
1 TEMpt) r·
,int,ese do Boletim 'Oeol11eteol'\I1;;glcr d�{ �" Seixas, Netto!

válida até às 23hIB:n do UHI lO 'JI) jVl]10 de 1970

i'EENTE FEIA: Em cudp; P�EL)S4,,1 \�TMOSFERTC.'\
fEDIA: 10J.4,8 mílíbares; T::l�!�'l!IR.'\'1\tJIit\: MEbIA: 15,9
'mtigraàos; UMIDADE RELA']iVA MEDIA: 82,0%; C'u
rulus - stratus - Chuviscos eJparsos Tempo médio: Es-

I

aveL Flucianópolls, Ouarta-Ieira, 1(. de ju]h'()

1-------------'--_.-

S'INIESE
SAO JOíiO Bi\TISI'�\

Tacto o Vale do n10 Tijuca,
=brovcrncnte será servido O

telefones, urbanos é inte ru

b"a�s Firma especializao
(C Currtiba cstêvc esta sen�'
na realIzando testes,com ,:

modernos 'slstemas de Jlf'

€;11 São .João Batista e :Majf
Gel cíno, com excelentes ,)

sultaclos c ])1 cvernente � e ;")

i:11cmc1o,s os t:'ab::plOS' ! ')

consti uçíio do p_f6::iio
[,bogara a Ccntral Tc�o
:dJC:3

------1
Sil,O FfMNClSCO DO S-r

,

o Prceiden: '_ tia i'J ,sndr11
. COl1H�ICial de ;:i�io j.f11'an�e()

��o Sul, visando a �fU�1iá��i�
CÚ)J'ula das Associa ç'oe_s �,(,;
mereíals a rcalizarce d( J..

de julho em Hajai, uI1!! I

_ prcpul"a,tivos para ll'�)rc,>Jll:'''
,

,r,.ma série dé reivLuiica1c.1

qU3 possam atende:" as ,'(',

mentes necessidades da�l.�
Município, ,0 ao pl'f,iÜI
i.Íl'bão,

I

�--------------,

TIMBr5

I ----I
Será rculízado no prÓil1)

dEI '1 c'c' julho c 1 '1'i):.'1
_:1L11::l uma �cun;flo_ o rct,tr:L\
'�a ús::,cctaç,\()' dos" UlU([),lY,

• I"
:�o Valo elo Itajaí ,reJ:'"
.ontara com a p: I :cn'. d',

�:e�, etário da A .ríc 11 a,
-

I
:a'lUCO ,O�lni��l' I\ )1 J2 ,/-

.

-T- (.IA::st'''�;---1'
_-l-- - ---

�

'Com presença de uni'i!1;:!.',
�cs c Direto: �J da. �(�&� ais
Elétricas de Santa C' 'ina,
foi Inauguraua' a li

EJc:Ii,re,,:;fiõ ,Rmal.

�:J.das: as primeiras etçõ::-,'

.�,ndo dmto'o

'""ur'''''Joao PlO, ja íalecic o.
---------

L1GUNA .

I ----.---------

O SI', li.nlUnio TI 1 [vi.
r:clci�u' 'l�:csid(;lltC dlSu�'j('.
dil!lc Itccrcatíva V_Iii Op,�, \

ruriu (te La3aiJa. h va di

,1 ctoria d,\ snuo ,jâOll}l'U,
pos .c c.)l'l11 111:113 P:JfI,;'uin. '

, 1'''
tcs membr os: \ 1�rc11 te (l�� ; J

honra )3;)utü BIu;

I sitlcnte Antônio rlt ':

Cccl�ialiu I'curu "'\,\ fl�t

Silva, ::'J s�c,-}�;nü

�o
na.

silo, P 'I'csonrciro G, dctlli. ,

13 llc§:,) 2:> rcsum i Ahta ..

, Hl0 Souza c Cousc Jv�?i.8Cll1
ll'lin;H�, l) tlüi,

S�{",O�L"
Pr.

ItlO !üKlnllo
, '"

El\'H'lHt�;\ EJ ['] A
O ESTADO 'li.

�.dn�illi§tl'a(l,u, fi .iap 'e
dllcmu§: l{u,t' ( >Dibeiro,
t/Iafm, ]60 - Cai a lstai.
139 - Fuue 30:!,� -, F'fiani'i.
,1Olis - Sallta C· h! a. I
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�" F

,Gov�rno dá
'\ "

ôpo�o aos
,exportadores
o Ministro da Fazenda P.rO:l".

