�

trário do que foi noticiado partici·
, ,

pará do certame. Também diversas

i�terpretações como a dos Canto
res da Ilha, dO' cantor Enzo Silva,
'do conj unto A Turma e de Tuca e

As co.ncorrentes de h!)je' são as

seguintes, pela ordem de chamada:

Esperança, Tudo é Guerra Meu

Senhor, Balanço, Vamos Amar, Ode

te, Se Vo.<.;ê Soubesse, Procura,
Aquêle Rosto Triste, Satur�do, Jo.a

ninha Maresia, I? de Abril, Cava. I

leiro ,do �eu ,Tempo, Reflexão, So

nho e Reali4ade � Prelúdio de Na

tal, pesabaf� à Tristeza) Noite

Amiga, E o Brasil Não Pode Pa·

ra�, Minha Bandeira, EstréIa Maior
e Santa Catarina.

\

VQ.9Co da Gama e Futebol Clube
do �orto, � a ��rtid.a amistosa �ar
c�da para a noite de hoje no :Iy[ax-a
c�'�lj, com in;iCio. p'�visto par� às '.

21,@ �o� FlAvio, ex-tricolor; é a
I ' } ,

pt��i�l atração do' clube portu-
, '"

gues.

Prometendo trabqlho. com muito entusiasmo, vigilância
nos duzentas milhas brasileiras - mar 'odent�o - e vigilância
nas trezentas miJhos do ,território cctorinense até a fronteira; o

Coronel Aviador Luiz Carlos AI!andro assumiu ontem o Comando
do Base Aéreo de FIc.rianóp�lis. O cargo foi transmitido pelo Co ...

mandante Interino Teophilo Aquino Prddo,:que exerceu o comon-.

do durante dois anos.
.

A solenidade foi prestigiado por altos autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas da Capital, além 405 ex-Gnvernadores Ivo
Silveira e Heriberto Hülse. O Comando Costeira sediado em Sal
vador, órgão o que este subordinada .0 unidcde militar d� Ccpi>.
tal, se fêz representar pelo Major-BrigodeiJ'o' Oeoclécio Limo da

Siqueira, que se fazia' '<:Jcompanhar do Comendente da Fôrça
. AérecTótiCo de Curnbicc, Brigadei�o, Pou�o Costa. (Pógín'a '3)

.

" '.' !

Cirne
.

Lima
'na Capital
e em Lages, .

o Ministro Cirne Lima, dâ Agrí
cultura, vai presidir no próximo sá

'bado.: em Lages, a Exposição Agro
pecuária, que se realiza anualmente

, "

favime,ntação·da,BR282
, , � I

tem contrato no' dia 30
o Ministro dos Transportes estará no proxímo dia 30, em Chapecó, assí

nando na Secretária do Oeste .os contratos de implantação final e pavimen
tação asfaáltic do trecho Lages-São Miguel d' Oeste da BR-282.

" ,

".

Em declarações prestadas a O ESTÁDO, o Engenheiro Hildebrando

Marques de Souza, Chefe do 16° Distrito Rodoviário Federal talou sôbre a

reinvidicação das classes produtoras pela construção da BR-282 no tre:
cho 'Florianópolis-Lages. Abordou tambern, o progama rodovíarío do. _....

DNER para o Estado de Santa Catarina. (Oltiina Página)

naquela cidade. Ó titular da Pasta

da Agricultura vem a' Floriânópo
lls, onde emBarcará em outro avião

para o centro-oeste. (Última págin�).
..

•

,,' r

Clero esteve' em ,Tijucas
,

e

'reuD,ido,:,:',com' ·D�·�Afilns·õ
. '.. J

(,Página 9)

.

Muros isolam a sombra
Os banhistas da praia do Balneá

rio não desfrutarão mais da gene
rosidade das sombras nos dias de

sol muito quente. AB árvores que

serviam de refúgio, depois do ba

nho-de-mar, estão agora isoladas

por muros. A praia inteira está sen

do' invadida por muros que já rou

baram metade do Balneário, agora
espremido numa estreita faixa de
areia. (Última página).

:

na
.

Praia do Balneário
" Prorrogado Presidente

,

parcelamento. faz visir,8: ao
da Renda e PI Nordeste

Rondon vê
,Brasil ,e'm

I

normalização
o Governador de Minas Gerais

, ,

Sr. Rondon Pacheco, declarou que
o Brasil se encontr� em Hpleno pro
,cesso de normalização política", pre
vendo para 72 a aceleração ' dêste

processo com a realização das con

'venções partidáhas e das' eleIções
municipais. O Sr. Rondon Pacheco

defendeu tí:y.nbém a consolidação do

bipafUdarismq.

,

O Ministro. Delfim Netto decidiu
prorrogar até o dia 31 de dezembro

lO prazo para a entrada dos pedidos
de parcélamento dos débitos do
IPI e Impôsto de Renda' retido na

fonte. A medida foi tomada com

a finalidade de permitir um maior

desafôgo das emprêsas industriais e

'comerciais interessadas no paJ.·cela·
lllelltO.

O Presidente Médici iniciou on

tem uma viagem de quatro dias ao

nordeste visitando hoje Aracaju
, , ,

onde está localizada
.

a plataforma
maríllina da Petrobrás. A tarde o

Chefe çla Nação seguirá para Ma-'
ceió onde será recebido pelo. Go

vernador Afrânio Lage�, seguindo
se João Pessoa. Amanhã será a vez

ue !J4el'halldo de NQl"onlla.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Roher?':8 Juiz de Direito da Comarca
- ,

n Dr

ctt' Pnihoca do 1';'.:l::;rto dp S;r,et C21f3rinR I fíll"11H
,

"
c

Wi, el,C'••.

'�: ii Oi, f:::l;"Pl' no;; qnr- o prpc["ntr (l 111;-t] c1i"' leilão rjr.r:m
ou <WIR ro�H)e-i;rn[ln�o tivrre:m. C'0f1l o pT't;lz() (I r�f)I(' (2m
dias, que o porreiro elos auditórios (fPSlf' .11Ii'l.O, trsrá a

pÚfllino l'T'f'F'é.lO do �Tr.nda e arrematacào. no dia 11) (lo

mês ,c:f> l oyembr�l do corrente '�lnO, ?�S 11 Ilprn.\ (,J�ti 'fref;lt� {lO F:dWd,o rio F'orum,. fi rua .Jos� Maria da LII,/.. n.

2:822, {:'0.sta drt.nde, ,QS bens .ilhl1)xn dlscrimmados, j[)C";nho
,

rados fi Alvaro de Souza Alves e sua mulher, na acão
I

exenutivn sob o n. !i5/(jf), que lhe move () n,. neo cio l"Gsla
I

Cio de Rfln�_(( (:atarifHl �. A" ('jIW "i10 os S0juiflle.s: Uma
zleba d,1:1' terrn CTn Guarda d,o Cubatão: distrito r Muni.-= .�

,

eípio de P.íil�bo�t;l, CAm <1 ál\C;l �otaJ de d�lhen�oS 8 (,lc7tOHo
mil cent.o e virHe e sete metros qL� ldr,ncl,os 2Jf},127 m2,I d.ividirl�'l f-lJl partes diyprsas a saber: 70 8ôO rp�2 r.sJre
mando ao norte, com herdeiros dE' Dcsidé'l'io Ro(lt'�gLles
f', ao' Sul rom o 11.10 Cllhiil �10; a ltslp, com O.C; hE'l'nAiros
de Augu.c;tinho Qll[lc!rns E', ao 01.".';1 c eorn .)oão )', Cns-

I Liano, :16!)f)O ms2 f',c;tremanrlo ao Norte com a Eslrads, ,

.1\lunirim'll, ao -R,ul, ('Oíl1- o ,Rio' Cl!bai�o; a )cs,tc C0f)1 q�lçm
de (:,i'reito. e Or,81e com 1Wariá Eug�niél Borha, lFi.OOH I\1s2
estrem;mno ao l'{Ortf:.) e ao Sul em quem dc' (lireito u

':'I �,' ,I Lrstf' eom 'Eernardlr,? ('Feira c ao ot'sic com jff'nrlql1e
S, de- l\JatoS': lO!lIJ ffic2, esir,emUllClo ao \Iorte com o Tra-

- ,
,

vfC'sno Gel':1J, k ;)0 �;ijl c.oin fl.S v,prLc n tes ,elo JYLorr.o ct os

Quad:ros' ,ad.este coU! os h.crcJeif.Q$ ô,r Be;rn�m:ljl1o PCl',dra
e ao e.st,@ com JO,.sé C de l3ofDJl; 45.650 1H-s2, eS,tremando
ao' norte 'ÇOlTI Travessão GeraJ e ,ao Sul com o carnlnho,� ,

.

ÔO,'í ,f!J1Hdros; Q. Lf'st�, ço'rn, o;,; hei'deiros de Agostinho C. dos
P?�s·o;q e· a .oe,s1f�" COIJ,1' .JQS� 'Fl:an(�jsco Pereira; 18.:3: 5,
e.str.e;rnando ao Norte e Leflte coro IS:1bcl C, cle BorJJél ;;lO

Oef3te tom f.uiza M:àtJ}c'le da Conceição e JOllO !iO�lÓriQ
Silv'); 18.286 In"2 estremando ao Norte com o 'Tr�vessão, ,

ao Sul com Lsabel C. Borba; ao Leste e Oeste com José
, " '

Fe.rfl�jra de Mncfldo terreno êste anteríormehle adcluiri-,
'( , ,

''f!.f:l í}ü1' '·dof}.ç.ão e iJlvf'ntário posteriprmente, registrado no

; ij'egistro de' Jr�óvcíis, sob o n. 16,707 L·3, ,qm data de
'2JJ(p.l,96i cí�J J't!gistro n. 18.,�21 as fls. 172 d,o ��;vro 3-1VI.,T 1 �.�, ., ,

't!vflHndl)" ('_am, suas henfeitorLis, por Cr$ 25.000 00. R pnra• t •
,

;ro.nhf'piml'nfo_ púh1ieo se pas�iOLl o J)l'Qsentc ,ellital lue

�8Fi(/qfl��'río, l,H) 'local de COf>tun'l� e pllhlicado na forrou
:.qa' �ei.'" Dano' e paRsaçio nesta cid:ade e Comarca de Pa

;lh09�(�(lS }7 djas do m(\s (1€: .se�cmb�·o do 'ano d� rujl no;ve

,(l�Jj'tO,t;;, � ".setf,nta',e< IInf �1971). J!ju;' Danjlo MaJagoJi, Escrj
�v;ij9'.'eIT) êxefr.Ícti<\ o fiz c]atilografar e subs,cnwo. (�tC;BD
,�JOR" �Robef'ge',- :!�i;l, é};o ))ireito. gsta fOll fot'I1J_@ edil':;!]' o1'i-'
�".1 r � �,"'! r I .._

d5j:na 1 qw" afi:_:;:ei' no local de ,.costume, ao qlLal me report{)
? �.doij fé. Dsta, 'f?lJpT'S, ·O_�iiH.� M�i�!]�H - Fscrívã,o em
e,t:f:Tdrio.

, '

����_. .",....,...;.:,...,--:- ....._...._._---....__ .. - ..��-- ......��

;:,i, PRECISA�SE" ,
,

PiElíiista mora ou s8nhor a· raht t·oear' no S:1Hío Nohre, '.. .

do Hoiel n.oyol. Pa,ga-se bom o('c!en'lc!o. ledO[ marõAS na".,
I

(,

G('r�nrja.
�_ ..._---

Vende-<;e dOlR .haJ,cQes to(h, f'm Vidro, vitrimas e prale-
léiras, para càsa' comeréJ::tl

,

'e

[ratar na Loja Novidddes PlÔI oe Iles, rua Jeronimo
c o.d.hQ, )) ,_

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

ANTÔNIO o �eu alfaiate
Calc:;as, P81plós C'�mis:�'; p J�lle('os, tndo sôIJ1'f] n1prUf1::ts
R,UA-- 1"ELIPHE SCHMTTlt !}2

Lij!i;:: r r��JTA�MAI� NO csu F- NA 'fr-RnA

Ao ,. i�< 'i NPfto

Npsi H T1 h q c� e Mej",en-bipe I dos IIcasos {' ecases raros",
rrno foi já. em passndo nãn distante, o mais bucólico elos
rrl iros o podor+a, al<\ emparelhar, fiAr; mar.rllifi(,�Il('ÍRs õn

_ l\frd1If(''i, ils 1JiJhijS d9 mares ctó Sl'!", - (.Hluf'la,c; do

Oc('!)no Pnrífk'o) -. acontecernm e [lC01l1('('('1l1, aindn
rpllC'QS in!,\\11 ';!d:;ls Q�tal1d,o Il Ilha dr M@j· n-bipe não estava
�i"(l:1 clll'r>Í<]rla ele "favelas rir concreto" ns suas praias
não ahundnvarn de lixo r 111XO, -_ (f>' ulico-rne: i\.c; nos

IlDS nrnlas foram transformndas em lixC']I'()S, mas O" hn
n�,i..i[ls 0011('0 se imf1()I-Lnm Com isLo pal a e ibil' ltlxas em

Ff',IIQ fI,Hlornoveis em seus enfal'pclmnrlltos de prqin, o

clhho n qlt�1 1'0) -, havia por nrtl1i lt11l como que }'cino

PIH'fl,Qtfl(10 rJwjo c1r heJl'za, cheio do paz, rlleio ele r0l1S:1S

!lllr o ;nrOQ'rpSRO m. f;tlOU as 'f�Vilíi 11:1 [([111:1 do f";lflÍ10 filril
(IJ (' inr"rnjn:l fi rlrl:l (' que, por flrflm-c70 :1 vic1n, n m:.111<1R
p::ll'n C'ilixa prego n'um colap$o c:lrcli'1co, 11'lI111 I/cli'!'rltl)ii'JI.
lVf,'lS n01lro me interessa isto já qu{' vivo no resiinho bu
colina onde s{' vive cem anos fácil fá:,il. \ O caso, po
rém {:, [UH' nnSSla flha Lem suas aparições de luzes f'an
lnc;l:n:1� Qn�Tlclo en era gmÍ, na Pec1l'n Grande, clt' quando
rm vez h,7es' a7Ulnd'fls durante as prirn�iras 1 oras ela. ,

lliOij{'l stlT'�ii:1m Já por rima lo campo do S1l1-Américil, e1e
V{lV'1m se e oasqavam o Morro ela Cruz, Minl1C1 mãe, qne
D('ljs a le11ha, d i:d 1�nos temerosa que era a "bruxall Mi.\
qppli�iI 9118 i:} para. as Indias fazer elas suas e que, na

volta chupava o s'angue das crianças que eram apanha-,

Ô}IS na rua, Era voz geral no bairro a viagens da bruxa
Miquelin� e, OBra dizer a verdade, eu é,lté hoje creio mais
na �ru)(éI 'Miquelina do que em "(H�.cos voadoresll• pe·
pols. lá ]1,0 n,:ilsto no seu Ernpsío S�odicck, nas sextas fei
l'()S. pelo cn1ardecer, luzes vagavam na �acia. ou n9 lugar
onde havia um po('o, a beira. do ('incho sob en01�me fj-

,

[fllpi r':1 Dr/ia a vjsinhançn, que era alma penac1a d�i1m cs-
, era TO tM s{>clIlo passado que mor'l'cu ama�rado a tal fi
[ftlpjra por lll:Tl Senhor que não era flor ç-Ie cheiro. Depo1R,
tif1h,:l a ]llz que -r''lZia sinal a rnei:1 noite. n:1 pnia da Chn-

,'Q"uinha :lU onde f\ o-ratp Cluhr c o fantasma (10 mOC:l- 'I
J �

dr, hr;;lnro que apRrrda rlwf:mdo prrj ela prd]'::! qUl' hfo
':;lH , c;l)lO(;il(�'a ao Jado (ie urnfi Cl'h';:1 ou" mc1hOl', é a casa, .',

{lHe- foi construída junto li! pCrd)'n P:.Jr(:ce, toc1iwi:1 qU(l
corp o prOj�res}c:;o da zona a moça fantasma chorosa foi em",
bora" pr� ou! 1'0 lugar m��$ <Jiscrrto e ]üngc uns' lIeorridff�
de $uhmÕ'ri,Iml/ la Br�ra Mar Nortr: J,�pois, ai\l{ln, ]_:wln,
a ln::r, qHe rWi0cedia llm caixão dp. defunto �li J1R Allh'a(1:"t
do Ci'Htiiflhô de eima

. .op«]r hojP .é n AçA;rn;;SC, na Agronô
mj{'H, e fJllH clt'H mnita corrida Pro cabra macho' ",Im s&�

,
..l

\ �
, ...

!1hor ;nC?poi."l, havki. r01no'm'fl trlatnvéÍ' 1)1(->"11 �vô CRpil30
Amnto f) cr-i(mío enforc!lclo ctn fi::;u,rira fia Pr:lc:l 15 e

fíl1P s("�ííJldo ê]n ,ql1E' rml1nnd:lVél riR1 mí11nR na vrlha Drs
t0JTO �f-rnia de fazp.I' db 'flR sextas feints 0111 110H1S tm1-
di:1;;; P.ll, DOT' f'xf'mnl0 qmmdo f'l'::t guri tinh::t mrdo (1
pasqnr POT ,debaixo da' fl�{,ir.rl·a eh prnra THt1'i.! nflo fl11('011-\

. trr:l' 'o l10bre eriõulo-fa'ntasma
,

'. e ])[11'(.1 sm honesta, [lia- ,
"

'I
• � ", ..»':' \�� .... "

,ela lfnho porque €·1(> se ving-a dando a:wr d� pl'E-buka "

qlt(1n� .ll(·ampu ror ll]( Tll{lO i�io faz parle do nos�o- fóJcloy('
r (r. 1in10 rontndo :1. roda elo fg; nlUlln jantn ilhôJ de carne
clp sol nssnch na hrélsa e pÜ'ão dá,g'tHl Mas esiá ,umiml0.
,os ,e,o.n.lfldo,res ,de "ca,uso" c1esapal'ec(lrnm: hoje só apal e
cem os criadores de caso. Ningném vê mais b 'Lixas carre
,(!;mno lanternas em voo pelos 1tl,�arcs ermos; iodo mundo
JlsnobaU vrnc10 "discos voadoresfl e lÍgor::l ::l moc1n é vr]'
"cli 'r:05- vOêldore:; de mutaf-ãolJ• É tr'isle olhnl' {'omo as f::t�
vpliJS dI' concreto mrdélm o longo prazer dR vina pnra 'nmR
ránjelaj P'i'�s::tRpj]'a e iOtí1il viela de prazrr. OI'

_ 1':1 ... ()'�l. ..

, .

,m g�rmano, ste_n s/a '. ,-

'. .'"""ro está
você.

,
,

".;
,
j •

, �
t"

(_;

" a
MiidlI. ele tUeMi r 580
$l;wtelo (.etoI\9u'�r.&>.1 fOfIl {'tU!.
1C>T."tld� j:lQrç. �;rtÇI�QI':.
,,�Q.1�I�iMt.

c?
MOdilo de meIO T 572 �_
Supertelo retQnlivfar de 61 cm (2A"I,)
'pelo si�temQ "pv;h TIjt�b".Som frorvf(ll,;

, ,j

, 'J

. I

I

..
,

�
t 1 r'

!, .Mll'dilo eonloltl,ht r �§
Superteld retangular de Ó I C1I1 (24").
TQ,:,odo par\, g,a�Qd�,Do.s olto-fololll"$,

PHILIPS ' ·

melhor não hq f .

, .
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,
.

II'
I

I
'

.onquis I a do cnrco foi hem recebi-"
ela em todo o V�Jc.

'" 1\ criancada terá te;atro no fim t

dr Sp-mpWl. pq capita] v:em. "O R,�' I
r li

tinha �abjdolJ. Luiz Alves da Silva
mostrase otlmista com a receptivi
dade �.lIr, possa t or a produção afjl,ü
no C,wl0,q Gomes.

:1< ç\.s viagens ríos . J3rasn�iril1hos,
sábado c d{)mj��1l,.o, l�;vflrão S�Hi QOfi.,
S 1 rnusícal ;1' nin do Snl IS, Brlls..q�,le. ,

:1' O .de�, l,a!lp Jé)ison 'f'ijPY B(.lrret�
declarou ,S;RR j��te.nçãD em pQ.rtipipar
do próximo ph�lto vJ.c;an.do .a CQP
(juish (�,i! Pf�fritnJ'a. O Mne j� 'Ivem jrahaH�.andoj 11á Inai,s .cio :um 3�Q,

,

o nome .cW F:élilX TQfi,�:', assessqr �e
La:.:ünh.ol Dojs �;n.on4f�'" ÇffÜI;::; quê
concorrerãt).
A M!JSA NO F-�MR.A
�s.c;es .d�tiIS .c.\ei �nm �Jm velho av.tj-,

go meij (àq.uela �po,c.a .não l'Se 1J-.,).4V�'1
<> têrm.o dieas) etn outro ;iornaJ, tra-,
di('ioQ4� no V:..l,e . .o (i),Lje i[1,5,o ter��'!.

ja �eijor iij.wo.rtância nãn estiv.e.sSe!t
encim$ldo .o .dito artigo .por ouír.o I

I

nome ,que .não o :me.lI. Jl!.Jif!O qu.e n:ãG/J 1
pense� em .plágio. O ç,ol,egui.nha .€S-I' :

criba deve, ,ter l'(webido' a vi,.c;ita dll'f•

r

minh:;t musa j ijsl}ka.d ora, IW ,seu t
prirnoiro c�esJ ise r.omântk.o. Bnfim, I
à manclr.a c\o eonf,o]'n��i6. \€ tl'!jí{�Q. I
pela niQ.f� dn;; 1l1R,tlS s,GlJho.s djgo;"
são cois�s ria ;vida. Mas. iji?a � r,éL':
gistro. ,r •

�- \Li,

� )*,�

G�rvQsi.o lUl '

D4S FJGUI;W1AS, AJNOA
Esbarro com o Prefeito e os �R

clarectmentos snhre a estétlea rl.�
eidadc aparecem. Declara Lazinho:
1. as Iigueiras da rua 7 11:10 (l:ajr�o
de tono. 1\ Prefeitura, emRenha�1l
em pagar dívidas antepjf>rfs, fa1tOll'
o tutu suficiente para q compra d,o
terreno CJll'C vai 'ahrjgar lJffla csné

I cie de "s)lOpping center". J\. IH'3�a
sonhélc1a cederá lugar li!- u_m pôsto d�

gasoHna. ]�a$ o derruba }"�getal pôde
S(:'I' controlado, e"Ql parte. '-\,0 menos,
Iltnl1 elas figl1lejras rf'st�rtl pa\>a con·

tal' fi. história .. 2. Parq () jnÍrlo
lbs ob(Õas d� lima magnífica praçá

, I
)las vj�johanG'as do nôvo forum, a

municipalidade só está a e�Der? de
um engenhéiro do Est.ado. 4s Obl'fl&

I do Centro Cívico' resultarão, de tP,fl-,
, I

Ilalhos da PM e do govêrDo CoJom-
)Jo :3. Na medida\do poss�v.c�, JH()--

,

cu rl')-SO res,erval' os pontos melh.orfls
da ru'a 15, Em Blumenau (isto � ,e�
mentário meu) as melhores "esq�in?s,
ideais para' JH'aças ou eôiftdos, aca
bam abrigando an'tiestéticos' po�tos

iTW1WTI.'1f'. fama elo musícal não jl1S
Hfjra pm� iP�atéi.a com algumas ra

deíras vazias e nm balcão deserto.

T-':rop:}gand�, nlém da garantia pelo
flGlpf 'do show, houve sllfl�j_( rito. O

,fr('hI1,co VUW01" com o enci f' olhos'
mas só no segundo espetáculo de

,

domingo, purUçlpoll do bappe1üng
f,if,l@l snJ:>inrl'n ao palco e ç'lallçfl.ndo,

',f,orn fI.') cyrt�c;;tas.... 2. Pelo exoostn.
'uc:hnlra-Sf qHf os estudantes a.cJmilrtfU
a possi,ti�li<Ja�ie de uma .estréia, na

C�OtliiJ fle ".Je,'1us Crjsto Sapers[ar",
a(j.Jl�J ;110 C:lr].os ,Gome.s. F'iorianópo-

, hs .que f.)K�SJl' �10 foJ]>,ojar o te:;ttn;) já
mRte-ef.�J ps�r�ia,s ,d,e J)t'f;;;l$, s,ó !�1H?

, chI: 'IJlenOr p.orje. O nô,',o I-Iair 8('1':1

b,U�f�:H�O, cr-ejq;IJl, r,m S,ãp PlJildo, ..
3 . .o rnusi,çJilJ �We .d('�xou a Bidnde no

fl�n1in:g.o come('� Iwj.e em 'Curitiba

f)if'�mt� t�mp.ül�a(l<;l d\e ap ,cl�as. IrlÍ de

C�n(?, Mapan�� pr.óxüno ao Pas.seio ir,ú

nlLrn ... 4, C�m�ntá1'io de um cida

d,�() (a.�' c,éJeIIlr.cs opini.ões à saída de

cipeml1,s e te.atros): - "É a primeira
VfZZ qu� vejo u:m rnllsical da Me1ro

ao Vi�/0"... .' .

T'úO'O & TODOS
:1'; ':t)rbanizaé��õra de BIUl»enau em

, '

ação. 'o Testo Salto receberá calça-
meutol pra valer. InfoTI1}ação (lo

Pr�sident� Renato ,\lo1f f.
'" Com grande exper�ênda, 'aSSll"

� mirá o C-artór.LO do Civel e Comér
.

ci� de. ,Gaspar, 'Eulina Si�vej]'a, Sua

:1e gnsolir,a_
HAIR PE lEVE

J

1. "Hair" não repetiu ,'jl bi[he,Le·
ria df "Lih�F,dude, Libetd:ilde".
Aliás, êste o únwo espetá(;ulo !JI.\J!e
,re.almel}t<'l" mexeu �em têrp1.Oi? 4e 1�1·

,

J
tal'

>

teatro) . com o púbHco blume-

,
.

j •

r '

,� , .
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�' sume a base aérea
Em solenidad realizada na manhã de" ontem .. o Coronel

iador Lui7 Carlos Aliandro foi .ernpo .sado 110 cargo de

�HlT1c1anle da Base Aérea, cie Plorianópolts. funcâo que vr-

1 l::eT1d" e\el'C'ida interinamente pelo T�il(,nle.COf()neJ !\,vi:l-

d . Teophilo Aquino Prado, desde 5,clt' aqo<,ll'l de 1%'1.' A,)
I

•

'I' I\f 1
'

at' l"(',mparecel arn o Desembargador Marci 10 er CI1'O.:;;. o

S#'í�'r'etário VitOl: Sasse e o D'eplltado Aldo Andrade, fé"specti-.
v��:ení'e� representnnte« do Oovem8<:lor (,:.oI,MI,�O :'1alles co d,a
pr&'<;ioência da AL. Os ex-Governadores ,Ivo S lveira c Heri

héAo Hülse também prestigiaram a .f1o�se do 11('1V0 Cornandan
te,"}laQl1ela unidade militar, jllmar,l1ent",e. CPfIl n Pre :'eit� 1\ l'i

OII�eifH, o Arcebispo Dr.rn Afonso Niehues, o lrnirarue �á

ElIt:p, o Mnjo;-Brigaeleiro Deoclécio Lima ela Siqueira

CO�1a,t1ç1�nt� cio Comando Costei�'R com sede,"" S:;ll.v:1dür. ao

qllAI está subordinada a Base Aérea de I:lon;mopnlj"S -_ e o
;li ,

•

..t..t P" Ao '

rf âriBri"ilc!eim P811ln Costa _ .. - Comandante lia ,'qrçn I i''\erea fi J-
,

ca:�sf'cli(lfb ern Curnbica.

,

r A rransrníssã(; ele cargo constou ele léin)1'fl eln O,de-ffi do

Di: cio comandflflte inteIino: que agraclecell' a colahoração de

'(�cI�S [IS H:,toridac1es �lI!'an!e sua ,pei-manêncj�, no com�nc1o
d\ll�ilnte dOlS aons. Aros o agrac1ecllnenjo; o renente-C'nroné'1

A,.inc!i1! Tenphil(' A�nino Prado ena)leCêl1 o rapeI. c1esempe ..

,

nh�cl0 pela l1J1ic1àde no c1esenvnlvíTIie"nto e ná segl1nlnça d(ls
'I'

c:ihirrnel1-;es,
,�\r

.

'''�A NOVA ORDEM
�i� Durante a leitura. d'a Ordem do Diá,' o nôvo Comandan

te ta Base Aérea Cle Florial1óP9_lis' de"Staco�l que 'ess;'l unidade
.t. � . , -

.

sd�4 l,Im templo, um fatie, lI1;na c�sernfl� ,uma escola e' lima

C(\f'àl!l1id�!de. Afirmando qué sua tarefa 'é"t:ünbém a d� as is

,lirJls,.oner:ções aéreas. qi:1t ��nt�iblila�l�.pa::·a;assegurat, fi �e
�eól(,)ll,a sobre o mar terntonal ,brasileIro. o' Coronel AVla-

���t Luiz Carlos 'Aliandro adia,�{bu 9ue. "vnffios h>a?alh?[: com

G �1ltLlsinsmo claquêle operário ,que,
-

n:t0d�stamente, ao colocar

pe�,'a ..

:-.l!bre pedra, conhecia, em seu cora<:flo, que levantava

llT-rt!t-"t;:.1ledr�li e :1nlevia. com orgulho' fi ohra :1cab��(I:l".
- O vôo é que desenvolve em nós -_ asseVCfOll - as

caraclcrís1icas de vida moelyrada, ele elisc,iplina, ele nrrôjo, de

lealdade, c1e dedicação, de espírito de équipe, 'de visno ampla,
ele grandeza, ct'alma e, devido aos enibat�s pçicológicos gera
do, -,; a. compreensão clRiI fNt(jlle7as hl,lIml�1as.
110 nOsÚl,ailtentioidfldê'.

