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TEATRO

o TeatrQ Alvaro de Carva
lho estará apreséntando I nos

próximos dias' 1o, 11 e 12 a'

peça "Um é pouco, dois é
bom e quatro vareia", co;m
Renato Aragão, Dedé Foma

na, Neide Aparecida, Too Boy
Marino e o cantor Djalma Lú

cio, com censura até 18 anos.

Por outro lado
.

no domin-«
,

go haverá um "show" no es

tádio da FAC com a apresen

tação do mesmo elenco às 16

horas havendo distribuição de
coca-cola e tanta ao preço úni
co de Cr$ 3,00./

CONVE:r{IO

o Diário Oficial ca União

publicou ato de assínatura de
Convênio Especial entre o

Ministério -da Educação e Cul

tura, representado pelo De- Ipartamento do Ensino Médio
, ,

e a Escola Técnica do Comér-
cio de Itajai. \

O Convênio, no valor de

Cr$ 15 mil terá vigência de

um ano, podendo ser renova

do, e foi elaborado de acôrdc
com o projeto do Departa
mento do Ensino Médio de

,

assistência técnica e financei

.
ra para manutenção dos siste
mas de Ensino Médio.

ENCONTRO

A Associação
.

dos Servido
res do Senai de Santa Catari
na promoverá no próximo dia
11 na Colônia de Férias do I
Sesc, em Blumenau, um En
contro de seus funcionários e

famílias, marcando o encer
ramento dos trabalhos letivos
da entidade.
Na oportunidade serão F(lIJ

lizados Iorneios de futebol de
salão bolão bocha além de

, , ,

sorteios de cestas dé Natal
• , I

churrascadas recitais de can- I

tos e ent�ega de troféus I
aos times vencedores da com- f
petição.I "

, II

I
I
I
,

Para essa Reunião de con

fraternização, o Presidente da IIAssociação dos Servidores do

Senai) Sr. Luiz Fernando de ;
Barros está convidando todos
os funcionários do órgão, be
neficiários e suas famUias.

DECRETO

O Governador Colombo Sal
les, assinou decreto homologaJ;_l
do (j Plano de Ap�icação dos
Recursos Federais referentes
ao exercício de '1971, confor
me resolução n9 11/71, do

Conselho &tadual de Educa

ção.
Outro ato do Chefe do Exe·

cutivo Estadual ,autoriza o

Promotor Público da COIDélirCa
de Gaspar a assinar escritura
pública de compr� e venda de ,.imóvel, pertencente ao patri

I' mônio estadual.
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o Presidente Médici declarou que
os primeiros contatos mantidos' on
tem com o Presidente Nixon <;) con...

venceram ser' ."chegado o momento

para a fixação de um -nõvo ponto
de partida nas relações amistosas,
entre o Brasil e os Estados Unidos".
A afirmação foi feita ao agradecer
'o almõço que' lhe foi oferecido pe-.
lo Secretário William Rogers.
Apesar das fortes chuvas que cai

ram ontem sôbre Washington, ,obri
gando a transferência do local da
solenidade de chegada do Presiden
te à Casa Branca, o General Médi
ci teve grande recepção, compare
cendo r-epresentantes do corpo di

plomático acreditado nos Estados

Unidos, integrantes do Govêrno de
Richard Nixon e populares.

OI
o Presidente Níxon, saudando seu

colega brasileiro fêz referências às
. ,

visitas que fará à China e União

Soviética, sôbre as quais considera
.

va importante conversar "com os

nossos amigos mais .chegados". O
Presidente Médici por sua' vez de-

, ,

claroú que as relações entre Brasil e

o Ministro Luiz Gallotti partici
pa hoje das cerimônias de colação
de gráu dos bacharelandos em Di

reito da Universidade Federal de

Santa Catarina. Receberá o título de

Professor Honoris Causa e amanhã

será alvo de homenagens durante
sessão especial da Ordem dos Advo

gados do Brasil. Ficará até quarta
feira em Santa' Catarina. (Página 2

f. Última).

,
• I 1:1•• do CQISI�ldor

INFURMA

Um CUl"l'O de' orientação e for

rn�ç� síndícaí foi iniciado ontem

no Centro, de. Tr6inamentô'� de Ágri
cultores ctA Fetaesc, em Barrei-

r -f'.. ..."Jt ";

ros, com a participação de 72 Siri-
dioatos de 'I'rabalhadores Rurais.

,

Estados Unidos 'nos anos, vindou-" �..A \ ....

ros' "não poderão deixar de aius-.' l \

tar-se às novas realidades mundiais
.e ao estágio de evolução histórica

de cada um dos' nossos pa4r�s'1.; Dis�
se que o Brasil de hoje, ·'em pleno
desenvolvlmento, aceita' o. desafio
da história que lhe atribui ' cres

, ,

cente responsabilidade no concêrto

das. nações".

'Após a solenjdàdç de recepção ao

Presidente do Brasil, Nixcn e "'-Me·
.e-

,

dici conversaram reservadamente
durante 50 minutos na C:lsa Bran

ca. À· tarde o .Chefe 'do,Govêrno
efetuou uma visita à Eml:??i,xq..fJ� do

Brasil onde durante dois -snos- tra-
, • J

," I

balhou como Adido Militar À noit-e
foi recepcionado com um jantar na

\ \ Casa Branca.
'O programa de hoje do Presiden

te Médici' prevê. - uma ,�ta '.

ao Ce

mitério Nacional de Arlington; vi
sita à Organização dos Estados. Ame
rícanos, onde pronunciará c.íseurso:
almôço com o Vic'e:Pi'�sid'ente'" '.

Agnew 'é recepção na' Eln'baixada
Brasjlelra (página '3).

'

,- '.

'Madeireiros' :confiam
�

na ação' do· lovêrno,
. (Última página) ,

lodos ajUdam. Convênios vão I

hoje feriado' c'ampanha dos ,: dar'água, aos
de H. Senhora brinquedos, &Juói�ípios

, ' ,'"\ .

GaUolU recebe hoje
,homenagens' na Capital

Dentro das próximas semanas de

verão Ser conhecidas novas altera

çõ�s no Secretariado do Govêmo,
com o pedido de exoneração de al

guns auxiliares do Governador Co

lombo Salles, segundo Informações
colhidas no decorrer do dia de on

tem 'nas esferas políticas do Estado..
Os- nomes dos Secretários que dei

xarão suas pastas não são 'exata
mente identificados pelas informa

ções,' que permanecem' controverti�
das quanto a êSte patticular. A falta.

,
,

de info!'mações oficiais dá margem
a �ma série de especulações quanto
à 1;"eforma do Secretariado mas 3

. ,

'esta 'altura não ·há quem negue que
as alterações são iminentes, só de'

pendendo da seleção- dos nomes que
ocuparão Os cargos vagos, razão pe

la qual é necessário o prazo de mais

algumas semanas para que o proces
so da reforma se consume. As ton

tes oficiais que habitualmente pres
-
.'

tam declarações aos jornalistas con-

tinuam guardando o maior sigilo
em tôrno do assunto, contudo não
desmentem os rumores sôbre as al
terações na assessoria governamen
tal. Ontem coníirmava-se nos círcu
los políticos a substituição da dire·

tOl'ia da COTESC > sendo corrente a
. ,

ver:;ão de que só o presidente da

emprêsa, capitão Douglas Mesquita,
permanecerá no cargo.

Cidade tem

,As repartições, públ�cas federais,
,estaduai� e m�icip'a.IB; 03' est�be

, lecime:rÍtos bancários; .0 comércio e
" �..

.' i'.

'a indústria sediados em Florianópo-
lis' não funcionarão ,hoje, data c0n

��agrada à Nossa Se:r:hora da CoilCel
ção e feriado municipal..

Em apenas duas noites de campa

nha as equipes integradas na tare-
,

,

ia de alegrar o Natal das crianças
pobres arrecadaram mais de 2 mil

brinquedos. Os coordenadores da

campanha alertam os donatários pa·

ta que nâo cedam os brinquedos a

nâo ser para, seus agentes, pois mui

tos tem se apropriado mdevidamen
te dos pr:esentes' destinados às crian·

Leia Editorial "Reforma O'bjeliva
1/
- página 4 .ÀS 17 horas será realizada uma

procisão com a imagem üé Nossa

Senhora ela Conceição, ças.

,
,

Expondo trabalhos dos alunos da

Eiscolinha de Arte, o Museu de Ar

te de Santa Catarina realiza uma'
,

das últimas promoções do corrente

ano. A mostra tem despertado vi

sitas de professõres dos cursos pri·
marIO e pré·primário, que preten
dem desenvolver o hábito da pino
tUÍ"a entre seus alUl'lOS. Com ,a ex

posição, a Escolinha de Arte con

clu� as atividades de 1971.

Escolinh'a
de Arte

I

expõe noMasc

Diretores d:g Campina
...__ 1 \ ,

�

Grande: Pe:,lé vem sexta
•

•

I '

A Casan- ulti:rpou entendimen-

mentoS' com' o BNH, visando assina-
, . ,

tura de convênio pará financiar

p,rojetes técnicos e de viabiUdadé
econômica às prefeitura.s que pre
tendem implantar sistemas de abas

tecimento de água. O .clocul]1�to
poderá ser �sinado este n;tês' e os

munidpios interessãdos' em obter

financiamentos dey;erão' m.an.ter" c"'On
tatos com a emprêsa. �·(ÚI€.� pág..

-.

Os dirigente-? do Banco Industrial

oe Campina Grande confirmaram

ontem a O ,ESTADO a presença de
Pelé sexta-feira em Florianópolis
para a ·inauguração da agêtcia lo

cal do estabelecunento. O Grupo
Financeiro Campina Grande' finan
ciará nl.:' Estado a jn,)ústria o cO::

,

mércio e a construção CIvil, progra
mando I'ua expa.nsão em Santa Ca·

tarina. (Última página .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ílão ri ela
ii lavoura

o Secretário Glauco OHn·

ger" da Agricultura, ama..

li .....anri I R ')11118,ão agrícola
do oeste do F'üado decla-

,

1'011 qu apesar ria grand€'
estiagem ocorrida na região
as lavouras não chegaram
a sofrer' consequências da

nosas. As raras chuvas que
caíram na região bastaram

para assegurar a produção

de algumas lavouras, como

a do milho, que terá uma

colheita regular. Já o fei

jão, muito sensível à falta

de água, terá êste ano uma

safra bem menor do que a

do ano passado. Informou

ainda a Secretário que os

agricultores do oeste estão

esperando somente aS pró-
ximas preclpitacóes para
iniciarem o maior plantio
ele so�a já realizado no Es

tado som-indo todos os pr€!--
,

juízos causados pela sêca,

Segurança
li

na� prallS,
do Esla o

Um plano de vigilância e

policiamento das prnias
c1tarinen.'H:s vis�ndo 'dar

,

segurança ,.aos ba·

esl á sent!o- el ab()',
maior

nhisias
,

rado pOl' uma eqlúpe ele
,

, '

tecnicos das Secretarias de

Saúde e segutança' e ln·

formações do 5° Distdto

Naval da Municipalid:1de ,e

do Deatul', O plano' de ca·

niter preventivo.! sora '·e�e·
cutado ainda nesta' tempo-

I nela e contal'á com ele
mentos elo C0rpo d@ Boro.

, .

beiras "Marinha Colônia,\'l
, ,

de' Pesca, 'Deatur, Prefeitu·

ra e Polícia Militar.

A medida consiste.' e,In

alertaI> e prevenit' os I fre,

quentadores das praias dos
\

excessos e perigos que ,Po-
dem ocorrel'< nos balne.á-

_l�i�,_ �tr,!,{;�.$., d.e.._s!naliz�çª-!>_
adequada e d0 atelldinlento
de emergênc12 nos casos

de afogamento, O 'plan�
será lançado em carátt'lr

experimental nas praias
da Ilha e, post�iormente,
aos, demais balneários 0'0

Estado.

." .

Mas ( voltando a noite carioca não
) ,

posso deixar de falar do ZUM Zum, a

boate que leva todos os jovens ao quase

transe com o som e jôgo de luz. É bom

dl:t6f1 que a tal da cafona IlJz preta não

ma i!; se vê em lugar algum de bom

gôsto. P,:.Iis bem o Zum Zum na Bara-
, ,

ht Ribeiro, é o lugar da moda no Rio,

E) diga-se de !)assagem, que está resis

tindo ao tempo - há euase . dois anos

tem a pre'er4!ncia do "beautiful peo

pie". o Bi:'teau já era. Agora está mu

dando de decoração p�r,3 ver se cen

segue voltar aos v�lhos tempo.s. E o

mesmo faz o Jireu,

e CHEGA DE RIO (ao menos por

f'nquaJ1tô).

PAPO ..

Prefeitura
asfalta'

novas tU,as,

..

A Prefeitura Municipal
"

já iniciou o s€u programa
de asfaltamento das ruas

da' Cidade estando cOll-
,

cluídas as obras básicas da
.iosé de Anchieta, próxim a

a Escola de Aprendizes Ma,

rinheiros, a primejra rua a

ser asfaltada dentro do

programa. As ruas do Jar

dim Atlântico serão' asf3l-

1adas logo a seguir, � obe

defendo a um esquema de

prioridades �laborado pel a
Comcap - Companhia de
Melhoramentos da Capital.

nR� a
,

de bachar'éis: Gallotti· é' atr

,
,

,

Papo qUe aco.nteceu. d.urante uma

prova' O1'al do Judi ciál'io C Lvi.L Eu ouvi:

ü prnf('-ssol' ao aluno:
- O quP. é penhora?
E o aluno�
- É a.mulher do penhor ...

UTILIDADE PfTBLICA

O PI'éfeito Ary Oliveira

sancionou na tarde de o.n·

tem leis declarando de

utilidade pública a SOcie
de Promocional do Menor

Tl>ahalhadoT, órgão presidi
do pela Sra, Dayse Sa11es,
e a Ação. Social Paroquíal
de Capoeiras.

•

Com a oelebracêo de missa em Acão de Grncas. na

Capela do 'COlégio Catarinense, às 9 horas, SPl [10 int

cíartas, tlp� as solenidades ele colação ele gráu dos bl\

charelauttos em Díretto ele 1971, do Centro Sócio-Eco

nômico da Uníversidade Federal de Santa Catarina

O programa de formatura prevê para às 10.:30 horas

oração li José' Boiteux, no Curso S(�riHdo de' Di reito

A cerimônia de colação ele f:?:ráll esí R prevista para ÀS

20 horas, nos SúJóes do Clube Doze ele A:rÔsto.
A Turma ;professG!" Daniel Barreto elegeu o ex-Se

cretário da JÜstiça. professor Norberto Ungaretti para
Paranínfo e o Ministro Luiz Gallotti para Patrono

,Homenage�s,· de honra são prestadas aos Professõ

res Henrjqlie St,6clieck e Waldorntro Cnscaf�s, enquanto
o tuncíotrrirío Américo ele Oliveira tem 11omen:W(lrrt

,

admtnistrat.ivâ. Homenagem póstuma fi dedicada ao

ex-colega 'Lui,z' Carlos de Mello Saraiva.

•
do, Ester Fernandes Euclides Eagatoli, Euclides Ma-.

,

dureíra Júnior, Felipe Boabaid, Fernando Leite Stodieck.

V'(�'nando Medeiros Beck... , Flávio Hamilton Bush. F'ran

císco Alh�I'Lo� I�hlb. Franoísco Koneski. lr� ancísco 001.

tr.rcti Francisco 'I'ridapalli, Genival da Silva, Gerônimo:
I

I
•

Machado, Gláucía Oliriger, Hans Joaquim Goprmg;11
I ' t J

Helen Nader Gomes, Hercílío BerLo}c1i, Hércules José j
1 \

� , � •

do Vale, Iran Wosgráu, .Ji;'lime Gustavo Brossetnbacker; ,-

Jair Borba Joào. Manoel Borba Neto João Pacheco li'i.-
, ,

.Iho, João Roberto Dutra,"" João Vicente Gomes Filho;
José Mendes, José Silva dos Santos, José TrÍllda 1

dos

Santos, Laureano Bittencourt Júnior. Leonardo' Noguet
ra Ramos, Lígta da Graça Luz:' 'Lourenço Brancher,
Lúcia PéJ'ico, Luiz Carlos Frevesleben, Luiz Dera 'Bruna,
Luiz Fernando Sirídakys, Luiz Henrique Bezerra, da

Trindade, Luiz Bahia Bitt,ellcourc; Marcily Souza, Marta:

Aparecida Simão, Mário Freyesleben, Neltair ' Pícolloto;

Neiy Quint, Nelson 1\.fend�s. Osvaldír José' de Lima;'
Paulo Bastos Abraham, Paulo Mendes. Paulo Roberto.'

Ferreira (Orador l, Pedro Pereira, Regina Haviaras \\70s.

grau, Renato Heusi de 'Almeida, Ricardo Cascaes, Ro- I

dolfo Joaquim, Pinto da Luz, Sanüídes de Amorim, Saulo
Liberato Heusi, Sérgio Cherem Sehneider, Sérgio Lo- "

peso Silvio Feibe,r, Sônia Maria Moritz, Taiana Curlín '

Gôss '�im Ornar. de
.

Lima' e Silva. Trogíldo Pereira,' r

, , �
.

.

Victor Ra-rnos 'Rosa', Wilrnal" v.aí', fl �é1ia Anita Vivirmi. '

,
,

.0, .m�u amiQo o éx-colega de, Facul(la,de
J�a)n de Bourbon, posand<), co� um ma·

cacão da Cashb(lx. Falando em Cashbox
,

,

a 81lkó e a Fi,al1cé· estão v{':nde�do u

in<:re.melltadas eamisas e ci\nlisetas dtt
\

. , �

malh,ils da própria

, Ós "Bachareia'nd0s deste ano do Curso de Direito
� ,

são, Adaír Lima. Adernar Cirimbellí, Alfredo da SHVH,

Alfredo .Zirnmermarm...AlJredo Koerích António João
,

.. I ,,'

Martns. Jntônio, Romeu Moreira Fi-ho. Armando Prade,
, �

.Nrma:q.q� 'Maciel, Arno . Buerger Filho Carlos Alb�"'to

Zago, 'Carlos Cesar de Souza' Carlos Chevalier de Cas-
'. ,

toro. '(:e1so W:l:ggers, lDa1mir Magnani, Dalto dos Reis,

:Daoiel SU;va. Den�se Nascimento SaporitL Djalrn� Mon-

" I"'- S
•
,;

..
f

•

comemora o 18
da família & 10.;" .al stras

..,

a I "

MAIS

Mais adiante e cOm o mesmo alu-

no.

p
a que é navio?

É todo aquilo C!,ue flutua.

Quer dizer Que aquela matéria

fecal que, flutua na enseada do Bota

fogo é navio?
- Não, profe-ssor, 'aquilo é a Úni·

ca coisa C!ue flutua e ,!ue não é-navio ...
É bom dizer que OI aluno está no

4� para o 5� ano de Dir&ito na Univer�

sidade Fcd(�ral do Rio de Janí'iro,

a I .,

PQi.s é, o Fio contJnqa :lá',
'

sújo, .

cheio C1(� .lama e grilós, (-;;ide coluna df>

ontem) Mas não é só de c.oisas d'esagra
dr-hteis ql1e êle ',vive. Por ex�mplo. os

bares e boates. l!:les estão legai.�·, cheios
de gente bonita e maneira. O Zappelin.
conhecido tIQ catarinense apesar d€

, .

pnrerer um Canecãozinho verde ,tem
,(

.. ,

um dos melhores choppes dà 'Zona Sul

e uns sanduiches super-incrementados.
Cclocaran1 uma porta de vidro para

sf'lecLonar ,a freguesia, e conseguiram.
" Pm�d entrar lá o cara tem de passar

,

por um porteieo -- o Osiris elos Chop-
I

pinies - � pel(l tal 'porta. E 'assim a

il'iagem' é feita e a, frequência salva dos
I

olhares p 'comentários dos· suburbanos,

JÁ QUE O AS- UNTO"

Já que o assunto é Faculdade de

Direito, a nossa, a partir de hoje a

noite, fará mais 84 advogados. Quer
dizel' alguns serão "adevogados" ou-

, ,

tros "dvogados" e Urna minorja aovo

gados. ..
'

C'OM A UNIÃO

'BLUMENAU ,(Sucursal) - O Movimento Familiar

,Cristão> dê 'Blumenau estará promovendo até o próxi
..mo di'a l� um"a: sé�:e. de palestras sob o título ."Família

e c'OIJ?:upiáade'� em- ,,�omemoração à Sémanil da Pamí

Ji�,. ,,(j, ; ...I

As Ralestras serao orientadas por casais pe. Len-
\ centé� : ao ' �IFC\" de Blu,menau e tem como finallclade

,
"

te�let.i:r; !5ôbre o
a família de hoje; ,dialogar sôbre a 1.'a-

.tníHa" Br�Heira, blumenauense, do bairro e sobretu

.,(lor sôbre ".a ,famff:'a 'e comunidade a que eLida indiví-
,

,

·',d.uo ,pertence. ,

.' I' .l.

, ",Contando com 'a colaborac;ão, do Depa1 tamento ch'"
.'

'

Assistên'da Social c;la PrefeituTa, as palestras sel'ão

'proferÍdás em ,divetsos centros sociaiS ele Blumennu
"

.

cqjà ,programação é a segutnte: Hoje às lDh30m na
, , ,

,

:-Escola A.g'Tícofa; amap:hã TIO' mesmo horário, 110 Cf:n�

tro Socifll �€dro Krause e Garcia Jordão; dia 10,' às

19h30m na.' Vila No� e .Ararangu�. e ntnalmente no

mesmo 'hor;i.rio� do dia 11, palestra� na República A�

gentina e Fortaleza. ,

CAlvrPANH�
A Cam,pànha <il.os � Menores Trabalhadores da Pre

feitura, de' Bltullertau prossêirue obtendo apoio do 1:>��'
. , ,

vo daquela didade.
-

,

A iniciatIva consols'te na venda de jorna�s e revis-

tas doados ;pelo 1?0VO cuja �enda reverterá em bene

fício dos MEmores .TrabaIAadores visando ofef'f'Ger-lhes
, '\ . l

um Natal ma.is fe1iz. >

)
,

ENCEURAMEN'fO DE, <;:URSOS '!: I ,

No último' dia ·5 -foram 'entregues Certif�icados de

Conclusão ele Clirsüs :Pré-Pr�fjssionais Femininos em
\

cU versos Centro'p, 'Sociais 'de Hlwnenan. {i ,}
.

,

,

\ '

E OS S BU IA' 8S CQm a união de duas da$ mais tra-

famílias blumenauenses-

Zadrosny - uma transa dei-
didonais

Hering e

; ·
,

E os "suburbanos deixaram de apa·

re<.'er por Ipanema, leblbn e arredores.
É que 'com I} de�mor,ané�mento ,do Ele·

,,�do da Paulo de t:rontill, ,os· caminhos
que levam "ao pa':a,�so da Zona, Sulu,
tornar�m-s;e difíceis' instranspóníveis

.' ,

,té. Por uns tempos o ./honlus ipan•. '

mensis" tér ii s{)ssêgo.

xará muita gente em pc>lvorosa quan·

to à eleição do' próximo Prefeito de

Blumenau. A família Hering indicará o

candidato a Prefeito e a outra a Vice

Prefeito. Tud,y pela Arena.

Enquanto isso o MOS está firme

com Jaison Barreto: que reúne sim.pa
tias dos doi!'. partidos.

, '

CORRE ... COM

I,

·

·

·

·

.cm
�"

(PRONTINHO' PARA IR, AO FÔRNo I
• I E r I

Em GERMANO STEIN v ..

escolhe o modêlo' CONSl:JL,
na côr de sua preferência,
dentro do pla,no .'que m.�hor
lhe convém e' GARANTE,
um Jar:ltar Festh/Q para o

seu Natal, com um '_
,

GRANDE, PERU DA SADIA.
�VAI LÁI'·

"

'.