�or D�lfim Neto, reafirmou 8�1_;

jornalistas que "o Govêrno bT'"
sileíro esta empenhado numa v;

gorosa potitica de' exportações l;
,dá enrase especial às, suas expor

tacões de manufaturados". acre:
�éntando; '}'Essa é uma; determi

/.açao nossa, ca qual nüo nos

u] ast\lFemos".
"Disse ainda o Ministro: "NeJ

, vamos
-

contínuar dando :; Jdo' '

ÍJ

.apeio 'aos nossos exportadores e

onde: quer' que eles oncontr=-»

dlflc'uldades também encontrarào
,)_ governo brasileiro a sua dl'>lJl"

síção". '

6, Sr. Delfim Neto estará '\�l1l,'-
111-).;1 1;1a Escola Superi::Jr de deIS:
l:f anele pronunciará _conle.rQn,:' ,�,

\ -"

,Julho·. nao e
mais aquê1é:
menos ·Iéfias

I.. .,("1,' :,..,.. -, f "'

os alunos do;; c�>"abclecl
mentes de ensino estaduais 10 de

ju!h? já não é mais .aquêle dta tãÍ)
esperado. i\� férias de. meio ue

ano, a partir de agora, serão ,d'�

�pGnas 15 .dtas.. tendo ímoío

próximo dia 18, inc;ló' até {rês

, /

"

..

Choque de
'ca inhões
, '

Imita três
I

Quando tt;ntava' ult.rapassar (,U-
/ t1'o veículo p:sac1o, no trecho. 1'0,

clovlárío entre Tubarão c Li1�r·
na, o camin!lão Mercecles-Bellz

pertenccnte a uma emp) êsa c' e 'i',,:

ba60, canegado de g:ladeü'ê13,
çar�/1'í.o coque e fogões, colidiu ,,;[). '

lentaclcl:te, fren:e :1 frente CQt�l

outiO i\1c!'cE.'des-B2n�, êSt8 í��l�

re!�n:' o ele �'�llÕI;�3 c:c tIllta c p: Ii'\\�(\

Wncl1l11t')'

Um dos OC1:lpantcs' do caÍninlúí,)
ela fIrma tutJJ�wn8nsc lnesscntiu o

'ch091.,le.'O iogou.sc'do veículo;
"ontranelo·se hespita'lizado,-em
taelo �ra\'e" num' hospItal ce

(I
( )

,;lma, Os dOIS molol'lstas e um pá'-
sugeu'o do çaminhão' proccdfi!L2
dê

... ,T01l1ville, tlvcl'um mort.e inst ,1'1'

Lünea, Já que os dOIS veículos fI'

':;�l!'am ('(':'1 :-H�<; abm8S lotalm.::r,-.!' (,,:'

'tria3 prua .ra"J�l(ll
{órico e Z li) i�

-

T ' ,-

Ivan anuncia·
indústrias
nova_ª_ç_m��_� f;PJ

c:e invcstil!l
nucas Li,l /

:wu o 'Sü('

• }
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/0 EST/ DO. Florianópolis. quarta-feira, 10 de iulho OE' 1 c)7�) - P'Ío:, ,.,

lens estuda
..., \!. '

�uxmo
c�ü�eratrvâs
Após visitar Florianópolis ',r:

guru ontem para Blumeriau o �,'

Peter Leris, representante para .'

Brasil da' Fundação Priec.!:-i) ','

Naumann, ela Alemanha. A, <::[':', /

ps rmanêncía em Santa Catarina

\!st:oi vinculada a um estudo sóbrc

as possíbilidadcs de ajuda -tinnr

cen-a para () desenvolvimento "t,

cooperativismo, I

Na capital <, do Estado o sr,

tcr Lens l1'lanteve contatos

Pc!