,

'\ �.ij :liiWil-.O nô, o ('nnl3:1lclante da' Ba'ie' �rea rle Ji'1ori a-

'nórqJ� diz.ehd�, q�le �'minha ofçlem é: t11do para o av:iâ(l e

todb . aLemos 'vôo, cllmprindo_ o qlle de nós espera a Fé'rça
Aértf��Br.asile'j�a - O Sagrado Dé'\'é' r''',

.

';\v pós a transmissão cto' comando o' nôvo titular pas'lon e-IU

Trvi�ta \

a tropa, foTmFlda em 'llla homenagem t' Cjue dtsfilflil
.�l, J' "- ., . A

.
.

,

em ,&�l,lPJl('''nCla as aU,tonllades pn·,sentes. Em segulíia, os pre-
senlfes: participartID' de. coqnete-l Bum \ dn'i novo� harigare"l da
Base,

, ,

QUEM f!;
Portllcíor da� hDnrarias Cm:z da Aviaç'ão, C::hilpanha do

Allântiêo Sul, Oldem do Mérito Aeroo&l!.tim. l\'fériro Sanrns
Dumont, Medalha do Pacifj.c�dor:. Medalha do Serviço Mili
tar, Medalha Aeronáutica - FrançR -- e �fedalha Militar ele
Po.rtugaL o Coronel Aviador Luiz' Carlos Alianch o ingl�essoll
na E;scol,a de:' Aeronáutica em ,1942. e foi adrnijic10 na E�\('l lIa
de f\'perfeiçoamenro de Oficiai� ela Aeronálltiea em 19·10, :Re:1.
liI:OI:;::'o CllTSO de Estado Maior 'em 1960 e cllrso Superit)r de
C01nàJ:c]n em 1964, amhos na, F<;cola de ('omàndo e Fst:ldo
Maior:- da Aen....nálltica.

Prossegllindo sna carreira militar, em 19M, o Coronel
Aviacln'f Luiz Carlos Aliafldro realizotl o Curs0" de Estac1o
MaiOl: f'omhinado e, em 19fii�, o Cnr<;o Superior de C1len a,

alT)hQ� n:1 rscola Sllperior de-' Glierra, Cursou aipda "T�TiC'a
A'1Tí-,$']I,bn�:;rin()" pas l\falinhas de Guerra do Brasil _' 10q
-- e dos Dstados Unidos - 195R. Finalmente, realÍ7:oll o ("lr
sn ele Ooiniáo Púhlica e Relações Públicas �m )"962, na pue
da GtJanahara.

S_ua'\ atividades em Bases e Unidades Aére8s de ('áca,
Patrulha {" Tram;porle foram exercidas ('111 Santa Cruz, Ga
leão, '_.T:3el(>m e :-;81vador. Foi Aiudante de Ordens do Brig3c1ei
TO TS1_l1ar P. Brasil e instrutor nas Escolas de Aperfeiçoamen
to de �O.ficiais e na de ('(\mando e Fstmlo-Maior da Aeron;111'
tica., l?xerceu a Chefia do Depart:1�ento de Ensino da Escola
de Arr'Ofl'6I1tié'a e da Divi"ão de AS<;l1nt�s 'Do�ltrinários e cle
C')OT:(lt"�i[lC'fio d(l Pscola SlIperior de. Gllena, Fi na lme�te. o'
nôvó' 'Cnll1f1ndante da B[l<;e Aérea ele Flor;anó�lis exerrel1 o

cargo' de Suh-Comandante do :Comando da 2a, Zona Aérea.

A

overno
fiscaliza

, ,
'

arlna�
Derreto do Govormarlor

. Colombo. S�I1]rs aprovou o

re gul amen t o geral para a

{isl'ali!1,ação 'do � comércio
,

,

indústria ,(3 :tráfcgo dr rU' ..

IO'CiS muníeões, I pó.! voras! ,

expíostvas, seus elementos
e 'aC'(,,<;,'iórins,' 'alóm dr pro
dutos

"

químicos agl'('st-dvos,
,A -dccísão dovchefc do

executivo regula também,
(1 'r:égi."Úo de por'l (' (18 ar

mHR f' :l rE'S '! ados.

ANALISTA
.

A EscoHí de Poliei:) Cio
VII declclhJ pf'orrO�i:1[, até
15 de dez{�mhJ'o o prazo pa·

• 'ra' matríru1as ao Cur,'lo de

An�l]iRta (:,:_> Informn<,'ôE's.

O, curso é o prir'f,willJ do

gêr,ycro a ser rninistraoo
em S::mta Cntarina e terá
durarão de dois meses em

. ,

,

re,gimC" dEr terl1po in1ef�ral.

Ptffeito
ve contas
do esporte

o Presidrnte _ ela ComIS

são lVfllnieipàl de Espo['ü's ,

jO['rYlIista 'Lauro 'Soncinl,
entrf'goll na ú1t.ima sf'gun

d:�4:',ira :,fo .1Vrfeibo .c'uy
(flhreirn o rplallótio p a
, ,

pre'ltação de conl i],c; 00 va

jol' cl,p Cr$ ] 8,g99):l 11(' I'P

r.m·,�o ('oncprlirlos pela Prp·
ffülill'a rara a par-tlríp:1ç.lo
flo[) XIT JO?OS Alwdoc: fie'
Santa Catarina J"0.t 1 lza-
r10f' l'(Jf;f'nfpITlcn(e pm Rio
do Sul.

S�gHlldo fontes (lo Gahi
netA do Prefeito v Comis-

,

,-;50 Wfunieipal dfl V:ç;pot'trs
e ter'á

tlOiH sala especial pa!':l SOl

�oealizaô,a e trabalhar. vi·

Isando melhor atendimento
aos c1esportl.;;;tas dr F'l [Ida

nópolü,.
REUNiÃO

O Holar,y Clube de FIo

rianópo!is e demais clubes
de serviço Noroeste, Leste
e Ei)tt't�ito se reunirão no

próximo dia 11 no tira Tê
niB Clube para d_cbater com

o Prefeito Ary OliveiI'a e

seus secretários assuntos
,

de interêsse da comunich
de flol'i,Jnopoli1ana vis':mdo
llm melhor dei>envolvimento
ela Capital e Tnlc>l'lm.: da
Ilha,

:undesc, ·libera créditos, .

..
.. . .

a; indú,strias catarinenses
sol Ltda. (São Bento do Sul) - Cr$
]25.400,00; Artematic Ltda. (São Bento do
Sul) - Cr$ 103 mil; Cia, Wetzel Industri',l
(Joinville) -- Ci'$ 10B mil e Indústria
:-':rhnrider S,A. (.foulville) - Cr$ 7!)7 mil.

\
.

Na oportunic:, ,de, (or'1:\rf1 upleciac[o5,
dois proj{-tos para illsL1I1H:âo de fár)l'ic[ls dr

projetos fura instalação ele fábricas de
óleos vegf'tais - soja - das emllrl"sas
Extrafino S,A., de Chapc::,ó e lncobra
Fia S.A.) de Joa(,�:1ha. Fonle do Fundesc re

velou a O ESTADO '-Iue ['sses grupos em

presadai,:; pretendem implanLtr :Juns fé!
bl'iea'i naquêles municípios eatarinellses,
que significará lIlll invest imento global de

Cr$ 40 milhões C' a críaç:io de <i [)fo:xima
d(lmrn1t' 250 novos f'mpl'egos.

HJi;cnHSOS no RI-;;SC
('mil a finnJidade de acrlernr o de-

senvolvimento indu..ç;trial catarinrnse o
,

B:llIco do Estado d.e Santa Catarina, ,.Jjli-
COl) no Estado C['$ �O(),500 00 b�neficjan-

" ,

,(},O diversa:') empl'êsas de acôrdo com a
I

H(\"oluçâo� 184 do Bnneo Central. Os re-

cursos fo'ram distribuídos propurcioI'U1-
mente noS seguintes setores obedecendo

,
,

o seguirtte peTcentual: metalurgia
26,9111/0; alimentos (d1ocobte) - l'1,94'0IÍI,
frigorífico." - 32,()t%; têxtil _ 6,52% te
.1,._.::n._!",,___ .., � oa7liOJ

,

,Noyos financiamentos num total de,
Cr$ UH3.400,OO, beneficiando empl'êsns
('atarine-Ilscs, foram aprovados ontem pe
lo Cons,elho Adrninistratjvo do l=und'esc

,

1 '
l'eUIl1C o soh a

_ pfeBic·encia do Secret.ário
Sérgjo' 'UeItou, Participaram do pncontl'o o
professo!.' �ri Cnnguc:u de Mesqnita
�)l'esicl('nte do BHDE; Sr. Paulo Ballet- Fi-
lho -;;\ J)il'C'tor <to Banco dO' Est::'tdo; con
Helt_lcil>CS representantes da clas;;;c empre
sarIal ['r-prc:-;pntan1e da, lJd'2'RC' e tÉ'cnicos
do g'!'lIpo (lXP.ClIlivo .indll.';;trjal.

.

Além ela aprovação (Ie oito projetoR
tJarn financi�Hnenlo, o ConsP]ho 'A<lmi�üs
trativ�, ...do Fundesc: apreciou diversas con
sultas':, de empresários. interessados em
ohtE'l' financ'iamentos, hem como de em
!)rl'sa.,,· !�lterf>sRaclaR no enquadramento (le. "

iíividrlr(flH lndw;triais novas no 1_.I�Jg]'ama
de .ineefll.i \'O,� fiscais.
l;llll��M GAN1IOU

eOlll recursos do Fundesc, do Banco
elo, Estoclo e do BRDE, o Consf�lJlO Ad

mh�il')i?'at-' /0 aprovou os seguint.es fjnan..

oi ••,' •

Clame!11,os: Agropecuária e ln/dustl'ia:l
�il"lk S:A. (Presidente Getúlio) - Crl$ 160
mH; rr'�celagem Guni1:ex S.A. (Jaraguâ do
Sul) .J..:' Cr$ 1,20 mil; Têxtil Uadúvig S.A.
\'[al hurla e 'Tecelagem (lndailll) - Cr$ ..

300 mil; Mf'1alllrgira ,Jojnvillen�e S,A.
___ (,Joinrille) - Cr- 24fJ mij' Mó;;;ó>h:_ lÍ.:td:"''''_

"
, "

" ,
i

;�

, ,
..

.,

am' riu organiza par�-
receber lurjs'tas no v rã Bpessoas

:
..

-Oiro pessoas ficaram feridas

acide.ue-, o.lllomohilísl)cOS
Diretoria de Turismo a inpróví 'ado

,

camninzs c estarícnamt-nto ele 'ôl,ihul'_ d

exursóes turlsticas
'

naquela
qll(� para o estar íonamduto ele "tnliÚcr's

� ,

no' local será fornecida en el'j;i a {'16ttie�
I

'
\

.

Os locais serào. providcs de sHniUn;i(l{3f.. -,

chuvoíros !1H\.c.:<;1IIino8 e fel,ni'tlinos
mente.
ESPORTE
I Treze equipes de Iulchol

� t;IO I'QnrOlT(,rl(:o ao título ck IQ7,1. no

A 1'1'€'J. ií nrn de Balncárto de' Cam-

boriú colocará à disposicão dos turi ias ('

.visit-. ntes p.urnnte H temporada dr verão,
sr is <P.osto.s de inrormacões turísticas e

f\gf.ncia ,l�,osl.a�l para venda ele selos (r ('(.)

iei,tl' cl� -C:or're.spont1&p<'í}!s,
'Hc('�T)('ioni�tns devidamente preparadas

, üs{ar�o .aptns a prest U' infcrmacôe» neccs

Â:.lf'k,s :-1' �Io&,s 'que delas necessit arern. Os

,fwSlos_ fi�[,Jr3o a cargo da firma ótica Foto
,Mo(;f'l'na- radicada, no Balneário a 'quem
�'nhc('{t a contratação das rece .cionísms

!)(·m ("o,;n� � pi?lgi1D1entb �os, sél]ório3 c ,mon-
1 WC'j11 dos ref'orutos postos. No mesmo . 10-
I:

, , I •

('ai será !)ermi1icla R venda ele filmps' _foto-
gr-ft'fít'OS pOI' I�Klll(' la ,em prêR:l,' facilit'_anrlo
aSE?im :1 cli\'lIlg:1�ão do' Baln0;ário.

'

., SAúOF; púeLlc�
'H,Yisando· cX[lminar os c.onc1icões �le" hi-

, giAnc exi,�fd(ls por lei-, C��p'onf'ntes, .'d'a
S�('f'('1:H'i;1 crá :SalÍcle Pública 'esláo reali

';�l1do 'Vlstol+r ,gcral n_os 'ba",�es c' resÜ�'Ll;'�ln',-
1cs c do Dmnc�l'io 'de Camboriú bem rorrfo

,
, '

. 'c'4i2indo C3rteira de "Saútle dos furlcioná-.
1 • "

,

rlQ1:; e· pro'lriet5,l'ios dos éstabBlecirnentos,
.':':: CAMPI.!"J:GS.' ".", . ,

.. O 'P1'efcit-ó' dc 'Balneúrio'- ,('1e' C:1mb,orlt!:.., ... , .

- .

,S1',' Arnumclb Cesar Ghi.slancli." autorizou a
I , ,.. . �

. , \"/
,

.

.. �.'"

J\

J(nilhi
, 1'0. 'lO

neário de Carnboriú.
, "

'for outro lado est ão aberras [IS

rl'irrps para <I' Ahe�'I'tmí' ela 'rpn�p��adrl fl

"Vrr:fío rnnd tlidade Futebol de' Prnla ':L'J,:
, ,

I
•

t:h':i(l \'(11I'i de Pl'nii.1 e Çil'lhll\(.
" \. ) .

, .FUr��OL DE PRAIA

.
,

() 1]rr�Ú'éltn Clubp- de S intOr.; ,dever
..

, .

� \!' '.
•

' •

. '3f,rpSf'nÜl['-SB I cm BillnpÍlrib dr, (';IJnl)o[' l
I '

'

'(i:llí1nt9 0'8' próx_imos dias '14. e" ln, opDI'

'tLí!·,'id(l�ic e'nt' qUE' �'::ierRO }19rrH'na!�8:'d()s ,Til'
\

1
\ �

I
I

�

"lo 1��'c'rei10 Ghis[�lndi c 'dt.:Spol'�I.s(,I." lI)

'{\i'is J'o,n I '[.\111 à', c: '1lI j'rase c d;�.
.

'.
,

"

'

:
,

, ,Est:l ri�'o' r'l'esem eS brtH.bénl o St'('l'ói 5
� .

,
..

,

rio'clp,'Tl,11'is;1W (� ... S:111ios,
�.\ ''P.0r]('1'''dn P<\l11isiq dr Fu1ehol (jl' 1Jr"'Í'i

• I ,''''I I

pr"sLt1rnie (1�) l�"raL\ Clulw f' ollh'as :Ullo

_

'

l'j(b�lps' 'S<H;Ús·ta�.
"'"

"

.

"

:li�ã(\ i ,"('0 I mOll qlle
J\'II'I�l<;; (1el';dílo, Cjue , 'ii 11

(;

IA ""' �
';<1

� .,', \ "

0, <:eõ'lP·d .. :1c"id<tnte, f:lTl1hfm nh" A enifla Présic1ente Ken';
. r'('rf;' (('("Tell de'Ll'nle ao PÁSI'o S'�'� Clis>10\lã�,,'o�de.·;I'�1. 1!1,i
,\l-II''i'\,(j:n,en. rl"cas AX-OO-R6, cOf1(f'il�id:o' por, M({;'io I. Be�to
'c1e <:;()I'7�1. casndo. 53 :1nos, reside;l(e',nfl: Sérvid�o' U'f'[1i,stn_ \PE2.
re;"" Ps"·eítn. a1ropelnu o menor' Ai"i< :i'I11::' ,:�b'm,l.;I" (te,
fi 8110<; que lentou ,1tnlVeSSar a, [llfh' innq\Terti��'fn:'�T1:t:e." F,oj,
,l'("f'(lich 'no Hrsní1nl SaQrac1n F:1m{tiã:'oncle fie' emcdn'.ti·a inte:l'�
fl:ldo em observações .. �

,

,> -:' ;';" ,,' J,
..

•

I'

, -

FONOGRAFOS
� PHIL'PS .

',:'

,A rJa�ti r de apenas

'.

.1:t),9Q: mens:���"
.

'

, , , ,
-

• çR.ATIS} � c[),'isco ':{, L'on-g �1,'ayH
. ,

I
J

TELEVISOR PHll.PS - Mod. TR-551

_APe�as 92,�O mensais

SEM.�NTR>ADA'

,Ap�oveite agorà
'para fazer ,�om

mais tranquilidade
as suas compras de N'atal

e Ano NôvÇ>!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O Go,'�rllo do Presidente Médici abre lU�$

lima" \'ig�rusa Frente de ação no processo do' �e�

,I\.'en,'oh'i�tel\to nacionul com a instituiçâo .0

fh.(�() ,dê Desenvolvhuento do Centro-Oeste qlu.�
II , ,

"

"para' lJ1 '�tl.a execução dispõe de. Cr$' 650 milhões

distribuidt)5 nos exercícios de 1972 a 197•• 'A�..

sim (:U010 foi feito com o Nordoste c a Amazê

"ia. o .Ceutro.Oeste, ('0 País, que como, as ante ..

ríores é uma região uinda . por ser conquistada
"I

'

,na pleuitude' dos, recursos e potencialidades que-

dispõe" recebe agora do Govêrno Federal o alea

to: de fé por melhores dias, para o qual conta
J

"MIl um.. verba das mais .expressivas e consa-

graduras,

0.'1' pJ:! "10S de' desenvolvimento, deí'lagrados

,,el� Go�'êrao Federal encerram a tônica do

,realismo c' .da viabilidade. ,São instituídos .com

os vês firmes lia solidez da terra e programados

perfeitamente de acôrdo com as dispouíbilidades

, nacíouals para' a s'ru execução. Nada de proje

tvs mírabotaetcs nem de sonhas íantaslosos, A

�hjtth'idadt� é Q seu cerne e o seu espírito e tu-

I

,
'

", r

•

do � que uêles consta é real e possível. Graças

11 isto :,u�, e� apenas dois anos de Govêrno, o

"
'

Presidente' M�dici" tem conseguido, obter pana O

n,' ,

'r:'.tsil os :t"esiíltadüs que acabaram I)Or surpre-

�J!lder a
' opi�ião Pública, internacional nos ter-

, ,'I

renos econêmíco e social. Não há milag....�s nas

conqulstas registradas, mesmo porque em adrui

nist���ção pública não � pode programar na ex-,

�ctati,,'a de milagres aconteçam.

o faz não está planejaadu," 'está
" "I ':"

'
"

com pcssíbilldades n��otas e dando

Quem assim

espccu'audo
, •• _

I

� OpUlI30
,

,

pública ÜIUa imagem irreal que, cêdo ou tarde,

�'''H.,..tl1Í quàndo a prática detnonst=ar os resul

tadõs,

A região atingida pelo nôvo plano de deveu

vulvimento do País faz parte de um empenho

gigantesco e patriótico do Govêrno Brasileiro

que boje deixa boquiabertos os técnicos de todo

o mundo com a demonstração de vitalidade e

capacidade de trabalho do 'nosso povo. A ocu

pação
.

do nosso território, a par do aproveita-

, mento das fabulosas riqueza.� que êle guarda em

"
,

"

seu seio, é um imperativo da soberania e da �.

gurança nacionais. Assim proc�d�ll�o, a �n:or
nalidade brasileira assume propOl'Ç�s r,esPei�.,
veis aos olbos do mundo que já começa , COR

siderar o nosso País como uma das grandes �
,

'

têucias do universo dentro dos próximos' aaos,

Estamos corHluistando, o Brasil para' os bl1lSil,i.
"

rus, j::stificaudo que o sagrado territórío da l'� ..

,

',I ' •

, 1

tria exista não apenas para figurar nas cartas

�eQgl'áncas a' fim de demarcar as fr6Ilt�il'!aS

ccm OS demais países irmãos. O nosso solo, cu

ja integridade foi mantida incólume pelos ante

passados que souberam com seu sacrifício' mau.
I

tê-lo incólume às investidas aliuígen� D� l."llr-'

so da nossa história. encontra nas gerações pre-oJo
;, 1

SeI' tes a sua defesa pacífica e de elevado seutí-

do social {1!4C honra e dignlfica os �feitos épi

cus do passado (,HC o Brasil regístrou no ter

I'Cll,O do bandeirantismo, da diplomacia e nos

campos de batalha, Nossas conquistas são Irre

vérsívels e agora, com o Govêrno do Presidente
1\'lédid, as estamos ampliando e dando-lhes maior

sentido.

,,' "

t\ Sociedade Recreativa Amigos da Noite
,

vi : ha impI ,imi, ,do às suas reu,uiões semaoais um

rÍlmo aSSUtitrldur � tanto que. sórneHte nos dois

úlum:lls meses. ,a rádio-patrulha foi chamada a
I ,"",,0,

iuenrir nadà menos dó que epl 7 ocasiões.

o Presidente. apos ren.ovad,)s e ing.entes

apêl0s. decidiu teUlar uma atitude energJca:

Ct,nivucou o ConseUlO Detibel'ativo· extraonÜIÚ-

_-,-,,-iH·menLe,, para ,flue, cm. Teuniúo :-.ecrtJa, Soe pró

flLlilciasst a réspeito de dez ou doze expubúts' t

Ill"is de ci.uquenra susperlsões que preteú�ia, le

.vaI'
.

ii cabo:

A reunião nem começara. e já se tinha des

barillad3, vítima d6 próprio mal que tenciona

Va. erradic�r': entre bofetões, os conselheiros da

Ví:!lll o nível em ljU,C se tir,ha radic�llizadQ o pro

,blema. Antes que reliuilciüsse, o Presidente aco-:'

lhe li 'á S\lgestões de .um parente e foi solicitar

Se COITO ao v�Jho IVLuciel. sócio 09 L remido,
:. �. • 't.,. '" •

-,
" ,

tllular dt vanos mandatos, don:o de um retrato

,,1,11" ',,', .'
",

pinta<.;o ;l óleo e pendurado no SaJào dé HOllrÇ!.,
,

\eJie!a"cJa ,t'igura respeitadíssima em todos ,os

drculüs,

A
" ;.. -

T)' I 'd'',"lcclta a meulaçuc, O reS!l ente elXOU '0-

vtlho '�l v�l1tade. Sua primeira exigência foi n clt
.,. .... ;. j., ,

�

que rÓ�seln 0LJvkj.os os (lwsaclos, separ:adamenté,.
',.�,
�', .

'

1

., I'

perante uma corllissão sob a sua presidência.

Após isso', esperava que' o COl}selho acolhesse

selJs vtr6dito� _' que seriam imparciais e jUEtos,

pôsro que bnérgicos ("Dôa a quem doer!")

Quinze dias dépois, o v6lhinho Maciel cha

mJU o Presidente; trabalhos concll,,'dos.'

'� Então? Alguma pt'ovidência a tomar?

N��ciel �sfJegav� as mãos salpicadas de aci

>,do urico:,

_ Estudantadas, meu filho ...

época ...

Na sua época, doutor Maciel! Na minha,

Na nossa

não!

Temos que unit os associados cm tôrno

do nosso ideM comum, que é o congraçamento

entre as pessoas,
,

_ Levantar o vestido da nossa' Miss, -no

meio do salão, o senhor também considêra "6s

tudanlada",?

f "'.1
-

�.� 'l':luH� '�aíÚl�. mel! filho, ,muit�1 cal�\;t!,;, '

.� :;.. ' .� São fatos episódicos. 'meu filho. O ']m-

"
--' Calma já tivé muita, doutor Maciel. portante é o patrimônio do clube, indestr�tívél!

Nós precisavamos, mesmo era aglf. Como é que _ Tirar as cal��as no bar, invadir o, toale-

ficamos? ., te das se�lhoras, isso também é patrimôruo? 'Pa.

Achcr que tudo ,está a contento.

Como assim, "a contento'?" .

A l'apuúada é muito boa, meu filho.
.

Muito boa,

,_ Quánlas suspensões?
_ Nenhuma,

NeGhuma! Mas assim eu rico deSlllora-

lizadú! '

-,-� Calma e' compreensão, meu filho! Os

açontecirnentos não ,têm e�sa gravidade.,.
_' Doutor 'Maéiel!, O que é que o senhor

tr:terJe, pJ� "gravidade"? Urinar numa garrafa
J "I!. I"

d� ceFveia e 'servi-Ia- ao Vice"Pre�idente do Clu-

be, ��'���\6�pío;' não t�� :gr;�vidade?
, �.'"

"

,

.

I'
,

i. � . '.,

,,:�, "

<'
"

",:t' I "

" ,

1 'r
,

,'"
I

'

,
'

Mais lima gral de obra ue integração e<.;o-,

finômica do País acaba de sei' anuilciaua pelo

Presü.lenle Garraslazu Médici, O Brasil já se

y ,CUnpfaí;'., e�J ouvir a r)(Jl:Lvl'l� direta de seu 'pre

siJen�e, po�: illterm�dio da televisão.' E sempr:e
,

, .
,

'
.

qLe \J",p'I'�d_aru Chefe do .E\.ecutivo Federa,l fala

� Nação, o faz p:'Ha informá .. la de nôvo tmpre

ei Jimento (!ue a corag�m moral e o patri,)tis-

mo do Presidel)te lançam.à COllla dê.! ofeIlsiva

para O de.senyolvimentq.

Dtsl(1 feitú é o Centro Oeste do' faís -que

e,\.perimerJ.la :lS alc\ls;ões objetivas do Govêrno,

em' CLlmpJ:í,ni.clJto à pro�ralnClção que integra,
, 'et:oliJmú;::t, "social e cullUl'almente, o território

e ,IS populações' do ,Br:'lsil.

Não P,UilIll' na hé;óica exploração, das ter

anii:Jf()lli�as ,IS' útividades que, ntsst sentido,

; 'se 'V�'l1l inspirar,d�) nos ide�lis da RevolLlção de
,

I'
"

... , � 't', •

I ' 1964,' A monumental n�dovlH tra,nsamazônica

'fI,,�, ,
,',

r�sllltará na i'i:corpr)raçfí.o di,' Qmica vastas

áre,ls até hú pouco i..,olild,ls UO grande corpo

gc',grálic'J do f>aís ao' pl'uce.s.so histórico da con

,,,,� lid�lí,:úü e e,\'p�ll)s;i,o d:1 nacionalidaJe, Jü, agoi'u

1'\I't:'I� e,\tcm;[l.es lerríloríai::, uo:., Estado::, u.é. Ma-
_o\.. '

.......
(..

,

trimônio de senvtrgonhict pode ser!
"

_ A minha palavra é dt união.

_ O bloco,.. o senhor ouviu d bloco que

no Grito de Carnaval levantava a bata a. todo

iestanle e oillgúém usava nada por baixo?

O velhinho tossia e falava baiúnho:

Ora, são jovens,., Já se desculparam,

Vc:unos sepultar isto tudo.:.' Nosso pátrjmônip

é enorme.

O Prçsidente não qU!S saber de nada. Re

nunciou no dia' seguinte., Ó doutor Maciel, cop

,tudo, pela habilidade demonstrada, f�i convida

do a presidir um partido político.

-

tó Grosso; Goiás e Di,strito Federal terão a pre

sença do esfôrço governamental visando à sua
"

irMg�ação na unidaue- geô-�conômica do Brasil.

A tanto se desLÍna o, Programa de 'Deser1.

�'olvimeilto do Centro-Oeste (pRODOESTE) que

incrém�ntar� o aprovejtà�nento de terras produ

tivas daquelas trts unidades da Federação Na

óonql. Havérá ali, .- disse o Presidente EmíJio

Garcastazu M�dici ;--:- "uma rêde rodoviária. bá

si�a; prioritária, conjugada a Ulll sistema de

�slradas é si�ais 'e Ol, uma' rêde de cílos, arma

ú.;:s, usinas de,beneficiamento e frigoríficos, beni

�Clno a realização de obras de saneamento 'ge
rai e ,relifica�:ão Je cursos de agua, e recupera

ÇfLO dó, terras".

MoJernizando ,a agricu I tUfa" onde o !leu
" ,

ren�imento econômico é entravado por velho

empirismo e por ausência de melhor otientação

têl:' ica a (!I_le o Governo, agora i:>C, propõe, o

Pronr:lIllu d� 'Desenvolvimento do Centro-Oesle
,o ,

abre à grandes regiões, assim atê há pouco es

queciLlas 00 cumput dos petenciais cio rique7<l

4tc,rária ..
do Paí�), perspectivas Je ,prosperiJad>,

. que� de simples esperanças, 4_ue eram, adquirem
realidade auspiciosa, mediante' a incorporação

de novos esforços humànos e pos,sibilidades na

turais à marcha nacional para um f4-turo múito

mais g:1orioso.

' ..·E UlSSO mais se acresce a confiança do

Brúsi.[ nos próprios destipos, libertos de antigo

contemplativismo romântico, :por entre cujas

penumbras os valores realizáveis Por verídica�

aJirmações de p�'triotisIl1o atuante' apenas se en

trellloslravam à vl'ão poética, entoadas em hi

nos que só a ação enérgica faria vibrar pela ca

denciada marcha de tôda a Nação, unida ao seu

grande Presidente.

Oe lodos os pontot') da Pútria, de toJos os

corações, estamos certos, sairão vigorosos pro

teslos de solidariedade, cOIlcrétizada na partid

pação de todos e de caLla um dos Brasiléiros

llcssaS obras hercúleas com que se está actlerall

do a conquista do futuro nacional.

É o Brasil que caminha,
.
que corre e que se

rrojeLa aos seus destinos _ Brasil qu6 ningL<6m
mais segura ou contém.

"

'".,'

TRIViAl VARIADO
, ,

'

, Marcilio l\'Icdeiros, filho.