(,

o
JOINVILlE.fLORIANÓPOLlS.BLUMENAU.MAFRA.S, FRANCISCO DO SUL

I

E PARA TERMI!IAR

I
"

ALIÁS,
I

B para terminar, um, negoclO que

há muito tempo ando ql..1erendo diz.er:

desculpem minha ignorância, mas não

cnténdo bulufas de poesia - principal

mel}te a elos chamados 110\ íssimos. Acho I.

que é um troço essencialmente própriO
do autor. As vezes me perguntam sôo

bre êsse ou aquele poema ou poeta:
eu digo que não sei ou arr1'iCO um pal-

I

pite. Na realidade nem abri o livro
,

ou li uma única poesia. Não procuro en

tender porque trata·se de lJm auto- cur

tição do .poeta. Ponto.

" '

Aliás '1 falando no desmoranamen·
,

to; o neg?cio foi incrível (todêls as r€

vistas e j�rnai.s já m9stram e re�nosti'a·
ram). O c�riooa 'está ,com uma iabia ter·

rível: nào �m!yjs quer passar por baixo

dos viadLl�os e perim€trais E o negó<
I

cio fica prá morrer pois quase não há
, ,

uma rua 'no Rio que não tenha uma

dessas obras. Cmn(). cOhsequência os en

garrafamentos triplicam ou mais.

I,

"

-

-- -

a •• ,fIM' 1'"'U , III

,.
,

I.r

,lO ,11,* LT A..- ERGi COM. E IHB.·DR

EDIl BRITADA
"

Tf'nJO.s para pronta entr g:t na ,pedreira ou nc local da ohl a, pejo menor preço

F'lorian{lpoHs

,
I
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JI S fortes chuvas que caíram ontem em: Washington .Rt.:;ENCONTRO
obrígaram que a cerimôni,a.', de reeepcão . ao: Presidente "

,Médi��i' S8 realizasse no intetlQ,r da Casa Branca e' .nâo
" "Em seu díscurso de' agra,deciment.o o Presidente

nos �1"it�dins na 't'{'sid�nca ofir,üü do gcvêrno
'

Bortp,' , �éc1i('j,dísse �1H� OR :rrroblema� do presente e as pers
arnerteano,

.

contorme estava '·'Pl'ogtR'tl1mio., A gttli1"'�.ff:ra
"

,Pt"lctIVfl;:' do tuturo "tornam êste reencontro o reen-
festiva,.,. 110 entanto. foi preservada, corn' � Presidetl1\€ çoni• ,do l?rasH f' rios F�Rtacios' Gn;rios. na pessoa de

,'Méclick sendo saudado com entusiasmo:" S�) � Ptesidentes, ele' transcennent,aJ 'lmpMtâ-ncta para
Depois da execução dos Hinos Ofieiaif;' dos dois", nosso 'povos".

,'PgíS(�SI, os Presidentes NiXQ11 e Médici �rlli:)ll\!'a:i"h 0'3,
"

'. Foi f.> seguínte, ° díscursrr do Presidente IVférlki na
seus I lugares diante dos rnícrofones. tflntlo então o Casa B','+Hlca:

'

( t" ,

rnandatnro norte-arnertoano nado 3,", boas: víndns ao
'

l, 'ISenÇilor Presidente.
seu colega brasileiro. / "�F�;i, com grande', alegraa e en10r;fiü que respondi

F,11ks,ell discurse Nixon revelou o conheoímento ela ao; 'ç(l>nv�te de Vossa Excelência .para vísitar: os E<::ta-
, teali�a,de, do Brasil atual, �c�ntu.ando ,a. �-rortl.ltlid�e, I dos, -qnidos, da América. Pareceu,-me esta a mais feliz
,da VI�1.t.a � agradecendo a WSl ta de MedlCl. .: ':' das. opor,�unn'da.des, não apenas para reaürmar velha
,

+r- .Irnportantes conversações estão em ·pauta .nos e s'eg1:1r� amizade. mas . também para 'encontrar' as ba-
.' próximos dias -

�

afirmou Q presg:lente' Níxon. ,
..Quero ",�eS""?lB nÔ\TO diálogo, .frat.ernal, franco' 'e ob:i'etlvo entre

,"(Ille -Vossa Excelência saiba que a sua visita ào nos� va do Brasjl..
so País não poderia ter stdo em momento màis, ipl,': '::,' I:Neste tmportants momento de �u�s respectivas

. portante no ponto de vista de' amoos' QS países. E�t�- ,',históría,s,."naciol1ais, nossos países se encontram em
'Te � partindo para uma

. vi.sita. a Pequim e � ,Ull��O, $'9_' ", �oss.:s : pessoa's,' desejosos de estabelecer, ponto 'de
'viét'i.ca e antes disso consi�ero ,\ de 'vlt:;f!l ,imno;rt5,nr1í·a. ,.,part��a' para a I?ài��, estl;eita

I

colaborar-ao do futuro,
'converS9t com os nossos amigOS mais' chegados;' pelQ ",Os: prohl'emas do pt�sente e as perspectivas do futu-,

"menos J os dois p8 íses maiores.
�', I,

'

• ',. ,,'

ro ,t,?fnam êste reen.contro de excc'Oe:onal imú>ortán-" ,

,Afirm�u Nlxon que "as convel'sa,�Ões ,com, ryaç6es, ,çili' pá�a' ,nossos povps. Nossas relações pacíEic;,� têm
da Eur0pa, com 'o Tnpão: com o Can�dá' e à�Or:8; �om �. . ,sé �aI?-ti.do ihalterálVeis e nossa amizade as canso li·
BrélSil,. Brasil o ma10r país, dá Améri�a :do Sul', são' 'dou,- �� momentos e�treinamente difíceis,
,_

' I,. � �',.., '

p:�rte dêste processo de (:o.nsultaJ, A ',su.�', pl':esenq� }gà:.. �,':"�. chegfldo, agor'a: o momento de edificar sôbre

!!l, - prosseguiu - .pr.o�1ci�r,á a 0n:o�t�mi�a�� 'q�lE�, eu.: . � te:-reI_1o de�ta amizade. Com êste objetivo, que sei.
,esperava de discutir com N'Ossa Excelênma eSsas. :vi-, : �er ,�t@mbém o de, Vqssa Excelência, é que me ,valho
s�tà� que .farej e tamb�m, Q,iscutir. o}l�,fos.'a�s1i�tos, '1�,:: I �ª" a;co}11ida e da hospitalidade dêste grande País. Nos
t�portRI!cia para os ,nossos "dois paíSel;l"., " 'f," sas relaroes, nos anos vindouros, não poderão deixar

l;
•

--:- �S'p8�0 colher. a� �\l.á,t, opini�É)s' <sqbre '.
as ': r�ela� ,

"

"

,cl:e ,réfletir' as promeS,sas e as incertezas que se acu

ç:ões �emisféricas. p�is' como 8S, 'El/tertGyões do m�tnrlo' I n;lU�arn. p'�rQ. a· segurqnGà internacionaL T::nnnouco no

ér,hontl'81Yl-S'P inevitàve1mente' voltadal ·.p�ra . OS·" V-�lri.oS'.". -'ôPt'ão , ..
deixar de ajus�at-se às novas realidades mUrl

pontos' de crises do globo,. e,:' por exemhlo; pa,ra' u:s' .vi�,,; '/ di3i�S e' áo, estágio de: evolução histórica de cada unl

�'jtar ql1e farei a outras partes do "mundo,,'riós dQ Es�
"

dos hossos. países.
'-

,tados Unidos da América sabemos que nós'so's' a!TIi,g(ls
' "Não pode a nossa pOSlçao ser a mesma diante de

,mais chegados, Que nossos aliados -�ais nrnvil'n") os', e."- �o�os
'

os _problemas {internacionais, nem é isso que se

,tão neste hemlsfério, Damos a Vossa Bxc�r�ncia· as espeta de' nossa franca e leal amizade, Esforcemo-nos
b,oas vindas, como grande amigo· e grand� � aUadc' há 'contudo, para que nossas políticas sejam convergen�
tantos anos. ,tes, ,sem pretetlçle;nnos a coincidência em "todos os ca-

Prosseguindo em seu discurso, afirmotl.' O PhÚü- sos.
I

dente' dos Estados Unidos: l(� Brasil de hOJe, em pleno clesf.;nvolvimento, acei-
- Senhor Presidente, aguardo também. nQs�as tà o ·desafio da :história, que lhe atribui crescente 1'es-

conversas, em face do enorme sucesso que tem tddo 'ponsabm<da.-.j� no cond�i,to das nacões, E com esta
Vossa.- 'Excelência em vosso, GovêrnB, em constMli.r-, a COf'vic«ão e espír'ito de ,fraterna amizade que venho

. .. � . , .

,ao.. en�(')ntro de, Vossf\ Excelênc�a, "

"Senhor Presidente. SeJa êste primeiro momento
Ó móB1e'ntp de, fé e confiança, Fé no que haveremos de

con�tr!l}r Jl:lntb,s ,paI'a o l;em-estar, dos nósso, C.Qvos e

_, cOl:lfiam�a ',com,tirl)' 'nf.l, causa da Juc:;tica, ,(lo Proaresso
e, df)�', �<à,Z, ,"É' es1'fl> a{ mensagem ql�e trft�o. do povo hrR.�
silefto '�' de que' peGo :se.ia Vossa Excelência o alto in
térprete junto ao' lilOVO amenicano';,,

" ). ,. ,

'

. );'

economia e o progressO que tem ca1'acteri�ado o Brasil
d11rélnte ê<;:j'e nerlodo, Há que - prosse9:'niu - escre

yendo't,sôbre êst'e Sl1Ct'SSO ° tt:mha charn:1do 'de "o mi

lá,gre brasileiro". Nós nos congratulamos e quet�mos
'Qlle Vossa E'){ce]pnr,ja saiba (111e !,odo ° 'I')O\fO d€>�te
País, ao o)11'a1' para o grande vi7Jinho do Sut tr{l,nF;fni�
tP. os ]1wlhol'es voto� a todo (,) povo de, seH gtande

.

País, 4.g..�ag'G(;O a sua visita nesta oporturiiclade.
'

'1' ••

\

•

t .

'.

<., '(,,,
......

"
,

,
. ,

•

,"

"

'" • '.J-"I ,(

Campanha já' arréêadou
mais de dois mil. briRqU,edO��

,

'...
. 1,.

'I
I 1 \... ';'''", v';g"}��;'{!J,�"

Nas duas primeiras' noites de coleta, Antônio . 'Di'6 Mussí. Melai ';L�ar)-:.l.)sma�
a campanha Um Brinquedo, Ue Sorriso Cunlia' 1(id;:ll Barnos, :t€(ll�).I'tà.' I�Úveira
.Já réuníu cêrca de dois mil brinquedos, Padre' Scl�Úll�r, ..Felipe ,SCllr:rácit;\Cohse

,

".,. 4C

Iheíro ty,ta .(t� !fl'aj 8 no, Deod�·ç'v.�J'21·{)niJ
,
'mo Co()1�10 � f\lvar'o, , dr. Ca ..rv;<,JQd>�,"SfltP. ele

Setembro, . Mareçh�( Gtl�I�� IÍl��'�' A}ei.
preste Palvà,e ,Hio·;l3'i'anéo". ;"',.:·t,,,,' ,

Ama'Ilhá .s�rão' yisÚad'�s,:";iil�, l�� Afmí
, rante Al,vjm", Fe:1'l"t::.iru' L_ima:<Jt�·pa,�9.:' c"J.l
: les VitQl' K'0ndef, Luiz n(�lft!!1(f. ,Al,vf'� .dE',

, � ,
I 0J"'"I � I

Bh to Frei" �"��!isto, �aüie�' pall�aJ
Al tamiro· ," Crl.�inJ,al.ães, . GeTfllanQ",.,\J(7rn�

� �, � �. .... 'I" .., ..

dhau�eu., SOUZá' Franca ' BOC[!iIJ1<�&:, :iU)Í·
)(.. \ '

• ., '<I ._

<
lio l�ei,ra,.; At�nr-:!:1s :r�QmpoY'JSki,:�J,,�lI�
b,::ns,·úP Al:r,ll(;t::\ :f'�,amqs, ,8" 0_\ I,m�;b -::Uhn'j
• .' \ , � .. '... ),, I

' , ç"�"",,«Io�..J' �'-Jarmn CopstantJ. '

.. ,' 1,.,
'

. ", • .:;t... II I �' I "R � f' I, < ,I;• , ..�, .� 4,.(., .... �"1
•

( "'I. t'�i:i '(It�.
..

'
, �.,,:." '. '" jI,!� .�:f�·,.1 ...::.� ::!>'. ;�t."

I.� .o,i#��� .. :<��:t� I .' -"<1,-,' • ..,i;\, .

ALERT.t\ " r
;,.," ••

ns' C00rcten�clo. es' ,dd" 'ca:;np'nn.fi'��f!m
Brinquedo' 'U�1 SOT1'i�(),", 'estão '" S���\t�p·
do à populaçao no s.entido ',,,de ç:]uei;n::to
c1istllbuam nada. a pe�s;)?s:''i15,o';' ref1f�lo
nndas com"o movimento: Es�'1arecen":�, à
à corr�unidade ,que ·existem aJ.g'Ulls indi- iii
vlrll:os apiicanc10 o "Golpe àq Brinqi!e-j �
do", que contam inclüsi\re com me'ho:resl
para arrecadar os objetos, Te'cuperá;Jos
e vendê-los. Fmaimente, letnbtam átr,re'
les que quise.r:=-m participar da campa
nha 'que entr'eguem os- brh"l'll\edos f-{O
mente às equlnes c.oletotn', \ ;:) são fà-

I

ciln:ente identificadas.

•

,flgn em
rstimulo
fiscal

Decreto
.

do Governador
COlombo Salles determina

que sairá com', suspensão do
l'CM o trigo em' grão '

Te-
,

'metido pelo produtot- até
< , ,

o Ilmite, anual de ,12 sa�')s

de. 60 'quilos, por família,
� estabelecimento rrioagei
ro situapo -no Estado ' de
Santa catarina deviéiamen-

� ,�.

t.e inscritos .

com'o ,çontri�
buinte do ICM, em "c?rlcli
,ões qne ° ato eSPfcU;iea.,

garantindo ,o sucesso da promoção elo

()Jl:1be J)o;ze de Agôsto, -, ° ESTADO, 'l'V
Cultura. Rádio 0U:HUjÚ. Anita Ganlbal ;'].

• I
•

� ,

Dália da, -Manhã e Gran Meta Publi-

,ci�,adé'.". '6
'

movimento, que js 1 ecebeu
rl,<'I!��;'f:i r� dfl' ��'" nel'a:s entidades de cara

.ter 'filantrópico; conta com' a colabora-,

'GalO do Co�o. de' Bombeil'os .e do 5° Dis
'tríto Nnv�l. Um veículo do Corpo de
- i' .. ��" � .

,r;;or' ');' r:s' c�)m, Sllene alJf'I'tH antlnein

o, cortejo" do,S veículos enr,ítrregados' (lp
a,rreca,:i!n:, 2'3 brinq,uedos. "

Bôlsa"vai "

eleger" :
conselhn

,.

> '.>. A c91eta. é ,realiútcla por e,qllipes pá'!'',.
,

ticipanrec:; da .Ginkadoze e contn com 'a{ , .

, : 'particjpação çlo Cora! Gel")te Miúdq ?e
, r� assOci.aqtos do G,lttbe Social Paineiras,
�hqmmto as eqúipés arr cad8.!TI Q'S

, l;H':t'1.quedos>' oú'1;l'a eCluipe de senhoras
da socied'j,d�' dá' Capital iniria a "eeu"

�
",

-'"
.

peração, dos brinquedos, Nessa última

équipe, ,pona Ruth Hoepcke da Silva

juntamente com outras senhora:;, vem

.demonstrando grande habiiidade na re,
,

cuperação dos brinquedos.
A Bôlsa de Valôres de

FI,orianópolis 'realizará . em

sua sede na próximfl sexta
feira a eleição para a for

mação do ConselJ-.o de Ad

ministração do órgão para,

o biênio 72-73, e eleição do

representante das Emprê
sas de Capital Aberto jun
to ao Conselho, Participa
rão da eleição a8 socieda
des corretôras inscritas na

Bôlsa sendo esperada fi
,

reeleição da atual adminis

tração, que tem COmo I)re
sidentc o Sr. Eurico Hos

terno.

Hoje à noite as equ'Ípes en('':)r1'eO-:'H-lfls

pelos coorden3dores para coletar brin

quedos estará '�:JtmlDd9 nas se'?, l'1in j'es
vias públicas: ruas Dom Jaime Câmara.

NESTE NATAL FAÇA MAJS ..UMA CRIAN'ÇA SORR'IR.
JURAMOS QUE NÃO DOI NADA, BASTA VOCê ENTRE
GAR BRINQUEDOS NOVOS OU RECUPERÁVEIS ÀS CO
MISSbES QUE OS ESTARÃO ARRECADANDO A PARTIR
DE AI\�ANHÃI SEGUND,,,_f':EIRA ÀS 20 HORAS. COLA
BORE COM A CAMPANHA "UM BRINQUEDO UM
SORRfSO",

I •

,
. '

/

, ..

, ..

'IJ- .,,,

.

J •

I'(�.'.:t ���!'

"

" i 'fi.

,\;r� • ' .... ,'J •

,

"_,

Melhor que dinheiro.
Para você, em todo Brasil, comprar,

VJajar, usar se rVlços.

Pagar as despesas só no mês seguinte OUfJ
em 4. meses, sem qualquer acréscimoa

A rêde de atendimento 'do Cartão Elo é enorme:
, mais de 40.0QO casas comerciais.
E são participantes' do Cart�o Elo, o (

,i
'.

�
"
ü

Banco América do Sul, S/A.
�al�co A'ux�llar de São Paulo, S/A.
Banco Brasileiro de Descont,os, S/A.
B'anco Comércio e Indústria da Par'aíba S/A,
Bànco Comércio e Indústria de Pernambucoi S/A.
Banco de Crédtto Sergipense) S/A. \
8anco ç,ie São Paulo, S/�.
Banco do Comél'cio Importadol', S/A.
Banco do Estado do Ceará, S/A.
Banco do Estado de Minas GeraiS, S/A.
Banco do Estado 'da Paraíba, S/A.·
BanDO do Estado:do Paràná, S/A.

Banco do Estado de PernambucGt S/A.
Banco do Estado de Sãa Paulo. S/A,.
Banco Geral do Comércio" SJ.A.
Banco Halles do Comércio e 'Indústria, S/A.
Banco Industrial de Pernambuco, SJAIt J

Banco Mercantil de Descontos, S}A. , .

Banco Mercantil de Pernambuco, SJA.
Banco Real do Canadá, SJA.
Banco Regional de Brasília, SfA. )
Banco Sumitomo Brasifeiro,.SjA.
Banco Tozan, S/A. ,

Caixa Econ.ômica do Estado do São Ps..ufo.

I • elA.' NACIO'NAL DE CARTÕES DE COMPRA
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-'.,.

o. pedid·� •• cI�míss�Oo .d. p�f.�r +I,çã-·
•

� .:, ',o �
• ');.". li'.

• �,de$. Abreu da S�r·.t.cia .0. Ofs.Í'J;V,�Iv,im..nto
.

' , " ,", I·
""

ECQnômico dt>' E,sta(4) p�.r; '5�Íl�I,r o: Ti-
'do' 'ii N,oformii ou 'r"Mn:a�eiàm.l1t. ,�..

'

.• I��·ns
.; . � .'

0"

: : I;' � �,�

posl'os d.a ass.(':ssQria'.� :Goi�,rn� q�.,' m�u' 9ra-
o

•

,.

:
". '� , �. .'

•

_. � :: (
'.

,

.
do os esfvrces �� 'St. Col�� ,�,II�s)' .�nd'�

,;. jl:. I,
;.. não conse'9uiram .se a"�phl'r d,a ,,,,;.neirél' d�
s·eiávt'i .$' c�n�íç� ··.t;'·ilV�S �,�'s q�·i's· 5�.; ..��

.

'. ', ' "� . .>". .,

:

,-

. l� �,

ve p.autar 8 ar.ão' �I'ctministt'ativil 'cio P�.r
.

-

� I ).' .;.... ', �"�"
Exe-eujj�o. Ãs �Itfi!rac"s' no' Secretáriildo � e

.

i . :- ,:' � ..
" � �

.

,I

em alguns P.osf,o's d. �gun�� escalã� 's.' ;,p��.-
; ,

,
.:."

.

,

sentam aos o.Ihos' ;da' op�niã� públiu c�"'P'
. �

, '\
"

.-

uma necessidade P\élr,�: 4Ilu,'" • 'em,penh•.4{u.
, • I .' 'f' '.

- vem sendo dfi!S��!O.í�9 'P.el� �ove�"d��.' ta�.
.

•

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

to Ua área admini�tratjV'a, cotno no �tor p.q-

lític{" obt'enha os. �sult.a ..�,1rPtositivts! derit�, ! '. � : (.
"

.' ,� � 'J

'd0' (:urto praio. que o Sr. ÇoIO;01� Sal.les. , os
r

'
: • :i"·";...;· �

cf1tarin,ns(>:,; ,s�ram.
'

'!< ,..xoo,r�çiQ �� �ntt:ál"'i� ct. bes,n'vttl.
l \: • I '. �T ':; •

.
.•, ,

. ",mento, veio :c�nfi,.mar " pl"nâ!"'�t�·.' �q",_ilo

que �finnáv'am� há ·vádos' m��.si �." .
.nOssos

•
-

-; • ., I ••

edit'�ria,is� C(tizelld� '5i�re ..��� �� :·:aJrito, .ria

�ss�'s_sori� g�v,r�a�;�,t'Ti� ��,.• '5"/'" ·dd s�.'
'�,'" 'Aldd�$ :AI;I'h�u. �o' .;c��� :;'�, ::S,:cr"�ari�.s �,"

; '!' "
,

,':- ; •

:. f, � f
" '

:' I \

'Gov,rn4ld�r : Co,iÓf!l�9 S'iI:li�s:' n'�ó: .,Hmina '�cl.
·t,alm·,lIt�

'

.•ss�s '.div�i9',hci�S) '��s' �,r�ur�m
s�tôr�� 'J'�e; .f"�or�> s-�m m.l1t�� ,p�:�,,�m�n,-

� � I... t : A",:
.

"

t" .-t-rit,s d ..d�.ra�os, 1mt�, si, ,: ��p,Ja,," ': ,
.' " , .,;. I ,", . t.· � f"

.' •

1, " ,.; ,

��is'�.n�·ia I

(j, ",1tI· irt�uí';�co
.

�,sí;�mpass�
com as ,r'.�� mais .'tó�nt�s d�/ 'adÓ';i"'istr,,-

.�.. '1' ._� \
�

.�\... }'. i
'

','

V�m erescend,o, de a�o pal'a �n(), a. in

fluência d.o :�a,nco �egional .
de Desenvolv'i-

,\ ' , "

menta do Ext�emo Su� CB�E) H.a, expan-

são das árt:as de· pro'dtiçao 'industtia� e

rwai. além éla assistênaia que ,p:rf1st� :�
oult'os sêtol'es' püNicos,

por intermédio de três r>epar.tamen,t'os
os de Crédito Industrial, cj.e Cp,éd,ito Es-·

,

\

peciR� � de Crédito Rura,l _:_ esse, gran.de
,c (' pr1pnc;qôo esh3béle"imellto bancário. bem

'open.do, com ·resultádcs. cada vez m-ais

L-'lJ� (;..";;:"1 \l0�, nã ('::Ji_'�jJHülCação rurais e ,81n

indústÚas érn. fill�nciaiúbntos tut:�.{s' e ém
, ..

..
' .. , .....