COU1
'

Ag:'icult}ua e apC:;s se avistar '.'1:'

l�lurn'enn LI C0111 cc; fC�resenLant.- \:

o Sécretál10 caanco Oling�rJ d:,

Gg�'i._.ulus�, Lcg·t!il'ú p31�a .JoI11viJ1'l

Deiendamos a
UOSS! C�pit II
e;nfTICAS E SUGES-rÕES

A,,:('s q�l8 o mal cresça, cort.e,

s.·l1.(:: a r:abeça,
E�te velho dJtado n'os veio iA

,

melél" ao passaI r:.�os ontem pc l'

Ull', do� ponto!:' .Elais centrms (ia

clClrde, ollde está sen�lJ esboçac'o,
<: !,OSs(� \'er, n�ais um atentado à

(llgIlÍctaclc da nossa CaplLal, Já i Ln
\ clleL�l, dl) .alhus e erlJ os técl1!cOS ;�;::

QU' se tetc, G 'il urb�nJ.ização c ;'l

boa <q?j'(�bentJ::l<;:Lo aos olh,)s ,J,"':

Cj_Jé nuS Vbltalll

,
- ,.

r,;E,o S01110S cngenhci::o, pOr(�':l
1- ten10S algu:lla l1ot_'ãol'inl'iu ele _COll �

tl1..1(ã'.,) :e ur:.1a boa :tose úe espí",..:,it"r)

de 'obss: \'a(ào. 01 icmàcl0 por '1,.1'

gr8.núe· a::-:c,r a est:J tei'�,{l, q:":8 !1.\)��

viu n:;�c;:l' 1.:8-::; �a:110s' ao iatD,

L o:no icLlss sab8:n, há uns c!::I';

lTlCt:'CS l'c:abJu 2. COb8r�Ul'J. �i :

Clube )Doze clt; A�6!.:lt�; na pa.:·�(\

que ilca sôl:çe '() �alão de festa�'

H:.í poucos dia'; fo�am ;l1l�ia-lr"
os sei'vh..

OS de,.-) l � l!St:UÇttO l:�

parte inte,'essaCl3 2 do cJnstru::j,1
ele' n.t\is unl }Javlnicnto sobre ()":!

FI
-

C'XIS tell tes j
TOclO ca' a, ,todo .l::·ódio tem "

seu e�L]Jo P�'��}J 20, ['! .I,Gua fisio11:-'- \

mia, e, o "Dpze" t::i11l']8m tenl [,

'l' '-,-o -H1cl'�h-' t�I""}�a a "11<:"1 '''-O_f''
•.: 1LL, v",i...�, 1.111" �,

Ll �41 t: ... , ü, l�;u'
1,0 ') iç'�n lY!3.�C). L; que a facho 3:1

60 nC}vo. pavimento, p210 que· .i[,

se llotle' vêr, [age cOln�letamel't'3
<10 esGlo do:, �l:lL'os j� cxistc-ntó's

poi:; �üo tom estll J nenhum; e

slnlplir..snlenLc: Ulna pa:eclão, fech�l

d0l ,iJl tô�l:1 a "oxtensão do précllQ,
tl.!ndoil ap0nas' t';:ê); Janelinhas bem

1
' �, ,c

'

a en� Ci!11:l, en1 um" co_s can' os,

dl?lj(J��'tas som o mmm;_o respei LC;

II e(,L2hc:1 e à simet1 ia e visando,sA

tüc �ÜmL>l1lC a mterêc;ses inter

nos ,;
E"sa fuga" Essa mt<tllação de

eslilo�é mconcebiveÍ, a, nosso ver,

mO�ll�ente em se 'trawl1do de um,l

Jaci!a-ta_ :rúmal, ou seja, ele freno

te. I'�(\o LC:lte' para onde? Jm:t't,

rlJS)!L� pa'rã uma das principais
nv:rjnHs ela cic1á�lc, que é a Avel�.i

ela H(�r(,:l;o Luz, a pnmeira aqui

(or:':'_t�u:da COr:1 dlracter1sti��!s

pr,:;:Jluas dC'sse LipJ de VIa pública,

po;·ta�: o: a plOllGira, PI'OelutO ,c).a
iur;;:.l' \'isi:to d8 seu grande ioea

l:zaC'i.Àl: e construtor, que lhe deu

J ,'')j�e, .,

A nosslf' C::pit::!J, que se orgulJ ''1

;-J.:. �:u t13cJ.l{"lDnal. significativo 2

b�]lJt�' slogc,n T:::';ERA DOS OCA

S(.):'; (?u,'\ROS, e cujas belezas Dê
r. _

'

,ur:;õ; ::·[,0 o encanto dos que n ).;