HISTO�.J.A DE 'DESPEDIDA

I'

r
I
,

, .

o homem falou para a mulher:

;' "Você pode ficar com tudo. Eu levo apenas as minhas coisas, Só o que

:' j é meu, Onde' está o 'chinelo? Deixei ontem no banheiro. Você sempre com a

I manja de esc, \nder o que eu guardo. AJ5 contas �stão tôctas pagas; falta ape
j
nas, o tele.one; mas já autorizei' o banco a me debitar. Quero fazer as coi-

sas direito para amanhã você não andar por aí chorando míséría com �'5

amigas. :"'inda bem que elas me conhecem, sabem como eu sou, Olhe que

estou faiendo, tudo com a' maior honestidade. O dinheiro, eu deposito todo

mês, até o dia 30, na sua conta. Você sabe como é, não pode emítír cheque
;:>\;111 rundos: é crime. É crime, entendeu? Estelionato. Você quer ser crírní- I

nosa, ir para a cadeia? Aliás, seria bem feito, para aprender a não encher. j
,Eu fiz' tudo, tive paciência, aturei, luas nem um santo 'aguentava. por mais

tempo essa aporrinhação. 'Vá lá dentro, depressa, e pegue meu aparêlho de

barba. Depressa que não suporto mais uni 'minuto esta casos. Traga o sabão

,: 'e o pincel também. O elétrico pode deixar aí, para você raspar as pernas.

Olhe, no dinheiro que vou 'pôr no banco está. incluído o aluguel. Veja se não
,

' ,

vai torrar tudo no primeiro dia, comprando bobagens. Lembre-se de! que

II agora não' estou mais aqui pa�a você sugar minha carteira todos os dias.,

I Acabou-se, boneca, acabou-se, você me cansou, me encheu, me farto�. Far-

f I tou, ouviu' bem? D�ixa, o canário ai que quan,do voltar mando alguém apa-

I nhá-Io. ,:rv�a� não o deixe ,morrer de fome. T10que a água e' sopre o alpi�te

li di�riament€. De vez em quando d�-lhe urna cenourinha, ou a �etade de. um.

ovo 8or.;.do Clfide bem dêle, que êle é meu e depois mando alguérn' buscar.
f

A roupa est'á tõda nas malas? Não ficou faltando nada? O' que é 40s meus

,�u._tJ�"",I.J,'>! L. <.tO LJeixe lúiUa. ue lora. que náo quero nlillca mais botar. o's
'

pés

<1ql.�i. Sl!a cara é chata" mulher. Não sei COlno pude".
-

,

E a mulher, então, disse para o homem:

"Não lhe peço que fique" nem lhe digo que vá.' Se quer ir ,leve o que

é seu e o mais que entenc..i.(�l·. Obr.igado pOr debcar" as contas pagás, pelo d��
'I rlheiro no banco, qae misérias não chorarei. Vou cuidar do seu canário, vou

,pagar o aluguel, vou à igreja rezar, Vou fazer economia com o dinheiro do

banco. A pl'estação do capro? Sei qt1e você já pagou, Você está fazendo tu

do com a maior honestidade, o que compreend.o e ,agradeço, Ficarei- aqui

,morando, enquanto nãp al'rànjar casa menor. Agora que estou s?zinba não

careée tima tão grande;, Tome aqui seus ,(iocuinentos, que você tinha es

quecido. Tein também urna certidão do nosso casamento, caso você'preci

sar. Não deixe de tomar o teméiio que o médico receitou. Você �nda tão

I abatido! S5:o quas vêzes por dia, mas pode ir a quatró, pela bula. ir_mailhã

I, às' quatro horas tem a hor,a. do den.tista, 'êle mandou avisar. Arrumei as

r suas roupas, eséov,ei quatorze temos e passei' doze camisas. Tern urna na

') lavadeira, maneio junto com o canário. Olha' uma abotoadur� que estava

aqui nêste vaso que você ia esquecendo e eu nem tinha lembrado. Seu ca

,I
I

chimbo e�tá na. màla, seu' canivete também e também o seu revólve�. Ore ..

trato das erianças guardeí' den'trd dâ sua pasta. Tenho um meu. , . ,você não,

quer. O seu está lá no quarta; deixa ficar par,a, mim? Vou desmarcar seu

dentista, SE' quiser peç'o outro dia, quando voltar da viagem. Olha o relógio,

são horaB, não vá perdeI' avião. Tome o c�pote, em São Paulo hoje faz frio.

Guardo Ulna chave o.a casa, outra fica com você. 'É a da porta da frente".

Na opottúnidade, a alta cúpula '

das finanças nacionais ,se reunirá

em, FloriunópQlis, quando poderão
ser· anuncia,das

'

importa.ntes, luecli

das _ no caso, crédito para o se

tor itldust;r.ial catarinense.

i OS DIRETÓRIOS DA ARENA

I
I

"

A' comissão da Lrena que vai

estudar (j critér.io a, ser adotado

pal'é!- a ,composição ·do� diretórios'
I

municipais do Partido, cujas elei"

ções estão marcadas para janeiro,

vai se reunir nos próximos dias .,

para um primeIro' encontro, no

qual, serão. delinE?ados, em ,�êrmO.s,
gel'ais,. O,S

_

principais caminhos a

seguir no processo eleitoral' parti
dá1'io 'que forrilHl'á as bases murü-

6ipais, da agremiação paTt� as efei

ções do próximo ano.
'

,

A comissão" é composta, pelo

I

I presidente:, do, Diretório hRêg'iOl):il
çià Arena" Sr. RetmtQ' R�nios 'd�

Silva, 'pelô' _

8j{-Vice-Goye'rmidor '

Jorge J;3ol'nhausen, pelos Deputa

dos Evaldo Amaral e Epitácio Bit,

tencourt e pelo Secretário do Go

vêrno, Sr. Nictor Sasse. O secre- •

tá.rio: exp,;::�tivo 'da comissão é o

Sr. Ibrahim Simão.

O organisrno, tão logo tenha tra

çado os primeiros planos, vai ou

vir as bases municipais do Partido

__:_ prinCipalmente onde há proble-

, I
m,as a l'esolvêr - a fÍ1n de colher

I subsídios e sugestões.

SASSAFRAS

O Sr. Hoyedo Gouvea. Lins, se· 'I
cretáiio-e�ecutivo do, FUNDESC,

..
Wol1na que aquêle organismo,

,
,

, '. r

atrave� do seu p;residente, o Secre-

tário �bérgio Uchôa, 'deu iníciO.; à
!

en�endiment,os a gestões ju,nto ao

'-BNDE com vistas ao início � de'
,: p,esquisas 'no Estado destü,lada' -' a

.

exatnina�' Iq,S' possibilidades das' I�
d�st:ri'as do' dassafrás, .Ílú� trab�'-,
lho que contará com a participa-

ção da Su.desul, "

Iá.êntica medida está sendo' to

mada objetivando' a.. indust;i,aliza,

çã.o em larga éscala da rnandi,oca

produzida no Estado.

,

I,

i

J
"

"

BA�UETE

Sôbre a nota publicada ontem

nesta cohma a respeito da necessi

dade ,de os podêres públicos esti

mularem a prática dos espprtes,'
notadamente do basquetebol;, nas

escolas recebi gentil co�respondên
cia 9-0 :;ttleta Aluis,io Dobes, ;

um

dos craques dp basquete catari,

nense. Eis o que êle ·diz:

PRISCO PAR.A1SÓ,

Quanto aos rumores sôbre a

possibilidade de vir o Secretário

I da Saúde, Sr. prisco ParaísQ" a

ser convidado pelo Sr. Colornbo

Salles a vir ocupar a presidênciá
do Diretório Regiorial da Arena, ,

disse êle ,a esta ,coluna que desco

·nhece o assu:nto e que, mi sua opir

mão, "o lnesmo é desarrazoado".

- Não pretendo, absolutamente,
me investir em chefias partidárias,
enfatizou.

"Corretíssima H tua notá sôbr�

o basqu�te -em SC. Com vaidade,
sou urn daquêles que há dez anos

vem jogando. Felizmente, agora

que o entusiaslllO meu, do Torra

do, André, Nelson e outros está

acabando felizmente, J.:epito, está

surgindo 1).ma gurizada boa, Ago
roa, é, ilnprescindível a colaboração
escola-clube. Na eseola são o.ados

os, rudimentos, rnas é no clube

que o guri é burilado. Com miI�h�
vjvência de 15 _anos de basqu�te
estou à disposição para colaboraI"

com qualquer informação ou es

clarecimento que julgares oportu
no".
Muito obrig3c/l, Dobes. Esperá

que as autoridades ligadas ao se-

tor I leiam a sua carta. I

DEUl'IM .N_ETO

O Ministro Delfim Neto, da Fa

zenda, confirmou sua presença em

Flotianópolis ho próximo' dia, 27.

para o ato de inauguração do nô·

vo prédio da Agêncü� local do Ban

co do Brasil. Estarão presentes,

também, todos os diretores do

BB e o presidente do Banco Cen

tral, Sr. Ernane Galvêas.

,
•

I :
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j

o Tribunal de Justiça, em sessão de 3 dei novembro,

julgou os seguíntes processos:

1} Recurso de H�l>ea&Co!PUS
recte. o Dr. Juíz de Direito,
Antero Gríz.

Relator: Des, JOAO DE BORBA.

Decisão: Unanimemente, negar provimento ao

recurso, Sem custas.

Ú Recurso de Mandado de Segurança n. 810, de

Lages, recorrente o Dr. Juiz de Direito da l� Vara Cível,
-"ex-offício" 'e recdo. Jorge Barroso Filho.

Relator: Des, JOAO DE BORBA.
Decisão: Unanimemente dar, provimento ao recurso

,

para cassar Ia segurança, Custas ex-lega,
3) Revisão Criminal n. 919 de Joaçaba, requte, I>ário

Alves rios Santos.

,
Relator: Des. CERQUEIRA ,CINTRA.
Decisão: Unanimemente, deferir, em parte o pedido

para- reduzir a 8 anos dei reclusão -Ia: pena aplicada pelo
,

homicídio de Carmelina Ana da Luz e a 3 meses e 20

-días de detenção. a referente ao delito praticado contra

AntõIlÍo dos Santos, excluída: a medida dei segurança

apticada e' mantidas as demais cominações da sentença
revidendn. Custas ex-lege.

-

4) Mandado de Seguranoa n. 736 de Florianópolis,
reqte . Wilson Pires e requdo. o Dr .. Juiz de Direito da

Vará i!,os .Feitos da Fazenda Pública -e Acidente do Tra

ballié.
,Relator: Des. ALVES PEDROSA.

n. 1.044, de Xaxim,
4'exJ()fficio" e recdo,
� "

Decísãó: Unanimemente" indeferir o pedido. Custas

na fonll'a: da' lei.

S) Revisão Criminal n. 928 de Ponte Serrada, reqte ,

Anselmo Cordeiro.
Relator: Des, RUBEM COSTA.
Decisãor: Unanimemente, deferir () pedido para

absolver o requerente. Custas na forma da lei.

Acórdão assinado na sessão.
XXXXX

A Câmara 'Crim�nal do Tribunal de Justiça, em sessão

extraordinária de 3 de novembro do corrente ano, julgou'
os seguintes processos:

,
1) Apelação Criminal n. 11:476, de Rio do Sul, apte.

,Dival Ponciano' da Silva e apda. a Justiça, por, seu

Promotor.
" Relator: Des. MIRANDA RAMOS.

Decisão: Por votação unânime, negar provimento
� apelação. Custas na forma da lei.

2) Recur�o Criminal n. 6.411 de Palho.ça, recte. o

Dr. Juiz de Direito, "ex-offído" e, recdo. Odir Beppler.
Re.lator: Des. RUBEM COSTA.
Decis·ão: Por votação unânime negar provimento

, ,

ao r.ec-urso. C�stas ex�le_ge_
Acórdão assinado na sessão.

. .

3) Apelação Criminal n. 11.479 de' Curitibanos lapte.
. ,

Antônio Maboni e apda. a Justiça, po.r seu Promotor.
Relator: Des. MIRANDA RAMOS",

,Decisão: Por votação _ unânime,
.

negar provimentO'.
à apelação. Custas na fonua da lei.

4) Apelação Criminal n. l1.493 de Joaçaba aptes..
.

.
. ,

Roberto Parno e Irai Zílio, e 'apda. a Justiça, por seu

PrO'motor.
Relato.r: Des. TROMPOWSKY TAULOIS�
Decisão: Por' votação unânime, rejeitar a preliminar

suscitada pelo Dr.' Promotor Público e, no mérito prover, ,.

o recurso de Iraí Zílio, para absolvê-lo, e negar provi-
mento ao de Roberto Parno. Custas na forma do lei.'

AcórdãO' assinado na sessão.

5) ApeJaçãO' Criminal 11'. 11.502, de Tubarão, apte ..

Nivaldo Corrêa e. apda. a Justiça, - por seu Promotor.
'Relato�t': Des. TROl\1POWSKY TAULOIS.
Decisão:' Por votação unânime, dar pr<>vimento em

'parte a apelação, para o fim de re4u.m- a pena a um (1)
ano e dois (2) meses de detenção, como incurso no art.
121 § 39 do Código Penai. Custas ex-lege,, .

6) Apelação Criminal n, 11.478, de Anita Garibaldi,
apte , Orides Telheiro Guedes e apda, a Justiça, por seu

Promotor.

Relator: Des , RUBEM COSTA.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento

à apelação. Custas ex-lege.
Acórdão assinado na sessão.
7) Apelação Criminal n. 11.499 de Caçador apte ,

. , .

. Luiz Carlos Borba e apda. a Justiça por seu Promotor.
ReJator: Des, RUBEM COSTA�
Decisão: Por votação. unânime, dar provimento em

parte à apelação, para excluir da condenação," a medida
de segurança imposta. Custas ex-Iege ,

Acórdão assinado na sessão.

8) �elação Criminal n. 11.485 de 'Coll.CW'dia, apte �

a Justiça, por seu Promotor e apdes, Pedro Neves e

Valdevino Cordeiro.
Relator: Des , EDUARDO LUZ.
Decisão: Por votação unânime, dar

_ provimento em

parte à apelação, para desclassificando o. crime, para o

art. 21 da Lei das Contravenções Penais,- condenar os

apelados em 2 meses <de prisão simples,' e multa de I

Cr$ 1,00, e, declarar extinta a punibilidade, pela pres
crição ..Custas ex-Iege.

,

.

9) Apelação,Criminal n. 11.494 de Concórdia apte ,, ,

Amélia Silvestrin e apdo, Aneldo Gubert •.
Relator: Des. EDUARDO LUZ.

"

,
Decisão: Por votação unãrame, conceder de ofício o

Habeas-Corpus ao apelado, a fim de ser trancada a ação
penal. Custas na forma da

_

lei.

10) Apelação' Criminal n. 11.505 de. Anita Garibaldi,
apte. Norma de Aguiar e apdo. José Ney Wolff.

Relator: Des; EDUARDO LUZ.
Decisão: Por votação unânime negar provimento',

à 'apelação. Custas ex-Iege.
\
11) Apelação Criminal n. 11.527, de Lages, apte, o

Dr. Juiz de Direito da 1 é;\ Vara Criminal, "ex-Qffício" e

apdo. Hamilton Corrêa Costa.
ReJator: Des. MIRANDA RAMOS.
DecisãO': Por votação unânime, detenninar' a vO'lta

dos autos à Secretai'ia 'a fim de que seja o apêlo distri
buído na classe de recurso criminal. Custas a final.

12) Apelação Criminal n. 11.526, de Lages, apte. o

Dr. Juiz de Dire.ito da H Vara Criminal "ex-offício" e

apdo. José Antônio Scariot. :
Relato.r: Des. TROMPOWSKY TAULOrS.
Decisão: Por votação unânime detenninar a volta

, ,

dos autos à Secretaria 'a fim de que seja O' apêlo distri
buído na classe própria. Custas a final.

Acórdão assinado na seSsão.
I

.

XXXXX
A Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça dO'

Estado de Santa Catarina, em sessão de. sexta-feira, dia
29 de outubro, julgou O'S seguintes processos:

,11) Agravo de Instrumento n. 477 -de Mafra agrte.,

Bamerindus S. A., Financiamento, Crédito e Investi�
mentos e agrdo. Wilson Lima Borges.

Relator: Des, ALVES PEDROS4.
Decisão: Por votação unânime, dar provimento, em

parte, ao agravo para ajustando O'S têJ;'mos da condenaçãO'
imposta, na sentença agravada, condenar o agravado ao

pagamento' de Cr$ �3. 902,00, acrescido da multa de' 10%

prevista na' cláusula II .do contrato, e dos �uros de mora

que estiverem convencionadas nos tltulOs,' respeítado o

limite de l�% ao ano, 'desde o seu ven.cirnen�, �luindo
se a verba .de 20°)0 a guisa de hoaeráríos ada;Ioe�clos e

•

� 'I .

a multa do art. 59 do referido contrato, Custas:d,o"r-ecUISÓ
em proporção,

'- ! .

2) Agravo de Instrumento n. 473 de Concórdía, .agrte,
Armelindo Magro e' agrdo , Bortolo Screcaro,

I i
Relator: Des. IVO, SELL. '

Decisão: Por votação unânime, l dar provimento 'âo
agravo para julgar improcedente o pedido de busca e

'apreensão. Custas ex-Iege �

Acórdão assinado na' sessão.
\

.

3) Agravo de petição n. 2.672 de São. Miguel do

Oeste, agrte , Álvaro Jorge de Oliveira Lemos e agrda,
Sociedade Indústria � Comércio Aparício Nunes Ltda.

Relator: Des. ALVES' PEDROSA.
Decisão: Por votação. unânime negar provimento ao

,
.

agravo. Custas peló agravante.
.

4) Agravo de Petição n. 2.450 de Lages, agrte.
INPS e agrdo , Orlando Rodrigues Freitas.

Relator: Des. IVO SELL.
Decisão: Por votação' unânime, dar provimento ao

agrave para, ajustando a condenação do 1NPS. deter
minar-se o pagamento do auxilio-acidente ao agravado' à

, ,

base de 30%, desde a data da alta em 02-08-69 'com os
- ,

reajustes na forma da Iegtsíação 'previdenciária, nos

têrmos do art. 79 da Lei 5.316/67, mais os juros, legais
da mora a partir da citação, mantidos os honorários
fixados na sentença recorrida. Custas na forma da lei.

. Acórdão assinado na sessão.

5) Apelação de Desquite n. 3.564 de Joinville, 'apte ,

o dr. Juiz de Direito da 2é;\ Vara, "ex-ofãício" e apdos,
Arthur Kiefer e sua mulher Joanez do Rosário Kiefer.

Relator: Des. ALVES PEDROSA.
Decisão: Negar provimento à apelação. Custas pelos "

, agravados.
Acórdão assinado na sessão,
6) Apelação de Desquite n. 3.262 de Sombrio, apte ,

o dr. Juiz de Direito . "ex-offício" e apdos. Aristides
,,; ,

José Machado e Natalina Trajano Machado.
Relator: Des. MAY, FILHO �

Dtcisão: Por votação unâni.qle, anular· o processo
ab initiO'. Custas ex-lege.

Acórdão assinado na sessão.
7- Apelação de Desquite n. 3.295 de mSobrio, apte.

o dr. Juiz' de Direito "ex-offíciO''' e apdos. Luiz Arge., .

mirO' CoI'ares e Darcy" Medeiros Colares.
'

Relator:' Des. MAY FILHO.
, Dtcisão: Por votação unânime, anular' o processo

ab initio. Custas ex-lege.
Acórdão assii1ado na sessão.

8) Apelação de Desquite n. 3.�17 de São José, apte.
o dr,. Juiz de Direito, "ex-offício" e apdos. Rouvin
Adolfo Buhr e, Norma Ulisséa Buhr.

Relato.r: Des, MAY FILIJ.O.

pecisão; P{)r votação unânifie, negar provimento à
apelação .. Custas pel� apelados.

'

Acórdão assinado na sessão.
, .

.9) ApelaçãO' de Desquite n. 3.465- de GO'ncósdia, apte.
o ds. Juiz de Direito, "ex-offício" e apdos. Ivo Arend
e Edi Arend.

Relator: Des. IVO SELL.
Decisão: Por votação unânime, converter o juiga�

mento em diligência,. Custas a: final.
AcórdãO' assinado na sessão.

10) Apelação de DeDsDqD\lite n. 3.603 de Flpria-

nópolis, apte . o dr. Juiz de Direito da Vara de Família,
Óriãos e Sucessões, uex-()ffído" e ap�. EQ� W8��
ltemper e EIWida Maria �cker Water�mper�:

." ,

.' 'I ':' i..

Relator: Des. IVO SELL� .. '.,
.

Decisão.. Por votação unânime, converter o julga,.
mento em diligência. Custas a final. ' ;

11) Apelação Cível n. 8.� de Coritíbanos, .apte ,
Antônio Magalhães e' apdo, Leonil

- Coelho. -

.

Relator: Des. ALVES' PEDROSA.
Decisão: Por votação' lUlânime, negar provimento A

apelação. Cístas pelo apelante .

' ,

;.

,
.

12) 'Apelação Cível n. 8.055 de Joaçaba, apte , José
Zeferino Pedroso e' apdo. Banco Brasileiro de Desíontce
S. A. "BRADESCOIt.

Relator: Des. ALVES PEDROSA.
. ,

"

Decisão: Por votação uuânime, negar pro.v�ento •
apelação. Cístas pelo apelante.

13) Apelação Cível n. 8.070 de Joinville, apte ,

Franiisio Genaro Cardoso e apda. Móveis Pereira Ltda.
Relator: Des. ALVES PEDROSA.

"

Decisão: Por- votação unânime, conhecer do agravo
no auto do' processo e da, apelação, para negar-lhe provi
mento , Custas pelo apelante".

,
14) Apelação Cível n. 8.197 de Caçador, apte,

Edmundo Brídi Te .apda. Del�la Brandt Berger.
Relator: Des , MAY FILHO.
Decisão: Não conhecer da apelação por intempestiva.

Custas pelo apelante,
Acórdão assinado na. sessão.
15) Apelação Cível n. 8.198 de Blumenau, apte •

David. da Silva Pôrto e apda, Cooperativa de Consumo
do. Vale do Itajaí (te Responsasdlidade Limitada.

Relator: Des. MAY FILHO.
. I

Decisão: Por votação unânime, negar provimento à
apelação. Custas pelo apelante;'

Acórdão assinado na sessão.

1�) Apelação Cível n. 8.204 de Curitibanos, apte ,

Distribuidora Planalto Ltda. e apda. A Ford Willys dO
Brasil S. A.

.
'

Relator: Des. MAY FILHO.
Decisão: Por votação unânime, anular o processo a

partir da incial inclusive. Custas pela apelada.
i

AcórdãO' assinadO' na sessão.
17) Apelação Cível n. 7'.491 dt Joinville, àpte. pscar

P.iske e outros e apdO'. Leonardo ·João Duvolsin.
Relator: Des. IVO SELL.
Decisão: J:>or votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas pelos ape�ntes.
Acórdão assinado na sessão.

_ 18) Apelação, Cível n. 8.0i5 de Can�inh�, ap�!
Alfredo Baue� S. A. - IndústIia e Comércio e. apdó�
Vigando Fischtr�

Relator: Des. IVO SELL.
Decisão: Por votaçãO' 1fnânime. dar' PfoV'ÍmentQ, ,em

parte, à apelação, 'para, julgar a iação' procedente apenas
çom o fim de- reconhecer a culpa concorrente dos liti.,
gantes e 'd�ternünar a divisão dos prejuíZOS em partes
iguais, exclulndo' \ a condenação dos honorários �dvoca"
tícios face a dupla sucwnbência. Custas em. proporção. '

Acórdão a.ssiG-ado· na sessão.
!. .

, 19) Apelação. Cível n. 8.042 de São Lourenço do
Oeste, "pte. João Tis.siani e Cia. e apdos. lrineu Lauren
tino Klein e outros.

Relator: Des. IVO SELL.

Renovação de estoque'no
,

magazine HOEPCKE .

.Eletl�:�,'� domés�cos -- utUidades. para o lar. brinquedos ,c toda uma

infinidade de .artigos ag�ra ·

absolutamente ao àlcance dê todcis�

'.

MAGAZINE Rua Fetipe . Se I'lr'llldt.· .'[

Decisão: Por votação unânime, negar· provimento à
apelação. Custas pela apelante.

Acórdão assinado na sessão.

GRANDES,VENDAS DE PRIMAVERA NO HOEPCKE
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Inograma
ÇINEMA

---------------'---

15 _.- 1fl,.lF, - 21/15
PI"[ r �:ell 7('" - dülr.UF' Hawn

rÓATtT UM.},J MOÇA N�<\ NHN"MA
:j(,f'A

RJTZ
--_ ..,_,,_._-----�--�-------_.,.

17 - 10,45 - 2]]45

ViG;C;)T Id:��tt.lTB -- J,mny L� t. n

OORAI

1 Ii -- :?O -- 2�� flOL S

llo-nfTl Ctilp --' Nafalie ·'WtJo(4.·

EOB 8;(. CAI�( L '>: Ti:'.:D

CI:cr1S11 1"3 J fi anos

AJJC'E

14 - 20 horas

(Programa Duplo)
,JaH1Ps Cflbl'lT'n -- Cumila 8rl8,Tv

LADRÃO .I0NQTTISTADOn
HOJ'. 't . Bí lohhd"t; DanJp.líe

Hr:�T R,T A D IJ Ulvr ADur.::mrno
CenSi 11'8, 1 n I no.

----o-----:-------�--
:::0 hClTas

F'oil',.e Ju�n.dll' l.1St Ulla .Ja.e" bsson

BA�T,"';T;:; (DEPOIS DAQ1JELA
NCH'I\E, , ,)

('ensu;ra ln anos

GLOUIA

}7 �. 20 hoJlas
. Vittorio G SSTnan ...:..- 8iivílna

?am ..,mu 1.

o�CAP"ADTJRA

r:enf:'illTa. 5 Enos

! \.�-'-----'----�---
R. lUA

?,O hOT'ns

.!pan Lo ÜS 'l;(tnHgnanf
li'lorinda. Bolkan

O Li.DRAO DE CR-Tl\IIES

C\msura 111 anos

§!\O J:lTIZ

20 boras

Hogel'
.

Moore RO�8ma.:ry Dexter

VENTI:'1'TA no SANTO

Censura ln anos

TELEVISÃO

TV CTJLTlTRA CAN,!\_L 6

1 G.OO Tele Bd lcaçflo
-Ui,40 Cine Junior

17,45 Elas e Eles.

lfl,l5 Nossa Pilha Gabriela.

19,00 Bola em Jogo
lfl,lO Noticiário
19,20 A Fabri a

20;00 Hospital
�W,30 Clube dos Artistas;
22,00 ,Tames WeBt

:tl,OO poltrona 6

TV COLI�AnAS � CANAL 3

lfi,OO 'Documentário E1ducatí,.0
15,40 Mulheres em Vanguarda
1f3,10 Seriado de Aventuras

l. ),�O Patrlllhe;,J-'os do O�te
:I '7,00 Sharlo;v B y

17,30 O 7,orro
, J (I �OO A,J;ente 86 .

' ,

lBJO
'

Meu Pedacinho' de Chão

19,05 Minha Doce Namorada"
19 ..�O Noticiário
:I :�i4!) Not.icüliio
'1.,() -''O JY n 1\;T

. lomem. qUE' f>\� l'vÁo;r.rer
:"0,50 DisC"ot·ecu do Cb,lacrtnha
�!]O" Notiriári.O

��'?15 Rrmclei.l'u 2

32,50 Os Intocáveis
21.4fi TeRtf'mnn.ha, da ttist6ri,e,
00,35 Encerramento Previsto

Irj-;i���•.�_�.�--�.�,_�_•.��i-��"��.•_�_.•_�.•_._•."_�,_�_�,.·:�i·.M"'�-i-.-�._.__&,_.__�,_�����._&_�,�··���.:.�Rwr�-..

��· ������������-�-�-�.�.��-�� ��%�E�Êfiw�-�F�ãww�·V7�--�R.��ª?�?�-=�:.5�_Ó�,�.����"_._._i_..._ii.'S;�"������WF����5.wrr����.�.n�-·725�·
I I

I Moveis Confôrla não liqui-d,a,� nosslIs Ipr.elços .são b,,·ixos
sn

'

C -r=Y. I' I"
.

'b I """ ii;
I

IIIIlesmo .. ,-op� ormu:aj mesa e as lei! c·Gm ii ela crista, eIra
,com 6 cadeiras Cr$ 450JOOlr

Trio esfofado Colo daI, e� eSpUR1Y e cur�i
Em Móveis Confôr!o você, ,compra mais· com' nU:DOS

d,inheirit; consult·e nosso credi�ri,ow

[I Deodoro, 23 e ContôrIO,. no Canlo.
,�._�'-!��!!.���i�i!!;!!!�����������!!!!-�-�---r"��--!!i!!!!.�-!i!����!!'-!!!��i!! i���!!!!f!i!!!!�!!i!����!!!���� IÍ..* '!!!!�!, Iv!t:

,

,
.

UJ

cle ,S? ,hi'Pr valorizacãn na .ional dos mesmos,., H6rr3�, .

- r�,t?,...ns! !! 'I ai dPS5 ausência completa de ena iaçâo, '

rr.ôral segundo r,_r� principíos do Crí.5:tÜ\TlL':l'1l1.0, os assaltos
, '

li rnân armada, as subversões que precisam e er contidas
fi Ir urna ,igilá:n0ia p lir'ial 8X!ail,sü\ra, pt",' et '" Irrerne
diáv l a Sil'i�l:l\,�', 'pn -ararír por #.SFi ,- aspecto prosáie Ia

\�irí3·, " jyIan a Pot','lia rrrorrtu; asfixiada I.Ala depravação
'quI" '.Rf' alastra. O grotesco , que Impera TIftS artes;
mff!.f'l'iatt-rITLo oraulhoso e, f'goí&t 11a..-5 r.i,pnei:l1, ; (I TIdi ,'lia,u

" ,

:fift fitoRO ChI.'!
'NRO há muito. recebi um livrlnho de versos de 11m

,

·hOTOPTIl' (:,p letras. Na capa, uma Iigura obscena, cip: que
'll:.t.] vez tenha f;]P' se utüízado r.itrf'R· valorizar sua obra.t' , q

. r)Ol'(itUftn!:o '(.tt'll) influx.o próprio ela P(')flsia já sahia qu �

�p.'ltaíla· f'}éi desvalorizada". Esta é a situação'TeRl da
hrrrnanirla[!.p! Culpa fie qUf'n1? ,'AlparPlIlte1hpnlte, . dos man�

rlf;Qi1PIÜOfi na r-ti'-nda eronirmi.(',a que' m�1Hía deBtrllÍT para
vl:t;Íí,r17&t em df"tritnenfo cio intertlssf' gl"I'aí; mas tem, o

1 -

. m::!l ·tr1ÍZi'fi muito maiR: prOfundas, qüe' só' poderão .s{�T

('()1"!aflHf: T,pl0
.

prorp.,\so indif.'nd.A' TIdo Batist-a, O' pre
r'tC,t;frt', qCVl"flrto ,T11\pparava o' povo hebreu J)ela' ron�fissão .