'

outras modalidades çie' G,i"édito, dentro ,do

àIl1bit,o de suas finaJidades és�cític�s,
, \ " ,

", : " '! ; '�'.. '. �'.
. Pela, Agênçia de Sa'i1ta:, Cat'ari..na' é Patticula,r-
mente de CitRl'� pbJ"tl'atial"-se'de,s�toJ'jde

i '.
j •••

�\tiv.idades ' pi'oóuti\ra� . 'c.ie"Ii.ma-is rec'enté."or-

g::nização; o é��í_m.ÚlO, "fi��íl;eifo,' �p : d��en.
'vaIviine'n t.o ,da fesba,··�,�p )mcp�,tr�r,�e, u:�pa
das púndpais ,�oritê�{i· êie:i:7 'ptoy:i:rnento ' 8f:�0�
nôrr:ico· em', clue' éstá/int�l'es�akio'.:o ,:'áov.�i<

,
,

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

..�' - �:'"
no dO ,E��i.:1qO e';;pai�� ,4'q�,l ··a,fl,llenl �$; at,��)-

,

:\ '. '�' \ v:'
. l' '

, ,"'." :
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H.JLTA REDONDA �lELHOR.i
lSEUS INDlCES E�l 19'j'1

�

it• U�fna de Volta,. Redonda produziu, 'no
..

periodo de j aneil'o ao novembro dêste ano,.
um totàl de 1427718 toneladas de lingotes

, "'.

de açe> superando a ma·i:ca, obti.da enl,

igual período do ano passado em 4,9°'0.
Fo!: tan:bém maior neste p-el'Íodo a, ' )::)1'0-

dução' cie coque, ô71 018 'tonel.ada·s,. a -cie
fe:'I'Q' g�lsa com, 981 93� toneladas.", ,nlais'
22 7801;) � sinter C0m 786 753 t6neladas

\ mais 13 014t).

f-&eg',isb'ou-se. a,inda sensível ?-umento p.a.

produção de lamine.dos de a,ço, tendo, o

Lotai dos 11 mese::: aLngicio 1 028 600 'tone-
l ,

• ,

, '<:das, sigm'l'iéa,ndo,' 2t6sim,' ·acl'éscirno', çle
m,hS de .86 8UO tOI�elada� sôbre o do. alfo

I �, ..
' •

anLe11U1" ou seja 9,7°/u 'em termos de per-
, , ,

ecnLcLgum. Até llovemh"o,' o pl'o,::.iuz.Ldo: em
t \ •

laluinadus foi. qüa '::ly ,sqperior à produr;ão
I" L,' ![n emo de 197U, q1..e foI de 1 046596

\I
' t"

toneladas.

,
'

IvIcreeé j.gualme���0 o,.llJ�L:aL.l\le� a �,roc1ução
"
,,' de trilhos que j'_;USOU 'um, GlUI:n�ntD ,de.1��8�o,
'com 51 fi04 ttmelad� s (;ont�'a as 21 629 to-

. '

.

.

:neJad(l� do a.r�0 P�\::;s;ldo: '0: 'votál de, ChalHlS
asccn. eu a 781 961 toneladas, Il1i:lÍS 85 Inil

t. ou seja 120/0 mais que em igl1:i!,l pel']o,do
,�"e 1.970 entJ�e chapas zincadas. chl:Lll'J.ba-

,

( .L:}�
,

.:. lJU L:(.l·��L�.

•
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ç�o, o qU! não deixa, em última all�lise, de

ser uma f()of1ma de desccordenaçãc,

Não se pode, por outro. lado, negar' que

pf,rsiste entre alguns sefêres da Arena e de-
�,

." .

t$""inadas áreas 'da administração estadual
.

,

'iI carência de um entendimen'to mais ampto

qU! p-ode ri a' levar a uma perfeita e integral

hâr<monixêiçã(� as cúpulas política e adminls-
/ '

tr.ai·iva caterrnenses s()b o comando incontes-
. ,

táv.1 do Gov:ernador Colombo' Salles. Todos

,ssJs' problemas seo perfeitamente sanáveis
,

� j:létriir do desencadeernento de uma ação de-

finÍoJvél que' cfereçe oportunidade à supera

-çà(� dQs· obstáculos· persiste:q.tes.. Para tanto,
poré!m é nec�ssário que se operem mudcln-

)

ÇilS adequadas à deflagração dêsse processo

e afasíados os empecilhos que o bloqueiam,
E <; Sr. Colombo Salles, �ue melhr)'r que lún-

9Uem cI')nhece· (IS prQblemas que o cercam,
está inves,ido de um coma�do que 1\ creden .

cia plenamente a liderar o processo de har-
, .

,

"';;)ni ..ação da vida pública estadual.

A harmo-uizacão de que aqui falamos não
i'

-

press;�põ.e a existência de uma situação de

c ris,:. 'Muito pelo 'contrário. Tem sabido o

Sr. Coh�mbo Salles cOm a dignidade que lhe
�

fodou ii SUá formação, manter um "status"

d,e �er�;,idade absoluta e inatacável. Mas a

harmonização �Imeiada a que fazemos men·

ções dos homens de emprêsa. voltadas para

esse rico setor de produção,
tUnda agora vêm a público dados e ci

fras que 'expressam o alto índice de efi

'ciência do BRDE nos quadros de financia-
.

.

mentos concedidos já em 1971. Do pünto,
de vista da área de operação que, abrange
os três Estad,os do

.

Sul, é possível verificar

(que, no período de janeiro a outubro do

corrente ano o BRDE aprovou quase o
,

dobro do total de financiamentos de 1970"

Apenas nos primeiros dez myses cieste

exercício, a soma <;los empréstimos apro

vados Ijlar'a os setqres industrial, público e

rural subiu a Cr$ 275. 997,290.50, enquanto
nos' doze !i1eses de 1970 foi (.� " ... " .....

. '

Cr$ 146,068,669.46,

Discriminadamente, por Estado, o to

tal. dos financiamentos destes dez meseS

. de ,1971 fOi assim efetuado: O Rio Grande

do" Sul teve 110 milhões de cl'uidros; o
'.

/

. P::;l.Í;aná
.

cerca de 90 milhões e Santa Cata,

'. riila .
teve· mais .cie 130 milhões de cruzeiros.

GItE'7E FECHA F'A.BItlCAS

nA 'VOI.i[iSWAGEN ALEMÃ

A Volkswagen aleniã teve que suspender
. sua p-, oduçào pela pLrimeil'a vez na hitórla

da Alen1anha Federal.

A produçã-o da· firma cessou devido a

falta ele' equipa,mento elétrico e acessórios:
,em' consequência ela greve da ·metalurgia
no Norte de Banden-Wuertemberg, greve

que enl·r·ou ontem em sua terceiL'a, semana.

As linh�s de montagem de seis fábri.cas

da Volkswagen estão vaZlias, e 100 mil I pes

soas se acham, em greve.

TI'rULOS PROTESTADOS

O q( '"("18"0 de títulos protestados em Sffi,o
Paulo diminui em 0,1% em set.embro últl!
: dO embora o valor elêss'es títulos tenha

�preseri.t?.do um acréscimo de 13,8%, én

relação ao mês de agôsto, segundo infor

H"Jtl ontem a Secretaria. de Economia e

Planejamento,
'f'Sm setembro. foram lev�dos a protesto

2:3013 tít1-tlos. dos qúais 39.7°IÍJ, atingiram
pessoas jurídicas, num va.'or nominal de

cêrc?, de C"'$ 20 milhões, Cr$ 1:3 500 rDlil fo-

1'am protestados contra pe,ssoas fís'ica�:; e

fi: rnr,s inrl.ividuais, responsáveis por 60,300/0
dos títulos apresentados nos pal't.órjos, O

valor mé::\10 dos títulos protestados.' con
il·a a,s 1}e'3soas jurídl�cas foi. de Cr$ 2 2fiR 8��,
e de Cr$ 975.4fl contra pessoas física.s e fir-

l!.as Ü ,di!villU' ;' b.

ção compreende a unificação do trab�lho

dos catarinenses em têrno do. desemp�nho
da administração 'estadua.l, cQng..a��ndo!- n�
união dêsse trabalho �s p'otencialidades hum,
nas e mater iais de qu. dispomos p.ilra o- �sra
beleclrnento dos rumos futuros do. nosso d ...

senvolvimento social e econômico'. O que' tal

vez exista em Santa Ca1arin� é um excesso
de calma. É recom.endável agitar-se 11m pouco

as fôrças lmpulsicnadoras do desenvolvimento

do Estado através da dinamização dás· �çqes
executivas nas mais diversas frentes, tanto

no' setor público como no privado, dentro d�s

tradições de devoção ao trabalho e 'da veca-

, ç-ão ,democrática da gent, catar-inense.

�:cilio Medeírns,' filho.

. TRIVIAL VARIADO I
\
1

O COMPROVANTE

O homem chegou no balcão da repartição pública e ficou esperando que

viessem atendê-lo. Depois de quinze minutos de espera, um Iuncíonárlo de

óculos com ar cansado que já devia estar beirando os trinta anos de serviço,, ,. , 't '

levantou ) «abeça do romance policial 'que estava lendo e dirigiu-se a êle:
,

O -senhor 'o que de.seja ?
.

Eu vim aqui pagar meu impôsto.
Entào íen: oue entrar lia fila do balcão ao lado.

, , E volte 11 ,a mergulhar nas profundezas ,�a ,�a leitura.
_

f Pacientemente bovinamcnte, o homem passou o lenço pela' testa para

:.:nxugar o SiWr (� ficou aguardando no último lugar da fila a sua vez de chegar
ao balcão. Muitas pessoas 3�,tavam na sua frente esperando. Algumas, depois
'de atendidas saiam reclamando do homenzinho que as' despaehava de trás

!
"";0. guichê, 1\1:;8 fole era resignado, homem de boa paz que não se íneomodava
por, pOUCe. coisa. Queria só pagar o ímpôsto e 'ir embota para casa. Quando
chegou ao guichê, o pequeno burocrata perguntou:

- Impôsio?
'I I,,

, ,
- Siu: senhor. Meu nome é ....
- 1'(1)1 o cc-mproval.e da última vez?
-' Núo SenhGT. Deve ter se eÀ'iraviado, pr�curei por tudo em casa e não

," encontrei,
Não hesitamos em "firmar que .5 i!llh�ra.

\
..

çO,as que se óperarã-o no.. Sec�etar�ado �o 'Go-

vêrno poderão prQPQrcidnar • S4itnta. Catarinil
u· '!�S e m.elhores �PQrtunidades de uriião e

d.esenvOlvi",enroi. Mas não basta a simples
troca de 1101'n·es de auxiliar�s. É preciso, ,antes
de tudo.· ii substitui cão. dos homens �rtos.

, ,-

PQr Qutros que superem, as d�fici,�cias dos

substituid�s para que não �.. �pitam os «'-Qui
vOcos até, aqui registrados. 'feito isto, cori.fi,.

,.

-. .Entélo nãn _!Jade recolher.
- MoS, por favor,· o senhor pode. procurar

pagamento Astá lançado. Pago sempre em dia.
- O q'le int3ressa é o comprovante.

'

Ma:; o. comprovante eu não t�nho.
- Então não paga.
- Mas eu quero pagar, senhor. Vim aqui para isto.
-

.

Se nao ·t�lTI o comprovante nada feito.
- Se eu não pagar o que é que acontece?

-, Executlvo fiscal.

aI na minha íi�ha que

/.

·l'

i

- Mas' niio pode ser. Sempre cumpri com m€l].s devera'l; nunca tive
.

eomplicações 11a Jw'Uça. Estou aqui para pagar, até trouxe o d,illheil'o contado.
- Se�n romPfovante não· paga e estamos conversados; queira vir o seguin

',e. Terá cornprovélnte?
O . pr>b18 }lonl(:'� ficou

.
. .

mes em qúe os principais p.roblemas es�arão

resGlvidos, restando apenas sQluciQnar � p:ro·

blemas secundários SQb a insoÍr,éão do �iI·
, ,

1
... -

lismo, do bOm seIisc e: d.. Qbi�tividad,.. "cm saber o que fazer desolado. Mas onde diabo
. , .

"

�uaraclara o tol c('mr>rüvant(�? Resolv:eu ir €mbora para casa e lá
..
com a ajuda

I

ela mulher. à::rié'l L1m:1 boa busca na 'sua papelada. No dia seg;'uinte volta.rIa I
com o tal�ozillh() no bôlso e pag<iria de um vez por tôdas .o seu impôs.to,. !Acontece, r;orcm: ('ue ehegaDdo ,em casa não o encontrou. De qualqt:: ... 'forma '

, voltou no dia �'8�uinte ú rep!lr'tição.
'

•

I
'

I. I - Até qUE enfim achou o compl'Üvant�, hem? - pergunt\"'l� !tial hunlOradg
I o homenúnho.·· ' ,

I

...

- Nã(; é bem lliso, senhor .. Revirei a casa tôda e tl.áo _J.b. O tal papel.
,M(:� deve e·star m�rcado aqui na minha ficha que estou em dia com o pagamentO

- Já ,lh(� disse qu,e sem apreS€n�ar o COmprovante da Última vez não
aqui sem o t:'olPprovante, Sern possível?! Tem gente que nunca aprende!
pode reCOll101' o i ,·npôsto. �uejra fazer, a gentilez� de não 'me aparecer mais

O homem per deu a calma, deu um sôeo em cima do balcão e bradou em
voz alta:Em abono da capaciq,ade de empresa

riado de ,Santa Catarina 'é justo salientar

que o. êxito manifesta.do I1.aquelas cifras

pela Agência do BRDE neste Estado pôs,
em evidência o prestígio, não somente 'do

BRDE, como rgerite _financeiro, mas tam

bém o apoio do BNDE e do FUNDESC, em·

favor de inici.at.ivas empresariais.
Deve-se ter em vista o que representa,

no eumputo dos valores ag�nciados, a ca

pacidade multiplicaJdora conferida ao

BRDE� na proporção das quantias oriundas

de fundos à sua disposição, E à. esse tes

peito" é oportuno registrar que o Govêi'no

Colombo Salles, com elevado discernimento,
tel;" proporcionado condições de expressi
vos efBttos multiplicadores de financia-

.mentos. através do FUNDESC, sob crite
. riosa discriminação do l?RDE,

Tudo isso nos autoriza a confjar numa
ca,da vez mais vultosa patticipa.ção eficaz

do BRDE - Agência, de Santa Catarina -

para o êxito da Ação Catarinense de Desen

volvimento.

,
·1

,

- ESlUJ.C' aüuj� meu senhor: cu vim pagar meu impôsto e o senhor vai I

ler q,ue n:cebE::', «:::"111 compmvante ou sem c;omprovante. Ou recebe isto já ou
vou falar Iniedlélt�u�lente com o Diretor dizendo que o senhor está se recusando..

i

Vamos resol'ler isto agora, jéÍ. !
.,

,

O bUrqel'a,�a :;oçou o n�.,·iz, fungou" ag�t(lu...se na .c�deira e falou apressado:
- Calma, cwalheiro, r;�llma, n�o pl'18cisa ficar nervoso. Deixe estar que

vamos VCt, 1.)0.18 'limo Aqui está sua ficha. Realmente o senhOr 'está em dia '

Tem o díilheü'o aí? Não precisa trocade não que nós aqui damos
.

't
.

" N "- ,
um Jel o.

Osso lema e �er�Tlr, nao e :nesmn '?
.

O homem ef!-'l·vou o pagamento e recebeu em troea um papelzinho azul
0. tal de COiUpl'OVa:'1te.· Viroa as costas e' quando ia se retirando o funcionaria:
zrnho se despedin:

'

- At� Jogo, cavalheiro, e passe bem. Da próxima yJez não se esqueça detrazer o· c,lmprovante Siíll?
,

'

E chmrou o -:eguillte, com uIri risinho amarelo no canto da bôca .

•••• L. "_ , !

I '

EXPECTATIVA tado de uso, pàra ofertarem-nos
(a.OS menos afortunadO,s.A reforma parcial do Secretaria_

do .do Governador .Colombo Sal
tes foi ont-em o assunto dominan
te nos meios políticos da CôlIpital,
suscitando a·s ,mais desencontra-
'ta), - e até absurdas - especul<v-

� çÕ,es em tôrllo dos nomes que se-

riam substituidos e daquêles que
ocupariam � seus lugares na, asses

I soria do I Govêrno.
Não resta. dúvida de' que êsse

clima de desusada "':Ias compreen
sível expectativa nâo traz' contri,

,

buições positivas à vida pública do
, Estado,· mas serve ao menos co

mo um debàte·�lucidador s,ôbre o

IP.ensamento da opinião· de /'setô
l'f$ s.i.gniJicátivamente . representa...

t.ivos da opinião pública ca.tari-

� I nellse a reSllCito de alguns m.em

bros ao staff do Sr. Colombo Sal
leso
O ideal seria que a questão da

) I
l'efor,l1la fôsse definitivamente so

I .lucionada para, que, com o fim
I das eS)1eculações e com o Secre

,
"

tariado rccompôs,to, fôsse 'retorna.-
I da a rotina admi.llistrativa do G04

I, vêrno depu'o do ribno de traba...
010 estável que a ela ilT�pll"imi:ria

, .

a equipe remodelada dos auxilia
I i t'es do Govêrno.

..

FIM DE SEMANA

Gustavo Neves
,

.

O ex-Jider do Govêrno Perachi
Batcelos, ex-Deputado Federal e,' i

atualmente. Conselheiro do Tribu
nal de Contas do R.io Grande do
Sul, Sr. Ariosto Jaeger,· passou ,I

.

O fim de semana em FlorianÓ!pIO- I
lis chez Deputado Fernando Bas�

I

. tos, revendo amigos e frequentan
,

do os bons lugares da, ilha.

. ,

CASA CIVIL

Está em estudos. "30 assessoria
governamental UDI al1te�projeto
de lei g.ue restitui à Casa Civil o

I

status '�e Secreta.ria de Estado, l I

J• tl;�las mesmas con( lções e�n (lue o I
órgão estava. antes de 15 de mar-

. ço Ultimo.
Nã.() há confirmação de que a,

matéria seja �evada aO' Legislat�
vo no atual período de c()nvoca�
ção extraordinária para ser apreo-

.

c,iada juntamente com o projeto!
que passa, a Coor.denadoria Esta
dua( de Relaçõe� Públicas à su

bordinação do. atuaí Gabinete Ci- ,

. v� cujos estudos foram anuncia.
dos há dia:s IPor est.a coluna.

-

\' JOST FALA. DE EXPORTAÇÕES.

o presio.ente do Banco do Brasil, Sr. Nes

tor Jost,. vai falar aOS empresár,ios amanhã

sôbre comércio exterior, na sede da Con

federaçào Nacional do Comércio. O encon·

tTO está sel1do pro1110vido pelo, presidente'
da Associação Nacional ,de Exportadores,
Sr. Gjuiite Coutinh.o.

O Sr. Nestor Jost juntamente com o Sr.
, .

lVI,arcos Viana, presidente �do BNDE, alnio-

ço'u'· ontem no Instituto de Ressegur� do

Bl'asU. ,a convite do Sr. José Lopes de O�i.

veira. que pretende dina_mizar o mercado

segura,dor integrando-o definitivá.Inente no

sistema financeiro nacional.

A CAMPANHA DO NATAL
VARIG NA nÔLSA

Pessoas que assistiram a coleta
,de brinquedos tia campanha Um

Brinquedo, UlU Sorriso, que j�
dominou a Cidade têm afirnlado

)

que o esp�táculo da. intt:;�rração
comunitária em tÔJ'110 do nloVi-'
,mcnto cheg'a a. ser comovente.

, ,

I Há mn verdadero entus.ia.sm�
pO.lular pela cam_.uanha, no qual'
a tônica que I)ltl'evalece é odes ..

! I pl'enrumento das crianças lIue ein

nllrito� casos, se desfazenl dos
seus próprios brinquedos, em

perfeito funcionamento e em es·

,
I I

,

, Nos iiltÍlllOS três dias úteis a iIlôlsa de Valôres de IFlolianóllolis I
,

vendeu nada, menos de 500 mil

ações da Varig.

PRODUÇ.J\O DE CASSITl!;lUT/\
O grupo Pal'anapanema, possuidor das

ml:).iol'es jazídas de cassiterita do Brasil,
deverá atingir, ain.oa, em 1972� u�na produ
ção mensal de 400 toneladas ele minérjo:

Para alca.nçar êsse nlunero já importou e

está utilizando equipamento moderno pl"o
dU2I:clos na 1VraJ.ásül, especificamente para a

p rcduç90 e extra.ção de cassiterita.

Para coordenar os tTubalhos de pesquisa
e lavra do minério nas emprêsas do gru

po. viajou para, a Amazônia o engenheiro
Otávio Lacom13e. Entre outras cojsas êle

pretende a,t'Ívar a.s lavras das minerações
Aripu8nã. Massangana e Angelim eml?rê�

. sus pt.' tonccntes a grupo.

TRIBUNAL DE CONTAS

Pelo tlue se via até' a noit.e de

ontem., tudo leva a crer que o

Conselheiro Niiton Cherem será
eleito presidente do Tribunal de I

Contas do Estado, 110 .próxilno dia

16.

I
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DIA DA FAMíLIA
"O Filho. de Deus, a quem obedecem todas as cria

turas, deu-� o exemplo mais completo de obediência:

"ERA SU13MISSO A MARIA E JOS't eLe. 2t51). O cristão

começa a praticar em sua vida o grande mandamento

por amor primeiramente na sua família, am�ndo seus

pais irmãos e irmãs, Ã. Família cristã é uma "pequena
" '

Igreja" é' a "Igreja doméstica" dentro da grande Igreja
, ,

universal. É na Família que os 'esposos, em um grande
ato de amor, "dão a Deus os novos membros do seu povo",
sendo ainda seus primeiros educadores e catequistas.

Na Família se' celebra uma "liturgia doméstica",
quando os pais unidos aos filhos dirigem a Deus a oração
aé' louvor, de agradecimento e de adoração. A Família

c:t:istã, com seu exemplo e o seu testemunho, proclama,
di�te do mundo a sua fé no Criador e sua esperança
na

.

vida /utura, a fôrça do amor de Cristo que une todos
os membros/em wn só vínculo de amor, de alegríae de

paz.

A data 'que hoje transcorre é dedicada, no calendário,
cOmo () "DIA DA FA.M.íLIA"'. No Gênesis, capítulo 1,
�. 26-28, disse Deus:

"Façamos o homem a nossa Imagem e Semelhança.

Que êle domine sôbre os peixes do mar, sôbre os pássaros

dO' céu, sôbre os anímaís domésticos e sôbre toda a terra

e sôbre todos os répteis que se arrastam sôbre a terra".

Deus criou o homem a sua' imagem. :Ele criou-e e

criou�os homem e mulher. E os abençoou dizendo:

"FRUTIFICAI E MULTIPLICAI-VOS E ENCHEI A· TERRA

E SUBMETEI-A".
Nascia aí a primeira família no mundo. Estava

lançada a célula mater da sociedade' humana.

Cada pessoa nasce em um ninho de amor: A FAMILIA.
I

,

A primeira experiência que fazemos da vida é de

1.!lU amor grande, contínuo, desinteressado; o amer- de,

noSSos pais.
"

.

Deus nos .quíz revelar algo de seu grande amor por

nós "através À? alUar :ideinoss�s p{lis" ',� �perimeA:C:doi'n �, " ,',' , 1 .:.l !
" ú!'"

,I
_j t, 1 bé é

cada dia o �sr:�p'�if!e;nal e';'��l�rn�!�i1�� 'e�p�e��l �OS; �!. 'I Assim taro. m e deve ser a Fanúlia Mefecista

me1hO�í.� ��?r'-rfihda m��r! dti,I'��',yn�p�V:�1(S� FO. " I ·Cristã, unida em todos OS seus membros, espergíndo

�l��"'t�:,Nitendo'l:íium ambí�hte\lde�l�hl�ôr'�êb� ndss�f�Li, 'j entre si e entre todas as famílias do bairro da cidade,

I� Js��,1ài ��\�)��ráÇ.ã��,��w�.:\,iiptmjij-t��l,�Jia.I�Jni da nação e do mundo, os ràíos de luz da Bondade, �
.u 1 f9.-:i" " 4�1r ,( _"",,, ���. � '( �i 1< I

1 '"Í
•

., I

amor dos irma�ã���.:H��antl�,famijia! �� �àâS�le,�1:1S#t Amor, da Alegria e da Paz, que sempre existiu na Sagrada
"'",o{)'\Ik'_'. 1�1"�'q f.<"', III I �;f .. ,I,,\ :t;.tt't,ll'

que � aII�ej�:-A;<E{�Piál�é;.�asSimi/i1hla!._e�GóJaxp��iC'aéi�! Família - MARIA, JOSÉ, JESUS.

dei,vida >, crlstã�': ,ÉY7! e�n," 'uma.; :'li.nÍag�I.,,,e?\ant,écii>.a§,ão í �J,�, / j '.', _ E, s�mo dentro em pouco, mais alguns dias apenas,
da vida eterna", que I'Deus �stá IA�épkrakdo'��àra ;;se'k;�_.';': estareiri<:>� 1 comemorando

o �ATAL, VALEMO-NOS DA

filhOS.
OPORTUN'IDADE PARA DESEJAR A FAMfLIA CRISTA

° próprio Cristo quiz crescer como homem dentro CATARINENSE, A BRASILEIRA E A UNIVERSAL, OS

de uma Família, sob o olhar de Nossa Senhora, a mais VOTOS DE "UM FELIZ NATAL CRISTÃO'/.

perfeita das Mães, aoscuidados de São José que lhe fazia (Publicação do, M. F. C. Arquidiocesano - setor

às vêzes de pai. Capital.