� �o is]� IJ.. '}J rccrece ser defendida a

: ('eh ;(;L.�,to. mesmo com .0 sacr;·
. '

flCl'l. etC' inte:-êsses I,particulares,
C01"'o;; n(J caso aqUl aponta:1o,
Eó,tirt é a única finalldade d�<:�"

d.csPT.et cmiosa crônica. E r2pe�',
1110S::

L

"ntos, que () mal cresça, cort:],

,'e 1l:G, a' cabeça.
Tem a" palflvra' o Conselho l,,"

En';er,h;ria, \Arquit�tura e U�ban;"
, 1

---�---------------�------

tzb& •

--- .-----

/ (<01: ,I',�
..�,,___ -- __

-

H:=:, praça o 2J íascícuio da coleção 'Histó:'ia ela Música Popular Bras:

lcíra Vt 111 t-J., nos, desta vez, a 8:.;nl:l�H_L[}cte \�L:; AL_'_ Hv dcl f{ucha Víanna Pilh»:

u f"JXHlg'llll1Hd, o u.a.u; ,.l..Lvutl�La ui i.lSlÜ.:,_.:_':J C c todcs cs tempos.
; ? UUp� ruzar.c.o Ú l.l,::'c.;.culO, uin Li- 8J\11 8 composições rabulosas:

Y - Carinhus« _- "rlllllJa (Plxll1�llh111,:.,JoÜp de Barro). 01'1al1:10 Sil.!"

com Regionul. ,

2 A Vicia 1'. um Buraco - chô:o (Pixiguinha ) Pixiguinha solo de

Flau�ft c/acoinpanharnento de violões.

:J =: :';:�l/.1lJa' Ü' f'.h0 �, -l)�:l'tldo �1,]+ J '(l'lxü:g"mln·Cícero de Alrneida t

'l'auic10 'l'9!::ei:'o (;01',1 choro 'V":cto,' e coro.

4 - Lamcntn -. c,110 o (P!:�j:15i.li�L;",) Jacob do Bandoli ;n e conjunto
. Época de Ouro, (', .. � I

S - Iiusa - ,aba cancão, (Píxinguinha) Orlando 811"a co,,\ regional.
(i -, UI VlJú - sarrba caJ1('ficí (P�xinf;i..ürlha) Oito Batutas, _

7 - P:igina' de Dôr - \,::,.1::;", (Pixinguinha-Cânaírio ias Neves) Orlando
"

Silva e orquestra" '

'

[j -- 1 x () - ,cl1o': o (h;{m,;ni�h�l B'8:�édlto LaC2: di) Fi:rin;;uinha e :i3erc,
.dlLO L�lC?:'d:1 C�jm Rcgiol1ul.

I

Como vocês POelC�q1 se" e;;. i:�té,'pretes J;1lo pO(10:11 ser melhores, .SÓ un::�

J ai�a loi g-l'a,'. 8:( Ll, l'e9t.ntsml:::,nte:· r1't n t fi se dO, La2nento, rVIas! rilesn10 assin1

L_,,L �i ��\'� CL! por .LÁ'_�vb __.'0 l') .. tr:t.�\�liril, lYh(:.:�acc ex: :en1arl1ente 1Iel ao \�st)lO \

l:JeCa eHI cJ.1.iC ,foi cqn:'l,Jstà ::. :nú_ica. Ali";,,, o cvnjunto que acompanha.

u "l::pG(;il [C ,Jw'o", lOl .formaqo 1,01' êle me"mo, c.::m o,llhellt:J, ele prl.."erv3l.

(J cs�ll� d ';'11' ig3: l(nt�. �vr�� jJ!C!_ ..l�t"" fsz' l�Lo, C0!110 t�E110S1a, COlno d3D1ün'

t�a�ãQ de l'epll�llo 'aO'� 3, ran;os mDc�e:'rios:' Pê·io ('om o mtuito ele gar::mti"
(�: s jO:Vl!1S do hoje, t:r:l'� �T,:npi:·3. cte (.n'-ir'* as 1'11ÚS�Cas dos ,seus antepL1s-
,,:,ct ,; il"l:,mr;l�O éc:no 'ela:: eram �ocadas. "

Jac::]) r,.1�:::,·;a a T1_ossa música. Além de ser \,:;'11 g;'ande instrumentista,