I'lEhHNl dOE ()prados e promeBsa de não mais pPT'R"r, c, n.�

fi'M11ada 1)1"10 ,hati�mo, 'paTà Ó ativP'!lto de .Tf.\qUS, l.Ds,!ie

prOf P�{90, pOl'Ptn, nHo ,Pflb'i na alçada rlos 'govrr.rno,� e sim
'(�.0,t:; pais clt' p:lmília, Os pais de família entrelanto no

, "

'pO\,f)E, li ÚJlÍt'o if"r.médi{) 'l'lle te-.rIlOS ê'-o 'd-ail la'IDeutai)oes 'f'ft �hn('m nHtte.rialísta, inrnlcam O1:gulho TI0S' filhos, p:t'C-
otIí1(íXin •., pacientemente. C'sperando Ique o gê'nnro ll:Llmano? . 1'Ht1'n:nrlo,ns f>xdHSivamemte \ pfIJ�n lh!ofis,C;ÕAS l'eniiOSFls,
C'O'n,4! itníc1o, dp. "Iohos 0..evoradarres de lobo�"," seja flllbR- T}fOpiüi .. ndo"nl('.� divf'J;timentos e 'pão- ém- :thllmHhwillI '" '

tJLuí6lo, f'm -futuro reÍnot.o, :fl�r l11tlivíduGS sotnon1.e dota- : rmíl,l:J deHtittlindo-os elo alimento e�l'pÍTiiH'al e 'dFlflucla ágll:l
,dos dp. int�ligênri1a, como, de �p.nti.mento.o;;,' eJevhdos ,e:' 'fJi.le' .Tr.SlIR OfeJrflcen' à Ratna1'iüma' e' ({ue

'

.. fríz 'jorrar cln�
TJlIliOfl, que LhflS sejam inculcados I pelos Iltinclpios do.' I filmas UtJlfl' fonte, para a vida etcrn-a-, Nestas -condições,
CTjsLlani.�mo decorrentes" tIo jDEC�OGO., "tod0S os (lUa.is (ü ameaça EtpocuHptic? é inarrcdável, Deus tenha mise-

. .le�us resumiu ri.llm só mandamento: o do A'MOR A. íJ}EUS: l'{cÓ"J'cHa (}('�ta ·hurnailidade .. 'engoIfuda -nm,' il'ns5es enga-
S{);J,I!-"�IE \rODAS COl.JSAS 'E AO PRóXIMO �COMO A, SI �osas do mais treMendo materialismo' que já tem 'ProH-
MF.R}\'IO, ConfÓI'mados, com esta, lei; todos·(!iS h'a-bitantes fp,ra(}o l1a Terra!
.da 'relTa Be organ.izariam ,(rm coaperativas p�Ta ohtenção . N08RO último apêlo em nome da Verdade Cl-lstã é" .

,
.

a08 pais de família: edtlquem-se antes' nos princípios da,
MORkL pUf'O os que. deSejam casar-se,

_

Só depois de
'fí,rmados nessa pura mm-al é qlle se lemhrem de' com,
titnir famHia humana, que nRo' é o roeRmO ilue reproduzir
r_f)f.lT'a R'haRÜ'Cflr o merrado", Etn (llUma an'áUse esta é

,

-a �pura werdade!

rnl do $" TI,a�GI'
Incontestável atrihuimos à falta de €,(j,ur.�çáo reli-.

,g10,sa todos '�3 males �t'1e-ni'arlt'.ad{'i,') sôh-r-e ;a. J11{i1'i�niãatle, .

.onftrmando a HUilenta:rfir, do Nazareno:
'

",';eI'\i.salé:tn!
J"fTi.-I.G,,]2·m! ,Q�iaTlItas v'êL ,0 eu te f4íih, reunir, ,omCl1 faz -a

,ç\i,i'i.1h aos SPl1..S p1n'tffii.nh 1J � 'til .0 ';&!f'.WJa:1oe:" ...
, . '

,

f.>;.';� Pr1i1 .aeâo relicsosa ,ã .)l'la'i, do ('TJ."1t1afiisL1:Q.; ��;;.,a,ria ..

'

�, ..J 1 II"
...

a com unnão [i,OH homens 'CIO estabelecimento d� regras
Rnoínis que .lhes permírissem . vida Iaboríosa e . 'fr.ntt[�l1;a.
}Jf�lf, IillPIlO'<; r.omo· a q'lle desfrtttam (1;1 XAV�x\:N1'f��S da
,ijt};"m c10 In�rflamal. a respeito dos quais 'afitmon D, Jti?loistl
AH,prtQ íl'iHTf'.'i quando lPf}rf.'1fl.Oll ,rlf" uma vjr;tji� rR flfifw.{'i

, .

\ \

iH .olas hrasilt iTO.S, qu ... - c'UHpHJlham ·'�i-e11 ,d ' ('}f,'ga-�zaçã()
dÓf'Ío,H::O"f1hí!1ira t:fio 3eertacla que valei'la a Pf'na (I govfíJm:c1. "

TI1lmt!.:i,l' e,'itlldá la., pois cj_HP os Xavant,f.'s desfrutav;atn, d.e
Mima ,ai'H1P e ,riviam' JHí'm .,qi,giema: de-' fr.aif'rna. conrvi�
vf,n ola que lhPB gar:mna u-ma TPlati;v.a.· f.í:ü(oJ.õane,

F\,i((iA'ittprnl'.-üte. os Jiln:Jes rle. qllle� ip.ader,�·.Q humarJ:,'
�Ltdp ú,:;'(l rr.rfTil ô,e 11 ma (-\('onomia monstn'i0:'R, fJ({r;;. 'todr.;;;1
o": I,mitos Üf.> Vi9L, tenrlo,:, {> ;l,í�T;dad�� 'as BUru? il"aÍ'2íes .pTO
rl.!'fdtr,.'i inO tf '(lif-'ndo egot�mo 1111(> dHat.a as 'f:mp,telras ,do
.i.n1!PIfflo rlfHlleBf.W, a todnFl ,{i),tJ paí1ies" oriliz·ártoo! R, COífiO

. nA, ií)fi.I,lAN�mo.� q lle., para f'vitai· E"Ssa, maligná,' canila !f>.fi�
dAl11fl d, tal' diahóHca e oTIom.i.a absolutament(il" cl?5lti�

, .

'[,lI.i(�()t: ,!r q�ull(jllm' rf'l'Hr.,�O He' ar'ham '{)g gé'tv'ffl1l0S dos

(Ia C'ul:tura, da saúde, da ,nbUtldfincia· ue T0upns· e de

.alinlC-tilos, 1anto quant.o de habitaçãO' e transputite; �ntão,
sOTia monstruoso crime' a limitação de .:pro/lutas ,de qual ..
'.{um' 'tuÜlireza, cómo já se fez; por O'bra e graça de uma

<'lflnCÜ t1('onômira inspirada por Lúci.fer, que ID'-andava
qu ,jmar produtos, como tnü;o,:' ca,:né '� ';a.t'é. ,C'�rnerr(i)sy ,afim.
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É assi'rn gue ;conlcmOram'QS ,nosso terceiro aniversário, \

S�o tr.,ês anos de contínua atuaçã0 no mercado de Capitais em Sant� Catarina.
Criamos um'. nôvo sistema de ,poupalilça e trabalhamos, nUI11a constante para
difundir o sadia ,hábiitD de poupar peqHenas econonüas elTI benefício de

_Jl111a . coletividade da ,qual você tatnbénl participa ...

CADERNETA 'DE POUPANÇA DA A'PESC'
.

(Jnde seu din�heiro cresce .,e 'apare,ct"o>

�Es,tamos que ,é :.Só sordsos-- 'tanlbém
pude,ra,.cUI11primos ,a prú).rme'ssa ,'aiS

nossos depG)sitamle5� :Entn:unos ;e.rri ritmo
de fhasi1 Grande.

! '

\
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,CtAÇAO D,E:
. UPA--ÇA E ,EM�REST,IMO DE S'ANTA CATARINA

, I ,

t

Rua TeReJite Silveir., ,�U
"

'I"o:n. 25.fHJ.".- Fhu"ianópüliíi, SO ..
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h�foQUtN(�iA MODULADA
,_

"

1"0((1(; rti:! a l'epot'tagem Of' '''1v[-::Ú1rhf�tê'''' ':- nhj't'to de comentârio na f!qiÇão
de Oi rem desta nluna -,- "uma explosiva forma: de rádio vem ai a' galope:

. "
o (- 1'-1\" ,�

f-H"pi,s'(r .. ;.1 TvI. 111- d� - stm -Ml.'[T�rr' n m rir <; 'optal'hw:\' 1 -ct L '3 ..-:- ii

rrn: .1111<;'1;-\) ti,... nda, bastante diferente df' trna ondas rnfrli, S 1 t.ma (�ndas
1'1Il'1 RS, f'í:j�b .lr-uuras que fiz sôhre o ossnnto o 'ÜRtrrfl\:í TiVT Ú (1 'tlpô de

'f.f':1mtrnisf':í{) id a] para ;'rlent}o c1f." ejrlaii,n,' O seu r-aio dI' hf�jO {. dI" '!'fI" is ou

menos :.0 quí iôrn -trns . Enquanto o sistema conven tonal d. p,missão de sons
,

, 1 �

r "'. - r

" r. f'te1'Í.zl1 5 _ pllo:.s laHOR 'e baixos '(onoM) o sistema' F'M é linear ._0 o que rne

.1iltlÍfltil ) aí(�:1nrr mas ·lhf' (lá' urna ·n'Í,tifl'(;'1. fnrn :rio r-omurn. 'I'ems R im'PT�5sH:Q ,

ji.1 n,ho
"

-,'{fCUO qllf' se p,stá ouvindo p,- sim f'lpt.r-ola,
TI:gistr'l}t 1'llrümimos apateIho.:;; (pu' e.'lt�tj fnlamlo' Ir rr-repLm'f's on'mns)

dispmLÍ\7eis '(11'1 mer('t\n.Ó narifYtl.M�' é CJlIe dislwnha'rn' ele si'ntoni.n .

,m Ji'M,', Pôr
mf.cHI.OS 'fifi Cr,}, 1,000,00 ningué.m rom:pra mo: t\ 1naioria d€>ks são jmp01-1:Rc1os
� (Pc J mEnte, ,VR]fm o "preç'ft 'que' 'P-' pPrtü10 pi-d:; s

.
.' tTil1.alíl' 1,e :ipul'eíhos:;; ,om

. t'�dor; :
'C"; rer:ll-rr,OR 111f' f.. f'Wt.am uma hoa r (,P{IÇ30, MaR nRo':p _n,sem' qÍlf' fdJ

::. E'llt'onl.;':1 ii'TVT em ap�rplhof, 'possattiies�' nnl E-xtE"fÍh'f' ':ãoJ r mmn,q rno� .]os

iraflsht .rL1RfloR, 1111(' p�itp,m '�f.'P CaT:r�odfÍg :Tifl'C'a qUlllqiiPT Jnl::nt. -,
í ':11',

..

!tldo 'g't "Ia 18 1l1('mtar a� TiM' pró"ria,'i frtRS,' J:rElv::lrtdo' fli.re1!ampnte
ii T':WiO ):) 1. nçmnrnlrm 'rrh_ diSí>o:' úm- HYJ.tm:' -pn(1r ser fíll

.

n!! 'f'lptrola' le

Sl1H cRW! I iu ,:1 mn n'irlio (fim. F'i\I, . A,� plél:J'oírú�' g'l"alHlf',Q, gPl'aime-ntp, tf.m ,:f.ádio
('mn f"i!:;� flJix';}- f'.�;r)t.riaL VOO�, "la]vf>z; já 'f'ftpal'ol1 qhP n RHJ fllptrol '''p�f,a o

Rorrl d!I'! ('!le\ii.-;:lo", RXalftLIWnLfl: 'a 'ti'í6VÍR"UO -trr.tn.qrmhp o sril Rom, 'Vi:fl'i!FWr.
,

.

f'!:or'n1"(. }."Jrl' (jilP VOf'·p t:rmhém vni encon1rar o som riR FüSdio GUl'Irüiá. ,n da
, .

� I!

��diô' Saflf',1 üihil'li'ia -- ;[lS eltUls.."{mirlls rtnisFlüríi.q ela CélyrHni fJ.iW 1rJ.nsri;lU:em
1-

ness() rni. el. ;.
:r�ll'R v,'rê 1('1' llma ,j(1,éia' de ,COTniT (J' l'iiilto está hUSr311c1o 'r' ela VC7,',mnis

Pf'I'Cric::io t]t> sorri, hastm rita!' que, 'alérn da Frflqnênci.a Moc1111adn "conmn �", :i á:
.xisLe 'li este}' ,orônica, Da fllf'Sm� forma 'quo você' tem, por cxompio, nq' sua
elt'trola est'él'ro, o cantor de um 'lado; e' () acompanhmnrnto no outro, :{lssim
tambóm seI dá com ó rádio, Vo,cê recehe o som de 11m:1 esta .ii'o com a Jlle.c;mn
Sr-T)'rU'a(:âo (10S dj�COH esto-reofôni.cos � , . } . N

P�11'a sintctlzar o ql1e é á Freq.uência Moôulada e o Cjue ela rcpl'es('nt� em

fwaliebcle sonora, vou destaeal' um trecho ele um nnúncfn puhl ieado na rêvi.sta
"Brond 'êlRt Managcment .:; i.Englnee:ting',t (BM/E), Quem OferN�f' os RPllS Rl'iigos
(: mrw firma eS)H'lcializada em 'transTnissões- FM: .:

-- Sou nd 80 real your ·l.istflners will think thcy're Ll1cl'P".
,

-

TrVtdtH;?ío lil.rrnl: "Som tão rnal (tão �respnte) que RP11S ouvintes pensarao
lJilf' r,c;I?íü lá (Dfl f'mLsí'ffl-rn, lJ(lj'a' a qual se>'dii'igc o nmínrLo), ::

I I

"

...

OMAR CAR.DO O
_""-----_._-_........._-----_.........:.------_.__.._,;..__.......-

QUARTA'FEIRA - JO. tDE NOVF..Mn-� O

.

ÁTITF.S - Din pr.omissor de novidades e ále,C(T'laB no Indo de p(,SRO�R otimfstRs
fl simpátirRs p.m espcckll n�tiv.oB(a.q)' de Leã-o e Sflgitflrio, Uma notícia
fjne' frecheI" poel�ná muôar -'tllrt.O 'para melhor. l

'!:'OTJRO - Jor� podprfi estar um tanto' prp.tlüipo:"to R r1f'Rp..n1'enderose ,com

nigi1(m nmito f\pep:ado' a CODQf'itos, ,p'arlirnlnrf's, F.vite as aven.turas
'Flf1'Ü;;r:lrlRB e manTflnba sua r:alma e túdo 'estlwÁ hrm,

nf.:MFOS - TTma pl'obàhi.lidade dI'" àuto-'Í'.f'alizR,fío porlf'rá sp aprflRf.'ntf]f 110

1nm'1rorl'Pt' das nróx:imas horas' .dpv(;·ndo Sel' aprovr'H:l(la rom otimis-"
. ,

h10 e inlC'rêsse pessonl, Sejla Tnai.-í constante no trahrilho..
�,

CANCRR. _.:_ Dia favorável àe; vin.�f'ns e aos encontros com naU TOS de 'l'nllro' e
Vfr� m, espr.dalmrnte p('>Rsons do fl�XO' OP(},s ,o, pt'rtf'nren1'e!:l' li· flssas
TI?tiviilmles. InipresRõrs -agractnvAt� hAvfrão fie henpfi.riá·lo,

, I
LE: O - AR lYlf'1horflS chanres elo êxit.o podrrfí() ser 111'Op01'('ion!Hlas, nflF:te dia�

POt pesRoas q.inflmicas, à� qnais 'você po_orrii Ar afeiçoar ni) futuro,
� hom VAr tuc{o 'sob .um :ponto clt' vista ohjetivo,

..

TrR .�RM - Nesta ql1a1i.fl-ft?iri1 você c;on.•�eguirá .rmüta roi.sa d modo fnf';�pprado1
dr modo a se- imptessional' ('em os 'acont.flr,inwntos. Uma notícia que
mwh' atrnvt.i\Ej dp _'C"omentâtios porlerá Rer hrnfifi ,fi, •

JJHR A - O srl1 rÍT'rnl0 elr> amizades t.enelp a se' expandir soh ,a il1'f1.u�néja
hcnd1ca clt' Merrúrío, alfÜ'ls' qtle ;sejs e'm' viftlHj de apresentações e

c1� rnlnbora<;ão ele terceiro�. �Dê oripntnções COl strlltivaR. ,i

oi ,

RS ORPTÁO - Conte: rom a colaboração e O' jnterêRse que os demais de�nons.
, tr:lr por -\rorê, visto, que pOdcdí ser ba::;1:�ntc fRvorrctrlo/ pelo ;flpol'o
fjUP vi l' fi i('rr:hfT, As rf'v�la('(ieR filiE' fizer pod-rJo S(!f comentadas,

R/\ .lITAnIO - As rondições de t-raha'lhO' e de criatividade no meio amliiente-

, . � \

nfío estarão plenaménte ;fávorecid.as hoje, porém você terá êxito se
, ...

souher esforçar-se b3st�nte. Fluxo neutro para a vida sentjme�tal.
CAPl:-lT(;6HNIO - As atividades corriqueiras estarão em, fase de inov�çõe'"

p, rnf'lhorias de seu próprio m'Ü�rêise, ProcUl'e ser. :Hl1êntico p.ID'1 suas

nfirmR(',rR de ,cay·áicr prssoal, a, fim de influenciar OR demiais, ,;

,HÁliTO - Um rompro:inis'So atrasado ou revela('f.ío omitidaj que de�a ter
frito à pessoa atnada c aos que convivem à sua volta será f111'.rrmp:nte
. ' . '

,

Importante I1rsta quarta�feira. devendo ser esclarecido, Vizlgens, .

PEIXES - Se souher demonstrar mais confiança em si. e, ao mesmo thmpo,
m'1ior Aniendimento q\la'nto às qpiniÕflS alheias, rolh(wá a1.�nma :expe,
rlATI(\1a im�tr.utiva e bastantp prfltira. 1'rahnlhe com otimismo,:

i
, I

�.,

J '

,i
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'/ .CR$· '350,O<�
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.DOM '.IGNÁCIO. -. ,!TIO. ARAUCARIA -"0 }I�D. ;.1P]i:RNAMl1UéO .:.::"._ 'ED; nUCA DE LACERDA.

ta'In!:��: �n::[:�i!��.;��Vi��:� ��:;�n�:���: :��:�: li:f n: �UJ�-. l' ..'a'y,·'dar'� :Fo-nes 2a·aiH33j 24�14-,. 8, 24· .. ]�-9l. \24�14�9;l.e ·24�4'44j.2, _. Curitiba,
.

1
,

.

-liorário·.d��_H):� J9. horal;j, inclush;-e aos sábado!!;
doiniTl'gó,�. e f�riado�;'>Não ,fechamos nas refeiçõeg, Em

,

l:F'l�:r.ia-nÓ'Po. \is.:.�-:R.· ..���.t�d.Ü,.::E!(lÚ Vieira,' 24 � Pant[na]
, com

'.: ()t.áv�,? �; d o ·'lnspirI.'lt�: .Santo. . \
. -:. . ., .

.

.

-

'. . '.
-

"A"4I -:;;;iJ�• ....1......,--..•.� •

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

- I

I ,"-.I
'.'

(
::... : \. ',� �'<I," . .,', �

.' ,.' ", j i>' , ,.
. .

.'

.

";'< o :.�:. i;ij :1' ':ji 1 O
.

"

:."j" ._ -', \�� .Y· - .'

."
/' •.• \ .... ".' I '.

"
• r .' � o,r. '" '..

.. I'
.

.CIIOHETE·
.

_H - Y -�h'JT ... '..' ., \ . " , .. � '.

L. ·TU

�--------,------�--------------�-

Dr�. Carles� ·Alb.erlr. :ilarbosa Pbtlo
.

'

: 'CRM ""'9 fta���c,�· CPF 00264209

"Ex-E8ta�ãrto Materni.daf]p ESflola, LaranjeIras.
Cli'i'J'c.a· dt' Senhorra"l -:- Pré-Natal - Preparaeão - ,P�loo.

,P�'ófi]ãtica Para Maternidade - CUulllgía
Consults« das 1ft às. 20 horas - Díáríatnente.
CO'lt'iH1:t()I'lO ..... Ed, API..UB "'"-=' sala '16 =� :N Bntt"it,

,. ,

. '. . CI.........
'

Denflsta
Hor'rlo:' .... 2.: 'Ii .

'��' '.Irli, das 14 II. 1" �-.,ra..
lu. DWddoNi,' 1 I �

-

Edffrdo SorDh '-?' S.,. ur,
...

Al'ENDE PA'rR(jNAl� DO mrps' ...

•

'

I

•

'. .-T
�.

tUliijrl4lê 'plr� ilõ_en_li"lenhol'u, -Cfbin�4A a �

.t ;' !!': - :MELLO::, :<·Ç�MFECÇÕES·
.. ,1::"

'_
" •

,,'.
,

.' ;' ,. - .). , .� . . , '" " , .

"

,i, '.' ;:',..�',-:,. ·'••��f.l'I��g- ·.m' CIMIH�
: fil�

-

éibtÍ Ít:�11i) �u,�dÓfia
.

�larlü Teresa 1 ,rl�ti .:\-l'f.jrf
ã ,tirVál.bO, "1t4i �uím :c�lli . ''''�Ur;e

. �kflmidt �" 1. '<) {W�
,

.
<L'

•

,'" ,

.

\. I ."'., '.�,
�

0.0= Ulli ":1' �. ,"nne '22'1:1.. ; ..,,_,.

--�_'lIiiiÉiú�7,ltTCõiif1fçÁ ..._

.' I." '.' ,', .. " .,_;/,:, ,

Um 6.tini() ��l>��nt.e.. o,���
.

Vott�õtféi1 taz��' �Jlii�'
_., " , i '

. 'refeiçoes, a" preçO! aces,5l'veis.
'

'I RUá· FeÜpe ":Scib�i(1t, i19:
.

. " .. , .. , , .' ....

..

-
.

� �...

. - .

:_---�......J.,���_,_ , ��

DR_ SEBASTIÃO ·MAITI'NS.. :DE
• • ',. � ., ,

.,

l

'M URA
Cirurgiã�' DenUsl&

Pr6tf!!le Alta �otj_(J ......., 'ftltamtin1to lfid(J.lõt�: Atêml�

ptt18 numbã, dfi� n às li }lI, :.t:� & .t�rde da: 11) à.� .18,30 'lu.:
,

E.�C'lusivam�nté cOln linfa nltrrca.da, Edifício APll\\.ll:i "�
jühi ,fia

-

� 5\'> iiUbli'.._,_ tilL 46,71.
.

." �.,

'.' :.: ô,.., cAKrCNIO: e;A.íÚ,O� .va�lItA
'. �):, I_' .-'HYL:TÔN·:'GOUVIA LtNS

,

iaüa:,� 'Ilbêl��' '11> l� .

-- Caixa Posta]
.1· '. ",:,:. ·."-'Fel�f6rie� 4059

'
..

' f·
:"

.'

�'6��'n6Poii� ,.-:=" Santa Catarina

-_.-_.
. .�-�-====---�-_. --====�-==�-=::��:.':--�

_..

PROFISsfoNAis--i�iüWs==
.' .

�.;:: �-�'��-�����=-�-=-'.� --- .'.
,.' ...... ���

--''I'''..__...�----.;..-- -_ ..---� --,,,--'_ ---- - .. '

�
,

, ,�', --., o

-----
.. -.�..,...-.---o ----'--_'--_ -------- .. ---- .. -.-..::.-

'PRQrESSUR JOSÉ ZANELLA
I AÜVO(,l�D9

Ru� li. de Nov�mbro,. 600..4.9 andar
j

� sala 403
-

T�l,efone 22-0019. '.' C.P.F. 005281969
.

Blume�iiu ....... 'S.C.
."

. I.

.. 'I'

_._,--�._-_."..:.�-___;- .. --_.,-- -_ .. �.- '-;'-' .-::-
.. _�- :

r-- -:-- ----:--
·

OSMUNDO WANDERLEY DA
,lóBREGA

.

(CPF .__; 001844200)
P,,·r�·�i�ei ti ConJlmUit$ - JUrIdiCHIi

. ,

-.,,;,
... ·(CPF -.= OOl�,iD)

· AdéfOéaclj�,.. e· 2�.lw}_t'ncía· � ;l��iGa d��.�!.�.allU)
,

.;

1-
--- ...

-C"
---- "._0 ",-- --".... -., .

'.': > ·.:'l.B:ÊS$gS RÁPIDO
,: Á :PRtaÇOS' Ç·RIT�RIOSOS CONSULTE:

:
. "'NO()STR'í'A 'E';/COIf'IRCIO' AUXILIADORA l.TOA.

'.Fào.i-�. 34�·•.•�'-- Ci' P.-137 - End-. Tel. l/ICAtJj

L .... R�� ..Ç����·�to!.'16t(110 � Rio do Sul � S.C.
o --� ,-

'

:'�-
..

-

__ -.. ... _---�*?ª-=s���',{\

'l
, i I

,
I

•. .......u---_ -?SE,

AtentUmento aõ mt&nQf .

.

' [

��?rltÓrio.t _::_�aça . XV, d�. lfo;"�mb:to� iI, _... f,{YfiiJ. - � 'l'
J

,

'1 elefane rutll , '

, . . . " 1
I

· I flfôrfill.16pcdil. . .. , .'
.

. •. -. I
.. --- .. ----.----�,.�--.,�-........-'-.,.,...�,,:.;;,. -�"-'. �WAia

- ?lnm
-- _ •• __ . o ,_ _�__..._,... --.. •• _ __. .........-�-

fFr·_�·������---�.�_�>__--�-iiiiíiiMi�-
.. -_o__ ..-._

I DR� 'EUGtR,ID DO.I' 'IEIRA
1 ·Se,cret.n6 �da .Faz�nd. do �tado (1962-1964�
\ I�spetor Íi"):scal ;d,e Rendas 'II,ltermu� (1965--��966)

Membro 'd� Co:m.18sões dê Economia e 11'i.nanÇai
da Câmara FederAl (1966-1968)'
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ADVOGADO. li 'Ee()H�MISTA
.(R��ltros OAB-SC 1;26:i� CREP ._ ,7•• ·llEGIAO-

0126; CllO �739, CPF - 'O�(45709)
ES.crit6rio., de' Advocacia' .I1ls,eClalizad. em DI- .�I

REITO /rRIDuTAAIO: 1.: :Ren[a-, IPI� lCM� RE;CLã- �
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. Aproveitem. estamoR v ,nden.do à vjsta ou em

'prestações, mesmo -8f1lU entrada. 'Esta oferta é por ,

tempo limitado. '. ',. J I �
Venha vjsita:r�nos (.fJariamente ne domin�o Q'� I: } \,:

Sf'Àia-r(l��O próprio .local, ��i p��ne, til�HJ7,. ._'. �I) .!
.1.

"'. . .-;, ... ·-:>:'·�D:rs�
.

SADI' LIMA e
:

-

;UBIBÁJIBA DIAS FALCÃO
�.

.

'.:. ; �
,

;. , ,\'
'

. , . t
•

.' ',..,.-(â:P v,o G oh DOS -

.CobrançÍ1!·,:jtldlCi� tpara Emprêsa�, Causa� Cive;:�t
.

-: '

'.: ,

. T-nha1b�tas :e Crin;linais.
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Estam'os em franca pr.onloção :ria venda d.e· Lotes

<no excelente ·loteamen.to
BAIRRO YPU\tANGA

PROCOR -- p.rocuradoria e

Contabili'dade Lida.
R(-'!Sp. T6cnlco:. NI'Wl!lldo N. Hüb8lHtr,·

OPF - 001 755 109

Regi�tro ·CRCSC - 1108
E8crita8 CQntábeis e FiBcais

Declarações de Im.põsto de RemIa

Organiza.ção dé Emprêsas
Procuradoria AdnP.nistrativa

Endereço: Rua V:ictor Meirelles, n. 30 - SaJ.a "A'"
. Caixa ,Postal. 604.- Florià:nópolis ,";'" Santa Catarina
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,DIPíLAÇAO
·ZX..:ritaglirto·..o SOijl1't.l d_1 CltfJlCal da tJtlIYefl1t1!i�

61 810 ;�ul0. ;(": .

CüNS'ÚVlA.S: IJjUrlaDlente�' partir da! lI) horal

CONSIJ:.t}l'í)RÍO: R. Jerônimo·Coelho, 325 - EdUici€

.l:Ulleta
.

.!-< 29 ândar ,..;_ sala 20rs - Fone 4488.
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··�BOD VI RIA' EXPRESS
BIUS'tlUEISt S. A.

.. . �tutj(Jâ,. de ·FT.JO�IA.NÓPOl;IS par••

:frLl�ATJ ;;':Dlieto às .1lS,OO ,e l1f80 horas.
. vil" ''f,ijucas, Pôrto Beloi . Uapelna, Cambül'l.
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'�nÊ�SE "Cl A

POr . motl�o de viagem, u.ma casa mista com' doi'

Q.ua.l1h8,.�8rea·"env1Ól'8.Gada� sala de '\1"lHitu, ..!Opa., cmünh�

e bainleii!o �ó em aztilejo, '{1r�a de sel-riço; amploj qUilr
tal.� não �tem 'h'Rblte.
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Antomoveis
VERDE, TBOCA E COMP'BA

AUTOMÓVEIS
COMPRA. TROCA • VENDA DI VEfCULOI

Galaxie - Vermelho .....•....•..•..•. ',' • 1968

Opala Std .
._, Verde Antigo ..... '. . . . . • . • . • • 1969

Opala Luxo - Beige Esporte •...•••. o • � •••
- 1969

Corcel Luxo - Zero Km - Vermelho Calipso 1971

Corcel Luxo 4 portas _' Azul Diplomata ...• 1970

Karmnn Ghia _' Amarelo Canário • 0,•••••• '. o 1966

Karmann Ghie - Pérola .•... ,., '. o • • • • • • ••
.