A MARCHA DA CIÊNCIA
IMPORTANCIA DO CÉU E OS PROBLEMAS DA TERRA maquinário eletrôníco, instalações próprias setorizadas,

A. Seixas Netto conjunto funcional humano de alto nível, Será pois um

Não é de hoje que venho pensando em fundar um Jornal e não um simples órgão de imprensa, que, a ,bem

Centro Astronômico-Meteorológico, nesta '-Mei-en-bipe'� da verdade, forma sempre a base de tudo, pois cidade
dos "casos e ocasos raros", E agora estou mais a fundo sem jornal é como corpo sem vida. Aí, então, e talvez

no programa porque me sobra algum tempo. Pois o tal seja o evento maior desta "Mei-en-bipe" dos "casos e

Centro seria uma cousa genial e inusitada: Sería um ocasos raros" para o Ano Novo, o histórico jornal ilhéu

CO{IlO que ,Museu, um como que estação-operativa meteo- terá honrado de pleno a memória dos seus fundadores,

rológíca, um cOmo que Observatório Astronômico uma Daí pra frente não teremos, imagino, - porque ninguém
,

como que escola de conhecimentos celestes. Mas fico a me falou cousa alguma -, que esperar jornais do Rio,

pensar' - como receberão os ilhéus semelhantes cousas? São Paulo e Pôrto Alegre, aos domingos, para "tomar pé"

Interessará a alguém o esudo dos Céus e o conhecimento dás grandes idéias nas páginas de ensaios, críticas, Iite-

do Tempo? E na d,vida, fico a perguntar: _ Tudo isto ratura geral, ciências; teremos todo o material em casa

e "bacana", é super-cultura, mas num mundo onde tudo pois que, cá em casa mesmo, temos gente de eleição a

se faz a "bote de tostão", em bases de espertesas e "tinos" espera de veículo hábil e capaz. Espero, - é bem ver-

comerciais, poderá uma coisa destas permanecer? Mas dade que não tenho nada com isto -, porém, que não

ejamos, apesar �os pesares, 'no que a iniciativa com o
adira para o' "jornal de mágico"; e me explico: "jornal

correr dos dias, vai dar, Vejamos. E passemos a outros de mágico" é aquêle diagramado "moderninho" em que

assuntos, Mas por falar em "outros assuntos" a história hã mais espaço branco que escrito chamo "jornal de

Mai ser d'um assunto só daqui pra frente. Sabe o' leitor mágico" porque fico querendo adivinhar o que daria

que o jornal de 'I'okio, Japão, de nome ASSAI SIDMBUM para escrever ali" E não é "gozação" não, ÀS segundas-

tem uma frota de aviões de distribuição' do 'dito cujo por
feiras compro um jornal que é o "jornal de mágico"

todo o Império do Sol Nascente e visínhanças com o perfeito, - (a oração deveria ser "perfeito [ornal ide

devido particular aeroporto? Sabe que o LONDOM TIMES mágico", mas como e�tá',certamente me faço entender) -,
tem uma equipe científica, para todas as ramas do saber pois fornece papel branco bastante pra lista do mercado,
tão completa cOmo a do GEOGRAPHIC' NATIONAL pra bilhete de recado, pra roteiro de cousas a fazer na

MAGASINE? Pois o leitor saberá, isto, por certo, Mas o
cidade, �as também tenho lido tanto "livro de mágico",

que não sabe é que o jornal O ESTADO, de Florianópolis
êsses livros de poesia com 200 páginas, cada uma com

Santa Catarina, Brasil, tem Serviço Meteorológico próprio: um poemeto de dois ou três versos na "cabeça" e o resto

Pois tem. E o que é mais, está o dito jornal sendo apare-
branquinho como "Deus quer as almas"; dá a impressão

lhado para assumir a posição magnífica de representante que o raio do poeta está rindo da gente e dando um

estadual, de jornal da Capital de órgão nacional com
recado: Quem quízer que termine o poema; espaço tem

QUemganhá"
,

.

cimadeCr$1.000,OO
iáconquistoualguns
ireitos navida. .

Umdêleséter
Credicard nobOlso.

.' I .....l.

, 'r

"

•

,

,

I,

,

Se você pensa que Credícard foi feito
:6 para ricos.está absolutamente enganado.

, Porque basta seruni bom cidadão
� ter 111il cruzeiros de rendamensal para ter Credicard;

I Você retira sua proposta numa agência
o Banco Itaú, do City Bank ou daUnião de BatlCOS.
�u em qualquer loja que mostre o decalque' ,

rermelho Credicard.Preenche e entrega numa das f
100 "agências dos Bancos associados.mesmo que 4
oce não seja cliente dêles,
,

..

I

Daí a alguns dias seu Credicard está pronto,
�ntao� você vai poder sair pelo Brasil atora,
IOlnprando tudo que tiver vontade e sempre
lendo tratadocomo rico, não importa .

[Uanto dinheiro tenha no bôlso.

l. No fim do mês, o Crediéard manda a conta.
1 vem a melhor parte.Você paga como quiser,

I Vlst� ou financiado, e quanto quiser: metade, um têrçou até mesmo 10%• O saldo é automaticamente
nal�ciado. Credicard, corn seu exclusivo sistema de crédito
Jtahvo,fundona COJU a mesma eficiência
ara quenl é e-para quem não é rico. •

•

--. _

Todos os homens são .iguais perante o Credicard,

l'Itfl
\. t.:...t" ,.' •• ,1, .....

!\..... � �

•

i -

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1f'757F.·,.1,Iii!!!·!!_!!.·!!Ç�!!...��E!!·!!':__!!!-:-!li!,�-�"._!.i.!._!!!�_�... iiiiiil.!!!iJ__�_�ã�iiiI:.-.i;i"i.ifiii·-_·--iiijijjjiiiiiii--'- ii i iii iiiiíiiiilriiriiiiíil:&'1 tlzatm� -, ••.._- .•• · .. w._.__�. _ _ I! =-:I � 'I�
,

,�
--- .. --_._ ..._ .. --

...... .. . . - .' .... - .. _"', ... - ..

�----- ----

_ .... �- .... .,. - ............. ...- ..... - - .. -- .... -� -�-.,-.-... -_.;:::.
...

::._=-:::::::-.---:---------_.�-- ... -�-:---_._....... "-

.. :
..

_��_.

lul móveis ,

.
,

VEIIDE. TI8Cl, E ·,CO••
o

• l' 1: .

i"
:•••••

"

.,: I.

AUTOMÓVEIS
COMPRi', TRõCA • VENDA DI VIICULOI .

Opala - Luxo -- Turquesa Real o • • • 1970

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

Opala - Std. - Verde Antigo ., ••. o. o'•••• " 1969

Corcel - Std. Verde Patropi • ,'o 0.0 ••••• o.... 1972

Corcel _ Luxo - Vermelho Cardeal •••• ,0 �: 1971

Corcel -. Std. _ Cinza Kilimanjaro •. o • ;, ••• ' 1969

Karmann Ghia - Beige Caramelo • o ••• o'. o'. • 1969

voíkswagen - Beíge Claro ••.. p • � •• � ••••• ' 1970
"

Volkswagen - Branco Lotus • o •• o • o • � • • • • • • 1970

Volkswagen _. Beige Nilo ••..•••••• o ••• 0 .. 0 1968'

Volkswagen - Cinza Prata • o ••••• /. • • • • .. • • 1965

Volkswagen -, Pérola • o ••••• o •• o •• '" •••
·

1 1961

Kombi - Martin e Beige o' o o .' la61

Jeep Willys - Azul Claro •••••.•• ' o ••• o � 1959

Gordini _' Castor .. o ••••••••••• o •••••••••• 'I 1965 .

FINANCIAMENTO EM ATIl 30 MM.
A. C;O�LHC' AUTOMóvEIS t

�-�--�--��,-��._---�._-��_�-�.��_._-��,-. �.. __ .=..�
I

João Pinto,. 40 - Fone 2777 - l'lorlaDópoUJ

)f
�.. ' ..

_

'::. ,'�

. :�' ,

"

. ;.

•• '�l, ' "

,
) .' ''''t "

•

, '.

·COMÉRCIO DE
AUTÓMOVEIS'

1 Volk.s OK 1500 - Bl�anco o � o " ·�·o-.' 71/12
1 Volks OK 1500 - Azul Pavão � .• o o 71/12
1 Và�ks OK 1300 - A.rilarelo Colonial· : 71/72

o

1 Volks 1500 _ Amarelo Colonial :. 1971
"

j

1. Volks _, Beige :tÇlato, �;�t'�',. �.' .0.. 1970
j f! . .í'l I

1 Volks' � Vermelho (0ér�Jà';� o 1970
1 ,li'!..'

1 Volks - BraÍléó totUs' �;, .I,••• o • o � o.. 1970,
1 Volks <- Vermelho Cereja •...••• o o. o • • •• 1969

2 Volks - Verde Fôlha ...... � ....
-

•• o o • : .. • 1969

1 Volks Branco Lotus •...•.••. � .•. � •.• � 1969
1 Volks - Beige Nilo .....••• o ... o .. • • • • • .. • 1968

1 Vo1ks - Vermelho Cereja .. o •• o ... o • o ••• o 1967

1 Doddg Dal't - Azul Abaete Metálico .••••••. 1970

damentos até 36 meMI

,

. _::._. _ ...
. . .

---:-0:llit
DG. ROD_IGO D'EÇA HEVE'

o
Cirurgião Plástico

Cur.so de especialização de doi3 anos no Hospital das
Clinicas d_í: São Paulo.

Trdtamento Estético das Mamas - Abdomem .:.....

Rugas -. Nariz - Cicatrizes - Transplante de Cabelos.
Atende no rtospital Governador Celso Ram� .

às têr..

ças e quintas .. após às 15 hor�.

BAR PAULISTA LTDA.
Especialidades em salgãddnhos e aperitivos. Aceita�

também encomendas de salgadinhOS.
Rua CIlI. Pedro Demoro. 1.�93 - Estreito-

MINIST,ÉRIO DA AGRICULTURA·
EDITAL

Leilão de Máquinas e Veículos .

I

A Diretoria Estadual do Mhtistério dai Agricultura em

ballta Catarina realizará' por intermédio de uma Com.is,.
, , .

�;ao designada para tal fim, um. leilão de material consi

derado inservivcl' e sucata compreendendo t.ratores e
, ,

lJutTas máquÍnas aarÍcolas bem cOmo veículos de divera
. Q, "

SOl'> tipús. caminhões e caminhonetes.

TOdO o material estã no pãteo interno do Pôsto Agro.
F

.

yeeuário de Tijucas, onde será realizado () leilão nos

dias 21 e 22 (vinte e um e vinte e dois) de dezembro do
co:,rente 'ano cOm início previsto para às '900 horas.

, ,

O Edital com a discrição dos materirus objeto dêste
.le ilão encontra-se a disposição de quem interessar possa,
na sede do Grupo Executivo de Administração da Dlre-'
toria Estadual do Ministério da Agricliltura sito à' Rua

. ,

Lacerda Coutinho n. 8 nesta Oa'l"'lital onde será presta- .

" '1:',

do iodos os esclarecimentos, ou podem'ser verif�cadQg pes-
I

!:ioalme\�.te no Pôsto Agropecuário de 'l'ijucas, no expediente
nurmal de segunda a sexta feira.

Florianópolis, 01 df� ctE'7.embr) de 1971..
José Fr('clerico Augusto leite - ]�criturc'kHf AJ:l""l

_ ....._--.-p .._ ...----..........
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OK' '1972
OI{ 1972
OK ,1971 .

OK 1971

1�69
OX. 1971

70/71
1967.

t .

.,'

IPI�ANGA AUTOMÓVEIS 11.
;. 'R ? deSeternoro, 13- Fone: 3886

;,llYR�éIRMErlTO EM 3fJmeSES I
fJ

V:?l�agen, •. &" •• ," ••••••••••••••••••• 8 •••••

Volkswagen • ',' ." :•••• ., "' .

l
Yolkswag�p . '0 .�. o • o • � • o • ••••• o o •••• '.�

'.Fuscão (u d) ::sa: o •.•.••••••
'

..

Fuscãc li7ero)· ,:
.

� ., :' .

.
.

1964
·1963'
1961
1971

,

1971·

VALDII
Ru. Victor lJe1relel, a ...... ·:rou· ''III

. FIorfanópol1t ,- SCJ.
.,t,�
',;

.
,

1 Opala 4 portas • � ••. fi 8 •• fi � •• :. e e e 8 e •.

1 Opala Coupe • ti .� � •••••••••• e ��_ •• � •••

1 Corcel - C�JUpe ...•..•.•...•
'., ��;.•••. � •

1 Corcel. - 4 portas •.•• o ••• :? .
.. ',

. .;.
1 Corcel : - 4 portas luxo •• � •.�,O .

1 Volks 1500 - Vermelho Montana •• ',.

1 Volks 1300 _; AZul' Diamante .••• o ••.

1 Vemaguete •••• , • iii •••••.•••••••••• , ••',

,,-
-

,,_ �-..
.. __-_--====c.

. f-'-_-.-.. -, ." .

MOSSA CASA AUTOMÓVEIS
L� VlcI.1 Run�, 41 - Florlln6poll.

CCt""rcIo ti-' ..r�,1 d. aut..,6v.ls - compra - venda
.. '.. ;'; .

, � tr,oc. - .tinlnel.mento
Vo� .' •••••• � � �' e!•••• : •• : 1965,

v,olk5 • e,••••••• -:oe _ •••• _ ••••••
,
•••••••.;. •••••. 1965

Vol.ks' •. �.• e.'; •••••• , ••.•••• ,.•••• �••••••.�.,• ..I ••
'" 1964

.yo� �. �' _
'

.. � e 1969
. .K

....
ombl .' ,. .�

.'
'. ,'.' ••

'

• � •
o' •• ,a' 0;0 • lo' ••

'

•••••••••••• _. o'. ,

1963
JIpe; Land Rover J.•••••••••••••••••••••• o • �. . 1950
I;' : :.'

.

o

•

_

'
• ..,

., .

; . --- -

-

'I�_._. __ �o __ _

J I
l��

. - oc= --_"

·ii·�·..... ". tn$Uet. ,� , �
•
1:,.,

.'
, ,�., ;.

.

. VltCULOS USADOS

Alia Quo/idade
a

o ;":
••�:IN..,.c�OS, ATI • MUU

; �
'.' ;'-

.. ,. .
. -- _VeR: : VEICULOS LTOA.

..

' ': ';:" .: 'U frü�o Aduccl, 'Dsri - Estreite.
I ;k '.,'1."; t.:r..to.........

·Slmc3 TUfão � AZul: Turqu�sa o •••••

�pianadâ :..,_ oUro'Espanholo
'

.

Esplim.ada -. Azul 'Celeste o .

� .'
.

OI}tüa
.

õ Cilindio$': - :Vermelho' 0 •••••••• o •••

Gha1:'g�r RT - Verni�lho'Xavante •••••.••••••
D�rt ,4 Portas _. Branco Polar .•. o. o •• � •• o ••.
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OPO·RTuRlDADE( , '. ,

Vende-se ou' 'troca:.se por carro uma· casg na
- Praia de Caieira' perto da Armação da Piedade, estilo'
.. americanG,. recém. ·construida•. p�suind.o" praia p�tto
cular. ,Os interessadM deverão trâtar com Sr. Arlécio··

à Rua' Germano Wendhausen:",.!t·, sa '( \'
I ",
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. ·DRA.-LÉA S. DA ROVA

j,Ginecologia e Obste1'ricla

.. Atende diariamente no consultório edifício Asso

ciação, de Medicina, rua Jeronimo Coelho, 325

59 andar -; s�a 54, das 15 às 18 horas.
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De�rt'l'Mnto d. V.fcuIO(' USldOl I
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aoa Conselheiro Mar.r., 28 - fone 3111

. _ A oporturnid.de .

de um bom neg6clo ..

.: .VolSkswagen - Azul Cobalto ..... o •• -. o • • • • 1969
.

B L t
. 1970' IVolkswagen - . raneo o us o o ; • o ••••••• o •••

VoUtswagen - Branco Lotus ... o. o ••••••• o.�, 1970 1
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Volkswagen -' Branco Lótus - 4 portas �... '1970

�
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Ford - Corcel - Verde Majorca ...... o • • • • 196�

.
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BARBADAS
.
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C. RAMOS . S. A.

; cÓtíft!IC'IO I AGr.NCIAS

Variant .._ Vermelho " •• II ti" o • " . i9.69 f
1970
1969
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1965
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1961

.

1969
1966 :

'1969
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Vafiaut --- Beige
Kombi - Cinza

......... e •• ft iii ...... 4 ••••••
'
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•• ',. • '.' • " " •••••• 11 I!I •• "
'

'. Ko�bi - Ci..I1Za· ••.•. :
•. � " .......

'

.• ti : • '@ ••• .ti .' .... " , •

Kombi - Cinza
Kombi --:- Cima .....,

'.� •• 8
'

................... 8" ••••••
1
•• 1

: �4an ...... Cerâmica '.e •••••••• " •••••••••·., e:_ .'

Sedan - Beige , _ .

Sedân � 'Cinu , � •• -

••

. 'Sedari - �ranco
Sedan

.

...- Azul
,

.' ••• 'o ..... '.' ••
'

•••••
'

••••.••• .,

••..•.•... � �� ��

Fones 3641 ._. 6244 - 6381j
l�-"- -,

'r)....._ II

Dam· S. FBEYESLEBÊR
.

-

Sofi'citador .....; OAB - se _. n9.,JU27.
"

. CPF '.� MF - n9 03355810l
Direito 'Trlbut4rio (reclamações, rect11'!M, llulat6l;1M' �

débito.!) .

Dir.ito Admlnistrat��o (mandado. de leglU"ançl contra'

'élá:�ulas
o

d.Í!criminatórias em ConcotdindM'
PúblicãS>

It.�e.",.�ri•• Tr.balhlstl! ni JCJ
Hà�S-<:or.pu•

. Ações indeniutorlas (coli:JãCJ de �efculo�, da�OI' peMoal&
etc�)

Cont.t� nOl EE.UU, • Europa (para médicos, hosp"*
importadores, indústria e comércio)

.UI Tenente SlIve'rl. 56 - III. • (cII.rl.......),

ADVOGADOS
DR.' EVIL·ASIO· CAOR

•

• ..

OAIJ.SC 0165 --' CPF 001896239

DR•. ROSERTO GORZAG'A SAMPAIO
'. OA�SC 2338 - CPF 18282019

I.u. 'dOI ••'us, 22 -- Ed. Jorge Daux, (ion). S

Fones 4515' e ,4219
DI' , li 12 e das ·14 às ',11 hOfAS&:

" CASA NO CENTRO
. �V'ende-!e casa gra�de. com 4 quartos, 2 banheiros SOo

clai!., "tlepe:t1dência!' de empregada, garagem. Trat�Í' D.l rui'
. \

,CeI. Melo A.,lvim, lf, DU pelo fone 47-04.
- �

,

"'. .

_: ,VERDE-SE UM ARMAZÉM
',1: "., '

o ', ••;;' '. ,Cita. à RU;� General Nestor Passos n. 12'

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

Os interéssados podexn tratar na meSulI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'li I
Gel'iVáalo, '_UI amerícano, nem palhaçadas das

Muita coisa que se escreve .some loom'�dia� italianas, lPltito -menos da

110 mesmo dia da publicação, Hã "re- Jarofada brasileira de muitas pro

cados, no entanto, que duram um d:UÇ.0t;S), se grita urda I,C. 5". ção à

pouquinho mais. Em setembro, por exibi cão de filmes na.cll('IL�.L., e porta
exemplo, neste 'espaço, surgiram 3 escancarada ao cinema do estran-

: I plás que ainda hoje revestem-se de geiro. Revolta? Questão de dínheí-

atualidade, Senão comprovemos: ro? Arte? Sei lá. Na defesa dos [l8

TESOURA ABERT,A TAMBÉM
"

� dias da lei brasileira de "proteção
UMA CRUZ DE FERRO ao nosso cinema", se fazem nos bel'

I Meu amigo Gilberto Santa .There- ros
\

'OB produtores contra s reais
\ \
I, , za, do Rio, me manda um. recorte donos de cinemas-prédios na recla-

do "Globo", com a reportagem de "maçao de não aceitar fif l.e nacional,
, que foi eI?-contrado, segundo. pala- na qnda de 50% para o prouutor, 110

vras do próprio jornal, "numa cida- golpe de desinterêsso do público
)

dezinha catarinense", o ex-tenente- pelo noss� cinema. Lógico, tais pro-
coronel da SS de Hitler, Erwin prietários não importando cus íruc

Kummer Diz ainda a notícia que o rêsses, fazem justa greve contra o

dito ex-oficial vive na indigência. "Filme Nacíonal''.. Porque. .. quem
Em outras palavras, é um mendigo. 'assiste '-Guerra dos Pelados" ...

Está no Brasil desde 48 (judeuuus -tllha dos Paque}"las'�... "Filmagens
, ,

ca está êle). 'Características óbvias: diversas sôbre terror"... "até faro

louro, testa alta (t��vez daí venha west braslleiro". .. fica na agonia de

"LeSLa de ferro") olhos azuis e nunca voltar a ver Cinema Nacio-
, -c .

ombros largos. Húngaro de nasci- nal e fica na falta de perder "Vidas

Jl1ento, já foi alemão e' �gO{a é bra- Sêcas" l e outras belas apresentações
, .

sileiro. Já tive outras notícias seme- do N�sso C�nema NôVlO. TIÕ oom
,

lhantes: Fulano e fazendeiro no Pa- êles. Quem dera conhecer' os pro-
I

I
raguai, na Argentina ou no' Uruguai.

.

prietários do Cine Busch e do Cine

I
I
Beltrano tem loja não sei aonde. Ci- Blumenau para um papo... apenas

1 I
clano .

é banqueiro e mais e mais, para citar um nome (Pier P. Paso-
! e mais. Disto tudo, só tenho urna tini). .. e. vem cá, bicho, deixa a

'i grande dúvida. Em que trabalharia produção brasíleíra avacalhada no

lixo, tá, e escolhe () cinema nôvo ,do
Brasil no rigor d� ,sua arie, ,de sua

técnica, tá legal? Tem penu � nós

público de· Blumenau, vai... (Ro-
berto Diniz Saut)'.

,

'GUIDO HEUER: ARTESANATO

Cinco da tarde: Um jovem louro

, o Führer se fôsse ViVO? No míni-

1'11
I
I

mo, seria· c:oreograf.is.úa. Óu quem
sabe costw'eirQ'? ·(Jânio)., ,

O ABC DO NOSSO CINE� .