11hha ern S'la cm'a .lF11 fal1�!lb"b arqlli70 :;om oiscos e :'t)C::>: tes de jornal rade
"'llnos, Na sala onde êle tinha isto tudo f'.u�1r:iaclo, instalou, incIEsi,ve, apare

lh�:g:i"!l (�C H .ic.cc-'iapc"'o grZ'i.,VadOrBs etc I';azluela 8ala êl:: pass(lva a rt1aio� / '

part e elo tempo. porque lá' est·aV8l11, també:-n, os seus inst;',llme_ntos mUSlCalS,

O r,1'nsev ela ):l1':agem 'e do Som muit.::!'; yê::;es lhe quiz comprar todo I)

<1r:ê�vo,'1l1,�'; �l' comp;'e ,se nogou a ,,'C,nder, ,alegando q:18 aquilo era o maLlf

p,':cZf>l' de s\;a vida" '

•
,

A "11a morte foi 5rn�ic1a por todos Entre�anto, êle C!ontinua vivo nas

gravacães flue têz, con�o é o' ca,o :-iesta qUE' faz parte do �o f.ascículo da

Itlstcíl i:1 cla ,Mh,ica 'Popular 'Brasileira,
'É bem ,lembrru' que, além do excelente rr':1.c"nal fotográfi;cJ e bio'�-'"Í',

11.(n tenic s, 'nR p?-l't,e, mterna.cla C8:::8 0<; detaJh2s 1'18, ?ravuGão ele ('ad'1 f8 '''I.

,Vr::iam ")or exemplo,' 9s qne acomp:l.l1ham o ti�;,llo ,da grav[J,ção de ';Ca·
ril'1nof'o" , � \ �

':PI<"'I" -Clr.\Tt",_ r1'.'-:lC"' ..:ln"'lllol :'1�s. nC)V1i 1�:3.b�ljxo 'tdo1ft.q_, cavacpunho. hf1t� "':'1.

e \"O-�in,"'111"°f'nfo',eAl"0 _:_ 8,'0,3 o,e P!'1;!1l'lfJ Siha no ruge da carreira-

1'nnj,ir,l'em j)f"'P Hl,r,' a1'Ol'+-er:injentn hl';tó .. ;CO· a gnwar'ií,o' de 11ma 'págln'\
r1r"'nitl\1'" 0"" "ttn_'l';ir.0.. nopu!;''r lV-E)c:',ilcj-q EY1 ur.J""'lnho�o'o {9,ya, ado C::>1l1 '�.'
i·- --;,.,"'>r,lf;r (Y"], "i�l:-!l .-lb lt(�p''T�h., p.-t;1i?-,rlo". nlRC; que E' na realirh�rle uni ramh<""

(,h'''l�'''). " V[l'h� r,....:�
.... ,n,..,lõ'j ..... Q" rl� nixi·,�pi1l1"l_"';.... l�e0iç',tr(1rla' inir'i"'llrnente D0io

f-Ill+nr 0";"'''1 P11(' fl.-{llt:;t re""(l�p' 1:--1 ,OI".') dr ,Tr..<in rr-; P.(lT"'O Q ()"e ....ece a ';l_8.in�

p'�rH""" r.1""�:;-�1"() d'lC ,,��'n al'irrnQ1Jl' al'Jt:'l 7'J,"!; ....�("',H t.rarl,ri0nQl· �r) se C()r.!.t3�·t") �'rt.

"','n",· ,1" 1Cito", (Grravacã:J Ol'Í:,',:nal'RC:'\, '(1. :3 :,l81, l'·ealizada em 28·5 T7.
, I

nf-. Rio)"

Mhha '!Cl�je· c\1vi" a m:"jc8 de PixinsLlin:H é algo de emociom:nte,

'(�l'a;<:') "c'cê ccml)"rtr o fascículQ, não se esqUEça ele, enquanto estivel'

UUV1'1C'l.0 a sm: músiea, olhil�' para ri fotcgr;afia que" está na capa, Olhe b3El

1':1]'3 n �e\' rCS�8 de homem simples, Talvez você consiga entendo I:- p'orqu=
l'S gênins rrd:::1n1 :58 b1'P0(if) d2drJS C:-)Y'1 a silulJlicidade, Essa fotogl."a:ia d'1
,

3];;11 di?; :T;u�ta (r-is:? Mdta coisa, l(1esmo.
'