1964

Fuscão - Beige Equipadíssimo .••. o • • • • • • ••
.

1971

Volkswagen: - Branco Lotus o o o •• 0.........
1970··

Volkswagen - Branco Lotus • '" o •••••••••• � •
1969

Volkswagen - Beige. 0,0 o ,; • o • o •• o •• o • o • 1969

Volkswogrãt - Azul Real 0 •••••• o .••• o.. .••
'1968'

Volkswagen - Cinza Prata ••••..•. o o ••••.••• o: 1965·

Volkswagen - Azul Atlântico • o •••• o o ...... o 1965

Renault Gordini _' Castor •••
' ,'••. � � .•. � •••• ! 1965

FINANCIAMENTO EM A� 30 ,)1&518
A. C05LHC' AUTOM6VE�

,

Rua João Pinto. 40 - Fone �777 - �lo�ópolll

COMI:RCIO DE
AUTO:MOVEIS

R. GlIÁllp.r ·Outra, to - FO\1. '�5'.....
Compra, tr·�� • ve�da .. Veiculo.

1 Opala - Azul ....•.... ; ..••...•
'

..• ', • •.• • 1970

1 Volks 1500 - OK _; Branco . o • , •••• o .'. • • • 1971

1 Volks 1500 - Ver.melho o o ••••••• �"," • o • 1970

1 Volks -1300 - OK - Verm�lho ,'...••
:
1971

1 Vo.1ks -

,

VermelhO . , ...•..•..•••

i
o •• 1969.

1 Volks - Verde .....•.........• "0 • • • • •• .
1969

1 Volks - Azul Acrílico .•.•..• o •••• o ••• '. • 1968

1 Volks - Vermelho . o ....... o .... ".. .. • lQ67

1 Volks - Azul Diamante ..........•..•...• 1967

1 Volks - Branc,-, - ....••..•. , •. .• • 1964

1 Kombi - Verde '" 1967

1 Kombi - Beige ..............•..... , . .• '1959

Entregamos os carros' usados com g�nt1 a _ flDan·
.�iatnei1tos até 36 m�

-

. ---------- .-- ---�._.

,.----

Corcel Coupê - Dr'anco 0 •••••• •••••• o " 1970

Volkswagen - Azul •••••.••••• {•• ,,,' .. 'o • o .,•• '0 ••• 1 1967

Aéro Willys ._ Azulo .••
·

•.� ••.•• o o" •••••• o .'., 1968
.

Gorce\ 4: portas _ Vermelho ..... oi.. •• .... ••• 1969,

Corcel 4 portas luxo - �ul •••• � o ••. �I. '
•• �. 1969

Corcel 4 portas - Beige Terra .... o ••• " •••• 1 1969

Esplanada - Branco •.•.•• '.0 .' •••• " o o •• o o ••
' 1968·

'1965Aéro Wil1ys - Azul/Bran-co o. o o Ó o ••• o'. 0 ••••
•

Esplunad c/teto vinil o ó •• '," • o. 1968,

Aéro W illys - BeigeIBrauco •• o o •• o o • 1965

Aéro Wíllys - Cinza •••• � •.' o ••• oi••• o'. 01. '.0 .. ! 1964

Departamento de Vend..

Aberto também aos sãbados das 14 às 18 'hóru

Domingos e Feriados das. 9 às 12 ·ho�as
Rua Felipe Schmidt, 6Ó - Fones ...:... 2197 e 3321,

Fone: 2\97 ..:... 3321 - Felipe Schmldt, "

� _, --- -=,--'--------
-'

D&. R'OBRIGO D'EtA NEVES
""

Cirurgião Plástico

Curso de especialização de dois a,n03 no Hospital das

Clínica,,, Gil São Paulo. �

Tr�ltamento Estético das Mama� :- Abdomeri{' -'

Rugas _ Nariz ._ Cicatrizes � Transplante de Cabelos..

Atende no Hospital Governador Celso Ramos às têr.

ps .J q llintas, após às 15 horas.

BAR PAULISTA tTDA.

K�l Ct: �ü!d' (3.::; eH! .íi\a!l!ddJnbl\S e apierith;os. 4.ccita·�

1.unl t"n (�!11 'm ,mias d> aa ga idws,

Hua Ce;l. Pedro Demoro, 1.593 - Esü'ell().

I

"li' \

UJIAANGA
,

I

AUTOMDVEISíl
I R ? de Setembro, 13- Fone: 3&86

f/fYHfiCIRMEfVTO Em (j(jmseee!
Q

1Gordini
..

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • 19611

1 Von..'Wagen
.

.

••••• �o� •••••• o •••• � •••••� 1963
1964
1963
1970

1 Volkswagen •.•••••••••••••••••••••••• e,

1 Volkswagen .

1 Volkswagen ," , ,. • M�
,
••

1 Volks 1503 OK •••••• o "i•••.•, ••,. •
1971

....,-- i--.,---"-
.------- -._.(

--- -_-. -

�
i ,

·I
.

-

NOSSA CASA AUTOMÓVEIS!
R. Vldal Ram.OI, '1 - Florian6poU.

,

Com'rclo em geral de .utGm6vels - compra - venda
- troca,- financiamento

Aéro Willys •• II •••••• .: _,e •••
· ,lft8

Pick �P Will� ••....

'

...•.

-

...••. � di •••••••• '�" 1966
1963
1969

'.

1968
1965
1964
1960
1960

Simca'
Fusca

Fusca
. Fusca

••••• _,e ••••••••••••••••••••••••••••

...............
,

.

.............,.� � , ,
.

................. � .

Fusca
'

'

••

.

� Vemagu�t .

• o .: •••••

,Jeep Willys •••..••••.••• " .•••••••••.•• o ••

---

.

r.'
--- .. -------------.

- =

ir-

VEíCULOS USADOS·

�

fiNANCIAMOS ATI 36 MIISEI
MEYE.q VEICULOS LTDA.

Rua FúlViO Ad�ccl, 597 - Estreite
1'elefoneJ 63-91 e' a.8I

.

Automóveis:

Dart 4 portas -. Azul Abaetê

Dart 4 portas - Branco Polar

, " "

..............
' 1970,

1970-

...............

Charger Rt _' Verme:i.ho Xavante •• '0 o. . . . . • 1971

Charger LS _ Vermelho Xavante •••....•..• 1971

Ford, Corcel 4 portas '- Vermelho (Novo) o.' J_970
Opala _ Luxo 6 cil·. - Vermelho • * •••• o • • • 1969

Esplanada Azul Celeste •••..• o ••••••• H • • • • 1969
" Simca Tufão Azul Turquesa ••.••. o • • • • • • • • 1965

Esplanadá Ouro EspanhOl • o ••••• � • • .. • • • .. • 1969

Volks _ Branco ••.•... o ••••••••••• .". • • • • • 1969

Caminhões:
F 600 ti e,

�

•• ,. • • 1956

F-600 :'! " ".� •. ii" • • • • •.• • .. • • • 1959

REVENDEDOR AU:rORIZADO ��. CHRYSLEh'
.

I ,� do BRA�H. \
, �.n'>��-:

,
.

.

I
COM FINANCIAMENTO E.IÁ 24, 30 ou: 36 MESES

�. -- -='I
,

...... - ...._�

JENDIROBA AUTOMOVEIS
RUA ALMIRANTE! LAMEGO, .N. '170

Fones 2�2 e 4673

NA� FECHAMOS PARA ALM�O
•

KarmalID Ghia '"rc. •
. O.K.

O.K.
1971

1970
1970

1970·

1971
1969
1969

1967

1966

Voll{sw:agen TL, SI 0 '" .

Volkswagen ,Fuscão

VolkSwagen Fuscão

Volk.swagen 1300

...................................
�

........... o ,. ••••••••

••••••• CI ••••• tI$ ••• " ••••••

Variant ....................... '" G ti
,

Opala Gran Luxo •... o ••••••••••
'
••••••••••

Kombl <'II fi & 6 ••••••• 11 o ••• fi ...

Corcel
..
Coupê ....... " .....••••• " ••,e •• OoOo • Oo •••

•

Volkswagen 1300 ...............• � . ó ••••••

DKW Vemag tio '" tio � ft ,,' .

]i"ord Comet ..... , .'. o ••••••••••••••••••••
o 1961

Chevrolet, ••.....
'

.. IJ • I!I

0

•• o .: Oo. I 1956

Itamaraty III 1967

. LallChas. a Turb "na

[..

' F�_AN_��=c:E�,I_"�.. "."�,.",M1J)j.,.,,, ..

, I

VALDIB' AUT'DMáVEIS LTDA.

Rua Victor Meireles, 12 - Fone '73t
,

"

Florlanópolll' �.'8O.

1 Opala 4 portas 0

•••••• e ••••••••••••••

1 Opala Coupe . Oo •• Oo •••••• OoOo •• OoOo.OoOo

'1 Corcel Coupe e e •••••
'

••• OoOoOo ..

OK 1972

OK 1972

OK 1971,

OK 1971

1969

OK 1971.
70/71
1967

1 Corcel - 4· portas •.•....••.•••••••

1 Corcel - 4: portas luxo •••.......••

1 Volks .1500 - Vermelho Montaria ••••

1 Volks 1300 - Azul Diamante •••..•.

1 Vernaguete 'Oo •••••••••• OoOo Oo.

FINANC�ITO· ATm 30 ·MESES

tiL

- .. �

KOEBIClI S. A.

.( EOESA Comércio de Automóveis
(

Serviço Autorizado

Sedan _. Azul Diamante •••• o ••••••••.••••••
1971 !1970 '

1970'[1969

.l969�
1968

196811968

Sedan - Branco .OoOo _ •••••••• 'Oo ••• '••••••••• Oo'

Sedan - Vermelho •. te • � • " •••• " ••. -II ••••••••• 4

Sedan Branco � .......•.'

.. OoOoOoOo.Oo'••••••••

Sedan -. Azul Cobalto •..........•••....

'

..

Sedan - Beige Nilo •. o ••• ', � ••••
'

••• '.' ••• o •

Sedan _- Azul .. Oo ••• � .' •• � '

Sedan - Vermelho 0 ••••••••••••••
o ••••••••

Sedan - }3'eige Nilo ,............ 1967

Sedan - Verde Caribe . . . . .

.

1967 J'
Sedan - Vermelho 1964 I �

1969

1964

1968

1969,
1970

1970
1970

1969

!(ombi _o Cinza .

-Kombi -' Azul Pastel .. ; � ..•...•.••

Pick Up _ Verde Caribe , ,
�.

Sedan 4 POrtas - Brànco � o ••••••• '.

TL 2, portas -- Vermelho .•..•.•.•••.....••

Variant - Verde ..........•..... o ••••••• o'.

Variant· - Azul Diamante' •.......•. o •••••

Simca - Vermelho .............•••.•....• �

Karmann Ghia - Vermelho 1968

Ford Corcel - Beige Claro �..............
1969

DKW - Azul Cobalto : . o o • o • • 1966

I

�L�-��������_�����J
Com Financiamento até 30 m&e:s ..

'.ALVOBADA· YEíC.ULOS
'Com'rclo de AutoM6v.l. .... ......
COMPRA - VENDA - TROCA

Carros Intelràment. ,.vl_doa

EncL IL Joio P�nto.. 21

F�n.: 42'1

Corcel � Vel"de •.••. '. o ••••••••• o " • *
' O-X.

Fusk - Azul Pavão Oo ,. " • • • • • • O.K.

Fus'k: - Vermelho .••.• o ••••• � ••••• '.0 ••••• � ., 1966

" .

Ft.ISk ...;:...... Gelo •• Oo ••••
'

•••• Oo ••••• � ' 1966
-

Fusk - Azul •...•••.••••.• OoOoOo..... • • • • • • • • 1966

Fuslt 4 portas � _....••.••• ., • • . • • • . • 1969

Fusk - Gelo ......••••.•••.. e •••••••• �.. • 1963

Kombi - Aí'-ul Pastel ••••..•••••••••• o .. • • • • 1964

DKW 4 pp'r�as __ ••••••••••• .,Oo ••••••• ti ...... " • 1961

Vemaguet - Velide • � •••.•
'. '. • • • • • • • • •.• . . . . • .1964

Gordini - Castor •••.••• O" •••••••• .; o o • • • • • 1965

II ,Gordiru - � :..: ._�
••

�
••• • • •

:: :: ::.-_
••

::��� .

li .- pr., . .

"

r
_-:.

-'-_., -=--. _.��-._�ii'J---- � -��,!!,,=mw� .��n�_�&-:V:..,",,'

)
r .

BANCO BRADESOO DE INVESTIMENTOS . SIA l
I ·éôm;âo°j)JB!nos S/Di:

...

!
SUI'seBlçÃO ,
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. FONE 181 - Rua Tijness, 14 ,- 39 andar - rrAJAt t
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1J . -� .IfOVAf:AP Vlícutos
VlHCULOS' .

VOLKS 1600 4 PORTAS 69,

CORCEL 4 PORTAS LUXO ' o'. • • • • • • • • • 70

CORCEL C'OUPE LUXO •••••••.••••••••••••• � 69

VO:LKS. . .•... � ..•..... , ...... ,' .••••.•..• f•••• · 62
. .�,KOMBI ...... , ••• e ... 8> e • ,e c •• � • " .. � • II e 6 ••' ••• e 'I II ..

69
66
65
fi4
68

.
-.

.
'

JEEP' WILI4Y •• fi •••••• i fi
'

•••••• '. fi ••

SIMCA TUFAO .... (.... � _ ...•••...•.•.•.••

l' 1"

AERO �YS .. Oo ••••• "."
fi.

, " �

AERO �J....YS e; ... � 'e .& .8 • ,. , e •• o " � ,. \I .1$ & • e e e o e •• ,.

. ,
'

ESPLANADA •....•........••

'

••••••• " •••••• '3i •

,- . , . ., ..

VEMA.GUET. � � ; � • " • � � ..• 1'4' II .

'C 'MT�TTTÁO """,,,Tl\/f'"
• , '. ...•• , ••

A ll�n �� J.Jltll ." ,. ;. •••• ,. .

:1 LANCEtA C:I GAl3l'N! MOrl'OR.' S'IOLL'
'-

\ .

PRO�CURA·SE'- ALUGUEL
Pretende-se, para locação imediata, casa ou aparta

mento com mobiliário e um mínimo de 4 quartos. Loca- '

Iização: Centto OU Coqueíros o

Os ínteressédos poderão telefonar para Mando Costa

no horário comercial Telefone ns, 2490 ou 2416'

ramal 190.

Ginecologià e Obstetrícia

Atende diariamente no consultório edifício Asso

ciação de Medicina, rua Jeronímo Coelho, 325 ......

59 andar - sa'a 54, das 15 às 18 horas.

DRA. LEI S. DA H_OVA

0, :,

CASA RÓ Q:HTRO
Vende-se casa. grande' C0If14 'quartos" 2 banheiros so

'ciais, dep"ddên�ias' de empregada, garagem. Tratar, na rua

Cela Melo Alvim, íe, ou l'elo fone 47-04-
.

- .. - -

v"r .. ,

'I. _.

�11l
aDEPe!E V��,LOS s. A�, I

O..,artamento '"). VefcurlCK' �adol J'Aua Con�lheiro�a, 28 - fone 311'1

_ � oportunidade de. \Im . �om neg6clo .,.

Volkswagen - Azul' GOlfo ••• o •• o " i 1963

voíkswagen - Azul Cobalto ...• o " • • • • • • • • • • 1969

Volkswagen - Beige Caramelo - 4 portas 1969
I

Volkswagen - TL - Vermelho Metálico .".. 1970,'Fuscão -- Branco Lotus •...•.•......•.••.•• 1970

Variant __ Branco Lotus '.' e
' ••••••••••• � ••

' 1970 I

1970

1969

1971

Variant - ·Azul 'Diamante •• o •• ,." � •• o ••••••.•

Ford Corcel - Verde Miajorca ••••••••••••••
'

Ford Corcel -' Branco e/teto vinil •••.•.•• � o'

DKW - Vemaguet -:- Cinza Pérola •••..••• o .)

Aéro Willy-s - Verde Metálico ••.••.•••• o.

. Aé�o Willy� - �ranco Kilimandjaro •••••••
'

Aéro WillyS -- Cinza Madrugada •• _ ••••• " � ••

Itarnaraty - Prata Luar Metálica •••••••• " �

Esplanada - Cinza Metálico .. o o •••• o •• o •••

Opala -- Verde Antigo _' 6 cil. luxo- •••••• o.

Opala _' Vermelho Granada- - 6 cil. luxo .. o

Opala - Azul A.stral ....••.•.•••••..•• - ••• o

I
Opala - Branco Polar ....•••.•••••.••.•.• "

.

Opala .- Branco Polar ••.. o •••• o ••••••• o • �

Opala - Verde Musgo ••.... o •••••• 0.0 ••••••

! Opalra - Branco Everest ...• , •....•.. '.! •••• • ..

I Opala -.
.

.

':

Caminhão Chevrolet - Verde Gelo 0 •••• •• •••

Caminhão Chevrolet _ Beige Verde ••••...•
'

Caminhão Chevrolet - Beige •. 1 ••••••• 'i' •••
'

BARBADAS
.

'.

Esplanada - Cinza :M;etálico '. "'0 ••• 1... !•••• 1"
'

..l

Variant - Branco Lotus' _'_ o _ e "r.r"-.... ". o .. � •••1

J

1965[1965

1966

1966. �
1967 I
1970

1969 �.
1969 I
1969 I .,
1969 I I

1969
1970

1971

1959

1963

1969

197ft
1970

. I Variant - Azul Diamante' ... '\' ••....... \. . .• 1970

L.

i.

Variant - Vermelha ••.••• o •••••••••••••••.

Variant _. Beigt-- •.•••••••••••. • • • .•.•.••••

VaI--:ant -- Verde •...• - • ••••..•••.••

Kombi - Beige •••.•. -

'

KOIla})i Cinza � •

Kombi -- AZul, ••• '" •••

'

e ••••• •

é. RAMOS S. A.
, .

; / • I,
. c04\w-aRcio, I AS;.NCIAS

.
. \

�\
.

'.

rl.�etid"r" '�Autoril.ldci Vol&o.wagM

Kombi Luxo - Vinho Pérola ••.••..• , ••.•••

Kombi - Cinza ••
' - .

I
.

Kombi _.;.. �ul •••• o ••• , o .

{ I Sedan - Branco • . . • • . • • . . • • • • . • . • . , •...•

! !
Sedan - B":anco 1500j,,' ••••• ,.

.

Sed.an � Vel"de ••••••• _fi
• •

Sedan Berilo ••..
- .l- '

•••••••••••

I Sedan - Vermelho • • • • ••••••.••.••••• o •• •

Sedan -- Vermelho ••••••••••••••.•••• • •••.

l:

1970
I

1970
1970
1970

1969
1968 ,

1969
1965

1965
1970
1970

.

1969 .

1964 !
1967

j I
1967

!
�.�

-�-....:, ...._-_\7it
.-

BARBADA· \

VendtH58 ama � .sito na Lagôa prõ$o a ponte,

O preço é barbada mesmo. Informações Rui Antonio ao

mea, 86. Sr. SardA.

MÁRIO s. tBEYESLEBEH
Solicitador - OAB ...:.. se - nU127

CPF - MF - n9 �1Qi
'. I .

Direito Tributário (ieclanlações, recu.rsos, ll'Ulatórias �
-' I'

débito!)
.

.

Direito Administr.t'��b· (mandado 4e segur8�.. �(.>Dtl"
clãusuhl.! dlscriminatórias em Concordâncial

, Públic�)
Reclam8�9rias 'rrabalhlstas na JCJ

Habeas.-Corpus
Ações IndénizattsHa. (coÜsã� de veiculo!, danos pessoaJJ

etc.) .
'

Contatos" nos e:E';UU: •. f$utopa (para médicos, hospit.
iniporú!..doreS; .tndúst;ria � 'comérciQ)

"I en . ftte' $II�'!I. 56 - ula
.

(diarlarr.",litM)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..Iero de Flo r i a n ó p'. o I i·'s �NPS vai
'. .

.

..

. .'
.

Inaugurar
tllsente

.

,emas e
. l_lucas euênciis .

R;e�mdo
. na, cl�qde de �lJUCaS � cie. manual 'de ensino religioso, de caráter Durante sua permanência

. fro de FlonanD:polis apreciou ternas da ecumemco editado'pela Secretaria da na Guanabara o Sr. Laélio

�tualidade religiosa, definindo assuntos Educação �arca' uma iniciativa pioneíra e Luz, Superintendente do

�1�ciona�1,os com "Campanha de Natal, única do setor, 110 Brasil. . INPS tratou de assuntos

Catequese Escolar, Campanha da Frater- administrativos do órgão,
riídade 'e Coleta para os Refugiados do Quanto à Campanha da Fraternidade tendo convidado o Ministro

Paquistão". em 1972 foi feita uma análise do doeu- do Trabalho e Previdência

,

O encontro foi presidido pelo
.

Arce- menta base, plataforma e plano tle divul- Social palia visitar Santa

bispo Metropolitano, Dom A,fo.nso Niehues gaçâo e as medidas a serem: adotadas nos Catarina na segunda quinze-
e contou com' a partícípação de 70 sacer- próximos mêses. na de novembro, a fim' de

'1 dotes da A�uidiocese' de Flor;anópolís, A coleta para os ref.rgia )5 do Pa- presidir 'os atos inaugurais
.' O item relativo à catequese escolar quistâo "lançada à última hors

, segundo dos edifícios sede do
·

des,pertou O' maior entusiasmo dos pre- manifestam fontes da Arquidio iese" ren- 'lNPS �m São Francisco do

sentes à .<}.uarta reunião' da' arquidiocese. deu a quantia de. Cr�; :J..: :,3 l,' em 17 pa-, Sul _e São Bento do Sul.

Na e1�>osição,' Q Arcebispo, explicou o róquias.
. O convite do Superinten-

dente 'do lNPS em' Santa
Catarina

.

foi feito através
do Presidente do Instituto

,

que considera difícil c des-

locamento do Sr. Júlio Ba

rata, cuja agenda estã' com-
'

pleta para os últimos' dias
do ano,

, Anunciou, também, 0'. Sr.

Laélio Luz que serão adrni
tidos mais 180 funcionãrios

, . ,

ainda, no mês de novem-

bro, distribuidos ilas 2::;

agenclas catarinenses. Se
rão. aproveitados os concur

sados aprovados há vários
anos e que agora recebem
convite para o exercíciO'
das funções. O· Instituto jã
dispõe de dispo�übilidade
orçamentária para as 180

contratações.

"Chapecó
'faz Centro
Civico

o IlS�ADO, Florianópolis, (quarta-foira) 10 de novembro de '191'1 - 9

I
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remer'
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.

Fábric.a dr e�quCJdrios e �Aadeíras em gera!
�. .. .

'.

. Motriz � São .Pedr? de Alcân.tara "

'

" I
"

\ "fall.al: RM· Md��' ,Schrammd·T 97� h-7 iE�tlr,:lto
. "oi 'Fpohsb· -,'h' Sd'C - fOIne 6583 I !

l' :'
- :' a eliamen'(o,:, e. >Pl:" q e: e" portas, tra a a as, co oniai� e

f comuns. ·Jandas veneti'aha:s. Tipo Vidro e a'cabamentos de m"adeiras (

.' em ,geral. Soalhos, tocos, e porquet. Kremer p,ossui má,quinas especia- i I
lizadas pa,a "fklr :Serras .Ci,tciJlares ·(;om dentes de VíDIAS. A' únka

, '.:.
'. . \

'

, ','na Pr�ça. Kremer',(r Ci�,�' Ltda. agora revendendo os famosos produtos:

�j:,?ra�h(Js, telhás; t�lh�es" e Jn�niJhas de qualqu�r bitola:, '. ',_ I I
-:
__--,-�_

.. !_
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BRANUÃO & CIA.·LTDl�,,; .' �1\�G ";"1

!"�.. j"i � r'

,
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.I ;

Temos I?ara pront� eIitre,g� na pedreira ou r.c ,loçai da obra, pelo menor preço

Enderêço: Avenida Jorge" Lace;da, final' do Saco 'd� Limõ� -- Teiefone' 3835. j

J �

l
Florianópolis

À VISTA OU FINANCIADO

\
. CASAS DE MADEIRA. PRÉ FABRICADAS "VITORIIO"

! Tacos- Esquadrias de Madeira � Assoalhos - Tijo-
;! .'

los F._rados - Lajotas � Lilocemicas, ele. . ,

. �\ '

.

Revestimentos - Marmolex e' Marmojel Empresa
de Pinturas Lida. Pinluf8s eD'� G,eral. ·Vs� ,�'nco:.tIra lu-

I do isio çom prêços de. Fábrica lia Cunha Comércio e Repre ..

. i senlações Lida. Escrilótio -- R. Fernando 'Machildo 40.
b :!w";"!it'€iÓl�iríjlw.n..$,"m-_\� @íirü;r:,.�.';iErr"'���"""';'-l"'��'::";=jj.;'·-

.

"

.
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_� --� --=======�:.;--
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jJi[:r! ----,--·-·se]

o Prefeito Municipal de

Chapecó Sr. João Destri
, ,

informou que pretende ini
ciar ainda êste ano a

, �

. construção do Centro Cí·
vico Municipal, próximo à
Secretaria do Oeste.

Dentro em breve, será
aberta a concorrência para

contratação da obra· cujos
estudos estão a cargo dos

engenheiros· da Emprêsa
llertaso devendo enta'egar
a planta concluída em

poucos dias. No presente
exercício deverão ser apli�
cados Cr$ 100 mil e· para
o. próximo ano a dotação
será de Cr$ 300. mil.
"

"

.�

'SCATA
IPRO'AIÂW!!

PAINÉIS
E CAR:rAZES .

. EM ST.!' CATARINA
, , 1 I

, R. ÂNGELO DIAS, 57
. c.p.480 "'" fe".. 22·145'

,
BlUMEf".U�SC

. I

O Diretor. de AdIllinisttação do Sei\ai Sr. Reinaldo
Mündel '�acerdil,' "viajará., no ·fiin da semana para Recife
onde partic�pará ,: dó W �m1nárip Nacional ,de'Chefes de

Adminisctraçã() dá enti(!j.ade que setã realUado en.tre Os
,

dias '16 e ;20 de 'novembro.' .
'.. '. ,'.

. ,

"( I ;. o,," o,':' .' "," .
..,

f I

"

O conClav.é�: Q.4e contarã com, a' presença' de todos .05

Departamentos ll.egionáis do s.na.j tem como abj�tivo a

'integração .�o admitlistràdor no desenv()lvimento técnico
do órgão.:Do t�mãrio constam a apresentação de Manual

�o Orçamento Pi'ograma para as áreas a4ministrativas e

ddinição , do Manual de Orientação de Administraçâo de
. I '.

PessOal..
,

"

.

A, Cômot(J Federa,l dever6 vota,r breve'-
CONGRESSO, ,

.
m'ente um 'p,rojeto de lei de autoriq 4D depu-

'. � Presidente' dá cbnf�eração Nàcional da Iridústria, ·t"do Ardinal Ribas, do Arena
. po,ranaense,

Sr. Thomás Pompe,il de Souza Brasil Ne�to, envioij' mensa� que .proi�e� a promoçõo pessoal de governon-
gem ao Pr�sideÍlte da Federação das Ind�strias do Esta. tes n9s .-âmbitos' federal, estaduQI e, munici-
do 'de Santa Catarina� ',Sr; Bernardo WO,lfgang Werner'

"

comunicandO' 9 adiiiment<> do Congresso Brasileito de Pt: paI.. A pr.oibiçõo com�reende a coloc,ação de

d�tividade na Indústria� par� nova data a' sei" ainda fixada. nomes em placas relativas a obras
> p�bl,icas e

Explica o Presidente da CoMeder�ção Nacional. da àinda em muros, paredes e veícu�os, oficiais.
I�dústti� que a 'IÍ1edida. atende.a razões de natureza su-

" ..
'.Nó. comissão de' serviços p�blicos o matéria

per�eniente., aq interê,sse da indústria, ressaltando que foi aprovqda por u,?animidode.
�inda, �'e· encontl�am em fase de finalizàçãQ OS trabalhos

relativos ,à rec'ente ,C()Ilvenção Nacional da Indústria. Tais

motivos' ievaram o órgão a adiar o Congresso Brasileiro
de }>tuit!u'Uvidaue.

S··
.'�.

S·'
·

" <;,'"ÇQ$]>, .OelalS t.eOl
aubr'�"'$ep te'gul'amento

� .' I' !.
;

,

,,;
•

.::1
;

:' :.

' ,<-, ::.

O Governador ootombo Salles assinou decreto que

dispõe sô1?r�' o regulamento da Secretária 40s Serviços
Soçi� G� pela l�i nO 4.5�7, de 31 de dezembro de

1970.
"

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

,

.

;:A essa pasta compete, entre outros encargos, promo

'ver 'estudos e pesquisas, visando fixar e veríncar a po
Iítica dos serviços sociais: 'as obras OlJ entidades sociais

e' ás 'eIftidã.cte� da' classe trabalhista, exist�ntes ou que
manífestam' desejo de \instah�:4se no' Estado, mediante
assistência- técnica e

.

financeira, por acôrdo ou convénio

� e' celebração de. acôrdo ou 'convenninos com entida

'des públicas 'ou privadas', com vistas ao desenvolvírnen
to no E�tado 40s objetivos básicos da Pasta.

Secretáría dos Serviços Sociais tera, '�or igual, a ta

r�fa d� estabelecer díretrízes a serem' seguidas na so

Iução de problemas de habitação popular coordenando

e' controlando a sua execução, em estreita harmonia

com,' os órgãos federais que atuam na faixa bem como
l • \'. ,'t .