, N o Rio no São PaUlo nas cida-
, , ,

des onde o pOvo quer cinema de ver-

dade (sem metralhas vagabundas do,

sobe as escadas da Galeria Açu Açu. I
I

Olhes azuL:>, esguio, tateante: blu-
menauense no duro. Entl·a. Cumpri
menta a geral com um '-6i" mais li

geiro que o "oi". Depois visita obje
to por objeto, Olha tudo com os olhos
de sempre rever: atento detalha

do, perquiridor. ÀS vêzes toca, ma

neja, interroga '�inhas e formas: nada
mais. SãO' quinze-anos cheios de
curiosidade sempre renovada, Quin
ze-anos 'de Guido Heuer: - o jovem
touro�artista já, expondo entre ou

tros, artistas também. Para mais de

um ano, Guído está no acolhimento

gostoso da Açu Açu. Iniciou na pin
tura, e vai 'forte nos trabalhos arte-

�

sanais: jóias cintos pedras. Obras,, ,

em metal e em couro cuj as formas,
,

vão definindo devagarinho Os rumos

de suas possibilidades grandes to
das. Uma' sensibilidad� de' poeta é 1 l
prenunciada em cada peça de Guido
Heuer: uma sensibilidade meio di

fusa, é v.erdade. Mas uma sensibili

dade de muita existência e realida-

de, que emergirá por, inteiro, muito
,breve. 1t esperar 'e ver a recriação
do nôvo e sempre de seu trabalho.

Pois Guido não pretende parar. Sua'
obra vende. :f;le está satisfeito que

. ,

como artista já armou pontes de cO-

municações. E, diga-se de passag,em,
outras pontes ainda' construirá. É a

nossa esperança de barriga-verde na
, ,

fome da arte e de cultura. Ele co-
,

.
mo emtros, Guido Heuer - a jovem
'pi'omessa na Açu Açu. (Dário De.s- 'I

'champs).

.
'

...._._�_·--_._· Fas_�"��..__=....�������������--�!��������==�3P�J

es,amos'aqu:
,

'

Trabalhando. Prod uzindo. Multiplicando.
Crescendo, COl110 tôda a região.
A SAMRIG acompanha o ritmo do ,progr�sso

,b,. �, deste Estado. E, procura, sempre que ·possível,
acrescentar algo mais a esta explosão de
desenvolvimento. Nosso Moínho de Trigo e

Fábrica de R21ções, elT;1 Join.vi"e, são, um -elo
produtivo que nos 'une a to�o povo catarinense
no esfôrco conlum de tornar este Estado
ainda maior, ainda mais ,ri'co, ainda mais

produtiVO. Estamos aquj, inteiramente

compromissados co,m o trabalho dêste povo.

J \. , I

I
,

I

Pralos
Chinêses
na Capital
Florínópclis terá o pri

meiro resturante chinês
de Santa Catarina, que se

rá inaugurado amanhã. Es

tá situado em terreno do

Centro Internacional de Tu-
.

L d
I�
C

.

rismo, na agoa a oncei-

ção, ao lado do Lagoa late
Clube.

. O nôvo restaurante será

oficialmente' a b e r t o às

19h30m, com um coquetel
a convidados especiais,
quando serão servidos pra
tos típicos locais e chine

ses.

Joinville:
palestra à
indúslria

O Presidente do Sindica
to Nacional da Indústria de

Autopeças Sr. Luiz Rodo-
, ,

vil Rossi estará' 'em Join-
,

ville no próximo dia 10,
proferindo palestra na se

de da Associação Comer

cial e Industrial.

Depois de amanhã qua
tro representantes do se-'

tor de material automobi
lístico serão empossados
na Federação das Indús

trias de Santa Catarina.

O ato está previsto para
às 18 horas, contando com

a presença de industriais
de São PaulO, Paraná e

Guanabara, ;üém da im

prensa paulista e carioca.
Os empresários que to

marão p.osse dia 10 são

Hans Dieter Schmldt 'Ber-
,

nardo Wolf3ang We,rner,
.l\1arcos HieIllI'ique Buchaler
e G'�raldo Ki�lwa.gen.

c- ê
·

s recebem hoje
cer iflcados do�Preleito··

,
,

Com a presença do Prefeito Ary Oliveira
e Secretários do' Município, será realizada
amanhã, às 18 horas, na Secretaria de Educa

ção, Saúde e Assistência Social da Municipa
lidade, a solenidade de entrega de certificados
da Prefeitura aos acadêmicos concl iintes que

parucrparam neste ano, de trabalho de De

senvolvimento de Comunidade�, coordenados

pelo Municídio.

Outro decreto do Chefe do Executivo Mu-
'

nnicípal -aútoriza a AL\to' Viaçã;o! Canasvieíra
-

a fazer linha,' de 1'9 de novembro a 28! dt: fe-
I

vereiro do' proxímo ano, no trajeto Floriaaó-
polis-Balneário ele Canasvieira - Jurerê,
com novo horários ao preço' de tabela já' apro,
vada nos seguintes locais de partida e horário:
'Florianópolis, 8 horas de Jurerê, 16 horas e

de urerê aos sábados, 18,horas.

DECRETOS

Decreto n? 841, de 18 de novembro dêste

ano, assinado pelo Prefeito Ary Oliveira, au

toriza o funcionamento, após as 18 horas, do

comércio local que vendem artigos de Natal,
durante o mês de dezembro.

REUNIÃo'

A Associação dos Municípios da Grande
Florianópolis se reunirá no proxímo dia 10 �.',
15 horas no auditório da Secretaria dos Trans

portes, 11Q andar do, Ed:��cio das Diretorias.

ür
-_. -,--- �--

--l
,

\ G'- •
I

r la. 8.1
I

I

I fábrica de esquadrias e Madeiros em gerál
I k\� a triz -- São Pedro de Alcôntcr«: '"

11 �.ilÍ(l�: R. tv\ox Schrcmm, 976 _. Estreito .">'- Fpolis .
....:.. ,se - fone 6583 ; .

I, Madeiramento de pinho � lei, portos -trobclhedns, colonioiJ e I '

com ns. Jonelos 'venezianos. Tipo Vidro e acabamentos de madeiras
ern J�rQL SOt lhos, tacos e porquet. Kremer possui máquinas especte, : .. ,

"i:t,ad,.,) poro jfmr Serras Circulcrés com dentes de. Ví,DIAS. único ;,'

,;; nc Preço. Kremer & Cio. Ltda. IJgoro revendendo os' famosos p.roduto!i j'
* Q: ql"'� '�5, t-e'hf�", hll��;le� e mn!1i�.�as de qualQuer hjtolo.� . �,
JI

•

•.Jf:,

r

, .,

I .

. ! Área de 900m2. Muro de arrimo, benfeitorias superiores O

trinta mil cruzeiros; frente poro o mor, com praia particular. L0-
cai excelente. Melhores informações pelo telefone '4673.
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À VISTA OU FINANCIADO

CASAS DE MADEIRA PRÉ FAD,BICADAS !'VITOBIROH
Tacos - ,Esquadrias de M"adelra ,..:.. Assoalhos - Tijo-

los fura�cs - Lajotas - Lilocemicas, ele.

II Revestimentos - Marmolex e Marmojel - Empresa
,. de Pinturas Lida. Pinfuras em Gerat "Vs. enconfra lu·

I do islo com prêços de Fábrica na.Cunha Comércio e Repre-

! l senlaç�s Lld�. Escritório - B. 'Fernand9 Machado. 40
••
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PREDIBENS IMOB11.IARIA LTDA.
A. CHAVE DOS BONS NEGÓCIOS

LOTEAMENTO. CAMPINAS
Financia'do em 24 meses sem 'juros
Terra é le�ra quem comprar nâo erra

Compramos casas nã Capilal
'g-,çerli1 � .!�\ maior clienlela do 'Sul do Eslado

lua dos Ilhéus, 8 - sala 92
"

. 1ii��mm����MN����--�'�-��'-'��-�-�-���,�L��--���--����������_�__ �

& ela LIda.
Agora em dois endéreças:
Rua Conselheiro Mafra, 14 - fone 3522
Rua Conselheiro Mafra, 17- fone 2690

Artigos, de couro, calçados em geral, artigos para estofadores,
Plásticos, Linholene, Malas, Pastos, Bolsas, artigos para sapateiros e se

leiro,s, sandálias Hayaianas, Cong'Js, Kichute e todos os demais calça:"
dos da linho São Paulo Alpa.rgatas S. A.

.

'"
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Temos que louvar, e .0 podemos
fazer em têrmos elevados, esse

(programa de traba.lho de alguns
clubes de futebol da Divisão lr.s.

pecíal, que," resolveram não parar
'logo após a disputa do titulo rnã
ximo do Estado que caiu corno
uma luva para o América, de Joín
ville. Entre eles encontra-se o

Figueirense, sob a batuta de Joré
. NU ton E$poganicz. Começando
mal a temporada,' quando. se Viu
'com probleraas relacíonados .corn

4! ••• ...; •. ::r' '. ':

erros cometidos no final da tempo-
rada

.

do ano' 'Passado, quando 'seus
t'1'

•
.

•

.

. melhores valores {oram mandados
embora parà 'não onerar as' fínan-.

. "

ças do alvinegr.o,. () grêmio do. Es�
.

treito foi refazendo . aoS paus,. co-,
_".
'..

'.

memorou ....eol'ldign�.tlJ.ente o seu
Jubileu dé�"Oútot ·.e.·coriseguiu á.r
mar um time 'homogeneO e . disei-

. _
.

\'..i\." ,'- ." ",

plinado, que cheg<?u a 'd.�r *uita;s,
alegria.s a sua torciíGla e,' ao '.fiÍfaJ.

'

do certame, com .. :.ttiha· 4as �coloca,>
ções, quando 'todos ";l)eilsàvam, que
o :alvinegro deseàr�Iia' de' :uma
boa parte de seUs.··. iJtofí�siohais,
eis que o .Figuei.rense' 's'� agiganta,
cuida das'suas finanças:, e:' obnser
\Ta todos os' seus" válores

.

cOrh' ex-
.

.� , ..,. ,.

ct!'ção de .Aguiü,·· que queria' mes-
mo ir embora.

. :Agora, quando
José Ortigai[' ma.jor do Exército,
filho do ��Ndoso Osni· Ot;tiga,' que
foi figura.de iProa do Dlacno nos

seus bons"tempos suceder a José
Nilton SB�gani.cz.· .na I presiô.ência,
o que se da�á erp, poucos dias, vai
encontrar .� ca,sa 'em' ordem e, ·COlÍ1.
o apoio rriàciço 'da farrulia. alVine-

'!:l' t\. ,'"
,

gra e um·' esquema.- de trabalho de-

longo alcánc'e;' 'novas ,cpnfrat'ações
virão forçosainente. e, . então,

.'

ire
mos encodfrar'-Ó' :Figuêrr�nse como
uma a�teWti'cá ',fôrça" r

do futf}b�l
cata.rinense, disposto a tudo para
recuperar ''6 :éet.rü para' a, Capifat
após tantos anos,' o' ga�a.rdão ··má..

.mmo do Estádo, que a' agremiaçij.o
'.:0 Estreito" não' vê há .trinta a.nos,
já que sua'· últin1a"�co'nquista data
de 1941.

, I

I,

1'1I,
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O que o Figueirense. 'Viu f . .e.r
em 72, representa o primeiro' p. SQ

t • ,.,
para a .recuperação do jpr�stJ.'rto.
do futebol catarínense, {ôrtâ.l�· �rt�1
do-se de tal· maneíra que' .�Ot. )rl
vir a se constituir numa.' 4à� ,./. )r
ças positivas do futebol br�sil, ro,
E, aí então, estaremos em rCO,' .:ii.
ções de merecer .

o estádio iia
Trindade. Com o Fígueír« ise

crescendo, ê natural que o 'ii raf
siga os seus passos .e com o futl: tOl
da Capital reabilitado é -OOm ..�M .

estádio a altura das nossas ner 9S.

sídades, \)�demos :aspi'rar \Im' lu. ;ar
na Divisão especial vda Contéd: r�..

ção Brasileira de Desporto�, 19 (u�
significará o futebol de Sant� já
tariná no'Campeona.to N®io,na: de
Clubes.

'
. .'

,

-:k-k-�-'f.... c 'i',+ l .

.' Esta' nova 'fase d� ,-.f��e,QOI ,da
Ca.pital é. elàxó,. que .'não comp' j ta
'lPesslmlsmos. ;:É luta l)arà, toe 'S,
Para o público que 'precis,adr LOS
êstádios com maior assid'UiCÜl-é I

'. e'

procurar
. AVfrí .

ou F�guéirenge' ': lie

precisa de genté para. exectidãb dê
um plano maior objéti�a.ndo,r·o le
senvolvimento .; dÓ D,Qsso" futef �i
para a imprensa, .

o rádio' e a ,1; 1t .

visão que predsain andar'. d�' �:ir i .0S
dadas, com c·a4a. wn: dos 'seus . le..

mentos dando a sua parcelEI. d�
'contribuição d�n,tro \ de, Um '. pl nb
de ação que pOdetá,·setr órg'�rli�··,.j�
pela Associação ,cios CronistaS 1 �s ..

portivos de Santa Cátani>.a
.

c ue

tiJ·recisa, antes de. tUd.b, .,' .��t�i'· '. a
ociosidadé' entre.; algtuls "'aOfi: SfUS'
componentes.· '." ... '. ! '.'
'.

,,',' l.·., ;'
--X-X-'::{-.· .

'

.. '.
.

, .

O' São 'paulo já {'f��Jis14;: p'.)is
... A

•

'.

't) ! .!' f". ':

agora tres· a, frente· do,' s,êu, gnr IQ:
•. r· .. ,

' ..

Nos ou tros doi� :BotafpliW ,'e, A l��
.tico Mineir? " .sãO : o�·.,�UEfi,.teún �
túaiores probabilidad,e.s· 'I>ara' 'c( xi",
pletai' a." r�lg!ção� ,do� ifi14lis';�,• .., "')1 I '

"

com Gt·êrruoj.' Palmei'r�s (;�.fl·lr. ter
com chances mais reduzLdas:, É: J�
e. amanhá· tem' jOg-os; ê os' '-f�5U', \i�
'dos difão quem tara f. companl ii:}

• i" t , .t. •

ao. São Paruo nas fip�is!d9 �á,"..�
na!' de Clubes 'da D.iVisâQ· 'Esp#r') �I:", . "

: ,'I'

No Campeonato de Remo dA 'ci

dade, a prova de 'do'is 'com timo
neiro oereceu até, agora; os .seguin
tes vencedores: '

No I Campeonato •
.

1� ,regata -,
. CláSse novissunos

(extint�) - Martinelli,'· oom 'l�zúir •

Soares Valmir Braz da Silva. e,
.. �-.� '-. . .

Juvaldo Aze-veda' Vieira. timoneiro.
2� regata - Classe séniors -

i:r,;achuelo, caÍll Ivan Vilain� ltai�
tlol.do Uessler e

.

\Valter' Costa,
timoneiro; "

31}. regat�·cc- Classe 'novíssimos
- Marti.qé1�,' :'com Aiuir· ISoates,I t, �

Valmir BraZ da Silva e Gerson

Furtado, Ümon�iro.·
.

4� regata _ Classe ':séniors -
Riachuelo, .�om Ivan' Vllain e Rai
noldo Uess1er.·

."

.. ,- .

5� l'egabá -'-.' Clas&e . rlq-víssimos
- Aldo,L�, �om José Araújo, Ma
noel Souza e'"Roberto Reis timo-

,!t.'
.

..

neiro. ,*'

No ,11 Campeonato:
1� regam _ Classe jevenU (l�

realizada ,iio .. Brasil)
..
_ Aldo Luz,

com Martin Proeschmann, Gilberto
Neves e Armando Vilela Filho,
timoneiro(i; '" �" .

,

2� regatá - Classe estreantes
Riachuelo com Wilson R. Filho,,

"

Marcos Bleggi e Ajor Chierighni,'
timoneiro :";

3� regata" _. Classe séniors _

Martinelli, ."com Saulo Soares, Luiz
Carlos Dutra . e Jãillo Furtado, .

timoneiro,
No III Campeonato:

1� regata Clas.<;-e juvenil
Mar�el.li,. com �ancisco Carlos
Vüela, .1au.ro Soares e Jânio Furta-

do, t.irnoneiro, ,i .

2� regata � Classe estreantes -
. Aldo Luz. com ImIto Silveira, Ru
di· Rodolfo Dien ·e Mauro Reis,
timoneiro.

3� regata. - .

Classe- juvenil �
�) 1 ;. ( 11d.() t"()m F,,�1')}JTf) .Cq,br.q].

'oe cC PI ilt.);:'pi �Ey·i} Aj �:. Cl+
hini timoneiro.
Temos assim, o Martinelli. e o

, ,'...

R,�uelo� com' quatro ,v1tó�as
cada· um e· o Aldo L\).Z .oosn três,
mos'ttando qu.ase.um perfeito equi-

. Illn'io d6 forças nesse tipo de

I

ba.;rco.
-x�

QuantO " prova de quatro sem

timoneiro teve ela até ,agora os

seguintes venced.ores:
No I Campeonato:

1� regata - Classe séniors

. .J.,',' \ I r

ALd,o LUZ, Gom" E�dson
.. ��ére;: a"

Paulo He,ntique' rv.u�i.r4,
' .e ;�t�: q

V'lela ,e' Hailton. H��rteL'\ '.' '.,
.

.

2� rega:tá·.� � ClaS$e sénidr�: ·�t
Aldo' .Ltiz,; ,coni,:·� J.QãÔ. Slivei. :l�, " "I 1 �

•
"

,
• ;..... •

..

Paulo. Hentique 'Vi�iI)i..
-·

}-ntô � lij:
Vilela e Hailton Hae'r,Wl. ::.'

....; <.,., ,."
. 3� regatá .- Classe Iséniors -':

Martinelli, '. com ..bsvaldO '! �ilVe: .,:
.

.

I I I '

Renato �achado" Mauro Soar'e:, e .

Luiz. Carlos Dutra� ,

'

,.

,.

,I,' T

I,:

;,'4� regata -', C''1'Sl1�' Bé�p�!l
Aldo . Luz, com Edson"· Pere l'

"

. '" J ••
,

Paulo' Henrique ,Vieiia,' :·�an "�l,
João Teixeira :e Hailton ·aae�t(

5t:t ,regata ..;_ Classe séniQrr
Martinelli,' com José ·Ole#rl�i· :" <e.

. " . ."

nato
. Machado,

'

.Valmir ·Braz da
Silva é Azuir Soares.

I "'.
No II Carrrpeonato: .... .

1 � regata -, Classê" Júiúo,rg -.

Martinelli, c6!ti ElmÜ'" :fIanÓ'(":O,
Iomar Costa, Ar'nal�o Lun�{ � e il.
so Robérto Vi�ira. ,.:,

' . '.

21l- regata - Classe' sé�drs .....

Riachue1o, com Ivan' v1:l.á:in,.' R \�..

'

noldo Uessler, Mário GpnçaNes e

Elpídio Ardigó. " .

31l- regata - Clas�e sértiors' -
lYIa...�nelli. com A4"s'on ; N�� o',
.lomar Costa, ICarlos AI�rtQ 7:'\1-
tra e Celso Roberto Vieira.

No' III Campeonato:
1 � regata - Classe, ,Júniors

..

�artineU1.� com tE�i� . Honóri �).
Iomar Costa, Luiz Nazareno P)S
Santos e Celso Roberto Vieira.

2� regata ;_ Clàsse sénibrS.
Aldo Luz, com Ed$.on Fere:, I. '8:,
Martim Proescht:1.ann,· Qilbérto" '

. e
ves e Alfrédo Lino Quadros. FEj'lo,

. I'3� regata - Classe, aspiranter' _.
Rütchuelo, com·, À.ntõlrid ' ·('�f:'lr
Elpo, Naldi pereir�;' Férn�hdo 'V'Q,-

. , .', . .,'.

zi de Miranda e :A;ntOll!J.O Cã ':. )5

'00
"

r
Ines. 'I

.";.,� ,

t. 1

Em resumo: ·Màt,tiliellj;·, cotn.. 5
1 ..,

I, ' ,

vitórias\ Aldo· Luz: I'· 6olÍl) 4 .,e n�-
.

, \

:� i. i
<1.,

',.. "" .......
"'. .','·'J'r\:·:�n-:J:t... :!.! �\ �"'::\ ;r'l��,.;�:...)�:".'I .']t... ,_I( I)' ',.1"

lho Superior ..ia P��I ·otxirtUT.: :�
de em que ,,O. prerns:ienb.� i.�es.... ry
Pereira. Oliveita �r��.,.� � �
p'edido de det1rls5ãh. Po'· ,mptim
4e" �tltúxie, o (ttie Pos�ni.ultárá, o
preenchimento .

d.bs ·ci.�ó� (1��.
ficarão v�os, �tx,tV:� de i .llb;:�
na· IÍJesma. 0ca$1'0. Q\1antQ a

..o"
nomes em cogitação, nada ,S $,! ·}e.

O que se sabe é que -o vice-pn·si-
dente Sady Barber não se ca:t:\!..1i�

I

datará ao cargo.

",

Figueirense
volta ae

Salonismo'
..

O dírí t d F' lS novos l� igen es no 19l1e�-
rense, embora ainda nâo t"pnharn.
assumido snus·. cargos, já estâo
trabalhando. e esperam obedecer
um plano de ação bem estrutura
do que possa dar 'ao alvi-negro do
Estteito., boas. condíções de lt�.tar
pelo título de 72, Dentro' desta
program,ação que .es'ii em.' estudos,
uma já foi aprovada .que é b re�

',' I

torno do clube, às disputas do
de salão. o ofícío solrcitando a

refiliação já deu entrada .na secre
taria ; da entidade salonísta agora
Com sede. à rua Saldanha 'Marínho I

10 andar, sa.la 105.
. -

.

Fa.lando de Cadeira
Gilberto Nahâs'

1 ....... Eu também .sou plenamente
favprável as .rnudancas anunciadas
de que a 'f'IF,A. vai alterar algumas
regIlas de. futr:bol, c0!1l0 a regra" 1,.

campo de, jôgo, regra XII i�fra-
.

ções. e indisciplina e' Régia XIV,

.,' , '. ,

�enaltt. Comentam que' �a reg.�a
li' .

a' FI�A. mandaria adotar nos, . ,.
. (

, .•.t'" ......

oampos, uma·· linha direta de láte-
r�ú. à.-l&teral, 90 ou' 75 metros t1a'
altura aa' frea gra.nC;re,·· sendo �ssa
linha e não' mais a' .linha central, ,

o
.

lugar exato em qúe o atieta' ata-. I
_

I ,....

�nte poderia ficai sén estar im-
pedido. A medida seri'a ótinia e'
ctarial. tantb .

aos diretores; ávidos
de ..gols, áos atletas, ao� árbitros
� .ao, público, maiores alegrias,

me1hp:res condições de atuar e me::
no� fmstações dos ,que 1Ja�am. e
estão sendo enganados, pois ulti
tna:�nente não pod-em veI'mais gols;
t:Iem vibrar, pois as táticas moder

n..rs, com recuo inexplicável de

�facantes, _1fb�:ros e lima ar.mação
çlj:lfensiva s6 implica'em zero ·a ze-J
ro. Se a Ji.nJ:la de. impedilnentos
pass'ar a ser na grande área, 'ha
yerã, muito mais possibilidade de
tentos, ltão temos dúvida. Na Re-

'

gra' XII, querem como no basque
t.e, fut�bol .de salão, em que o atle
tà pôde ser desclassificado, ni�di
�ti r.bO�" pois o clube não .p�rdetá
Q. atlêta, salvo as faltas desclassi
fi.carites' é claro, com a indicação
'<ie

. que não poderá o atleta subs-
tftUido voltar ao campo como

, '. ,

n?S demais jogos em que isso' é
petmitido. Quanto ao penalti, é

pet;ls'átriento .da FIFA adotar que
a j:penalidaqe seja cobrada do .1<;>
,CW." da infração,. não sabendo
n.��da. se com ou sem barreira,' em
bora se saiba que barreità não foi
nunca, e não é exigência alguma
de quem pratica. a falta, e apenas
o� árbitros deixam-na fazer, por
viCio e pelo que' dispõe a regra:
9,il5 , mts. de distância da bola.

, .,

Vamos, 'ser
"

se há verdade nas no

tfda�.j mas que seriam em parte,
�b.élicas para todos, disso não
temos dúvidas.