,N:::' f:>ixa int!1.1l1adn "tT"U11(i", Plxinr;mnhg' mo�fra, rearmente; porque' '';

(1 mair)r 112"ji< I�, hntf'ilei,'o, Faz ITllsérias, juntdmente com os compo;1e:1to,
cio coni;;n'o Oiln B,�jilh", fo�m2cl.o pCl' êle, CO:11 a idade de 21 anos. Êstc
1'<'1,,;",.,10 8];'ÍS. fê7'muito St'r:::ssn na época, excursionando a' Fra11"a e :t

J\rrenji"'l, CnJ-::1 (Onf,8l' as concorridas apresentacõ:s no salão de espera elo
{'in' n'� "p�1;J;", com Rui l>,�"h('"a entre os qssíduos frequentadores,

'

p'r� fim'hzar: êste fasdcl'lo é mai<; UDFt p;(ce!pnte onortunidade PR"d:,
";0" ... -" �(]"Jle1'crdo qU8Ut8 c2i'�a boa' iá '[o! feita c:cmtro da música P'Jpu18,-.
b--f1 silri �r1

•

.:'rp�"""":·"",,----.....""""-"""".............;.--,.----.
- - -

,.:;-

I
't

"

iii __

alsa
)tEST"_UllAl'lTE CHURRASCARIA'\ J

I Festinhas, casameni,os, reuniões, coquezéisl

versários '_ Use nossos servko�
.>

Estreito - Florianópolis
I I
.!-_-

t-----·!...-- --.

MI\O DE OBRA' PAnA� ,CONSTRUIR E
REfORMAR MAO É MAIS PROBLEMA

,
"

R. Anl..lrade, flrrna empnnteira espeCializada em mão de obra pa,
ra construção, reformas e aeatamentos de alvenárias e madeiras, pre

ços módicos.
Acelta·se constr'lção pela Ca1:l:a Econômica, '�e Ipesc,
Tratar - R. Nunes Machado, 7 ...:_ 10 and;],r ::..... sala 4

'-. ,

Florianópolis.
_.__ ._----------

_t��_::___'-.----,----_

,

�
Zury M�ch3dQ,.

I Já lornós informados qU:J os França no Bras'il, Mn-E. Pi.! rc 'geãd,/ riêsla ê;cga"t.:� L "Li:::,
I, primeiros à adquii ir os JUXLlJS�", ,Gas ier e /0 Senhor e Senhora Mil- na D )'S� Werner Saltes.

apartamentos 110 Co.vjuuto Califór- ton Di-iácomo Silva.

nia, foram os casais: O:', Luiz
'

:-: * ,,)
, I

Martins, Dr. João �illharcs, �ro
f'essor Medei: QS Santos, PrOf2SS,)r

.10:10 Neves _, a 521110i a Lídia

Daux.

"'f:";:-'
,_o

:;: se

, FJ,j "OI' :'OUCO que não tê

mos novos l11i,:Jn,11 ias na, cidade,
COI�l a L0t�1 ia Federa' dê São
João. O bi hctc mais a rroxi-nado

ao S:-Ji te ae]:) , c' 2. c1:< S"l:l')['C-S:

Luiz Daux c /�'pxancl'e Sa'um .

:\ o :: :;

Deatur nos i iforma a'l aber
tllra, dia I g :11 óxi!llCJ, !1J c.id:lc1:: dê'

,

Joi,wi:lc. c1:l 6" FAMOSC.

As Snnhor:Js: i\-ín i� I-\"l� ia
Gemes Vini'a, Sni1 R:trbátn
Wnlf., Ve:'a 'Fialho (<"nns Terczi
,,11'1 GOQ7iWa O:JlTX. 1.",a M:i reles

Olle, 7.uleica Mussi LAilzi, Zé-!ia

711'�'b'i�k. S:1lla. ,Te:eza
f
Fi;l'ho

D,ollX, () ." n'àla!lha!.. l:elll1i"r.m
" '<l'le�i'l�nri:;t da Sn',hóla RutJl

Le 7i. t'qrl:lé'll r1 ti�i�11t� ,'eb

'Fupb :-''\'''1 U'"l "chá, se 'dJ 1 re '

d:1 cI:st'j'lada a('s menos .favolc-
, .

cidos.