'

'

de matérias' prevídencíariàs. Caher-lhe-á, ainda, coor-

denar, . supervisionar, assessorar e integrar-se com ou··

tros ógãos que atuam no campo de mercado de traba

lho, política de emprêgo, orientação, recuperação e as

sistênc� ao menor, assistência à população' destavorecí
da, habítações econõmíoas dê interesse social e previ
dência.

. �stu.dos f} projetos dest��os '� construção .do �ntro
d� �cepção 'e ,Triag� do Menor em F�orianópoliS, fo
ra.m.ep.c�a4os � Fuil'�ação Nacional do Be'm 'Estar
do ��por ;pelP. Secretário, 40s Serviços Sociais.

.

'

O . Q,ocume:nto preve o f\Ulcionamento do Centro co.

xPo Ô.�gãó dé orientaç�o e �ecolhimei1to do menor aban

donadQ. Vis� $. obtenção q,e finarieiamento da Fun$ção
p�ra.. fio ,execução elas obras. '"

.' .'
.• .

,

A. 'a:I>rec,iáÇ�o, ,\ da matéria. �stá pr�vista' p,ara D' dia
;2, quapdo.· haverá '. reuníão do. Conselho NacionaI da

Fnbem. ',�, ·

"

'. "

. \
• l.�. ,I:' ....

_ T, •

�.. ,

"

'c Educlç�á: 'Bandeira instala cursô'
"

.

.
. '�

.
.

..

.' .

, .

'Oe acord,o. com Q quê estabelece ó �tojeto Catarinel)
se .de pes�riVQlvimento·, em' :seu progàirul: de' recursos
,hunl.a:nos.· e tecnolqgia; (> SecretáriQ ,dá Educaçãd, em

ex�rcí�i<Y,' &. ,Bandeita Mala, ihstalou oI).tem, no au

dit9t�o da .;FàcUld�Qé de Educaçao da Ud�sc, o Cur>$o
.

'

de rre�E{tlt6; �dé'. PelsSoal Adh:ti.ni�trátivo.
0" GurSq' está Sendo ftequentado Por' Cêrc'a· d� 50 tec

ni�ós, .ê; tetn:� po·t' �iná1idáde" proporéiphar,. :através' de'
tr�iri.a.nieri�G> ,básiêb' e especifico, iOz1rtàção de 'fecursos
hüinâ.#o's 'destihadÓs 86· 'tWicioriámentõ êIas CObfdenâ

�oinás �g ió��� de Éducação cotno órgão de adm.i.ni:s-
traç�o indiieta.

'

,

'

". C:âmêrcio Yê' trabalho
..sôbre·fDs8o.d,eemprêsa

• ." '" ' 7
" .{ �

.r-..
•

.

.,

A Federa,çã�,-:do Cô�é�cio de Santa !'Catarina enoaini-'
nharã ésta-:seman'a- aos' Sindicatos filhidb& entidadeS de

...\� .. "'.,�' ';1'" ,

;'-,� ."�',:�" ,

da�sé' �: ern}:>r.��as;,J�II?-· trabaplO'.r��lizâçl9 pelo' seu S�tor
Técnico ,abôtd'é;l.ndo': ãspectos" rera�iohadps' com· o 'De,creto-

" ',,'''''. \, .; " \ :'\,' �
1 ,.:.�� I:'" " ",

•

... ,�",','
I

.:' .' I ,",

Lei n: .,1.182 tte .16';dé' .julho. ·dêSte a;no,' . .'

:; �< 'O: ';�ô�ü��htó<�n.al�sa.�, �rêstà: e��hirêcirnentos . �ôbre
â,. éQtré�ssão;' 'd:'e, ,e�.iín)1.l'los 'as·, ·'fusõei;:., e ,inêorpotaç,es e a
:v' , ••/ ... ''i �. ".""'t . �.' fi" ,

.

_

1 ::' .. ,',.. l� �

, .

'\' .'
� .'

!a,bertu1;à, de·jdipi�iü:'de �mprê�,�;" '�até:riaí que· a Feder�ção
, '" ..: _", .,#, I, '.' .

"

.•
'

. "'�
... I f, .' j f_

�... .' ,� •• J.
.'

. ., '. ; 1", • ..'
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Segundo Q Presidente do Legislativo Joinvillense Ve-
,

,

reador Mário Edmundo LÔbo, a honraria traduz, antes

de mais nada, () reconhecimento do povo pelo que o home·

nag�ado ,yem biendo em f�vor d?quela ,cidade, como a

consttução dO', Centro de Atividades do Sesc ó moderno
I', , \ ••

Centro de Formação Prof:issional do Senac a ser in'âug\l-'
rado no próximo 4ia 13, e, o inicio, neste mês, :d�: obras do.,
GinásiO' 4e Esportes do Sésc.

,

,A data e a hora da entrega do tíltulo de' uCidadão Be-
,

neIllérito de Joinvili�" ao, Sr. Haroldo Soares Glavan'

ain<la não fera:gl marcadas.

, Senali .Vili a Recile
•
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Os dirigentes da Arena ja encontrara.m

o denominador comum perc a recomposição
dos diretérios menicipcis do partido em �n
ta CQtC!lri�a., Aindó " que alguns' detalhes e

mesmo critérios 'devem: .ser oportunamente
definidos, opó� estudos por uma comissão de
alto nível, poro êste fim � constituídc; 'as dire
trizes principais estão 001 'que perece-defini,
tivcmente traçados. Os diretórios-c- sere."
eleitos' em fevereiro próximo 'terão'" vinte
membros, com o pcrticipcçêo 'ainda do líder
do bancada na Câmara Municipal.'O' crité
rio de composição é realista, ' dentro- do co-

· nhecimento apriorístico das tendências in
ternas da agremiação governista:·' onde o

prefeito for do MOB os 'antigos' PSD""e UDN
': estcrõc representados igualitàriatnente isto
é, com dez membros cada um. Nos m�nicí-

,

pios em "que o 'prefeito for do Arena a cor

rente 'que no caso detem a chefio do' Execu
tivo terá direito' a indica', onze representan
tes, ficando portanto majoritária. '; ,

. ,

, Esta S�hIÇÕO, Hltrada nos círculos' reser-
.

· vados"do partido, após a visito o Santo Cata-

• rina do deputado Batista Ramos,' permite
que se faça uma previsõo agora menos teme

tári,a sôbre as próximas etapas o serem ven

cidas quando da composição do drretório re

gional e :posteriormente no instante em que
se der, Q escolh� d,os' candidatos às eleições
de novembro. Em o,mbos os casos a Arena de-'
ve,ró jogar com a :,s�,q, estrutura tradicional,

'

.

.mantendo as ,proporções das fôrças de suas

'. '·duas grandes correntes internas. Como a

:Jdoçõo da' sub-legenda permitiró. nos elei
.•'ões' municipõis que' as antigas siglas con.

Forram através de cQndi�otura,s próprias, o
.

,pl,eito, poro a 'ArenO, se,rVirá poro uma rea

.ferição do p'oderio' daquelas correntes. Mas
isso á'penás PÓ"!l uso'. interno, porque, o um'

partido quê pensa e'm ·integraçõo'· �õo inte-I
ré,ss.a o �h�isioni'smo. ·Js'te· é open�s :órtificial,'
,poro atender cio gôsto do eleitorado e somar

os' votos.
.

I '
••

. �posição',Sistemálica,' .:. ,

, I

.',
O députoClo' ,ó�nista' . Abel Ávila dos

�a'nto�' friso� que' o MDB �stÓ se comport�n�
do .de maneira improdutivo' e agindo com

objetivos, discutíveis quando analisa a atua.

ção do 'Góvêrno Federal em Sta. Catarina. Em
seu· e'rit�n�inlen�o, "o condenável preocupo
ç��..

o :ob��r�ada'�,de,' in�Gc�r:-�e p,ar�icularida(jes
ou .,exGe.��õ,es ,à,; regra ge,ral, indigitando pe
quen�s,'�ou,·sec.u�dári'a$. falhas· ,

dó· 'Govêrno,
n:�g'ÇJndo; a' :aço()', positivá .: e insofismóvel 'da
9S�,0:,':�QS',',�;I,�i�Qs·:. ód.�i.nistraçõ·�s "." :federais,

. d:e�tact9��q,h1��n.,�e::· a'P'�s, :� ��, �trcidu.z: o '.que se
: ��qe)In�itu�ar;, '��, -:�ppsiç,ão, ,sisten1óf.ic(J�' noci
.

'y",j;)Ó� <��Ii.�p;; ��9s�nç>.s.'$.<?s,;.i'�h�têsse�,· por,gerar
ani�:O$;a.ª�ê, ::j,,��'nçfy,el."en:tr.e,;\Qs' óre4s,·. odrrii- .

'�!s,h,(#i�'<J:�,\�,�':'::��;ip�ô"i:e:"d:9;'\l:Iini�Q;:' a:fastand'o� ,

d�st�:.:-�.odoJ .�,(i�t} rilos,'sibHi(lô:aes: d'e . mo ic.r ' \ e
� "�", ��.:.

� 'r.')-.J, . "'_:" '_.,' p,\t"'!'." ./... � _. t' ,r.
.' -

. '.

, m.�l$' çó�diqJ>erit�ridiro:e,h.t'cent�, êsses . seto-
tes'��:, �',:;":::i,:'C";:, :::-';:� �:' '):;;'t;�:<:: : '<,: ��\ ',:.) , > .

�'

, MargiDali�ação
,

,

,
" Debr,uçado sôbre' os volumes do Projeto

�atar;néns� de Des'envolvimento e tendo pre
sente as :primeiras medidas tomadas pelo Exe
cutivo no desencadeamento da Ação Cota
,rinense de.Desenvo.lvimento, o. deputado Mu
filo. Sampaio Cônto, do MOS, prepara um re

I�tório sôbre a, atuação do Govêrno Colombo
S�nêS no :região de Criciuma. Garante pro
var com. base em seus estudos secretari'CI por
secretQ�a, órg�o por orgão, que; a " ,"capital
dOi, ç:orvõo" ,tem sj�o a gra,nde marginalizada
nestes primeirós

I

mêses de govêrno. ".

Promoção Pessoal
.1

'Sergio Lopes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. GijUJ�rt() Nlahas mostra pessoalmente motivado,
face ao propósito do préprío ;pre-

1 .....; Escrevendo outro di�' SÔbre "'. sídente Médici de 'íntegração nacío
a atuãl � 'sttuaçâd ,

' financeirá "do ,'nal nos esportes, que eleve 'ter, em
Avai, 'que não' é 'de exasperar, mas ,"72 1!lTIl representante Catarinense,
de lutfi:r 'ie' 'êncÓnÜal' 'uma 'solução,' e- por conseguinte -devemos ter um
pois: �"I1otól'.io:qu,e isso- sucede a estádio .em condições. de jogar, ,de
qualql,.l.er, clupe,: omiti o nome ",de' '" ,P'f'gal' grande público e, de ,auferjr
um ,des �ma.iores batalhadores do. 'boas arrecáda'ções., Cheg.a' de ficar
alvi ,celeste;" o· homem dos 'irsefe"

,

sl-lfdcado .'entre Paraná e,·Rio, Gr,a.n-

instqmiehtos", 'pessoa de reéoilhe- . de, do 'Sul. Mes�'o �om a má von

cida capaé-idá,cte ,de trabalho à fren-
'

tar:r3'e' de meia duzi'a dEr, adminIstra
te da tesouraria, do cl,-*be q'ue' é o ,dote,s, e políticos, 'que' fazem inclü·
Anibal tia ,�Tific�ão., �ois',o Ani-, sive declarações contrsa-:-,utoduceri-
bal também �hát'E;!a·do com :a at,ul' 'tes" � n'os teremos um ,-�$t�diÇ), ,a

situação:' ,�êle _'qU�' g�sta d�s: 'cois�,s, cl1!"to ' prazo" e ,êsses �((c,o:veiros" do
arrumadás: "qUe" tem, ,uma' escrita ' .esp'orte· ficarão cdesenC3,p.tadp·s, nia�
contábil perfeita, n'a 'téso:utária do':'� .' terr)os 'certeza, em época 'd� festi
clube .e-'ijuel no Âvai; tem �eito,� dé ,:,' '-v'j(tad�s 'ou de, grandes,-jogos, 'e's

tudo; 'até '�:t'rÍ1p1ançlp ,e, lim'pa,ndo' fi, ': :,' .tnrão, na 'Í'ri9un� de H��ra pr�c,u
sede ,,nas, 'hOra.S mais' folgadas. O !'l�ndo um, hH��ar. confof,tável" para, ". � '''''''... "I' \ ..

' j • I' ._
• •• I • ., , r

Apibal. acha qve iss'Q passa e stm _ �fntar., ou; na pior dàs hipotesec;,
clube �9It�'rji. a:"� norrbaiidàde àntes para' s� enco'stár em 'p���oás .maJs
do que" se espera. iinportantes a procw:a', 'de prestí-
2 -:- Eu estive lendo o Pkmo ·Or- gio. ",' ",'"

çamentárÍo, ,de e�pansà:9.'e ° pro- Nos 'terenios 'Um' est�di6, e. a
grama administrativo' do ,Figuei- solUGão :mais rapida; é a 'do -tér-
rense _para o biênio 72-73.

,
Não mino das obras do "0�lànqo' S'c'ar-

me surpr�n4i' do excelente traba- pp-lli", que, o govê:mo ,está esthdán-
1110 ,ap�e.&.enta?Of pelo Presidente e do e com slmp,�.lia, pois' sérá 'n�,

membros do 'Conselho Admi111stra- ma' dedsão importante, razão 'por
tivo, porque, ',em matéria de adini- que o Governador não dar'á ot�vi-
nistraçã,n; \ de,,�há, 1]lt+i�, 'o Figuei- dos aos' que tentam solapar o' nos
rense está beln.' O' Presidente, g- só, prol!resso esporttvo. '1!:stfirUo
tuah José,' NÚt�� S'poganlcz,' ctiIi- �E: . futebol. hO,1e é uma reàUdà'1e
giu

'

nés'���,'I':qv�e '�O, �eses," cqm, a que go'!ernante a.l�IÍl pode fu-
um acêtt'b >imp,ressionante" ·junta· f,dr. Nosso governo ,está, inte;res-
mente com seus' abnegados direto- sàdo no aSStrnto e o :mesmo M�Or..-
res. Nunca esteve só: 'o, trabalho rere com o prefeito da dàiJiÚn P-

í'"":"Jr�· �

�,
•

J

�,�
_

'
,

foi de eguip'e': Mas tna -surt>roondi algüns vereadores q1�e não tive-
porque,

: ({" Presidf1hte ,'Íl�l1.lca foi ..'!'am' conheCimento da, .í:hfleliz re·

m1.1)to ligado, aos :estm.rtes' dá.. Capi- jeiçã,o' por, parte'de �.lp,;'uns senho"
tal como administrador, nunca foi :r�s d� Câmara :,M:tink:ipa1 clt) ofí-
o que cHâ,rn,amor -de� Ucartolà,"; es- ciG '/cio Fig4eirense, que <",()Hritnva
colado em cargos de direção. As- m:n auxíUo, no ,orç��nnerit0 'de' 1972
S:umiu' e dirigiu, dejxando o' clube pa1:à ;á.s obra'S do, Estádjo. Os'I es-
benl úr{f(lof 66ngregando: todos os t:'hHqs 'éstão' s11rg'Ínn0 �omo' E'Sf?O-
alvi negros nUm só bloco, deu nô- las' e não 'se d�stinl'!.m s0rncnre
me ao clube, em '

" progra,màções, ao fu.tebol. O prÓl;'iÕ MEC', sol�
soube f,ázéT'\' rêlações públicas den- tqu, agor,a uma grand� verba para
tro e tora, do Estado;' arrumou ver obr3;s esportivas no� est�dfos de
bas paI"ft�:ã.�;'icot'ltinuação das obras Ranta CatBrina e tez muito 'bem,
do está6\io\" Wln-OS ter 'lá tÍlais' u� eMá' �S'truindo as, diretrizes do ga-
mas novid�des CO'Ino piscina e 'gi. vêmo Federal,' já cognómirúl1ó �o
násio .'c6'be�tõ;' com ,

reéuTsos ,do desportista. n.o Um' do Brasil.
MEC e espe'ra passar o' cargo, satis Agora sim. as medidas 'pre�oni-
feito de,_,p,'QÇj.et: entregá-lo a 'pessoa zad_as 'pelo Decreto Lei n, 3.1.99 de
tão aba.lizada como o é � Major 1941, e�tão sendo postas em prâ
Ortiga,

'

homem respons'avel,' de tica, pois está havendo'" cori il.lgj,'-
grande tirocínio administtat1vo� Os ç'ão dê esforços par'a estimular ·'e
10 pontos ,dó pl:ogram,a' apresen- facilitar a construção 4e pr,àças de
tacto são execelentes e altamente esportes e logo o esporte em' s�,
esperançosos para o club� e os 'tor- porque é difícil aos clubes na atual

, "

cedores. Os números' apresentados conjuntura profissional' do espor�
em receita e despesaS,; são de espàn t.e,' construi-la:s, salvo se todos .vi-

'tar, masd}.,Ó��í�is de superar se rarem emprêsas comerciais.
todos aJu'ã;�rêln::>: Mas po:r falar Nosso país acordou para o' es·
em aJ,ud8'�.IêStamos certos de que' o porte, é a. realidade qUê ,mútlos
govêrno "'aOt, ...,EstadO ,�stá vivameÍi� ainÇl�. não querem ver, pois qUe-�." ,,-

1

te interessado" em faZêrlo, já tem rem nos, ver sempre atrasados.
, <,

grupo de tI'ahalho ,I:nom�'ado e �e São uns quadrados.
.

,

8�,'selor: ,amadorista
'f •

ti�:& .' _

� •

,

'-
•

I
1

BATlSMO Jji:)g 'BARCOS
I

dê frizar o sr. Alfredo: Em 1972,
o!;j' � I"

I •

AINDA INDEFINU)() obedecepdo mn' outro critério, pre
O Presidente Jorge Ttilha' do tende o Hermes Macedo S.A. p "0·

Riacl)uelo � dem�is ,dirigentes do mover outras provas e dar se-

Clube Náut.�ê'O ''', Riachuelo' aindá quêpcia as que ficaram suspensas

não, se dêfi�i�am ,quanto a dat'it de ,lIsinl-cija",
inauguração de seus tnOV()S bar- SALONISMô"'VAI GÁNHAR
cns 'recentemente adquiridos nos, �OVAS ADESõES
estaleiros gaucho�' de Ugo Leonar O final do campeonato estadual
di. Sábe-se que é 'pensamen�o dos de" futebol de salão impressionou
ria,chuelinos protripver utnà gran, sobremaneira ao sr, representani-e
de festa para. o batisnlo dos bar-' da finna Caloi de São Paulo, que
cos através dos quaiS pretenden,l esteve nesta capital, fa.zendo a en-'
homenag�fL:r:;. �ois: ex-atletas" do, trega dos prêmios oferecidos, por
clUbe: EJi,llítio ,Mund e JoaqUim de aque�a fil1na, aos campeões da
Oliveira. '�. 1,,:' II; ,', :

'

temporada.. Em con�"ersa particu-
Contuq�!i' cqwe�tª,,:se, q�� a festa lar que manteve com. 'o st Mfredo.

riachuelina, será mesmo 'ainda em gerente da firma Hermes Macedo,
nevembrç,:,.logo '�pós '.àS dispütas do confidênda de qne nara o ano a

,
. ,'. J., ,l • , �

campeonato Estadual de Remo. Calai pretende da.r unior apoio ue>

CICLISMO ,F.CA , esporte amaUõf. E o, salonismQ
PARAL·.:�Ahõ 'NA"·CA.PI�AL �specta.lmente-, está no plaqo da
O campeonato dê, ciçÚsmb denrr indústtia. 'dequela famosa ma ..'ca

Jó,Q"t+(jll ••• it.f? 1'11' ! I j ., ••
,

1 , I

minado prova' ãos Bairros' e, Muni de bicicletas.

dniOf viziuhc:>s, 'foi suspenll)o" �e- p(.)DE SAIR' TORNEIO

gt.mdo nos informou, urtl' dirigente
' INFANTO' J1:lVF:Nn UE

da firma H�tthesl 'MaCedo SÃ., na FUTEBOY:.l DE ,i;AI;:AO, (

tarde de ontem. Devido ao Últex'êsse dembn�tra�
• I -., .. .IIi,,-, ,

AlegandQ wn.R série de dificu.1.da- do pelos clubes q,a. iJll� é proVi,·
des, surmdas"�:...,,inclusive 'a. aproxi- vel Q1J,C a entidade ,�3.lonj sta pro,
mação d�' {-esta$ de', fim' de ano mova na, segu..ndá Q1J.)l1Zena., do
I'" • , \ •

quando 1},:" moiVimento tri.plica no P'lês em curso, um.\ Torneio dI" fü-
cothércio, càÜsap,dg ,e", requ_;isitan. tçbol de salão entre ,�quipe3 1�-
do o esforço anot;mal de, tódos, fanto-JuvenU. Sabl3-se que !) Ch�
prl.ra a ,lut,a Q..i-ária." reso!V,el1;: aq!..',ela toe: D0ze dI) A';J"0St.,') €' Cal �f.Tt:l] il�,
casa de comércio suspender o; cam aderiram ao mo�imE:rito da. eati-

peonato em' 1971., f I dade, sendo certaE; suas pHrt5e�pa-
'RorÁm, i1tn� (!�i�1il. fi:;;: ��'I'�Hio ('np�,

Capital v�
f. de Salão
de' londrina

, .
,

o atual campeão de futebol de

salão da cidade de Londrina. LI
ICEU M1\RIO DE ANDHADE, esta
rá se exibindo provavelmente nes

te -finàl de semana, 'na, ilha, num

:teste .excelente para o Clube do

Cupido, que brevemente estará,
nesta cidad�" do norte peranaense
p,a;a' 'pÇ1rtÚ�ipal' "da Taça Brasil. lJ
I" , ,

'
, ,

través .do Liceu Mario de .Andra-

de, 'surge uma �xcele�te pespectí-
• , , - .� !

.va para que se possa tirar conclu-
sões 's6bre o' atual estado técnico

4�s
'.

equipes 'par�naenses de Lon-
•

'J
"

, •

\
'

�

drina,' O campeão de -Londrina

Jogaria .nesta capítal.: partícipando
,�" '\

de' um Torneio com as �quipes do

Úóúi, Cupido, O:U 'ainda ,'Colegial," -, ......

devendb' ser escolhido ' duas' entre, . """ _.

as .t.r�s ,para os jogos, m:rm vez que
a equipe dO� Paraná jogúá sábado
'fi' domingo;' ,nesfá' e-apitál,: potlendo
t:ambém' participar' a Sêle.ção, de

Cone6raia, 'que ,nesta mesma data
estará exiJ:>in,do�se' Íl� ; c,apit!fl bar

r�'ga-verde. Vamós' aguarél,ã',r "as ne-
,_,

, •• �,' ';' ,I
I i:'

• I

gQciações e tqrcet' pára qUe" tudo
c);leg\le 'a 'um" fiqà} 'quê" tá4QS, ' nos

desejamos: "o 'Torneio serja; .

em
_ \ r (,

f

,� .,'
\ ,

'Itbn'wytagen:i ia dr, 'Clauco, Ol!nger,
Sec�e.tátio �tia Ag'flc1.tlf,l_lra, do Es-
tado.

" :- '
.'" _',

,',

\

, ,

'

Câmara não
"

,

aceitou
ofício
,A Câmara Municipal de Flot'�

b,ópo.i:i;s." recebeu tazem' <�1ÚP.8
dias; expediente do

, Figueiran,se
F.C. $olicitando, que .a' Pt�feitum
'aJudasse o" Figueirense com uma

v0rba especial' no decorrer de 72,
pata exclusivamente terminar . as

obl'as ,do Estádio. A Câmara 'M}.i
nj�ipàl n6,0 tomou, conhecim�nto
do ofício lemetião pela ,direção do
alvi ne�ro do Estreito.

,Como em quase todas. as Cápi.
'tais e mesmo Cída4es, as 'Prefeitu
ra� 'sempr� tem, ,aju�ado c1u,!>es
em constrtl,ções de praças de es..

portes. extranhamos va medida que
'bem poderia ser estudada, áinda
màis que por ocasião do 'tinquen-,

tená�io' do alVi: negro havia pro

.m�ssa de uma, ajuda ,da Prefeitura
O que não aconteceu, e também
le�ando-se em consÍderação "

a

programàção 'de Intp.gração ,So-
,

cial agoi·a em pleno vigor no Bra

sil, 'decretos sôbre' educação físi
ca obrigatória para Colégios e Es
colas coni o estádio do alvi negro'
do Éstreito em condições 'de ofe
recer �s Escolas e PrefeituI'a os

sel'JS servi�os, medi,'a,rite convênio

fIue,:-,pode:rla-,ter sido também es

tuaado.

Holícia's
. "

diversas
O lateral Paulinho teve seu con-

tratO res(1indido amigàvelmente
com o Avai, tendo tetomado ao

futebol paranaense.

o avante Mickey poderá trocar
o Avaí pelo Figueirense na próxi
ma temporada. F1ala:-se que o a

tacante ao saber do interêêsse do

Figuefrense teria demonstrado in
terêsse em trocar de clube.

O zagueiro Adailton, revelaq,o pe
lo, Fiiueirense com passagem p&
lo Metropol ora radicado no São
Plau�o Futebol Clube. encontr81-se
na capital catarinense em gózo de
férias regulamentares. concedida
pelo clube.

-o jogador encontrava-se nestes
dois últimos meses emprestado ao

XV de Novembro.de Pir�cicaba"
onde 'disputou o Paulistinha. Co
mo n�,o l}oderá ser utili.2sado pelo
$ã,o Paulo rio Certame, Nacional
de'vido a lei de transferência, A

da,iltoin, teve suas férias antecipa
da,g 8iQ ser devolvido pelo :XV.

'Agora o zagueiro poderá' ser ,� I
" I' \ ,

" j � ,"

provéitado' pelo Figueirense p&ni
formar, em sua. equipe que dispu
tàrá com a Flamengo, rilai� uma

partida int�res�adual, al1'}istósa no

1"1rli 'imo rli� 16 tl�M,� ('�nit,\i

/
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oteria sp rtiva�t' s nD 67
JvuO í - Cormtíans x Crernio mente q_e r-TodllÇ�()- e, ,hocteth até com �6pp, A rivalidade (, grande

,
'

, , .
,

l.Oí'RI Fs,í'aeJ,nhi� - SP -., do- derrotar o q'l.ít,Hlro ríatnp""p.:h;:;íi'! q�.1e f" as ,(qr�dp,1'f8i'-ica" e jr.G. ....�io

m:inwo. ,
' nada. tem .a no:tde.r.

I

,O,' tricolor > iguais. , IO ,CoriflLii1m� é 11 grande sensa- bandeirante soma 17 pp �'f.stá em ",lOna lq - Portugnesn de DAs
.cão dernonstrando

, grande forma' 6.Q Iugar juntamente com �'.B?Üt- portos x Améríca Mineíro - local I,e disposto '1.1 quebrar muitos ta- fogo. Gerson, joga ,e isso é uma -:- Pacaernbu SP - Sábado - A
, bus. �J!Í, está classíftcado mas is- gara,btia:, por! lI�rl.l.eSH, esteve hem perto ela I
to não inítuí no rendimento qa e- JÔGO ',6 c: Altético x Palmeiras d��iricaçi:'to' mas afinal prevale- ;
.quípe, Está com 11 pp. em 1.0 Ju- - local ..:.- 'Mineirão'-' çlorflfngo,- ceu a irregularídadde da equipe
gar �o grupo A. ,O tricolor .gau- O Atlético também está com sua principalmente no início.' Está

cho [ambérn está, clac;sificada com situação deftnÚla somando '14' .pp corn 2� PI) e luta apenas para. en-

14 '�p. em 'Lo 'no grupo B. AI- em to lugar:' no, grupo B." Empa- cernir com chave ele ouro sua. par-
terna boas e mãs" .apresentações tau com' o Vasco, no Maràcanâ, e ttcípsçâo. Alterna boas e mas a-

tendo sido derratado 'pelo' Pc11- sua' maior arma é o 'ataque onde presentacões. O Améríca esteve

'in�i'r:as em pôrto, i,'Jegre por 1xO., 'desponta, O 'goleador do certame, sempre mal até oue resolveu con-

,JOGO 2 _:_ Fluminense x San- 'Dari'b, com 12, tentosr Os
'

palmei- tratar Yustrich. Então a equipe
tos ,_:_, Local Maí'aQanã' GB ;_ Sá- renses são tatnbérn finalistas e conseguiu a primeira vitoría e

bàdo �',O, Trícolór . espera sõmen- colheram um excelerite, resultado outras vieram em seguida." Atua
te uma' reabilitação de seus ul- ao baterem o 'Grêmio, em Pôrto A- fora de casa mais a equipe está

,ti�I).ÔS' 'insucessos. 'Está 'descIassi legre 'por, t'-xO .. -As' duas equipes es.. 'correndo milito e pode surpreen-
ficado" com 22' pontos" perdidos tão em equilibrío . de "força.s com der.. Sorna 28 pp e portanto des-
'em 8.9' ]üg�r:' no 'grupo . ..\. Perdeu ligeiro favoritismo 'p�ra 6 'Galo cl�ssífj_ca,do ...

, para o São .Paulo' no Morumbi por. que atuará o em �seus, dom:ini:os."
'

JOGO 11. -- Londrina x Ponte
'2x1.; ;Zj\grllO :nãQ; fQi mu'ito feliz.'