. 2 ....... ti pessoal do Automobilis'

mó:
I

anda euf6rico, e n:áo é palra
Iílefibs" pois ê q,'ase certo mêSt110
01Je �i'ien1os na capital do Estado,
acorppanhandO o progressO' espor�

1" c I "

tIvo; �e nossa Cap�tal, um aut6-
dt01no' moderno e em condições
p�ta a rea,1iza.ção de grandes pro
v��. Eu tomo mais conhecimento
d�tas. coisas por .intermédio do
José. Brasil um denodado do

�9t?mobilismo, e que vive .com os,
b<l>li;os e a pasta cheia de ·papéis
��p� automobilismo, pois 'diz que
bãb clescançará énquànto não ver

b' "autódromo construido ali.ás ve-
'. ,. '

lha promessa de nossos govetnan-I

te.s. Nós temos publico ;para todos
os esportes e cada qual frequenta
àquilo do que gosta. Em pôrto

•

Alegre e São Paulo as corridas de
auto:m.óveis chegam' a proporcio
nar arrecadaçã-o supe1ior a qui
nhentos mil cruzeiros e na verda�

de é um esporte erOOcionante em

bora perigoso. .Por outro lado" o

Hipódromo da Ressacada está fa

zendo sucesso com suas corridas

semanais e já atingiu sua 25� reu�'

Iiiãó extra oficial, 'agora com' tudo
mais ageitado, progra.mação ·esme

ràda, nomes dos animais, peso,
joquei, treinador, proprietário,
número de páreos e dotação, o que
indjca Que o pessoal está bem or�

�.an.jzado e d.aqui para frente s6.
ha'vetá mais progresso e orgàni
zaÇão, podendO seX" também um

dos esportes 'favolitos da gente da.

grande Florian6polis.

I,

, .

. ..... �

e
.) .,

",

JOGO 1 - Ferroviária X Bota- adversãrío. �,_ portanto, favorita sua
'.,

torcída, é' ":pac·ata.. O Rio
fogo (Araraquara) . -. A, Ferroviária. deste encontro. O'A�érica de Rio'. B'ranco' 'que' é ii grande esperança '. \
é. uma das grandes atrações do Preto viv'e' ainda da' ínesperíêncía dós desportístas (te . Paranaguã \

.

'

certame � utn.á das' cinc� .

finalis-
.

de' seus comandos e 'oornandados. ,também não deixa por menos. -,
.

tas. 'Tem �.ttiado bem até agora Em casa é"par�da difícil, 'Ítí)i� em 'Diz 'que .sõ . à iit;ória Interessa.
tanto em casa como fora", Enfren- terreno' adversário' não se -espera.' 0. equ;ilib�io de', 'Í'0tÇ',aS é vísíve; ..
tá o· Botafogo de, Rib�:ürão Preto. muita coisa. Ligeira vantagem pata O Jandaia
que' apresentou-se com altos' ·aJ· Vftõ:da tia portuguesa.

. por a,t'liar éni casa. Contudo é'
"

.

baixos. durante todo ó transcurso ' JOOO 6 :_ Comercial X Paulista jogo' para empate:
d�ste campeonato. A' Ferrovíãria .. (Ribeirão Preto) ..:;:_ Não rendeu o

.

�nipate e 'vitória' do Jandaia .

é franca favorita'. ,'VitÓlia: .da Per- que dele se esperava e assim não '. JOGO 10 "-. Londrina X Paraná-
rovtaría.

.

..
'

cónseguíu: seu objetivo que era a v�ii" (!Jonctrifia),' O Londrinl\
JOOO· 2 - '�otoeste X .Juventus dlassif�cação.'

.

Muito irrég�làr, .
depois de urna bonita campan:tul·

tBaurú) - O Noroeste .contínua não conseguiu' achar' um rittno. no' certame passado, partícipou'
um quadro sem grande expressão. Todavia' para

.

este encontro des- do eampeonato da .prãmeíra divi- IPerdeu
..

muitos pontos. em casa e ponta com bastante. chances pois' são' do; nacíonal ,. díscretamente ,

.

isso acarretou muitbs p<;mtos c

ne- atua. ém casa· onde 'finl;Llm�nte tem' .. Atuan�o em, �a.sa..é, .tido como fá- 'I �
gativos logo no inicio'. 'Ó .Juven- conseguido se equilibrar. O .empa- vorito, mormente, agota uma vez

I
I tus· vem: desde.' o jnicio 'enfré OS te com o- Botâfogo ·diz bem çlâ -sua

.

qU� .à equ,Ípe. hão parou um íris- ,I
Jf! primeiros .. oolocados.· ,··G�i1hou'·.' força. O Patllista· de ·J'Ill1diai 'féZ ·tabte. O ParaJ:la'Va,i, ii1ieiou o cer- : ,I

m\litos 'jogos f-ora 'de casit:-e isso
..

mais do ·q'tie. se·,cogitava. AlgutlS tarhe': de -fotma 'brilhabte. Como I I
. ,

deu bastante moral a, é:q'lüpe.· Es- .' resultados· que, conseguiu não. es� sempre ..esteve .. ent�e ois ultin1es,.I,.:
tá' entre 'os' finalistas qli.�"�'dfspu-· . tavarri' na, agencia. ,Ultimamente. pouco se. espera dele. ..I
tarâo ó -.direito de pártic'ipat da. subiu de .produção' o qUê pode "Vitóriâ':do Londrina.

. I
diVisão' especia1., Mesmo ituanp_o significa.r- até" um 5urp-reend.�nt8 ". JOGO li - Cascavel X Pinheiros I .

em. Bauru as probabil�dades' apon-
.

'. empate .. ,Coisa dificil de se· aCre� (-C�sÇ8yel) ..

'- Q . ��s?ayel rara- .;.
tam ·mais, pára a ;equip.e d�: capital ditar.. . tp.ente _ cOIl�'e.me :: engrossat: mas. 1
qu'� têm. jogado 'me�ór' r�tebol. . Vitól'ia do Comercial.

. .. ...
núncá Jm.tmgá fàcil,:;uma partida.

I'.·Vit?ri� '"4d,c �\lV'�Ilt��".· ,

.

'. � .: .'.
,

. ,JOGO, 7 ---: C�IGt:adp X :f,0nta- Pt�inéiP�írliJnte ·em seu própriO re-' .'

JOOO: 3 .---. São, Bent6 X G\:laI'al'lil gJ:lossense (Curit-ibá) � O' 'C:oI6rã> . d:tito :i' .Enfr.ent� o 'Pinheitos que ê
, (SôroCab�) � O São 'Bento' figi.l� do,âinda est� :onge dps anseIOS de o"faiiÜgo", .Aguh�Vérde

.

"que deu:' :

rou. com destaque ,até agqra tendo. sua tordda que p{OC1,a insistEm- .' �}l:iitõ pa,no.· para �nga no certa-.'·)
inclusive chegado a oc.upar a. lide. temente tuna equipe capaz. de ia-. me antepor. Salvo. fatores. extra-

rança absoluta. Decaiu.. um pouco zero f��nte' aó Coritiba. Sua fus�o 'campo a Íógica 'indica vitória do .

mais sua. clássificação .

já está a.s- com'· o Bl'itânià (FerroViário,' + Pin:heii:o�, ,?u. ':mp�te (zêbta)..
.

IJsegurad�, �m casa costuma apre- Britânia) ainda n.ào rendeu o es-.· Vitória do Pmhelros. I
sentar-se bem ..O Guaram que pos- perado. Contudo sua. campanha

';
JOOO 12 _:_, Desportiva X Ria!.

sui uma' equipe' bastante' joveÍn, 'até aqui não. foi má. E�patou Br'anco (Vitória) _;..' O Desportiva
I J

subiu d� produção ·:tio final. O. 'corn o União Bandeirante êm casa' é 'a mais trádiciobal .. rept.esehta-· r i
ehtrosamento 'é sua' àÍ'ma prlnCi- quando era apontado eom9 favo-' .�ãb do' Espirito' Santo.. O Rio � j

"1,' iÍJal cóntando ainda' com.· .a�gUns rito.' Enfrentá uma -das mais for- . Bra.nco a. grande sensação . do
"

'

, valores . indívidua.is: -Técnicamete tes representações ínterioranás' momento. r' O pri'meiro atravessa.
as.· eqw�es .

se equivaiem, ,.mas o .

que é o
. Pontagrossel1se. 'Pode Un;a fase: apenas regular, um pou-

. São Bento atua..'em casa e isso á.u- 'acontecer outr� empate mas as co a�é'm da e�ectativá: O .segUn-
menta seu favoritismo. Vitória do pos.sibilidades sãp reino.tas, do sobe a ..

cada dia, tendo COnfie-
..

são :Beril� � 'etnpaté. .

,.' Vitória' do Colorado. " guidq o titulo de campeffo do, Vri- :1
.' .. JoGo

.

4 .:..:., xv 'de 'Noiembl'o· X "JOGO 8 Atlético X u:hi,ão i:rteito turno ao bater o Vitória par
Má-rilia (Pita.cicaba) _. O, XV de Bandeirante (C\lrÚiba) - O Atlé- 1". x O. CÚissiço. dos triàis dificels
Nov��bw co;'séguiu' um bril��nte tico' está em . m€lhbreS concl,ições. . válido

.

pelo certame capi�ba: .

· etnpàte frente ,ao .Guarani d� Cam· de recuperar o prestigio pe:rdid?
.

Emp�te.e vitÓria' do, Rio Brainco.
· pinas ch�gando' assim. mais' perto· .

com a. ,apagada. campanha do ��o
'

.

JOGÓ 13 - Motô- ,Clube X S;am- .1
·

da classificação .. ·Joga su� última passado. Formou. uma equipe p'ai�"C,o:r:réa (São Luiz),";- q. Moto :t.
. " c' luJ'�>:' nã.o '

fO. i"'.ti1.i.tito"
'feliz no cér�

,)
.

· cartada. e precisa"demonstrar qua- modesta, mas pO(:lsui ótimo 'prepa- ue

lidape�' para suplal1;tar, � .. �aril!a. .ro,físico. Vem de uma retumbante tame da primeira, cUvisão, Contu-· ..
•

. ..' i

d t d"'" é
,..

...·l·tó·.,.l;a· ·fr�I'·t·e ao.' 'Am'é ....ca. dê. ,10·.1·.n- do col.heu um. brilhaRte' empate',Attlará. em ct_lsa 0,n. e. '

u .�.' mms v u e � u .
.

'

I· facH. O MarUia fem.6 .fator cam· . ville' por 4 �. ,(}. Isto diz tudp
.

sô-
.

'fl'ente ao. 'Ferrov'iá1'io .
no último

po adverso e isto é ·de .suma 'im- l:lre" o 'Poderio do� âÜeticano,�.. O dom.ihgo. E�fr.enta o' Sampaio no I
pbttâ:ncia. Sua equipe ,é apenas 'União Bandeir�nte 'está com uma clássÍco maranhense. o Sampaio,·1
r��lar .. Pode surpreender

.

e al- equipe de veteranos. Sem. contar bastante ·conhec1do�. tEmi levado a

jcaÍlçar um emÍlate.. ,
co'm Paquito, Abatiá e Pescurna. melhor. até a.qui nos jogos que.

, vitórhl' do' XV de "Novembro'. dificilmente repetirá fi façanrlla do disputou contra o ·:Moto.
Jodo 5 - Portuguesa Santista ·Iano 'anterior.' '. '( ,

.r.

X. América: rSàntos')' ..
_:_ .·A Pottti-. Vitória do IJtlético. : A 'atual ca.mJ:mnha do Siltnpaio 1

gue�a J-oga ln(Vto bem ':em S�l1 �s- Jbdo 9 - Jandaia X Rio Bt�ricb Correa não· chega a. convenc�r,
tádio, Ulrico 'Murça .. Sua., campa- (Jandaia) - O' Jandaia em: casa Com '3. subida de IProduç�o 'do
nha também /ioi irregular. A :eqUi· torna-se um

. gig�nte. ,Sua equ�pe Moto Clube, as coisas se ,compU-',
pe . é modesta e soment� com o é moderta e' atua. na base da velo- cam e -dão certo equilibrio aO I

, '1, incentivo da t.o�·cida 'consegUe ddade. Sempre· foi respeitado .etÍl coteja ..

d
.

b' d
;. Vl'tõ'ria do Moto O'l efu.p3te.int:amar e partir '?a.ra cima o .

f�U campo mesmo Sã eh o-se que
.
'. I ,'.'

I I:;
'11 I"'�í.J·1 '

.' • I. ...

�·_""Iiiiiiíii_iiiiiilii���·-_'"/;;'''';;'''���i'�J -�•• J i)
'T" ot_i' . L. I. 1), .t

Comunica ao! séUS amigos e '�lien·les,. a a9uisiç"
do imóvel à rua MAX SCRRANH, 775 (ESTBEITO) fones
6272 e 280 I, onde 'em breves d,ias passará a manler seos

elCpedienles.
E�,resso CIlESCIUMEN.SE"

Matriz (scd� própria) 'CRICIUMA .

.....: SC '. ..

, FII tAIS: Curitiba, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Lagun�,. Tubarão, Araran�u(l,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Pôrto Alegre e São Pélu'lo

SERVIÇOS DE MUDANÇAS COM CARROS ESPECIAIS - FROTA (REALMENT:m)
PRóPRIA JAMANTAS - CARRETAS E BLINDADOS' PARA Q'lJALQUER TIDO

DE TRANSPOnTES
.

.

,

•
,

-

'1

\ .... ' - - --�&iw.:� àr__ l ri.
___ ... ....__ -.--. -- �,•• - _" 1__

.,. .....---�--- .. _-�-......_-\-,__...,...._..........:...-.--.'-.-'�--- ..i-;
l.-. "',,i.;a.:l:'ll'�._. __!��� _____.,_-

,

1'- I I'�. �.. .I�J;1d� IC�i�·tb�eil�J;�(j) de'
. .

Sógurança e Serviços especiais
- �irg�nização Calarinense de

l,.impesa .

. .

Duas Organilaçoes genuinamente calarinenses.
R. Deodoro, 19 �- 3° andar - sala 6 - Fpolis

.. '
"

OUeALI
.

. '.

se.-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I MI STlAJJOIA 81 COIJRETO·
lIA DE IEGOCIOS

C ME.CI�·E REPRESERT ÇÕES
r -

_' ,LTDA. "

"RUA.FELlPE SCHMlDT.,�51 - GALERIA'J'AQtlEt.JNJ!;
, li F= LOJA' '"', ....... FeM .3689;
,t} V E N 'D A S

A:p'lrtlmentO$,' .:

ApartamentQs no EdifíCi<j;Císne ., Bràneo -: Rua.
,

,

.' 6�eral Gaspar Dutra - Estreito.: Com 1 e 2: ·quar-

tos -, . Iivíng' -' cozinha - banheiro - área. d.p, 5er",

viÇo�-rotalmente financiado�. .

-

Apartamentos no ,Edifício Itagnaeu -7'Pt31a::.�o .

Meio;� Apartamentos com 2 quartos -, linving -

,cQzinb'a - banheiro .ârea d8",serviço. ,Totalmente. : :

financiac:1oa
' .:

�
,,-o-"'""1--:---�-----

Apartamento no, �diclo São Fran<��(). �, Rua,
Arno Hoesehel � <Koesa) -com 2' quartos .:_ livi,ng

"'.

. _ edziJiha. ,- baUbeiro,
'

área:' de serviço. _ T()t�.
mente financiado;

. .

Apattamento',na Praia�de Comboriú - Av�nida

I, Centrol ,-' Centro Comercial,"- Edifíci� Paran!'i J
, sét\mQ andar - 705 .- apartamento· com 1 q!lsrto.
"._ living � cozinha - ba�eiro - halI- _. área de·.
serviçp. Totalmente 'mobiliado.

.

�··"",,';"'__ """""Y"I'
T.rrenos

.
" I'. 3'.ilotes na Trindade - .medind�:·12 ·,M. x ;33,·m.

- cadá um. ' I ,

. ,,,�.,��

I
1-

lO lotes em B3r.r'eiro.,;. J'ró�im:o " 8,' .COwcs..c:;a· _.;
Estrada, Federal No�,

'

I· _----:----�--_-___

Cas.
Casa em Saco' do.� Limões �c com 3 quart08 -

, I, 'sala:, -7- cozin}:l� --- banheiro ârea de serviço. c

I -'--------�----
,

.,
,

_ _,... � ........ _ �- L,.- ,.�.L

C N .A E C,IR,' 'UA
: LENTES -DE CONTATO

Dr. DeCIO RtTZMANN :M)y).EIAA. N&V'ES '.eRM,.· 584

Ex· '�$id.enf. da: 'C:HniN' dQ;·prof ..�Hitton. Ro.cha." M�.
.

CPF--GOa2759S' - ,Telefon. ReSidendal
. 3541' ,

'Dt. ARAMIS RJTZMANN�ME""ES eRM. 920'

'Ex Estagiá.rio d'a;; CUnie.: do.' Prof.' PDul�' ;'il"o,' 'Gil.,;
.'

CPF....ló4M823699fr
l ' tONSUI,;TA$ comJ 'hm-a :marcada; pelos" ) .�

.Telefones 3699'
�
-

' 3800 ';_ 4129'! j.Átendem de' 2a ';, à 63� ..

· feira '
.' ,. .'

..

:: . no,. Hospital .Ceiso. 'Damos, ,Sala 169 '.

,� . das 9 às 12 e.� das�14 às '-18 :hota.�. 0:-.)'

, L� _ ,'. _ .... __ ,_ �,.-�,.�� ......�f-- .. - ...... - .. _�,�_.{'__ j1â .:��
.' .E.'IISA 'SAm. ANJO'D'

'GUARDA, ,1 , • ,
.

' ,

Partidas dt. l"LOR'lANOPOLIS' �
MBTO'� ALEGRE - Can'Q=' �to is 21' hora.t: "

04,30 - 07,oa. - 00,30;'- 12'4" - 18�OO --

19,30 • :UJJO. hOl18.
,

IMBl'l'UBA ...,.. àer P6,00 - m,Qo. - 10,ti9 -r 1.,00. - 17�
e 18,00/: bor...:, , :�

/

tAGUN1A ;_ às 04,30 - 06,30. .....:. 10,00 - 12,00 � 14,00
- 17,00 18,00. _. 19,30. e, 2'1,00 hor�.

'rOBAR:ÃO - às 04,36 ..- 07,00.'- 08,3,0<- 1'0,00 ,- l!�
- 13.00 - 14,30. :- 17,30. ....,., 11.;00''':'' 19�

o"�

, 21,09' _. e 24,00 hdt'aa;, I ,

, 'CRTCIUMA - às 04,30. - 07,00 - 08,30 - 12,09 - lUO
,

- 18,00 - 19,30 -, 2t:OO'.e 24,OO,boras.
'

•. i:. ,

UARANGUA: - às 04,30, - 67,00 '_ 08,30, - 12,66 �
,

18,00, - 19,39, e 2:1,00 horu.· ,
,

So'MBRIO - 04,30. - 07;00 - '08,30 - 12;09 ....; 18,08 -

,19,30. e. 2.1,00. horas.

CARTEIRA EXTRAV_ADA
Foi. perdÚla a Carteira Nacional de Habilitação cate·

goria Profissional, pertencente a{) Sr. Osnl de' Souza.
I

.

R,ESI' EH'CIA E LOTES
V0ride-se .

uma resiQência, situ�da no JARDIM
;

rrAGUACO cóm duas salas conjugadas, u-ês qtUll'tog·
, .. ,

b,�nho .. cozinha, dependência de empregada, garagem,
Val'and:;l e estacionamento ainda Sem habite-se;

. ,

i ,'LOTES _ Vend�e"
.

étimos lotes, situados no

JARDIM rrAGUAçú com água instalada, ma1f calçada.�
e drenage ,pluvial.

DIRIGIR-SE a rua Urbano' Sanes, n. 37 - Fane 298'1.
-

ES (AS) ,

Organizações de âmbito nacional, ampliaMO seu qua.
.

dr,o de Produt�res;� está admitindo profissionais, de veD�.

OFERE,(r;:
Salário de Cr$ t.OOO,OL.
'ótimas comissões.
Registro em .carte1ft.
FérIas de ao' �.,
139 salário e gràtlflcaçõ.l

EXIGE:
Jlorãrio integral
Dispp.�ção -�, ();, ttab1Blll.G•.
Otirna apresenta�,
�� em �ridas.'
Idade ,acima de .UI anos.

_ Candidatos da CAPITAL (S�,.qlleiram 4ifi
gu...se � Na Tenente Silveira, 21 ...... sala/'>�, .., ""lis.,.
,:no horário comercial.

� ", """",,1f'" ' .,'
,

�, "

,"

EXPRESSO R1ÔirlliSiP iífDl.
"lorl.n6Jtons • RI. .. Sul

., ,As: 04�3" - 10,00· .·l',AJO' !lo,.,
"() dI) $ul , Florll'n6pO'" I"-'-"'"'''"f! ••

ls 04,30 - 10 00 e 14,00 horas.

, ,

,
, .

1

I ji

TR o,. ',/'�PORT.
tE' J ,'�

A E�'?" t.tSA D, Jf I rECHAçA0
�.aT·.,' ,�,,!;"' �E

'ITBUf-i '(lJl'l RTIDM': nJÁRIA� DE �tORJANOPOLlS

\.Ii"A ' Pc"\R1' UNI-'O. passando por Balneárlo de
. Caml� "'::í - Ita1�f -

.

P'GaITas - Barra Velha

._ .T( f !JLI,E - Vila DonaFrsncísca - Campo
�.JEHt' ,Sã o Tknto tio Snl - �io Negrlnho -

"�fr Canotnbas P pnRTO UN.I40
b '19 3("· hora!

. 'eom ��. m�nES '.m.e�iatas para PALMAS

CLE"7 <t' -\.ND!A -- P A.TO BRANCO - mAN··
CT�O'" '1m:.:rnÃo P C\CADOR.

, ·.P.� - S�O � ;f}UEJ fiO ()ES'T'E. passando Dor Ra)

neârí. � 1 Camboiíú -- Itaiaí - BLUMENAU -

Rjo f{' ul - PfUSO Redondo - Curitlbanes -

Cam1 ' \' 1\TOVM' _. ."f!')ACABA - Xanxerê �

�"'lfil" r.H 4:Pl'''.('(; I
-:: �ã(\ Carlos - Palmitos

.

v :f ,� <:;.�(\ l\fTI"!U'PT ,no OESTE

'.lo, ,,�' 't\'Or��· : s

co s
II

'(.., " , ,�v,,··
..

'

,..,t:sq,.,�r ,t')m S:i" To !lié - Palb.o�8
c:t.,,..t,, 1�ro', \. lfrptlo 'W�v.ner _, 'Bom Re.tlr(1.
." ,� dr. f�1" fi! T 4G'FS �'.

to. f\ . 1� 0(1, 0, ?-1 00 hOT'a�.
.0 � t ,,-,:m' 'I.TP p �AN""A 1l0SA. DE. LIMA. 'P8I'

,,.nl,
,,'

"' São .TN;{> .. · Pl!llho�.Q - Santo Amar.()
- li I o-·Qu�itr 3,rlO, o A·t:nTÁP0I.IS
A� lfo � hor.'��, n'enOlt ai). (l{)mim�os.

,. �S'PAt·'H'()� ,.\ ENr.O�AS pARA,: Todo ,o Estad•.
..

eATA"Q' 1F�SE'" - Marcelino Ramo� - Gauram.

- Vi:'f' tos _ Erechim e Traí. no Estado do RI

'Gmhõ" lo Sul: ,� Todo o STTDOESTE PARA.

. NAE1"��' '. CU�ITIBA 'e SÃO PAULO.
�' ,'1TtT'� .

PAR , " 'iAGFNS E�PECJAIS E EXCURSOES.
�.�AS p,' :rJ.\TP('I'll.MAÇ��S: Em: nossa Agên�ia RodoviArl•.