'

, "," :._ ,

1

'P�'eth:':_ local - Londrin� PR - i9 Santos' ja. est� 'c1as�ificá'do com 'JOGO' 7' _.', Bahi,a: x "Vasco ,I....:... dpmjn1!o -- Depois de e�(�(�lente,
, seus, 15 pont,ós perdidos' ocupan' locat ,:,_' :F�nte 'Nova, BA ..:__ domiri- "cf:imp�mh'a no certame araúc-ariano

-

I 'j
do o 2.0' lug'ar," Te'ID ' '�nelhorado g.o.:.-, 'Q' Bahia e�taiva "em, i,ltimo, conh'atqu algllllS elenwntos que

I' I..�
,

'
, .,

bastante e 'Podêrá: ch�gar, a 'vitô- lugar, n'o, ptill1;í?ito, �ur�9'; Cresceu oncbrarBm a. h'umonia da eqaipe, i i
ria- com certa' 'facilida.de. Outro-

.

d� prod,uqão '8 pód�"até' ,chegar, en·,
i' �oi: def,rot�da 'erp. Campinas por',ra a partida despertav9: gT�m(l,�� in- tre os' classHicados'. Para ,isso te- 4�O ,e 9,tuara, em casa onde conse-

teressé :pela tta'díção das '-equ,ipes. ri (lll� "�enéer, o:s .'dois "ultimas ,�: gÜ�':l ,um eml1ate contra o ,América, IJOGO 3 ,- ''Sotafogo "X ,Cruzei::", comp,�;oll1issos. "E/,tã ,com ,l9 pp. Possui alguns valores mas não en

to _ loca'!,;_ 'M#racànã OB -, dQ: .em P;':o, hJgàr. Seu;� compromisso ',:cqnt1'ôll �tma' forma defirlida' de

mingo:'_:_ 'O alvi-negro "luta deses- ag-01'a'. é; dos' 'ma�s difíceis me'sIDo "atnar. Todel.\lia pode surpreender. '

peradamet:J,te 'por' , 'uma" vaga do '�tuandó' �.rrÍ, casa' pois ,�"-vasco 'e8- Est'á, ro.ta d� dflssificac;ão: com 5--1

gruP0' B;�, Para )sso' terá que- ven- tá r�zóa-\Telmente,'bem e conta com 'IPP. A Ponte Preta está com 1 pp.
I

,
"

' , " " I
'�er o: ,Cruzeiro., E,stá com 17 pp' excelente' sistema defensivo. Com empnte com o América em Gampi-
em 5.0 lugar. Terá a v.olta de Jàir-' 17 pp em 7.0' lugar 'ós vascaAnop. nfls." Não conta C01IT a n1nioria d:::1-

I

zinho e luta para' contar também conformarn� 'sua cla:$s.ifieaçâo,' ao queles elemclrl i)S que lhe !!:ni'anti-
_ c�ml Paulo Cesa.r, E jogo de vida empatarem eOIll' O, Atlétic'� ,neste raílTI uma participHeão destacada
i

ou morte para o Botafogo, que te- sábado em OxO.
'

'

,
no, certame Nacional do 'ano pas·

rá pela frente uma equipe já clas- JOGO 8 _ ,Santa Cruz .. :k Amé- sado. Mesmo assim é sunerior ao

sifícada. o. C:n.tzeiro está com 14 rica Carioca, -- _':'local �'Ilhd' do quadro parananense e p�de con-
i

pp', efu 2.0 lugar tendo empatado Retiro P.f.l: �- dÇ)miflgo, �- .o' s,un.� �egniT' um boin rêsultar1Q mesr'no I

co� o 'Flamengo no Marncaná em ta Cruz hão sotl,be'apt6'';''2Úàt as fo;a, cté cnsa. !
OxO. O quadro mineiro procurárá ,oportunidades qtÚ3 lhe, eram "Jâvó- ',JooO 12 ,- XV de Novmnlrro x-!
ap�nas manter a conclição de ráveis e, acabou,' d�sdassificado. São Bento - local -- Piradüaba i
,vice, lider do seu grupo e o des- Atuou, a maiorl�, das :vezes ,em sr _, domingo -- ° xV de Novem

I

taque obtido com, suas excelentes casa. onde per-deu. 1 pontos, in�:xp1i" bio "Vinha bem até n primeiro tilr"': :

�presentações neste certame. cáveis. �stá, com 20 'PP:' 'sem no despont8nda entre os primPl-!
,

JbGo 4 - 'lnte'!" x Flamengo -' chance alguma, ,e' )utatá , apenas TOS ,postos, Caiu, de produçãb mas I
, ,

local' -'- 'Beini-Rio RS - dorn'ingo para colher bom' resu.1tÍ;ido;, .tentnn· ainda, continua no pareo. l��st;.í, i
'_ O Internacional já está inch...ú. do contornar a érise que, se" 'apr& cÇ>m' 16 :pp., em 5,0' JUg'ar. Tf!rtl a 1
do 'entre' os finalistas e procurará senta ent:re s'eus diretores.,O, À- seu favor o ,fator c'8mpa e conta- I

'man'ter sua' 5.a posição no :grupo rIléfic'a está em' �an(le' ,'t'bnnà:. fá bu:pbérYj � c0r:-n ° mndlío de Sl1a
, ,�I'

,A com 15 pp, Venceu o 'Spo�t por Com 16 pp errr 4.0-' lug� ,o q:uad:fQ torcida. Seu adversárjo é parada

,2x1' em partida que era tranco '" de 'Gampos Sanes este-ve' iduran· ipdi,gesta mTI' mmlquer ,lugar. O I
favorito.' O, ,colorado �ã9', anda ,-te: tpdp .q, e�:rt��é :em fà�e" rtuignf- São' Bento cumpre excelente cam- j

muito', bem e pode ser surpreendi- fica.., Gà'nhpu �disparàdo 'em 'pfl'r- panha, e está em 3.0 lugar com 11

dó pelo };1lamengo que 'precisa da, ticipaçáo- dos.' d�m�is "cçmeq,rren: PP.' Ó quadro de Sarocaba venceu

vitól1ia. O quadro 'carioca émpa- tes oariocas. Joga :um b�:rh 'fute9Ql � Portuguesq_
,

Sàntísta por lxO l

':tau 'com o Cruzeiro e, passou para sendd rarás, as vêzes', 'em (üie ,'é eI1dua-nto o XV foi derrotado pe-' i
, o ,7.0 posto com 18 pp, Somente surpreendido. Pei·dell p-ara' ,0, 'Co-· 10 Pnulista de Juncli'Hl por lxO,

'

I

,a vitória, interessa ,ao rubro-negro rin@a�s por ,3xl', d.epois dê', estar JOGo 1� - Portuguesa SanUs- I

,que cop,tinua decepcionando a ca- vehce�do, por lxQ i=,(té os, 38 mJriú- ta. X Noroeste, _' local' - Ull'ico I �

dá, jogo.' Não é fácil passar pelo tos �a seg�da �tapa. '

"
Múrsa, sp' -:- domingo -:- O Qua.- I

,.I:Qter em porto' Alegre e o Fla- ,'JOGO 9 - Ceará'x Espor.te Re d,ro 'sa,ntista Eubiu de produção i

,m,engo sabe disso.
,

cifé _..;_ 'local - ,Pi-êsidente ,Vatg�s com 'a '(;on'tratação de Filp'ü Nunes' i
JOOO 5 ..- Coritil;>a x São Pau- C� - domIngo _', O Çear� est�ve Está êm 5'.0 lugar e pode ,chegar

I

:16"-- 100al - Belfort Duã':rte PR - Ir,:'!.! durante toçio o: eel:tame., A- ao título. Costu,ma apref.;ent-�r"sc:
do�ingo - O Coritiba ,deu-se ao gora no final vendeu ,cato a1g�m;:.ís bem em casa e �nfrenta mn �.dver
lux!? de empatar com Bo'tafogo em de�rotas e 'surpl,"eendeu' �lgups 'a;d· sátio fraco. O Noroeste é de Ban-

casa quando já estava com, sua si- versários a1tuando:' eril ,,�as& Está ni e l'a� dos ultimas colocados. I

tuaçao definida. Está com 16 pp d�sclassificado com 2"(' pp_" mas Spa' campànha não tem convenci-

e enfrenta o São Paulo que pre· é superior
.

ao á:.dversãrio. O És. de;> e mn empate será a maior ze

cisa' da vitória paTa garantir uma 'pohe começou bem para, cair, vir- bt;;l.' Est� em 11.0 lug'ar com 19

vaga entre os classificados. Os tiginosamente logo ein, següida. A- p�ntos perdidos. E' ponto garan

sampaulinos crescem assustadora· gora e,ncontra-se,: em : ulti:ên� lUgar _

tido, para este �este.

I I
I

)t./
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Da IJ:Otici'a àn, tomentario
, ."

Exuberante de técnica, harmo
nia e disciplina, eis o América de

Jo-inville, que após três jogos se

mantém' invicto na Cha.ve Sul do

Campeonato Nacional de Clubes da

PriI?eira Divisão. Falta-lhe o que
poderá conseguir no seu próximo
compromisso, o título da Chava,
credencial para se classificar pa-
'ra a etapa que apontará o cam

peão brasileiro da Divisão que. a

Confederaçao Brasileira de Des

portos quer prestigiar para fortale
cer a Divisão Especial' que, já
nos próximos anos, .estará enrique
cida 'com nr, vos expoentes do fute
bol brasileiro.
Dois tentns a um �llarcou o Amé

rica domjngo passado. contra o

representante do futebol do Pa
raná - o Londrina. na cidade que

i •

lhe elnpresta: o nome e que tudo
fez para valorizar o triunfo dos

pupilos de Lauro Burig-o. Um jôgo
muíto bonito para os olhos,' mas

que não deixou de ter os seus pe
cados técnicos, com o calor dês
tes dias de canícula contribulndo
para que os jogadores deixem de
renp.er o' que sabe'fÍí, no �eu todo,
apenas erh parte ateDd(�f1(l() se as

ip.strueões. dos preparadoI'ós dos

do;'s times.
--_ O '--�,

i

"O Naci0n21 de Clubes da pri�
meira Divís'ã� está 'concorrendo

pàra promover o nosSo futeb'ol, a

t,rttvés ,dó América, q�e teve tudo
i· • ", '"'

..,

para ,ser ebmo de fato e de jus-
, ,

tiça foi, campeão de Santa .cata-
� I

t:inà e :tem, também, para ser no

â.mbito nacional. Um' time �como
, ":.2J<;;-

Clubes da Primeira Divisão, não
convenceu. Domingo, apenas oito
mil cruzeiros acusar'am as bilhe

terias do estádio rubro, sendo que
boa' parte desse dinheiro saiu dos
bolsos de aficciouados provenien-

, ,tes de outras cidades.

Vamos, público joinvilensé.' Es
tá na hora de prestigiar o ATnérica

que pl'ec:isa, da (;olabor'a<:ão ma

ciça de todos para ((ue sua luta

peÚl. elevação do futebol bat'l'íga
-verde não venha a sofrer solução
de continuidade, A postos pois.

,

------ O --,--

,Os resultados de sábado e de

c1omin�Q. elo Campeona to Nacional

d� Clubes da DivisfLO Espeeial de
finiram ,os semi·finalistas de u.m

,

I

'grupo, com Internacional, Coriti-

ba, Va.sco e Palmeiras, juntndo-se
aps já. classificados

-

Cruzeifo e Co··

rintians, verificam'lo ,se 'que, IH té 0-,

gora, São Paulo já tem três repre
sental'Ltes, Minas e Rjo c: rande do

Súl dois, Paraná um e Guana'bara

um. No outro grupo, onde ape
nas Grêmio, Atlético e Sant.os têm

g,ara'ntida as suas presenC;HS nas

senüfin3js� as três vagas restantes

serã,o disputadas por cinco elu,be�: \

,DotafÇ>go, qm), está eom 17 pontos

',:per��do� e 'enfrenta ainda o Cru
_: '; �zeirOI no. Ma,racanã; Am rica que

está com 16 e joga com o Santa
I ,

Crq,z, mn RecUe; São Paulo que

tym 1:" pontos e enfrentn o CoriU·

ba., 'em €uIitiba, J<'Tlamengo qlF� es

tá com �3 pp, e joga. com o Inter,
em P6rt9 AlegI'Ü e o Bahia, que
está com 19 e hoje enfrenta o Pnl
mejras, 'em São Paulo e (1 Vasco,
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Sr. empr�$ó,i:p, Sontn CgtarinQ est4 se:
esforçando corajosamente poro ser um estado
de :expressão. Grande porte do êxito depende
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,
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,
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I I""'��, � /,

lA�"" � � .�. i.�pâl Sã,o Bento, Rio Nepinho',
. ""

,.'.' '·J(lIftl" 'As�,,':1l8100',� '1:fJ;� 'b()T'8I,.
�}',,"� ·��,A;Íj'J9.�"llor.... ,

� ._ .:' _�"�. j� �:��� ••: :i.\� ''''':-::;�'r.':''�
I'

,,�._'��O_T:�! "��'"f!TI"OS
" '::; ,,: ".':",_'m_�s S'� A6' ,

'

,l:,•.',', )�S._. :;1J.!, tlfT,EGRAÇIO
, � ".: t_� I1mTSE' .'
Ô!- �US tonf pARTIDAS n'AR..IAS bE FLPRJ,AN6POLlS

, p/ '?tA � P()�' trNL.'\Ó, r.,MS�nQO por BãlneftriQ: de .

",-",,!»vrtú � !'fa'ªJ � Piç�ru! � Barra VeUuiJ,
"

.

,:ri)TNYII�tE - V1l8 iOona FrP�cisc8 .,_ C8m�
.

��J�rt; ,'--:-,,, São,Bent.Q: "Suí - r(io Negrinho -
\lafra, -' C8t(mnh� '7,:�o'ijm utnAO
.lI '19�3(P bOns ,

.

�Ó,ro. "p,'I)<NEXbES w.'�I'1iata� 'Para PALMAS -

,.� Â'Nni� �'-, r.i.\.1'P ,.BRANCO - �.
�$OO' riEIJTR$n , ·C4{lAPOll·,

P
"

T!J, C;�O '. �,"dtJEl, 00 O�S'rn" pa,$sat:t�o OO,r B�}
'�,�'�r.Y,: tJp, CatnbQ,tl� �!' l�jaf - ,�;LVMENAU ;.,.

"nQ t19.�ül �- P9\l!W ,J3.ed9P,dt> _' CuTitJbanos, -
ç���. N6�, -',: :,lPACABA - Xanxerê ...,.

.�� .e::- ��mc() ...-:' ��o C�rJo$ -:-:- PaI�lit-o!l
.-;:- ��mdaf" e" 84,0

.

�.fiGUEL DO OESTE

i\� '" t9 OQ hOl�,.
J?}. "{A,_ : �J�Aq1,l;,S 'PB��an�9 pgr '�9 J()sê - PalhoeB

.�T)tn 'A�ard, -' A.lfr�.d9' Wasner - 'Bom Retire
.

� :R�:',na dó ��ll, ,,,. J,I\G:�
,

'�w " !1 ,rjO -� �'3.'O(l €,' }�,.® b,flt'as,•
..,,, ',,A �,��P0LIS" ',SA;:rJ'A ROSA DE LIMA.; P�5-

_I"I"',� " \i,.,.� 8.;�t' �9.-��' - ,p�m�� - Santo Amaro
_', :ftÍAl�"�:ho' :qq�,t;iv,�t) I> .�N��OLIS .

.

.

� "�;�9 ��ra� '��R� 8(\! do,�gos �

[:ffl�PA�I��}� ';E�,�\AS. ���� : TQdo o, �t,ad,
.�i�·rA��SE. � 'Marcelino RJlmo� - Gauram.

',��t �d�t&·� IJreC'lljlfl e !raf, llb Est�dó do lU.

".Í\��·do �,:;, �._: "To�o o' ,St.mÓESTÊ ' PAR.&.

',j\1'-N��' ...,�.�ft .e SÃO PAt;I'U). '

.

m, '��'1 �'t ' � t\�,A .

", \ A.:GENS ESPECIAIS E EXCURS()J!fS,
VE, rDÀS e �oR�énÉs: Em nbssa Agência Rodov16rl.

li. Av. Hercflio Luz
'rELEFOn l'1fi o

..

' J
.

� Prourama de
: J Integração Social

'Inicle IJ execução de sua parte ,
cedes- :

rrcndo sue ernprêso no Programo de Integro .... :

çõo Social, em quclquer agência do Bcnco ,40
est�dQ de SpAto Catarina 5. A.

'

- ,
,

A ,p,�ter�"t:jo d9 que é seu já é lwm bom'
"

'começo.
,

'

, ,,-. lQmbrg"!p� "qU:R o CQd�stramel1to �n��t� 'I' ,

',p�e .nó d,ia 12/ 11 t71. .,;
"

,

"

Vep;qe-se'. tlfIl can\Ínbao' ·marca ' ChevFolet� 'q:��, '

. �70,,� 'combustível gqso�i:qa, 'chassis longo; cinco' m;ll�"1 :,

-' chas( com' apepas 42.000 Km. rod�dos. .C.(}m: 'Cª:t"F,o..
,

..

�.J
cert':in. Os inteFes�.ados cl.evel-ão tratar com 'Sr. Di'ai- 'I" l- mfi Fitz pelo fone 26'7, Uajaí. .

1j.7=,i"_��.��:':'=o±c-·l�" �ç ==;;ç:�",l·
; Ir.. �.•.

Vende·�e c�,a !����!�. Av. Tro�p�wsky·.
"n: '23�A. Tratar das 9 �s 11 horas pelo fone 20�.2..

.

I
". �'I�

�\ ALUG1,;SE,' DEPÓSITO
::'. ' Preci<;;amos alugru' d'epós1to com 200 m2 ou' mais, nQ

)ep�n:trb, Prédio térreo, li1f�maçõe§ para o fone �U)37.·

AJJVDGADOS
,

DR8 EVILASIO

A ,C'
�MlNISTRADORA &: CORRETO�

,

, '

,

IA DE NEGOe,IOS ,

. COlaR'CID E 'BBlIBES�NTAÇÕE· '.'
'�'DA.

.

'".JU;T4 nLJl>E S�,1 5J,...,.. G�ERIA J:AQ�lNE
.

, 7 �OJA. 7 � rol'ffl 3689
'.

V ,(: � D A $
. A.PA!TAM�'NrO$

�
Apartamento' no Edifício S?O F�r�nciSCQ ......- Rl,1'a

" ,Arno Hoeschel, ...;,. (Koesa) oom 2 quartos - livjng
"

- �zinha _' banheiro - área de serviço. TotaÍ
mente financiados. '

,

,ApqFta�entos 00 Ef.W:ieio l.tagua�u - Rua ll�.':
,�ItJbiir.gaçlor. �,e�ro Silva - .Pr,aia dQ Me,!o, CPlP,2

I

Q11az:tOS - Uvm,g - cozinha - 'banheiro __ 'área de I

�nr�ço. Totalmente financiados, ,

tQ!_...............

Ui'ch:::_ PP .;;;_

, feRiRllHOS
,
�'jlQ'te..$ M '��do:dit - «t,��ndo, f'2m,

.

I: 3.� ',1
, .......... .frrn vll1&
..����

_' I� {'�;J �4 I;;; 4$ J:} J. _, � ,

I "1 lot<t ,Jl�" B;l.1.ª I��P f}ucfides' de, 06*0 ,_ Co-

;ij���..: ,�1,5m � 30,5�.
. .

'ii

,
. t .";

,1_' DURS,fI P EP RAT,ÓRIO DE,
, I�GBE$$O; A 'MAGISTRATURA
Com vistM, � ,rea!�ização de nôvo concurso para Juiz de

:)_jn�jt9.. ",yq.1n� <.,pt.QJlwy�r Q .segU,r,ldQ eursn .prepsretório
íe. ingresso ria' ivragistra'l:ura, a partir do dia 15 de no"

vernbro ',fluente, r ins:Ci'�ções9 na Caixa n.' 1, dá, agência do
laneq do .j[�ta�,o' d·� Santa ,Catarln1;l,� em Florianópolis. A;3,

'u)�a.s ��r�o:: mipiS�fád�", '·no C�lég10 Imaeulada C�ncejçii�,
�f"'���� a.�dar; ,das, ,s,�g�tlda 4s

..
q,tJiptq-feü:[!�, a partir

.as �G p<>t'�s. Melpores Ülformaçoes .com os professores
�ra1d(l ,�J9��lim ,C��1Io (fone 3705), Volney Ivo Carlín

�1665.) e' N�P9��O . �a:vi� do Amarante (4()02). l"fo últime
coneurso .� '.Jul� .ge, Direito todos os candidatos aprova
�es 'for:am \ �r:epat:adQs ,�lo nosso curso,

• _, 'I .

EDITAI· :jji :TOIf.U DE PREÇOS"
" ',' ,\

,,' .·,�:"H! .009/71· "

.

,

. �:, Q�{l�f;B: .d() ,�t�.' COn).a.ndqnte Geral torno 'públjco
'�� ��ta, r9iíc!� ,1\�ilit,ªf,' :fará, repliza� e� seu Qt�art�l
�n��}' %' 'RV'!l "yisçÔrtq� çle,OlÜ'O Prêto. 'n: 10'1 nesta Oa-

:. ·{ti1" �� ,:�.�',d.� ,�n.?t���t@ dr 197�,. à: l�,OO, a' Toma.p.a d�
. >re�o.l5 ..ep1' �pí��fe, Pq;r;) ,R a!m�]ç�O d�, g�neros aUmen.'

• �cios "e ! airijÍ"()g 'cOr:rel�t(\12 ..

," "
,

.... ' • Jl,,'1'" � 1;?� (' I't\' �.

'.' P§, !!lt�,��ia.d?�: �,9n��ãp pbter maio:r,es infQJ�roa�,ões;
.

'stru�6�,�": ·�peFlfl�aç?�§. e .. o�ltros elementos n.cc�ssários
, r)

, p.�t�r�9,"é�ll�e,c���ptp ,-4p "opjeto. d,� pre.sente Ucita-
1� }�,:i� 'à!��. ·;.Seç,�o<!g.o E§t�do 'M�jor' dq,Polícia 'Milit,a�.

,

, ,�l\�ftel O���r_�l, '.�m ,rlpf�ªPÓPQli$, 26' ,ete outubro
<Y,.o !I�l': '"

.

'''

..
, ,.' "

"u; �i1'1 :,<.
'

\
'

,

'

r�- , !

: ,�'J�Jr�l���,��.}� Cij'qp s t S',
"

'

I·;' -o.
• ,

... '.

-,. :y'_
� ,

,. ,,:\,: , ".'

...

. ';

i
'

,

","\D_·,�::. ÇLOYJ, ,,'BD'EICIO;- \
, .' '. . OOONNiI"firI� C O, ,.," , . .' -', ,.' :',,�"'- ,'I!, .,.,se,·315.
"

�i':�retór', �,ç�i4e;p.te : ..ã,<?, ªn.spjtªJ, de _C�(idade ,e
:'(J!at�trlJd#i1�" ,,(IJQ;Nt\S ':RA1Vtos"·. ele caç'ador e r�sp'on\ \ I, ".!,; I'

'

L�V�), �'�o, �ti1Çd: ;de:",:tiaurn:atolo�a e CIrurgia Oral]
,�

. :�st,�$'i�O ',�o·}ns!·ftuto ·EstQmatàlpgiGo 'e ,Centro PI:)
..

stP,9�ª, df 'trn:PI?����, 9i,S no :arosil. "'"'"" ,São, PªulQ,
�rsQ . qe,'�pe.:ci3li�ação ,em Impl�ptes Artificiais

Me��.r� ��\4s��!,��, BrasH�iT& ce I;mplaIltolog�;:t
.;_

� '.' �. ,S·,P:��.':'ç, I �A' L I n �\ P E,:S
.

·ffi�S:m' �N';['ADA E 'CONVENCIONAL
.��p� ,�.:��-,nriLOGI,t\ OR�
º.Po.NtP�I�:;dLr�n:ÇA "I,; ,

'

C9QS1l1tP���;�9Ar,�RI\ÇQ�4 - f(' �ndl.}r. � .sala onf
.

. Horã:rio,:, das' ,8 às' 12 _.,_ 14 à� 20 horas. '

"
.�",

-

\ '

..

,f:MPBESA S,AHT'Oj
GUARDA

ANJO

:Puttda.s. d.t. 'FLORIANóPOLIS IJ.tra:

POliTO ·ALEGR.E ':"':_ Carro '-leito" às 21 horas;'
.' O�,30 - ft1,oo ,:_ qS,3Q - 12,QO - 18,00 -

.

19,30 r.: 21,00 hores,
lM6m.mA - às 06IisO,:_' 07,00 ,_ lO,fJO - 14,00 _, t'l,oo

e' l8,OO boirN� ,

LJWfJN� " ....... '"à� 041aQ·/-,. ,06,3.0 _, 10,00 . - .l2,0@·- l4.(JO
,

,,' ,.,..... fTJ"til, l�M)g -- 19,30 � U,OO horas
TUBARÃO - ,às, 04,30 _. fJ7�OO '-,., 08,30 " 10,00 " l2,00

- 13,00 - 14,30 .- 17,30 �.8,OO·, 19,3P
21lPO - .. 24,00 horas.

CRIGIUM� -, às 04,30,-- 07,00 -" 08,30 i2,90 - �4,ªO
.

- 18,00 � UJ,30 - 21,00 � 24,00 horas
ABAnANGU.A �, às Di,3tl -: 07,0@ � r.S,30 .�. '12,()()

18,00 :- 19,30 e 21,00 horas
S(l�:BRIO ,- 04,30 -, \07,OP :-- 08.30 :'�.Ofl .

" , ��.�@ � ,n.p(:' nor .

-"--,'� i" .:
"

';CA"�SA:-"'-E'tif·,C·�';� �lrn'�'�l� ';íl"'
-

:-. -:.
--

,t I.. ,.
r

..�'J' \
:4i""l�J.t ""'" .1 ,U J � j ,:

VelJde.�sce ,casa cl� 'rn.;aq?,ira eorp terreno &itqada ª ;U1lJ,a
991 �;. Cf,lmiborh.i. Tra!.al' xl ,Av. Br,a�il; - CambQ�il�

," .' rll�ç!SAI�SE
ÜV,raria' "e-�<i�ipr;i\ Firibe� J.,tp�., em f<,lse' de expaJ}�

são €$t-ã a(�mi�jijt.(:1.o moç.a? ·e se,nhÇ)ras, (professoras), p,ar�
m�jo <t.::}:j}e,�He.nt� Ba�Â:, p ��r�Q 'çle :diYijlgador�.' ; ,

: lExjgjmo��,. �,�iIIt� <qp'r�&�m,tq,ç_�o. pes(�mb�r���. J)1i9.ia.
tiv.a e IG:;lpa,cid�d.e, cl� trabalho.

Idade mbÚ.rna:',.,20.: '.aA��: ."
,

,', ., , t,:;:. � r'

'r�WR, �ij1;;r'�r:isJªs flPil!f;)��l}t.ar,;s� cpm documelJ.tos, d#
ideij�'i4i!,�e;. �. �u� 'Jer,ô14jPJO Cp\�lho .....,.. Ed. Sant9 ,Aptppjo
-" s,?l�,: 1:,T \

,ªl\t�s( rd:�
. �ªpatariq Carjoca -�. n9,

,

ij,orc:tdo
comerCIal. ,. �. :: .'

"

!
'

.

� "

" ," �-

____._.
,

--, '�"�
I , '0··.·" � ·'OPDa.TUIf"DAllE ,

, Yen4e�s�' '1P� . irpca;s� � pôr Carf,Q uma' pa�2 r" I

:rrl.li� de·,Caiek� pé�º i!él, .AbnaçIio ctp Pied�.de.· esHl'i
q.meric;=Jno,

.

'r�CéIJ.l "GQn$,tro,í(Ia., pOss1Ando praia p,arti. ;,
,

" ,.," .. '\... � )

cu] ar, o.s interessados d�verão tratar com S:r;., AçíécjC)' I

à Ru,�, Geim.,"àn,o ..W�mi;lbáusenl' ti, 38.'
',"

(i
.. !\ ,:

.

IV" [. 'a� R',', , ,
:' I:�, �,

, ,. � �1 �

"

"
,í �. "

AssL'!-tênc�� 'fécitiC'a, a domicilio --, Rlldios _, '1'(.
levi"ores ,."...,.. E.letrp-"do��stiG�. Ab�rto até flS :22 hpr'(H

.

O mais compJet0, gstaq.'lJe g� �e,ç�s e, ace$súríós '

,

"

R. 'Coroq_e) ,pe:f)rQ Dern<;1ro. 2, 1:1� - fVpme' p,�a'1l

,
"

, T'el�y-isC)t.és" \ü,sados. p;aga�St;t o melhol
,

praçt:l. ' . ," �
,1.

'1'
I ,

i • I ''li!
� ,1,1"-

, iDistrih.pj,.dores, ,�xclns,.ivos das pilhas N,at,io�tl� .,11' I.i p'lra a Grande Florianópolis. ,

" ,

. l',
-- __i" =,, 1L_ ,:__:.� __ , .. _�iã�'!I'4_�ie.,ih��.',!J,

IESJDIRCJA, .,.F.:. �.f,'n!'TE'1i" -," '-, ....
,

'7-

'., ,"'-,"
, Yel!-dYe, mpa 'naaid.nc'_' ·.\tu.�u; _

� �nat

t'l·AGU�C::J. ':49112 'dl}� ,ealp !('lnjQgadap trê, 'quart:QII
banho, �Gzinh., À�p"el},_dên�i, d� �p;lpr�gal�. : gaf1lgm,
:varanda ,e ,estacipltam�Dtt, a1��a. 8�Pl' hapite,.,� ,

.

'. t..GTE." � Y,el.ldem-!,�, ótimos lotes, situ,�doo, ,lW1
.;.

JAllDIi)f: IThG'UAÇO çp� Àgu,. Jn,lJtJJuda � � c81ç,1\�
� dr���. J)J.uvMJ.; "

"

,
u ...... ",-" _,

.

� . _.--;---,. -��',.....-�

VEND'E�SE UM· �AIMA�'ÉM'
Cita ,à iU:ta .'Generai ;N'estflr,Passos n: 12

,

Os interessados podem tratar na mesma,

-

'êARtEtBA� tXTR'AVI�)DA
Foi ed:ravia,cla a ,carteir� de habHitação pertelJ,cente

!lI) Sr. Lu.iz Aug�to d€ Glordano Rocha. 11

.� Bs,rr1eiros �
Alunos c-ontemp]m}'f)s com a la. parcela de (bO'lSia,s de

estudos, c6nce�idas p�10 Estado. Valor total (ia bô�sa:
,

Cr$ 200,00; Cr'$ 150,.00 ,e Cr$ il4O;00..
1 - Alcides Cláu�i() Neto; ,2 _". Alclaney Silva Vieira;

5 _;_ C�aI'a Eugênia WestpM]; 6 - Edson Arl:'11Cla de s.ou-
5 - ·CI,3'ra Eu:vêilia Westphal; .() ...- Edson An'ooa ,de Soll�

za; "I __ Elizabete Fernandes Far:ina; 8 - Evonete Maria

d�s Santos; 9 - Fábio Santiago, €la Silva; 10 --o Get'alào

Luiz Borges; U ._ Ivone Ltlv..a da Luz; 12 - José Cláu

dio 'Borges; 13 - jIosé Nazaneno d..a Silva Vieira; 14 -..

.José Felipe de Andrade; il5 _' Júlio Cesar Cl�uclio; 16 ..

Kátia Regina 'P.ossas; il7 - Márcia 'Regina Fernand.os;·
18 ...- Maria Aparecida Aino-rim; 19 ,- Maria 'Errillia da

'Silva.; 20 - Máv:eia 'iBernadete da Silva;· 21 _:_ �ar.ia Lujza
,da 'Luz; 22 -:- ,Marilur,des OuriqU(-�,s Menezes; � ',-:- Pao

trícia Pia.zera .Q.onçalves; 24 - lUcardo Piazera GOllçalve.s;
25 -- Rc>sane Sch:ro.eder; 26 - Rosidéa .da Silv?; 27 -

RosoU da Silva; 28 -"Rose Seltna de Souza;,29 - Salete
de Aquino; '30' - Sue'lJ 'Maria da Silrva; 31 - Tânia, Id,a}
mira' Nunes; 32 - "Jialéria Schmidt; 33 - \Wasb:i11t.;to.n
Luiz Goes Rabelo; 34 .- Vilmeia das Graças Paust; 35 .�
Vilson Vir��lie Real Rwbelo; 36 - Eliane Rossoni Farili�;

. 37 ,""'" lapa' Saie-te do.,ç; Santos; 3R '- .

Jucel� t) A:rrudR :Ro-.

drig'J.lés·; '39, -- Kátia 'Scthmirlt; 4Q --- Lucl.r''1ar M':\ria no

cha; 41 -- Luiz "Gonzaga 'de ,eat'V�JJ�;;42 - MÉ,rda :KJ'�
mer <!los· Rei",; 43 .,.- Maoooo 'Antônio "8orb.�· 4�. -,' M'lrla
de Fátim,a CÍl�.Vf).S; 45 ,�;Mário Cesar Boro2; �6 � T-ieuci

Terezinl1a Leal; � 4'1 r- �sa" 1\[� Leal; 4& � �osan,a'
'PiazeFa Gonçf;llves; ,49 � Vania Na4i:r da Luz; ;50 ..;_ DOft',s'
Miria.m "i{:osso;

"

51 .� Ellan� .eidnl; 52 _. lreleha Mkia
de ,e�alh:8; �5;i. � L'I,l� ?f�á;v;i(l .d� ,S;l'ntos; 54: � :tM:,ari
�ete Guithem:1(�';, !$f) - MaNa de FfAtima Machado; 56 _

Marlene: da SH.y;la� 67,� .Sônia R�.dna Re�(l<: 68 � ,SôndJ
Regina da Silva; 59 - Tânia.,·ReP.i\)� Pere.ir": 60 -. Éwal
do Vieira Pacheco' Junior; 61 - Nilda'Marh, Leal; 62 -

Ondina Schmidt; 63 � Sandra Mara Souz�; ,64 _- Zulmar
. Quadros.

. LIR.A r'ENIS' CLUBE
., .

,
"

GiReloa lüfijuj.JuveJ\Jl·,
1,· � A Gi�CANA' $E�, ,�fVi,i)iDAI' i,iám'.4 (@WAYRO)

lll:>.JI" nl'fr;;:;!lc;-;',
'

,

,"

,; ""
,.,

'f,": ,:', :" ;'-; '.'''� «c: ',"
rM.ft. ��e

.

'·j",jo,r�·(;.;': '«,: ':J��"""','I>J

a -- 'ESPORrIVA' � . ve ,» ,.. , "'. ';'; •
; �,/.:;

,

�
: j>.,

,'� ','''\'1. .

''41
· b :_ CuL�

,

1,"<>" ,::'i'

>.c � SOC�i-!\BT1STICA'
.' ':':í'

d :.; roR' 1ARkFAS ,v' '.'
� � .,�5.�JltIVA· \ ..

'

,

," ,jOGOS�, NATAÇÃO, -:l\tERG�O� ",�4." .:. ':"
,

'
, ",

•
,

,. , ,r\
'f, •

..

, vl('.
"

'II
, 3'-'CUt.:TUAAL', ,

. ", , "
,. \,'

, :,' ,
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S,�crel,.ia da
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A,paic,u�uta .. ,. ";'-- ',�;'

Tomaaa de Pteços H. 'iI/71"�
"� ....",,',

,A V I S 'O ',,, ':, . r" ", ,.",�'';«. ,

, �. -

�
\

A COll)iss�o ,p,e Incitações e Compras 9a �cre�ã:: ,.. ,:" ..

da A.gris:ult�r,a� torna púhlico�' para c'óiihecimento ','4H�' !-jl(1

inter.�ss?do.s,. que r�,ceberã propostas de firmaS �biliti- ,::;".�. _.

da,s }10� têrm9s �o Decr�to G� _' 15-12f9 _: á?155� "át'é'�' ,I"",�
. às 1.3 l,loras <;lo 4ia 25 de novembro de 1971, para o"fôr,ti��"'�\"'"
cimentos qe ,200 plIlverizadores m�miat�; êo�tais� �l�ti-,' .�:,�(�:
cos, COJ}l capacidad� para 20 litxos. .

\ t
.

. I,',.
.

(", Edital �ncontr-a�se. afixadô r�'a, Secretaria dà,�..

'

.,'
..

; ::,
f' iJaura. no Edlfkio das se:cretai-ias 4(,l andar" à miá' Te.. "

, , '-:
•

" "'" 'Ii', ."'0;#"1 J(

TJ.fl.I�te Silveira �I n. Florhmõp,olis onde serão-. prestados, ,
•

-.. ':--'
\ ,

'I ... � 11, lO. ,-" �.

( ';' e.s(' larecimentos necessátios.
.
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, : "
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-
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Flo:ian�polj.s�:9 .de, nOVembro,âe ..19'!l. ,': '; ,'"
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IIton Si.mas -r'F�earregado',do Setor,de Ma�nal.' ';•
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. ·Ve�·� :,' 7
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Q Ministro Cirne Lima, da Agri
cultura visitará . .Q' Estado'. de Sim-

, .

ta Catarina, a fim de Inaugurar 'no
. ,

próximo sábado ,: a Exposíção Agro-, .

pecuária ô.e Lages.
.

.

� .

. .0 Sr. Cirne Lima deslocar-se-â Ide
Brasília às 8 horas de sábado" che

gando em :0'lorianópolis por volta'
das i 10 horas e rumando de' imedia
to para. Lages em outro aparelho,.

. . ,

permanecendo naquela cidade até
. ,

'

às ,17 horas, seguindo -posteríormen-
te .para Pôrto Alegre. .

D�' outra parte está confirmada
,., ,. �

., -. "
. :!' '( ,

para' o ..dia 2.4 a presença do Sr. Cír
ne' Lima em 'Florianópolis:. Segun
do Informou o Coordenador Sul 'do
Ministério -da Agricultura, Sr. Fran
ciSCCl••Holtgêbaum, o Ministro '. de.
verá,

�

'nessa oportunidade, manter
reunião, 'no 'plenário' da ASsemJ>;léi�
Legíslativa

�

com"prefeitos de" t�do o
,

,

. '.. .

.

Estado de Santa Catarina em ,tôrno
do . rccadestramento a car�o . do
I: ':s' i'uto Nacional de Colonízação e

.

p: ma
.

Agrária.

lopm' • fiscaliza
leite com
I,ado o rigur

;' i

DER, · dilo que;
as rodovias ,,'

4 .,�, ' ',"
•

t
•

,� ,

vão mu·to bem
.;.... �. ,,'

Ú Diretor, dq, Depaí·taménto,· 'de '

.
' ,

'];§tradas'" de, ROdagens, 'engenheiro
Ernani Santa Rita voltou recente-

, "

,

_mente.._de Uma viagem ao sul do

-�taLto . .,., -�nde . foi inspecionar as

'ooras rOdoviárias, das.' cidades de

Tubarão, Grataval, 'Braço do Norte,
·São' LUdgero, Urussanga, Cri�iúm'a,
· Araranguá, Ermo, Turvo e Meleko.

Manifestando sua satisfação edro
o' ritmo que' está sendo dado aos

· P:�b�lhos, de.clarou o E�genlÍeiro
que' as. obras de im,plantaçao de es

tradas do DER no súl do �stado
estão, indo bem, atin�indo seus

objetivos.

�indicalo
denuncia
c,orretores·
,_
o

.

Sindic�to dos Corretores de
[móveis de Santa' Catarina denun

ciou hoj�' que cQr�etores' inescrupti-
,

Íosos,' '''estão, cQbràndo over-price
sôbre Os imóveis colocados à . ven·

da" I no mercado catarinense.
,

'in/formando que, êsses'" correto.res
estão. cometendo' crime contI:a a .eco·

nomia pop�lar punível com penas
severas I) Presídente do Sindicato

, '

.. pede a colaboração dó públi�o, no

r�entido 'de comuniCar às auto.rida

des o registro dessas oCOI';rênc�as ..

Apela, finalmente, para que as in

t_eressados só concretizem seus �ne
,,"' g,ócios im,obiliál'ios com' as corretO:
·

res =devldamente registrados.

/

-."''<,
. ,

,

FI6rla.,6p.o,lis· QOJlrta�feifll 10 d. ncrfe",�ro de 1971
"

�
I,

,

J " ,"" ';. ',! ,/' : I:' .l,

.#
I

,

Indreazza assina dia 30Ciroe Lima
. . \

,

vem sábado a
S·ta� �Ca'larina' C O

,
' .

"

o . Engenheiro . Chefe do 16� Dis

trito Rodoviário Federal do DNER

confirmou .

a O 'ESTADO para o

próximo dia 30 . a nova visita do

Ministro Máfio And�eazza,', dos
I Transportes, a Santa Catarina.

Explica . o Sr. Hildebrando Mar

ques de Souza que "como não hou

ve . nenhuma. informação oficial do

Minístério contrária à que marcava
·

a vinda do CeI.' Mário .Andreazza es

tamos tomando tôdas as providên
cías junto à Secretaria do Oeste, em
Chapecó". ,

Durante sua permanência no
.

oeste" o : Ministro' assinará os con

tratos para' implantação total e pa

vímentação 'asfáti�a da BR-282, no
·

trecho Lages-Florianópolis, incluido

11:0." Programa Prioritário do Govêr
no Federal, há mais de dois anos.

Para Q Engenheirn Hildebrando
Marques de Soma os movímentos
pró Implant-cso -:':1 B:�.-282 são lou-

váve s E a:;d �;: "É o que acon-

tecei com. �Ol, mesmo com

as obras en. 1:' «ento não resta

dúvid) que af: ft:;:ç;,s representativas
do, Estado 1 ndt f� e devem conti·
nuar estas campaühas, pois o poder
público sente' que a obra não é ape
nas r róblém2 d·.), Govêrno e sim de

tÕd,a unia cOilllJ;;id'1de. que· se inte-

,.

As prai� existem para que 11e-
, lás quebrem as ondas do mar,' ou'

.

pata· que nas tardes de verão os
. .' ,

banhistas encontrem o remédio sau,

· dÍlvel do banho-de-mar, refúgio se

guro' contra o' calor. Por isso., as

resSaéas" são fenômenos considera-
· dos' indt6,ejáveis na medida em que,
róübàndo extensas fa];{as. de pra�a,
privam o banhista, ,de seus'mais aca-

· 'l�rita:dOs prazeres.
"

'No � Balneário, entre perplexos .�
· tmrprêsos, os habituais frequenta
dofês· da· praia testemunham uma

"ressaca· às avessas", operação que
cOhSiSte na ocupação de extensas

, fáix'8S ., fro.nteiriças às praias, não
k .

.

.

f)oÍ' ondas mas por muros .. Vários
."�.' .' l • ,

'

j:Iú;>ra-dores do lugar levantaram mu�
-""" .

�oS- 'em; frente às residências. ane-
':
.. ;' .. ,f ..

"

,'. . �. I

•

'. '

· xá,ntlo· também as frondDsas árvores

que prO'porcionavam as sombras ge
nerosas nos diaS· de excessivo· ca�

ler.' "-

- Essa prática está acabando corri

o. Balneário - afirmam os frequen
tadores mais assíduos' da praia-, en

q�anto que os mais revoltados pen
Sam em· exigir à açãO' da. Prefeitu
ra a fim de "coibir êsse abuso",

MUROS, AO INVÉS DE ONDAS
O Balneário sempre foi uma das

pràüis 'mais procuraà..as· do· Conti�
nente e houve época em que o reI,

canto chegava a ser apraZível ha� ,

- ,

bitado por grandes árvo,res de ' som.

bra generosa' e farta. Hoj'e a praia
·

,. .
. )

esta ameaçada de extinçãO' com o

avan�o dos lUuros sôbre a areia.
Para ... o Sr. Hélio Ferraz· de�· An

drade Coronel ::la Reserva. do Exér.
, , ,

cito, proprietário da casa ni?
-

43,
que· faz frerite CO'm, a praia e fun
dos com a rÜ;;l Santa Tereza, Uo'

· balneário
.

melhorou muitó ,com a

construção dO'S muros". -Depois que
êle ,"onstruiu o seu, avançà'ndo, na
.�;,j:n dos h�' ·'hi ···S, muitos vizinhos
'>

.

L;üta.ram. "'", , .. de eX'[llica 'os' be-
'. nefLios dos m·uros.

.

. � QuandO' tôda a área fronteiri

ça à. praia esta va liv're,. esta 'fabm

servia de acampamentO' "de' bêbados
e

.

casaizinhos indecorosos. A fim de

acabarmos CDm essas imoralidades
i ,1'

e: Q.�vidamente autorizados pela Ca-

�itania dos Por Los construímos" os'
'. " ,

fTlUros. Não queremos; com êles,
· prejudicar a praia. Pelo contrário,
·

pensamos em melhorá-la.
,- Ademai.s - assevara -, aléín

dé reclamar a ação da Prefeitura
na' limpeza da praia, nunca vi' nino I

gliém da comunidade interessado na

área que vivia permanentemente suo

R�282
.. ./ -

ressa pela execução",
O Departamento Nacional de Es

tradas de Rodagem o objetivo nú

mero um do programa rodoviário
" ;

em Santa Catarina é trazer a pro-·
dução do oeste.' catarinense até a

BR-116 e desta até a, BR-470, mo

vimentando os portos de. Itaj�í e,

São Francisco do Sul.

Sôbre a implantação do trecho

Florianópolís-Lages o Chefe do 169

Distrito justifica a paralização das

obras, sem contudo deixar de, ma- \

nifestar o interêsse do DNER pela
su 3 implantação. "É' preciso que to

dos saibam que o Km O da, BR-262
é . a Ponte Hercílio Luz, em Floria

nópolis" ..
Retornando ao percurso Lages

São Miguel d'Oeste o Engenheiro
Hildebrando Marques de Souza es

"clarece que a conclusão, pavimenta
d: está marcada para 1975,' com
t, :.-::')alho difícil em 480 Km de es-

1,
t: num terreno irregular.
.. ;'! iou finalmente que o De

�nento Nacional Ide Estradas

l\odagem não abandonou a

,d16 d.evendo ser assinados nos

próximos dias os contratos de Te

capeamento' e melhoria· de sinaliza·

ção e acostamento aO. longo da es

t".:da em território catarinense.

jà. Agora está limpa e· saneada.
EScondendo" a· vergonha que an

tes do muro proliferava nas noites
do balneário, o Sr� Hélio de AIÍdra
de justifica o seu murO' e O' de seus

vizinhos.
,

MURO DE POBRE
Oscar Rosa" 47 anos, casado, 7 fi

lhos, peda.·eiro, cóstuma festejar
intimamente quando, o seu trabalho,
avulso lhe dá Cr$ 400,00 mensais

; para sustentar:a família de prole
numeroS8. Mora a 10 anos numa ca�

sa de madeira na rua Guaporé, lote
142, A vida sempre lhe for difícil,
mas nos últimqs dias tem sido qua�
se desesperadora. Uma' ordem de

despejo não permite qQ.e durma em

paz pensando sempre' no . abrigo da
, " "

'
.

tfallli1ia. Quando, soube' rl;a "moda

dO' liluro" na praia do; �hlneário,
não pensou duas vê:tys: levantou·o
seu com arame farpado· na frente

..' ,

da re'sidência dO' Sr. Estevão GalO'.
- NãO' querO' atrapalhar . nin..

guém, '- afirma - penso apenas
em O'bter licença da' Capitz.nia para
construir uma casinha da materia(
o'nde· possa abrigar· a família. Até
agora não vi quem se opO'usesse a

\

cbnsltrução. Todos parecem �ntenl.
tender as minhas pobres condições.
Já o Sr. Estevão Galo., industrial,

morador há 2 anos da casa n9 200
da Avenida Santa Catarina, frente
a qual o ·p�dreiro. Oscar Rosa pre
tende construir, acha "um verda
deiro absurdo a construção dêsses
muros".
.
- Eu poderia ter acompanhado OS

vizinhos que construíram os muros
, ,

'

"

mas em: frente a minha casa :não'
(�l lÍs fazer isso.' Entendo. qu'e a praia
é para ser usada pelos banhistas.

Agora vem alguém e, arbitràriamen
te quer construir em frente a· mi�

, , ,

nha propriedade. Creio que isto nãO'
,

. direito e pensO' que êle não terã
L�3ão. Na verdade· ainda não

,

c : tendi essa' de cO'nstruir mur03.

E A PREFEITURA?

Enquanto isso, a Secre.tmia do
Estreito da Prefeitura Municipal diz
desconhecer os incidentes no B:al
rfeário. Para' o titular da Secretaria,
Sr. Luiz Carlos Filomeno, "tanto a.,
construção dos muros quanto a ini
ciativa do pe(Ireiro são ilegais".

.

.

Ninguém sabe quem
.

deu permis
sâo para os terrenos e as árvores

fôss-em apropriadas. O órgão compe
tente pal�a autorizar ,a coneessão pa·
rece seI; o Serviço de Patrimônio da

União, que ainda não foi consulta-
do.

',1

Governador
I !

'

regressa
hoje do Rio
o Governador COlpmbo Salles re

gressa hó�e d� Rio de Janeiro;' de-.
pois .de manter na Guanabara, con- ,
tatos ná esfera administrativa fede
ral. Amánhã' o. chefe do Executivo
estará em Campo r Erê ., partícipando

.

das cerimônias de' conclusão
.
das

manobras "anti-guerrilha" que estão
sendo Ievadas. a efeito por unida.
d.es do III, Exército. Na sexta-feira ()

,

Governador seguirá para Joinville
,

, ' ,

onde presidirá
.

as solenídades. de
inauguração -da Festa Nacional das
Flôres.· No sábado, acompanhad., 4ó

Minístro da Agrícultura, Luiz Fer
nando de Cirne·· Lima, o Gover
nador estará em Lages para a ins

talação da Exposição Agrcpecuáría.

João José
Schaelfer
assume: lRt
o advogado JoãO' José Ramos

Séhaeffer� Presidente da Ordem dos
A�vogados do Brasil-Secção de.
Santa Catarina, foi· empossado on
tem no cargo de Juiz do' Tribunal
Regional ,EleitO'ral de Santa Catari�
na. •

A soie'itidade teve lugar na sede·'
do TRE e fo� presidida pelo, I}e
,.sembalrgad�r Eugênio" TrdmpowsJd

'

Tau10is :Filhó que saudou o empos

sado, destacandO'· suas qualidades
profissionais e o" caráter de lide·

rança que deSfruta entre os prQ�
,sionais da advocacia, "a partir da
suá ,ascenção à presidência da· Or�

.

dem que concretizou a marllfesta·.
, ,

ção pública de suas aptidões". .

Também o' representante do Mi·
nistério Público fêz pronunciamen
to durante a cerimônfa, através· do" ,

Procurador 'da :ij.epública" Voln�y
Col1a,ço, p.e. O�v�ira, ,igualmep.fe,
enumerando o passado profissional, e
fune,iO'nal do Dr. João José Ramos
Schaeffer.

):i'inalmellte, ]filou o novo JUIz do
"

. ,l .

.TRE Catarinense agradecendo a. :in·

âusão de. seu' no:me na uSt� tríplic�
e�àborada" PelO' Tribunal de.' Justiç'a
e a especial deferência do PreSi
dente Garrastazu Médici em. ter 'es·

colhido' Ü' P�eside11te da Oidem nu":
� , ;

ma demonstração d�
\ aprêço aos

advogados .catarinenses.
O mesmo atO' dO' Presidente da

Repúblíca. que nomeou o Dr. João
José Ramos Schaeffer para o cargo
de Juiz do Tribunal Itegional Elei.

. toraI, em substituiçãO' ao Professor
Paulo Henrique BIasi desi�nou O

, ,

Dr. Antônio de Freitas Moura para
Juiz Substituto da côrte eleitoral.

Laguoa:mUSI:U
pod_ ir panl
outro préd'io

O Secretário do Govêrno segue
hoje 'a Lag�na, em oompanhla ,do
Dil"etor' do Departamento de Cultu

ra, a finl de tratar da soluçãO' e des
tino do Museu de Anita Ga;:.�·1 'ildi

, t

.·:ujo �,rédio está sen(.�'.) mO'�i'; dE

processo litigioso na esferó judi
cial.
Os entendimentos do Sr.· Vitor

Sasse serão mantidos com o Prefei�'
to 'Saul Ulisséia Baião, uma vez que
o Museu está situado em prédio do

antigo Paço Municipal, apesar (le
tombado e restaurado pelo Institu
to do Patri:Qlônio Histórico e Artís
ticO' Nacional. Depois. dos contatos

que estabelecer em Laguna o· Secre
tário do Govêrno estudal�á as me-·
didaS governamentais
tr�duzidas 'em Santa

O ,fim' de preservar
histórico.

a serem in
Catarina C01l3
O patri�ônio

;i, '" ,
I

'I

'(
"

"
,

''':",
I ,',

,elefones
.

de todo

.NÃO HÁ A-TRASO

Estado vão melhorar
: .

�,

O Secretário de Serviços Pdpll�
cos, Sr. Paulo Aguiar, sob cuja [u
risdição administrativa está a Com
panhia Catarínense - de. Telecomuní

cações, declarou ontem que a'Cotesc
está concluindo. os estudos' para a

construção de uma rêde de emer

gência destinada a melhorar as

comunicações em todo o Estado
" ,

·

principalmente nas regiões do r.oes-

te' e centro-Oeste. Esta rêde auxiliar
deverá gradativamente ser substituí
{':a pelo.' Plano Diretor,. que preten
",8 resolver a lo,ngo prazo O' proble
ma ,dl comunicação telefônica

•

em

�;'?nta Catarina.
( ,

,

--.O Plano Diretor da C;otesc é
/

um projeto ambicioso -
.

declarou
...-;- e ,POJ;' isso deverá ser executado
em etapas. É uni, programa que' pre
tende resolver todos. os problemas.

'. �

de Santa Catarina no campo ' das

-orounícacões e'·· sua execução OQe
:·':;:·�erá a um cronograma fi,nanceiro,
1. ·1I·, vez que' o Govêrno não tem

" •..ções de completar a obra de
: .;' só vez. O plano não deixa de

.:: ;rmbi�ioso mas tam.bém
.
não

,

.. ('ga a ser inviável.

�tECURSOS

Hevelo.u o engenheiro
.

Paulo
,

Aguiar que a Cotesc se emperihará
· agóra na obtenção de financiamen�
to para' a grande obra, o que será

conseguido atraVés de três fontes
, '

básicas:, auto-financiamento, da ven-

da de ações provenientes'. da com-
·

pra de telefon�s; os recursos do
I '

resO'uro do Estado e os financiamen�
tos árregimentados no mercado in,
tetno. '

-. .Temos a esperança' àe obter

alguma participação financeira .<atra.
vés do Fundo Nacional de' Teleco·
municações e para tanto já acerta
mos no Ministério os têrmos de

participação e O'S cronogramas fi ..

nanceiros, Assim que forem aprova-
'

dos; poderemos dar início às obras.
Todos os contatos já estão em fase
muito adiantada.
- Para a execução da primeira

etapa da rêde de emergência - ex

plicou o Sr. Paulo Aguiar - o. in.
vestímento será de aproximadamen
tete Cr$ 180 a Cr$ 200· milhões, I

éompreendendO a instalação da rêde
de micro-ondas e mais 30 a 40 mil
telefones em' todo o Estado.

Informou o Sr. Paulo Aguiar que
a Cotesc perseguiu a tramitação de
seu

.

I

Plano na esfera do Ministério

das Telecemunicações e se atraso

houve, êste aconteceu na área fede

ral, sendo que o projeto foi apro
vado há apenas 30 dias.

_. Somente agora é que o .Mí�'
nistério aprovou o Plano - disse O'

Secretário - e mesmo assim há
ainda algumas partes em pendência:
a maneira pela qual os telefones

serão postos fi venda e ,CS 7ecl}r-,
sos. É daro que não poderemos dar

início a uma obra sem o seu dévi
do suporte financeiro.

: �p r a ; a d o B a I n e á r i o
. {

,

... ',' .,' i
'- ','"

,

M�i!:ti:�o��:��:�dl1:<:'i!:::��" e's''ta' sen"do', Iii n v a'd I- d,a/,que o leite vendido em sacos plás
ticos continua sendo fisca"IizadO'.· e
pesado, em constante vigilância pa�
ra resguardqr·. os·' consumidores.
A mesma fonte adiantou que

. em sido feitas apreensões e ()S res-
,"

ponsáveis' punidos de acôrdo' com
.\ iei. Centenas de pacO'tes das

..
mais

variadas mercadorias têm' sido '.

apreendidas por não, atenderem àis
n-ormas estab�lecidas pelo lliStitu.-
to., ' ,

REGlóES PRIORITÁRIAS

,
.

,Para o' SecretáriO' dos Serviços,
Públicos� as regiões a serem aten�

didas prioritària'mente pela Cote�c
serão. Florianópolis, Lages c Bhune�

nau. A maioria das grandes éidades
dô Estado tem carência de telefo·
nes e dentre estas apenas uma está
em boa situação: Joinville. T�das ,as

· demais tem deficiência.
O Sr. Paulo Aguiar não sabe, in·

formar ainda a. data precisa do irií
cio das 'obras, mas assegura que há
na Gotesc o ânimo de iniciá-la den

tro do mais breve espaço de tem

PO possível.

universitário' em Chapecó represen
ta

"

o primeíro grande passo, porque
constitutrá. um élo cultural de in·

tegração; ...

r,ara deputadO, Colombo·
é capaz de integrarOeste
o Deputado Gentil Bellani� . da

Arena . àfirmou ontem na· AsS.em-
. 'I . . ,','"

bléia que o grande inStante da: i!l-
,tegração dO'· Oeste, com a· Capital
do Estádo e: a regIão litorânea c'a· ,

tarinense deverá .ocorrer no Govêr
no Colombo Salles, segundo a ex

pectativa geral dos oestinos que
"desejam, essa integração e acredi-.
tam no Govêrno": Frisou O parla-

·

mentar arenista . que o povo do-

i Oeste d�e�� � dÓ que nunca in

tegrar-se' ao resto do E."'.tado mas
, ,

que esta integração ,tem· que ser fí·

sica, econômica e cultural. Neste

sentido salientou o Sr. Gentil Bel-
. ,

lani que a implantação. do ensino

Ao fazer esta declaração à repre
sentante do Oeste elogiou o. traba

lho realizado pela Fundação Univer

.
sitária para o Desenvolvimento do

Oeste, que congregou / 37 municí

pios numa luta hoje vitoriosa, já
que estã'o sendo abertas inscrições
aos exames ve."t.ibulares para a Fa

culdade de Ciênd.a da 'Educação, o

primeiro núcleo da nova Universi-
'.

d�de.

Prefeitura 'prossegu.·�
suas· obras na Cid de
O Prefeito 'Ary Oliveir�' aSSlllOU

ato, ontem, liberando novos recur
sos p�ra o início -e prosseguimento
de obras de s'ua

.

administtação. Se
rão beneficiados com a decisão .

go
vernamental OS seguintes projétos:
muro de arrimo na Praia de· lta�

. " I
.

guaçú, avaliado em 22 rilil cruzei-

ros; pavimentação da rua Abel Ca

pela, no ,trecho en�e Coqueiros e

Capoeiras cortando a Àvenida Ivo
, ,

Silveira, 'no valor de 180 mil. cru-
zeiros; asf�ltamento da rua José de

Anchieta; no Estreito - 35 mil cru..

zeiros;. drenagem da Rua Francisco
"\

•

I

. Tolentino - 3� mil cruzeiros; nova

iluminação ,4a rua Tenente', Silveira
- 27 mil.

Na tarde de hoj� o Prefeito as-

•

,

sinará o contrato para ampliação do
'

Grupo EScO'lar de Ribeirão da
.

ilha

e no próximo dia 16 deverá inau

gurar O' novo Grupo Escolar da· Ax

mação,
.

em
.

ato a ser prestigiado pe
lo Governador ColombO' &lHes;

O Sr. Ary Oliveira an�nciou ,que
·

já se encontram nesta capital os

três modernos· equipamentos OdOll

tolóiicos adquiridos em São paülo c

que serão instalados nos Postos· ,da
Pre,feitilra em Ratones Bana da La-

, , .

goa e Campeche.
De outra parte a Prefeitura vai
,,' .

entregar hoje'· às Escola� de Samba
· e Grandes ,Sociedades· a prilneira
parcela de sua ajuda para O' Carna�

vaI de 1972, estipulada em· 3 mil ,\'
cruzeiros.

;
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