8 Av. Reremo tuz
'TEr ,E'FONE 37r.1

-

V·.",t"lI�'I\f·�� ""''1 �-HOS
Pr6ximos a Cidade Univ:ersitária. quatro lotes com,

,:ista panorâmi('�. Nov:a' zona residencial. Vende-se o con"

j!�nto·, ou' lotes -f9parados..NegóciO de ocasião. Situl:ldos '3;

ll"'l1a paralela a "ua 'Lauro L�nhare�. a 300 metros da ofi�

"''1'3 .Trtndade"tc"". Tratar ,das 18 às 20 Aoras, na rua Ne·
._ 'u ih1mo\� 2(l - - Centro.

,

_ ..___.----

n"'�' ('�s:

'Ho t.rRt�T
'in S A

ta à ru:.l .Toã" Cruz Silva. n. 43.' no E,!.

flrm� Coroprcio e Indú�tri:l Germa,nIP

nôl'n ""n,r��Tr' '8S"'I' m8rca KENA modêlo

. um 'ri1i·l1dro C0m 8 HP DEUTZ. Pêso
1 .

_ •

� 100 qúilos. ,,:. 'o Cr$ 6.1100.00. Tratar à :rua Elesbao Pm-

tn da: Luz, '......-
..,_ ;pósito de Papelão. Jardim Atlântico,

, �treito.
: '-�

V�11dp-""f'
'3P ..... fYlotf

-..,..--,_'

;,
"

• r

�;6r �Y.t ... ,·

sr..' Geraldr

'PRE(!JSA-st
Gôm urg{t'l'(' i de. uma cabelereira profissional. Tratar

'n'a D.
-

Jhlme r:f' "iara� 34, ao lado do Pôsto Shell - Av.
lho' Branco.

RA· r:XTIAVIADACAI
F01 erlravi<', a a carteira de habilitação "CNH n.

,

1 � '1644
.

amac1<'J:" pertencente a
.

sra. Leda Ma-ria Lino·
. ,

�, l'aiva'
_.

! E'�r'-t�C;Q ,
� F�·r�(��·N� dr

CuUu a

anla Catarina
IA

'�Co�':�!rtr�çti N. 21/71'
··Tor-no. pú:: i )< qu� 'a. Divisão ,do Materjal da Reitol'la

c, Universidac:'� 'i'ederal de Santa Catarina fará realizar,
à� 10,00 horas .1 ' dia 21 de dezembro de 1971, a labertura

c· Tomada de r ·eços n. 20/71, destinada a.aquisição de

rr� ,t,eriais par3, o Cen/�l'O de Educação.
,

Os inteFe�'.:'- (los ,poderão obter os editais compare-

,C' ·do a· Divis,:;:; ,o Material, de segunda a' sexta-feir�, no
1 ário' de- 8 ('I( ; 11 30 11oras.'

'.1 ,
.

Florianóp-::; 06 de c'ezembro de 1971.

J050é For' '1� np'- Diretor da Divisão do Material.
_. ------

A..t:UGA ..SE
Ahtga�s& :: 1]' 'Í.amento com 4 quartos, garage, dema:i.l':

'I
d pendências. VI l' e tratar: Rua Duarte Schutel, 38.

GRli\ 63 � VE ELHO
Vende-se C'�:� 6.200,00. Vêr e tratar em Box Wem

F� �tricidade. Av. Ivo Silveira ao lado da HeJi.ogas.
-

CO IVITE
Convl.dame'3 ) distinto público, par.a as comemora

( 'S do DIA l' t '3fBLIA, 3 serem real�zadas, no próximo
<' 1ingo. às rI � hor'as, no Ginásio Charles Mnritz.

Rafctel Gard.:: pastor -- Pres. do ConselhO' de Pasto�·es'.
--�------------------,-----------------------

F"')r mothr1 de Iran,sf�rintia para oulro

I:� "

-

�\do � "rr'lJ),E·SE
1 - Dorr�{1 'io para casal 'completo.
1 - Copa F rmica cCrn mesa elástica e 6 cadeiras.

.

J ;_ Sof})·':r' 'a côr, VE rde.
n-,' ?],�:li0' St�··m"1atic; 19 polegadas.

, M!,�� �r i rla 1\.13' Fo .-�or ·1e.r. 27, atQ. 200. _,_

oi ,m�,nte.
--- -- - _. :.-., .....-. -- "..,-------

LOJA �Jír CE, ,ri '�' ALUGA-SE
Loj'n téJl1"e'9

J na'V'3) central. com. 220 m2, s'ern.. luvas ..

Tr4� à rua DeoqQ,l"o, 11 U l?'elo telefone 3795 nO

hc>�o oomel'1l'iRtt
_ .. _----;:.,_ ------_ .._---

11031. ,f,ÉI l:,l COM 110m2
A'fu.ga"\.�e à Ru'a- Victor MeireUes, 38. Tratar no mpSq

moO local - 19 andar.

• _"I
'. "

.\' �

.

SECBETAIIIA DOS TRANSPORT'E'S I.E
..

,':'
.

:.OBcRAS DO ES'TADO·riE SAH'A'·�'�'·I: ;�',':

"

". :', .

>;::
.

CA,T'A',RI'-'l�A :. ..':' t

'.

:": '�' ':�. :1','.' ,.:".
J.. ,,:' .... ,

... ', ... 1.,. J I �1' ,t

C • ,Editáll.:de: Coltcc,rrê�c-ia Pública' "'. ��'.'.��::.:":
"," ',;:. ,

N.: .001/71 ..

,

A :Sec_retari�",d9�S Tra:nSpcrte� e 'Obras do Govêrn(},'dó,
Estaq_o ' cl�_:'. Santâ ·.-Catárina; aFravés da Comíssão' ExeeHtj-:

h �

va P�l1'� a Cotl,sthjção da Tr'avessia Continente-Ilha' de·' Santa ;- ",,,

Cáta,rlnh .:..;....C�P .�, criada 'pelo Decreto, GE � 10�8-7il "

d n. 545,' torna' público. que, farã realizar CONCORru;NCIA�'.' & ·2ÚBLICA. 'p�ra. ,�s servJços de CONSTRUÇÃO D,E'PO�"J � ,

.

(.
'I,· .' ""

. f ,.,

GA: ESTRUTURAS -EM CONCRETO PROTENDIDO E' 'ME- .

T.AtIC.�' para a: NOVA 'LIGÂÇÃO ILHA -DE SANl\�: CA-.''''' "j

'TARWA�CQmrNENTE e'� Set.viços Complementares;�'�erir�:""� ,

• .' •

.

.

• '."

,
-' .• - "'o '1' "I '-",4

FLQRIAN(>POLl,S} no diá. 14 de março de 1972;' às 9�OO .

, ..

forma da 'lei, �te.,
'

J, '.' ",
A ,

','
,

,

".
'hor.às médiante ·ás. condições çonstantes do: EdItal:'"

> ..... U ..." �l'

FAZ SABER a todos quanto êsté Edital,'com<o.prazo,: ,> ;' .0 Edita,rCQ_ÍhPI��O,jJ�Út�,ente co'ma' r>,àsta .coi?:�en�?_ ::,;:.��,cÍe (lO) de�, dia$ V'ifem; ôú' dêle no-tída tiverem, que no
'as eleme'nfos ri�c'eSsários' à p�rticipação na con<:orrêncià

dia·(20),vin�;de de�mbm do 'corrente ano,"às !4':ho-ras,: ..

"

�deiâ'$er:.oMic,io:na Conitss%o Executiva para'a' C�nsiTÜ:-·d:.d �>

à porta Rr-ln�i�l, 4�·' ��;}�eal'..�à -qu� ,Duart(� ...
�ehute�.,

,

�l :)dà.,;,TraY�ssi,a.,·-Contjrt�rltt,:,:rlha' de,'Santa éa�a.n�:�r:::'; ,.;
. ..,

n.·17, o Porteu"O. d� Audl�(}rios'des�e Ju zo lev�.la. a· pU-"'. 'C.E:? �,,' à ':rua }} de' JUÍh<i n. 200 _ Coqueiros _, f;m,
blico pregi()·� �daje:ar�mat?��o é--"'-n' mn,')�,.()�f'rta .... ': ',"i�·�:'n16p'ÜJ_iS'.. ti1êdiante" ó.·phgamento de taXa� :q:o' v�16�\')_/I:'
fizer, não. in�:riot' à aváliãção: d�: Çrl 8.�oa;Oo; () Nel�u!'O.· .- ." "C.l,�$ 1:0000'0; (Hum' mihéruzeiros).

'

.. ',' ''1;'' ':(�I� .

abaixo (\es,enro' peI}h(jrádo á,' �lv:io'�hy' f,oneim,: n�, A:çao '"_".:' O�·':el�.rriehtos'�erã� forri:�êidos em duas etapas como
.

executiva: (autQs n; ,�1-71), _. (l,lie lhe mOVe (). ,Ban.co Sul :, ; �egtié' :',.: ;
../-....

.. ,

. , ..

,. " ',J H

...�) .:'�-
-

do' Brasil, S: A.�, em curs()1 hesta 3a", Vara Cível:, lIro.auto- f

,

. "

_,. Piíme'it:a ;Eta�a ,_" a; pàl:tir de 27·12-71' ',.'
" i ' ",,, ')1' .rmóvel marca Vo1.kswagen, lip?- Seda:r:_.: ano de fabr1caç.ão:_, '. , -, ; Í'.l;:':Edà�r�:de Conco�ê�cia' _ Con�ÚçÕes 'par� !Q,��: "

,<; .

1.96fJ., duas. I,>Qrtil.s:, USO" part�c1:nar" co� vermelho cereJa? .', .' � .'_.' '.; Orljúcaç'ãij' apre$él?J�ção das propGstas, e, crit&,. '

...

,

'

CJl,,'r �J.Jl.1. A plac:a· doD� � sa:36',·. desta 'C�t)1tal .. No ('8.80: de a," :
, ,<,: �:' rl9s' '.dê�·julgamen'to·· Çla Concorrência; J ••'

a "·s
.

ca
.. �ira:. de habilitação perwnGente" pra�a,; p'or làl�a., d�'<lleitante�/ ,não ,S � "rf''''.:.' ,r ",' Idah � f,. ".'

'

,"', ,

..

-
.

.'Côricôrrêricia;
.

, ,

" .

�

\

Tei.i-a da,Silva. hora: adms,,' d@sd�' j� fie,a" _ 'n,látéado {). di-;>
,

(4) q'tatro. �
e.� 'i , ..... 'i':·2.: L;�vi�t�ehtos 'G-e'otécnicos Básicos;

fevereiro de 1m, ··'no"mesuw' :local' e, à.s, me&n;J,;"s';, h�ras. : 1):;3; Leváritân\entos:�Topd,gl'áficos;
para a véfida .. em' leilão, pe.fo 'melhor, lanro; de .veH"ulo' .

1:4. ,Levantllmentos· BatÚnétr.icos'
acima descrito.. Em: virtude ',d:Q' ,que,. e�edem.:se· 'ê.ste �. •

'. ,:,1:5:,; PUdjetci' Basi.co;',<.., .",

. ,

'Outros iguáis.� que serão PUo,lieados e afíx dos na· forma. l.,6.' Métodos' Construthrós Básicos;
da le�. F.lorianópo�" _6 de deze�bro de 1!}7�,"Eu .<assi�:-: .

, '�.!' �u�ntidade��E�titThat.ivas dos Servi,ços;_. " ..._"" ... , x'. _

tura l1f:gfvel\ (). fiZ e subsC��VOI..Navro l !HJ;. �·"fTla'B:<l.s. .1.S.: :Ss-peeif�cações Técnicas __ básIcas'.
Collaço, J�,de .. Direit'O. '." .\ '

"'
.. '2 _. :Seg�ridà, Êfàpa � .a.,'partir de 10.02�72 '.,':' r.. �, ,.,y, 'Iro

,
' .' .

. .. _,... ...�,�._'-.
' .

2:� 1. Proj:et'o.:' Executivo: ,

'L ., > 'f'· ,

�, �:S,l . J)� , 2; �' ..'1,...�evanta'Inentos Geotécnicos FUlais;
,.,. fI,..( v'

2.1.2', Métodos 'ConstrutivOs Finais; , i,_'
�.

-

."

• •
' , •

-

" • ,"! �, �r

2; 1. 3 .. ',Especi�i0aç'ões Técnicas Finai".

'2: 2:. �"_Lai.-but do, 'C�ntéiro de Serviços; .. _ ... :,..
� .:.::

2-: 3:� -',. ·PI.aniIlra OficiaL,qe Quçamento; : �.
f 'I

2 "4. -. Diagrama' _' 'Pert - CPM -, básico _. ç� ,

" .nqgrama ,básico de execução; ,
".",

' . ')'

.. ,�.". ':��:
2';5. _

..

Mmu,ta de ç'on't'r�to.
'

.. , '

, :'. ' , "'-�, J

Flcrianópo!is, 0.8 de dezembro de 1971: /' ). ", .

, ,"o' :
, ..... . , i .',

.

" , .,
_� "..\.. i-,,'":.,......... ��

Gilber,to' Mejrelles de. Miranda. Presidente d!} "CEP'" (,,\rdt�

;

AssiStência Técnica a domicilio - Rád10s - 'la

Ievísores _.:.. Etetto-domésticos. Aber-o até às 2� hora:

O mais completo estoque de peças e acessõrío-
. I

R. Corobel Pedro Demsro, ,2,],33 �. Fon€ 6284 ( :

U�x, ! tCOMPRA-SI!
Televiso.rea usados.' Pága-� o' melr 01 PH'�'f' n>

praça.

Distribui�wes . exclusivos d� oílhas N�'(iol')õ'

, "PAra a Grand.� FlonanópQ].i8.

,�iiiii_iiíiiiii·iiiiiii'"ii!ij'iii-�'�;:.=-iiii.iP:� ....-.." _.__,i ';;:ii... , ai'" .,' ,

CO C 5' "',�LICÓS �j\�'A, VET.'� ..
':

RINÁRIO '�, ·lGllâHOM�S � T'Ê·C-.t " .. '_, ,,' ,

.
. ", .: 'BICOS BURltlS

. Torno públicor "l��ra· corihecímento dos interessados,
que' as �i-o;va�,. 4�� ?onCtlrsos'acima referidos 'serão' re�li.·
zadas no'. COJ.égió' ;�t�d1.üil· JUlio Castilhos, na 'Praça PIra·'

tini, Pôrto Al�gf�, .Rip' Gl.'a;nde· do' Sul, nos ?ias ;' horá-:
. rios abaixo relac\9Il.aqos para, Os candidatos, ínsrrítos em

.

, ,�, ,. ..:. - {. . ',. , ; .

Flor;ianópolis e pôrlo,\.Megre."
VETERINÁ·!Írós': '_"..Prova

.

de conhe('imentos Gerais

e 'Veterinária _. dia',!! dê- 'd�zethbro, às 15 hóraé;:
' '. I :

:�ova de lIabiÍititQão..-,,' dia 12 de dezembro às 9 horas.

. AGRONôMOS "-'
.' Prova' de conhecimentos Gerais,

de Ag�('nbmia � diá ".n, de dez�lIl,bro,: As 15' horas. '_

(
, Prova, de" Ha?i�.triçãQ. � � dia 12 de dezembro às, 15 .

horas ..
·

. .:" ; ... ,_", . ". ('
,

'. TtÓNiCAS� �RÚRAIS, - 'P.rovla de Conhecimentos, de
, .

�. I

AgrkuItuta' �"di�':·'la',d�".dezsnibro.às. 9 hor-as;
.. Prova de,: coí]:llecimeritos.', de' crjação de ·anima.is de).

mésticQS _: Dià� 1�: de ::d.ezeníbro :às" 15 horas.

FloriariópoliS, ·3,0) .de ·nov.embroi"'de ·l971.'- .',. '.

:
, Alberlo cios santos'·..:..._, Veterinãrio TC. ·1001.22C

Diretor', Estadual.do 'Mitiisté�i6' d� Agr.icuitl1J!a em,:Sal1ta�

Catarina ..

'Edilal ii �r, malação,. com pr 20

"tuas"
.

. o· Dôut0ir Naul"o. L\�i'7. ,G:uimarães COllaço, Jtdz de Di!. ..

reito da 3a. 'Varn Ch1iel da: Co.maroa de Flonallól]Q.lis, na
'.

. "

A faninÚl' da,Sàudosa·
MARiA NO,R.ONMA', LISBO�

agrade��. em�i()rlada� �odas �. manF ,SVl('nes . d(" c.onf�r

to recebida, pGr!' ocasião,· do., f:alecimen{c df.l(lUele..
E'nte q'l�-

'

rido e tam�m.· to.Qcls que' comparec'eram às cerimôni!ls
,

.

ce' seu se'p,ultamentQJ/
Co.nvida� ôu��lm,' para, a, miss:! de 7Q, dia 'a ceJe

brar-:se na Igreja··N•. s... Qe' Fátima - Egtreito, sexta .f�ira,
dia 10 _' àS' 6,45 ·'b().ra$� ;

Fpolis.. 8."12�71.,
.

.----��--��--���_.------------��-=--
. OE'UaEITOS EXTB.�'V',AD'l,S

FOr'�m' extraviados os' documentos de automóvel m:}f

ca' Chevrolet, Opala� <Motor'N. 732.1 n06 de Clevelânrlia

- PR Ide propriedade do 13-1"'. IrIan H:ürton Leiria.

'AUTO vaC:IO,. 'CATi�il�'aS'E'-"-
ParNdàs:; de nORIANf)POLIS para�

'BLU'MENAU - DiretO b 08,00 - 12,00 e 18 horas.

Via;; T:UU.eaI, It�Pemll, Camiborlú:' '> ltaja1�·"
_Oe � ;30 - 15,�& :.... 16;30 -: 1'1.09 '-,

ia,SO'.,... 20;0& • 21�OO.·
-JOlNVlU,lf. ..... »treto·u 19,30 bora8� •

'

Via,' Ttftj:e•• Cambod� e.�I�ajã1, As, 05,00 -
05'.30, .- m�Oô - 09,00 .;._ '11,0.0 - 13�OO _,

13,30 - 14,3'0, - 16,30 e 1'1,00.
.

.

C'tTRtT1B4 �'As. os..,.' - 07,00 -,11.09 ,-' 13,00 e 17,00

... .. ,,·�Nt-"r��
JARAGUA. ....; ,V1. �" São Ben,to, Rio· Nennnho

.

"

,

/
.

�", Ia 06,00 e 16,30 hor..
"

SAO FRA;!fClSCO - AI 11.3b Illtr�. '

•

ESQUEI PI N I A' DA eSTA,
� A�

CONVOÇAÇAO
Convidamos os' senhores' acionistas da Pesqueira Pio.

.neíra da Costa S.. ..A., .. para se munirem em Assembléia,
Geral Extraordinária à' realizar-s., no dia 13 de dezembro
'do corrente ano as oito (8) horas na sede social à tu,.,. 'ti ., ,

FrancíscC);' TOientino, n. 15, para deliberarem sõ>-bl'e a se-.

guinte:
ORDeM DO DIA
19 - Retificação de dizeres constantes em Atá do

. 'dia 30 do mês .de ju)ho de 1009.
29 � Outros assuntos de ínterêsse da sociedade. 1.,',.,

Florianópolis' '3 de dezembro, de 1911.
,

,

Arlindo Isaac da Costa - Presidente..

.,,� � \. \. ,.,,'1

.. f" ,ll "'i

,
,

O
'.

Presidente e. o Conselho
ISecional' da Ordem' dos

',vog�ldo.s do ';J3ras11 tem á honra de vcónvídar-os Advóga'"
'\ "agístrádos ·Membros·. do Min-iStério"Público Professô- ),

,

A, r ';'
,

' , ,
,

'

"", .. ,;':" ,:�'I' ,��.�]" "�('.�.J'" f'"

f' Estudarrtes de f Direito para à sessão' solene que ��a."
.

r 'r(\ em .sua 'sede dia 9: de dezembro
"

às '''lO horas' -. em
.. ..�

. '. -', ,
... ' ,'. l .J ',' t .••• ''','' rl.�"· ..,·r· ..

.,.o ... '

'l)mfI'lage'm'
.

a 'Sua' Excelência' o SE?hnOr Ministro' LUiz
" t •

" ',' . I �'" . t�
I.

I�i. � .• '�
"h.' �','�J

(��,llotti
'

.

". -,
" ,

, .' .

• .t ....

� '�"lorh;nQP'olis' 6- de dézembtc, 'de ·197i. "',, .._--.:.._ " ., ":' ',' L .... �

C

, 1 •

j' '�_ ' '_c.;..;,"__� ,',' ,� .. �,,"_.!� L" ,•• ,;".,';'.

':1 AGENTES E' CORRETOl1ES i.� .�:� ;;;,
, o. MONTEPAR - MONTEPIO NACIONAL 'I)OS>

", .'

SERVID().RES PÚBLICOS" ·está ',aceit�ndo. pri:�� ,'am: ::'!""�

pliaçã� de Seu quadro de produção, cori'(�tore�" e' �gen�� � ,

,,, . ., I

tes para a,Capital, assim, como também para .�.�.�t�ríE)!' """",�'
do Estado,. . "

"

."
,

Sendo que os inter�sados 'devem .�.�. dirjgi/'�,()�' ,...

::"
seu�' escritórios sito a Rua Felipe 'Sch�idt' 58' '�l1J'.

'

, , ,
.

:mI. Galeria "COMASA", no horário com.ercial ,.todas
.

.

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

as se·gundas e têrças-feiras. "

"

. ,',
_

�,xigimos: Idade mínima, 2.1" anos, comple,tos,; b()a .'
> A'.

aparência. e instrução mínima ginasial, ou· prática
,.1' 'C!e'<venda que a.. equivalha. :.

:-.l,'�:'-' .. '. I, ;.'�

....... 0!"��-�'�-�I·���������������·�....�!rJ . �::"J'-

,1: ,r ,I Jo�," ;'��',�:';.�:'

CA,SA MOBILIA' A -, ALUGA-SE:"':<�� . :,. �""':�
. "'." k.� ':' .It,.f .............

Com. 3 QUé\r1;os, sala, cozinha e banheiro perto 'de .",,,

. Grupo E�colar, J.m('clim �6 Infância 'e Mereàdo,. sita à rua� ";' :

r,apltão, PeclFo Leíte rem· Barreiros (próximo pontO',final"", ,.

;':')ibus Escola)..Tratar à Tua Deodoro" n� 11 ou pelo, tele..' � ,-,

�7 ·95 no 110rário ·comerciaI. "�o ':-"'r�'

(),nNJ
"

• h

,"_"', "1.1", ".\
..

'1oIj; ......... � •••
'

M_ ... .. • •• ,. �

-', ... ", ,_,I ••v .--',_.'

"",,,,.r -:�.r .'" • J,;. ,',t, ...

.......... ,"
"

. '
.

. '

..

'" ._, ....

l' �, I�.· .', 1 ("

, "

!- .

:' , c
'

r
,.

',1. �;/ .;_ I,. b: ,:
.. J

, '.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MULLEI 81 FILHOS � malerial de
Çonslruçio eIU gera,!

:
.

I���""�f<:;.,
Pr�e�"li\1 � n�J.�:� � �n� no

Iy.t rumbt
t � I

�1da'"� �

c���t�:r���jh' :4�"�t;�
ant�<#Í>áq.a .

de
> comum âcô�do;, �S�o

Pau16 \ e 'América .ernpatararri erti 1

tento. :
.

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

, ;.

,I '. ,

Flodan6polis Q9arta-feira, 8 d. deZembro. de 19J'J
'�'

)
"i

".,_;
, "

, i,:.

',.
..; '_I. ,

, ,

. '.

Sã m
,

.....

comemoraçao
da Marinha
o Almirante José Sá Earp,' Co

mandante do 59 Distrito Naval, par

ticipou no múnicípío de Rio Gran

de das solenidades de reverência ao

patrono da' Marinha brasileira AI-·

mirante 'I'amandaré, nascido naque

la- cidade' do Rio Grande do, Sul. O

"Dia do Marinheiro" - 13 de de

zernbro ,- tem como
. prowamâçãó

principal a colocação de u�a pal
rnà . de flôres no busto do Almíran

te Tamandarâ às 8 horas na sede
� ,

do Comando, seguida de leitura da

Or-dem do Dia por um oficial. À noi

te, . às 21 horas, o Almirante José·

Sá Earp oferecerá uma recepção ao

Ttmrlo oficial na sede do Comando.

BancoMundiiJ
, .'

.

vê rodovias
de S. Catarina
-; 0-, Sr. IL Schaefer, representante

elo Banco Mundial, estará amanhã '

em Santa cátarina éom a finàlidade

de ,�pecionél.r as rodovias BR-470,
BR·282 e BR-116 cuja construção é

financiada por aquêle organismo in

ternacional.

o representante dO' 'Banco Mun

dial estará em Curitibanos, Campos

Novos e Rio'do Sul, acompanhado

dps engenheiI'0!3 Hildebrando Mar

ques d� Souza'e Ernani Santa Rita,
respectivamente chefe do 16'9 Dis

trito Rodoviálio Federal e diretor

do DepartameI).to de Esh"adas de

,Rodagem.

Madeireiros
endDs,sam

\

F. Basto's
O Sindicato da' Indústria' da Ex

tração de Madeiras de Santa Catari-.

na' endossou a mensagem, de' autoria

,J:lo Deputádo' Fern,ando Bastos, en

dereçada ao' Instituto Brasileiro de

Desenvolvimento Florestal, a rela

cionad'a co.m a reivindicação dos ma

ileireiros gauchos de exportar pa·

ra 0.' mercado argentino, via Uru

guaiana, cuja quota é de Santa, Ca

tarina por decisão do próprio. Ibdf.

.::_
.

Entendemos ser muito difícil

q,ue o� gauchos venham conseguir

esta pretensão,' porquanto , a atual'

sIstemática de exportação está fun

��e.ntada por resoluções báixad�

pela Concex
.

e Ibdf, haseadas em

uma tradição de cada exportador,

Y'·:.dição que se tradúz no. cálculo

do . volume exportado no último

quipquênio - acentua o Sindicato.

,

Para a entidade de classe é !().

g!,"o que, se o exportador está lo-

'c.alizado no' lado do Atlântico s0-

mente por via· marítimél; poderá ex

portar sua mercadoqa, estando, por

via de consequência,
" impossibilita

do, de o fazê-lo via rodoviária o.U
.

,

n!esmo pelo. Pôrto de Foz do Igua-

çu, ou vke{versa.
Dizendo que j'as, declarações do

DeI1Utado Fernando Bastos, pronun-
--

,

e-iadas na: Assembléia Legislativa,
Aão }:>em explicativas 'e endossamos

f)uas mensagens" , os mad�ireiros
catarinenses, manifestam-se tran·

quf!os sôbre a questão levantada.

- Em vista da regulamentação

existente consideramos que a pre

tenSão de alguns exportadores do

Rio Grande do Sul não será aceita

pelo atual Presidente do IBDF Dr.
,

João Maurício- Nabuco mesmo por-
, I'

,

que tem sido praxe nestas ()c1siões' .

, "

scpem ouvidos os Sindi.cato.s Madei-

reiro .., dos três Estado,s Sulinos.

···.it

�'�:ni Ui cheua e
, ,

é· r ,cebi'do CD.IO carinho
,

C) Ministro Luiz Gallottl", do' Su

premo 'rríbuna, Feder�l,' ®egou
ontem, às ici!4�l:,.-L, em Flor�,
tis desemoarcai.co no. Aeroporto

,
.'

" ",

Hercílio Luz, on,i. foi ��Qna.dp'
pelo Governador C�lombo: S��;
Presidente 'do '1:r:.;,unál �" JUftiÇa"
Desembarga ior ,: \a�llio : r.(edelzro$",
Reitor Ernaní ,EaJ,er" ,�..

Desembargadores Juizes de ,\ tQcSo;"·e
Estado e OéH:t.:l.(,.:d..ndcs em�
de 1971. " .

O m iis ;J_;. -.::;('
'

.",,';:li�,ro· do &u�
mo Tribuca, i:í',j,".-;'l: -- 'uer,Óe �,
funções ce :Ci',j.,: ':N há· 22 ':arioI

,

",.

quando '.}6 �l" ..n. ,'-.;� �Olnp�� '6)

,mos' em r.(, <: �;liA' ... , .�, volta a,'San:-
, ,<-.

, selho em sessão solene extraordíná
,

ria, para marcar a presença do ju
rista catarínense,
Na segunda-feira, .às 20 horas, o

M�tro será empossado como mem

bro da Academia Catarinense de Le

tras, na cadeira que tem como pai

trono Nereu Ramos e . ocupada úl-

imamente
'

por Dom Joaquim Do
.

cür�ues �e Oliveira.

No dia '13, às 15 horas, assístírâ

à reunião especial .
do Tribunal de

;,,�;Uçl, que também deseja assína-.

íar
.
à passagem do Mió.istro, depois

de longa ausência.

1.....Lo .. &.•••
.

� , '. '.",)J ..... : \

, ,

!', ,�, ';';1' a·;:rrllft ...s"_;·.,'_41" �""'��
'. --, '·;"':'i:,:; rmente emocionado o Mi-

,

"

...

' �:. "J L:.I:z Gallotti ainda sob o
. ,

í.i.,;_.acto da recepção das autorída-

d'es . catarine.nses, prestou declara

��s a' O ESTADO, afinnando que

"estava comovido com o. carinhoso

convívio, dos coestaduan6s".

:Abor-dando, o. problema da moro

sidad.e, .da Justiça, afirmou que' essa

questão .Ié 'da maior relevância,
'pois representa um mal que atinge

���ente, OS econQmicamente fr�

cod'.
.

- fOrque -- proosegue -- os eco--

: nô�camente
.

poderosos podem es;;

�raf
. 'anos pela solução judidal de

.

seus- problemas. No que toca ao Su

premQ, estamos procedendo a m�

cllficações,' evitando, por exemplQ:>
que cheguem, para apreciação cau

saS insignific�tes, o qUe aliviou a

carga,
.

e p�ibilitou análise mais

profundas dos litígios.
O Ministro Luiz' Gallotti chegou

. ao Supr�mo 'tribunal Federal de·

pois de advO,gar durante mois de 21

anoo. Já ocupou a Presidência da

Suprema Côrte do Brasil.

,_, .
.-,i.t.ü...,;

.

.; ,': l..,�"..ltti�
,

que . é

.� .:.:..�,\,'Il� :;.
'

,:j·','uno 'do' F.8�

do.. IerrJ.. --.

",,' :'. Santa"Cat:.atina
I',

" .-...

,

'até a pr<;::�:..;· oS ':'lJ,r.a '.d�v�p.4?· ��
sar vál'Ío:, '

....,' ,:_ ... '1'ijucâs, "sua tt.
,

t 1 ": '
'

,

.dade natal na :r-c:sidência.· dO PrOfes.-.
"

, I -;_,
.

'

-i,-,.',; .'_.

sor JQão Bayer NetQ. .: '

. ,.': l,

O seu pro;grarria
.

4� ont{�,m; ·.'mal"
cou a'penas presença �o jantar' tple,
ofereceu a�" bacharelandos' em �

1
'

:'. ',l'" ".
.

,

reito:, prestando o·�\1,
'

a��et:JIpe1t
.

t'o ' por ter sido e6,c6lhido' Pat.N,.oo,
I •

I
"

I

I da Tunna. '.
.

'

"
., ; r ';':

Hoje, à;; 20 horas, no' CluDe �
ze ,de Agôsto o Sr. Luit Gallotti 're-:

ceb'�rá o tft�lo � PrQfe��, "H,J.
noriS Causa'" da Universidade.' Fede-

• 01 • ,

rat de. Santa �tarina, logo .

ao ini�
cio da cerim,ôni� dlC có�ç�o de' gráU
dos c<>ncluintes do' curSo, de Di:réitQ.

Após li formatur� participará :de'

jantar ,íz?t�o ofereçido: pela: 'Réito.
•

; !

rl�.
.

;
,

Quinta-feira, às 10 hotàs,.
: será

.

prestada homenagem,. pela �Or,pe.m,

do� ,Advogados 40 Bra�l, Secção. j d.
Santa Catarina, que reunirá' o' CoD>

n
.

"inaocia áB ,u a
S i:,' 'II r.eIe i t u raspGrl

, '.

A diretoda .J companhia:.', ,Cá-
.

•
•

•
l° ��,," �

•

\
" ': �

tarinense de AgJ.8.S 'e,:Saneamento <

.

ultimou ontem a' prog'�� ,,��
.

sândo o f.inan,�.. a. n€,ntO ,d�� proje
tos técnicos e :e,Viabiii.dade· :ec�
nômica' para. &bastecith�tlW,;:' ',ide

.

água nos mUlli.:;:.:�"os '��énSeS
que ainda não ��o�uerP:.;· 'srstê�
implanÚtdo. Pa.l"a tanto;' . ��

" I' '.

tra-se na Capj,cr. o OoerdéDador
da Ré· Y'�', ' ,I ,. ç' 1i:2t· .....n -I:t.: ... ' .... "'"

.. t.,��Jv .

j........ '
.. l

_

t U'.Q eAollD( & .J.IJD.11.....

I
'

.

.

",01ro ,-" ,"'\.'," '." ,,'_':
" d'''' BNH �.;;

'""V�· '4\....., '�'.' -,,' J. .... "" v. • i:)�.•

fmi Fe:cl,.·· ,:. ...,
.,

do àt)��toU':�
element'JS n,' '. '" .,:,;,.i.:l�)S . à, oonétet1�
zação Ó.<'� :�:, d<.:" O�, 'Seja; a. $i&
bração �e I',

_ t:.. '" "�:.)
,

entrE!! a �
san e o ór'6'n:o '.:�,:' Bl'lH.

Fala.nd'\ , ."", 'i-" "i'rl' """" . s';;' �•• 1.t:
Pá.l I�... 111 I... .: I.,

•

oJ. ..t!.r..J'\J 'o I 1.. �J

pela Assembléia Legislativa da

IAensagem governamental. que au·

'to!iza- & destinação de recursos do

Fundo de Financiamento de Agua
e

. Esgôto; constituido' através de

convênio celebrado entre a Casan

e o BNH, o Sr. Rui. Ferreira' afir

mou que o· Estado dá um grande
passo para o saneamento básico

em Santa Catarina e com a' ,efeti

vação do convênio de financia

mento para os proJetos, a emprê
sa, catarinense torna-se a segunda
entidade do Pais a atuar junto ao

Plano· Nacional de. Saneamento

�pesar de ter sido Santa G�tari-·
na a' terceira undade da Federa

ção a irl&ressar no Planasa. .

�·'{':)Vl' DIRETOR

0' ���:,.::tá.rio Paulo Aguiar, dos
I

•
,

Serviço.. Públicos, representou' o

.; .' : <,.�:: lo Est.ado na }..:ssembléia

F'errei:'B
correntt'

assina.\.

beraçã.'J
pa.a =1\:'

',.,: .1·· ..
I

. ';_'.l<\, ai'� nq

',:'/1. lOoo.r1''€tl
.

a.

::.: ," ::�.;» ti r:. .li
'. ;j';: �A.':;' �, :::::lil,

"
�

, 'l

:' " f\. "f�� ·_:�·i;.�'\."':{\'::.:,};� G:�:::, !a.�. ..: .:::. ComlJanhia Catarinense

,:.. , ,'!" e Sa:n�amento que deu

1. ':.t} :, I Coronel, Paulo Mendon

ç�� .10 ,,�:'gó de Diretor de Admi-

1:1,...':' :'é.:,.;i�,' da emprêsa, conipletan-

J.,i'lcnto t " ,',;:"::,'.�. ·l�Éf>,;7., �ie- (1,) :i. ': . .I,:n:posiçl.tQ da direto�ia' da

tivação da ::.�!): :':,.t.& OOn�tiêwá.·.Qs C;;.:�n. ,.\ assembléià, que se rea-

mUnlcipios �, """essados: 'em.'� li,.z,01.L às �5 horas. de ontem na se-

suir urr., �.;l,'." '.;:"',"';�J.' abQ$t�üneri�, de da 'eompanhla' foi presidida
. .

' ,

de água, "

..
' ': ....' ':,-', �,jéri: pelo engenheiro Benjamim Lobo

condiçõc:� ':." ':: ... � ,dat 'os" pte>je- cl�' Fárias e conwu com a presen-
tas necessár: o:" à Urtp�t8.ÇãQ da ça dos diretores Carlos Eduardo

sistema, :�{ "f .do os lÍ(utrlclpíos 'Viegas Orle e Hamilton Cardoso,

intere�sad�)s m�!.lter con6t.toS eórlh a.léin de acionistas da emprêsa. O

a entidade estadmil, qué prestará r>iretor de Administr:ação da Ca ..

todos os esclarecimentos 'neúes- san., ultimamente, vinha exerc�ndo
sários à obtenção do fina.n,ci,amen- a. chefia da. Secção de Mobiliza-

to. ção tia, 16� Circunscrição do Servi-

Abordando a recente, ap'ró��o: '. ço' Militar, sediada na CapitaL CI

,; .

cu;.:âú (

viab:li'jl, .

plantaçÊ.;'

j • j ...... " ·�··\·,·��C'�;:I i� :je
"I •

"
..

' '_ liV',S'l3. liU-

• ,1),' 'al-'·"'o;' 'e''ci'-: ..\.�. � .••JI.I •

Abôno élft re,im,e de u�gência
J' requerimento do Lid�r da sexta..feira dará por concltiído o pa-

AI:ena o Projeto Govemame.qtal que
.

recer sôbre a matéria. Acrescentou
"

. \

co.nsede abono de natal a�s servido- ()' parlamentar oposicionista que -o

res públicos estaduais foi ineluIdo' abonó é irrisório, mas por certo já'

em regime de Urgência ontém na .é alguma coisa ein' favor do fundo-
, I,',

Assembléia. O relatÇ>r, Peputado nalismo e merecerá o nosso voto

Delfin Pelxoto Filho., adianto\}. que favorável".

a�:' arnânlúí ou no mais tardar até

•

.v

Yestibul r
,A .

'

.

ve as novas
diretrizes

"

A Comissão Central do Vestibu-
, ,

lar únicó e Unificado da Univer

sidade Federal de Santa Catarina

'voltou a se. reunir no prédio do Cen-

tro de Estudos Básicos para apre-
•

ciar novas diretrizes que serão baí-

xadas com vistas à realização do

Concurso de Habilitação em 1972.:
A Comissão 'apreciou, também, a

distribuição dos 3.007 candidatos

inscritos no Vestibular, através �

fixação de critérios, .'Por. área de

opção de acêrdo com os Ievantamen-
, ,

.

tos do.Departamento de Begístro
:

e

Contrôle Acadêmico que apontaram
937 vestibulandos na área de' Cíên
cías Biclógícas, 692 na de Ciências

Físicas, 1.241 na área de CIências
Secíais e Humanas e 137 na' de Ar

tes e Comunicações.
·

No próximo dia 20, segunda-feí
rà', haverá reunião da .Comíssão com

os 24() fiscais jã designados pata ,(,
Vestibular 'pOr. ato do.'Reitor.

'

Outro tema que está mereçendo
atenção da ComiBsão 'refe� �
constituição das ]?ancas E:x:aminado
ras e elaboração. das provas, 'c�a
correção dr-se-á através do Sistema

de Computação Eletrônica do CentrQ,

Tecnológico.

RETI'OIt PAltANrNFO

o Reitor E..rnani Bayer, da Uni·

versidade Federal de Santa Catarl

na, esteve ontem em Tijucas, pa

ranin.fando a turma cOncluinte da

,Escola Técnica local.

Magistrados
se renDem
em jantar
A Associação dos Magistrados de

Santa Cata,rina reuniu desembarga

dor�, juízes de Direito e autorida

des para empossar o' seu novo Pre

sidente Desembargador Euclides de
, .

Cerqueira Cmtra, 'em substituição .áo
, Desempargador João de BorbaJ.·

:Oura,nte a reunião.jantar, o Go

vernador Colombo Salles, em' pro

nunciamento alusivo à data, afirmou
que "não há civilização sem l.eis e

não há leis, dig�as dêss�' nome; se
não houver, o. sentido .

da Justiça."
, ..

Desbaratada
quadrilha.
de maconha
A polícia desbaratou na nOite de

segunda-feira uma rêde de trafic:an-,
tes de maconha, que 0Irerava no· L,..

teriar do' Estado. Após a batida po

Lietal no QG dos trafi�antes, �<>ram
detidos dois estudantes de 22, anos,

e apr�endidos mais 'de um, quilo de

maconha que Se enco.ntrava oculta

no fôiTo da casa. A policia não re

velou o local da "blitz" que culmi-
.

I

nou na detenção dos estudantes
.'
e

nem revelou o nome· dos detid�
que já se encontram recGlllldos à
Casa de Detenção, na Capital
A �legacia de Segurança Pessoa]

registrou apenas um: acidente de

trânsito ontem, que resultou' em

duas pessoas levemente,> feridas. O

acidente - uma colisão -. aconte

ceu' às 8 hor� na Rua De'ihlnda Sil�

veira, quando colid.Ír'am o Volks de

placas AA-35-48 dirigido por Clau

dio João Abreu - casado 22 anos
, ,

resiaente à Rua Tolentino de Cãrva�

lho, 178 - e a Kombi de placa�
ST-01-34 conduzida por Vitor ,Pauli�
no de �ui� - casado, residenJ.e �m
Santc) Amáro da Imperatriz. po
choque, sairam: feridoS dois, pas-,
sageiros: um dO' Volk.13 e outro da

. KombL
...

�
...

, ,

Assembléia homenageia
o
'o Deputado Celso Ramos Filho.

da Arena,' 'r�uereu na Assemblé1.a

a . expedição de
.

telegrama ao PrO,

fessor Alcides Abreu "expressando

reconhecimento pelos serviços preso

tados ao Estado e manifestando,
consoante o pensamento do precla
ro Governador Colombo Salles, o

desejo de que S. Exa. não cesse as.

sa, contribuição fruto·' do. trabalho

sempre coíocado a serviço de San

ta Catarina;'. Ontem mesmo a Mesa
provídencíou � envio do despacho
telegrâfico aprovado, I

v

tar leu da Tribuna as. considerações
sôbre o assunto publicadas por O

ESTADO e, em seguida formulou as
.

séguintes perguntas: -'Houve díver

.gências em relação ao próprio Go-

vernador nestes 236 dias em que O'

Sr. Alcides Abreu exerceu o cargo?

Foi Alcides Abreu realmente o ins

pirador de parte do Projeto Catarí

nense de Desenvolvimento? Este

Projeto será 'de fato, daqui para a

frente a filosofia da atividade ad-
, , -

mínístrativa do Govêrno? Qútm não

se entrosou direito, o Plano ao Se.

cretárío, ou o Secretário ao Plano?

Ou, ainda" o Secretário. ao Governa

dor, ou ti Governador' ao Secretá

rio? Em sua posse o Secretário Al

cides Abreu declarou que todos os

Secretários deveriam colaborar para

que o Governador pudesse vencer' Os

obstáculos do desenvolvimento
' de

Santa çatarina. Por que não deseja
mais colaborar? Fôrças políticas es.'
tão a exigir múdanças no Secreta

riado do Govêmo? O substituto do

Sr. Alcides Abreu viá de fora' de

'nosso Estado?"

ESTRANHAVEL
Dizendo que "é estranhável a de

�:d�ã'o do Sr. Alcides Abreu da Se

s:etaría ''<1,0 . Desenvolvimento 'Ec<>nô

''''J�O, porque êle era o principal ar

quiteto ',do Projeto Catarínense de'

Desenvelvimento", o Deputado' An
tônio Menezes Lima disse ontem na

Assembléia, que há muita coisa a

ser' esclarecida a respeito do. ep�só
dio 'deixando no ar aliUnias indar

,
. .

g�ções' aos líderes governiStas com

ass'ento naqu,ela Casa.· O parlamen-
r '

FlorianÓpolis.vê Pelé· no
Banco Campina Grande
Sem ,nunca ter assistido a um

grande
1

iance dei, Pelé, Florianópolis

terá sexta-feira o' consôlo de vê-Io
.

n,ão propria�eIlte num campo, mas

no Campina �rande, banco de um

grupo íinanc'eiro em ,cres;c€nte ex

pa:ns5,o rio país. Na próxima, sex1:a
feira às 'u. horas o cidadão do mun'

do Edson Arantes do Nascimento es

'tarã em Florianópolis, participando
das solenidades de inauguração

.

do

Banco' Industrial de Campina Gran·

de, situado à rua Felipe Schmidt, 11.

A vinda do Rei foi confirmada on�

tém pe�ps Srs. Edival' Souza Carva

iho Fernando Pimentel - ambos
., '.

' ,

membros da .Diretoria do Grupo Fi-

nanceiro' Campina Grande - Pedro

Antôrii� ,iIeidri�h, gerente, da agên·

cia local- e Sérgio Ventura,' supel'vi
sor da organização.
SegijIldo o Sr. Edival Souza Car

valho, que estêve ontem em visita

a O ESTADO, cOm a inauguração da

agência' ,de Florianópolis o Grupo

fina,noeiro Campina Grande passa a

ter 33 agências em' 14 Estados du

federação.
- Estaremos concedendo desde'

crédito pessoal até financiamento à

indústria, comércio e construção cio

vil.

Pelé, que é Diretol� de Itelações
Públicas do banco chegará a Fio-

,

rianópolis às 9 horas de s�xta-feira,
retornando à São Paulo no· mesmo

'dia às 14 horas.

Saúde, aplica 400 mil
d8ses de Sohio no Oeste
Cêréa de 400 mil <Ü)Ses de Va

cina Sabin' foram aplicadas no oeste

catarinense, pelo Departa�ento Au·

�nomo de Saúde Pública, duranw a

Campanha de Aplicação que se en

contra em fa�e final, depOiS de três

mêses de atuação..
Dentro

'

das, IÍ1�tas

pela, Ação' Catarinense
;.

I

vimento, que préconiza a' imuD.1�a'

ção total' da população infantil ca

tarinense, o Dasp ,vai. executar' o

movimento, agora'� nos muniCípios

da região centr�te�

, ,Terminada a,Campanha, nas di

vers'� 17egiõcs, <O Departamento ini

dará o . �tviço de .aplicação·· siste

máti�, visando manter a população
infantil totalmente v,�ci.pada;

. Com a execução dêste plano se

Tiam exuntas as Campanhas Anti·

Pólio, substituídas quo seriam por

atendimento direto e perm�nente da

f�a infantil da: população.

UNIDADE EM BARREIROS

preconizadas
de Desenvol-

Em declarações prestadas a O

ESTADO o Sr. Genovêncio Mattos
,

.

informou que será instalada' em ja-'
neiro wna Unidade Sanitária poli,

Valente, em Bar:I"eiros, junto à Aç,ão

Soc�al. Constará de <ambulatório ��
dico-odontoló1gico 'serviço de vaá

,
, ,

nação, educação sanitária e serVI'

ço de' visitas domiciliares, pa!3
atendimento. de uma população es

timada em 50 mil pessoas.

Explicou,' de oútra parte, que o

Departamento' está executando, eJll

convênio com a Çompanlua Habita

cional as opras de saneamento 110
, ,

'

Conjunto Habitacional de Bal're�

ros.
..-

t·_--":_'

,B.E.s.C.- TURISMO S.A.
,.G.C�. - n982.510.785/oo1

'Assembléia Geral Exlraordinria

CONVOCACÃO .. I

"

São çonvocados os senhores acionistas pará uma Assembléi� Geral I

Extraordinárüi, a realizaz1-.se no próximo dia, 16 do' cori-e,nte, às 10 ho·

, I
ras à Praçà xv de Novembro 'n9 1 - 5'9 Andar nesta Capital par? de-

" , " ,

liJ>erárem sôbre a seguinte
. �

ORDEM DO DIA

\
,

,

I?) -, Eleição 'da· Diretoria e fixação da respectiva

�9) ,.:- Qutros assuntos de mterêsse da Sociedade.
,

i�l<?rianópolis, 3 'de dezembro de 1971.
) Airtdn de Oliveira

Diretor

remuneraçãO.

!
I
l ..
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