N�J",mi Ro,i"a e Yves G:1S-

ni�r, o l,'Jve'n cls0,1 �lIe vJita de

I',
SU:l \'i:J::''''ll el� I1lí:,"ias, sábado

I i'lJ1tava DQ S:1'lt'l"atél' j 1(\ C)W,tõ'v
Club, com, () CO',sul-Geral ela

I
-

!iU'

'j,

,I;
, j

.! ,jn!l:(), q il(�'e!"b ��I1[io 11am m:::i;\l'

1\ )lnntalcna é afTÍlela de Sel11J)l,',

e a túaio'l é fltnse um mante,nr;,

c!}m <:!)()toamCl1to dU:1JO, g'olGna

r
\;'[)!1lm]a e J?espontada e doi'.;

;mCl,'<;cL bo!so� arredondado, ('

, I L al11bé:ll r sponta'dos

AS PL\NQUFC�S DE Z;:;: PAUi"O

Z:.' Paulo não é um c03iaheL"o

qUL!�'quel'
(lucras 'J

É um· exp,rt em l.",n
as faz melhor elo que

I ,nir.guém Faz quest30 que não 0,\

iiJ cllame:n de "mc;st::c cuca": "SOLl

apcnas UD1 cozlnheiro COlno tan,to�)

ou' ros que nnela;n por aí"

AI quiteLo- nas l)orãs vagas, IJl'il'

jota r::O!�tcs. viadutos, cdifíCIOS

hospitais· 2 casas de praia, e dilhde

seu tempo "qLle é .•curtoc", diz él,',
ent:e a lrigideira e a régua T

'il/lais s'lrpreso do que a�sustudQ
nos cedeu gentilmenbe [1 re'Jeita cJe

suas famosas panquecas,. qU€ flÍ'

está para o deleite de todos,

É urn prato internacional QUe)

chega ben� a qualquer hora, f',3jr.

,I no oa.fé (ta l:a�ã_,�n� al;11:ôço 01,\

t�.*

AR 'DO FLAMB()TANT
'IR A SUA C -SA 'NOVA.
incorporação� c,óns�rução e vendas

IMO ILIARIA:A.GONZAGA
regis'tro n974 do CRel·1I1 região· CREA 10�regiao n! 24":3 � �scri�Or·os:- deodor .11' fOr! __ Z.45'l

AJUDANDO A ÇONSTRUIR A NOVA CAP�TAl
\,

\

Na la SACr os novos .nJJdf\:.
los aues rntados ��'a "Malha: ia

Prirnolã". de Cricluma. fizeram
sucesso * O:', Francisco Grillo, cs

pecialmcnte convidado, visitou a

cxnosicão das i"dCi,t"ia de Tuba
rão

' O Pr-sida 't, da Associacão
eles Fp::,c'lheiros de Santa Catari..--

,

"1, S -nhor Hnmi.ton S2:1adfh', na

""li "1 ,;"Illfna, reuni�1 8ss'lciad,c;:s"
'eh ohss' ��, a u-ra -churrascada
em Jurcrê

.... Nad t mais pdcleh1{iS
i-iformnr t"a� tudo indica que VCJI-,
,1;1"iio' a S''?'' '�''''''''slas r,", nossa ri'
dtld� as t'las' (13 .0::\12! ia Anel t:
de S�'" Pr.ulo " Ç'lPl' a 'si�d.lel'"
I':u;t, �" t' �<;l{t acu1"ch"c11 o \""0

-

rI� ;�l,,� eh Slc1i:l ;:' F,'-í cl? 'lab,.
l'én�, a f1af-ot�lela eh cichd' C0111, Q

'in:lu' lI!a'c:)c) de Caf1ri-MI:im Cal� c,

çac!f's,
* "', :I': o

-o F'�;� 'heiro Joi'io Ec1ll<l"dn:'
/<, ma ':lI M:"·.íl7, PR :,"Óxin.1:1 _S-:Xhl
f"i a: ,"11 !')"LF fes.jiv(l� tOlil:-l""í
'-���' !1'1 ('1 'Nl cio l�rpsiJ' .t� ([1

Rotai y Clube'. Flor:lnó'101is, L:,ste,',',
e! ".�. :1: '{ ': .�o <

1

Os cCIll21ltários sã" os llla!S

clogi'5s's COr:1 ref:�ré'lci3 <lO cb-Y,
(Iue <I S';l!l',.-a LouI(]"" ela 'Si""ci- '

ra Ass:is, of.;reáll em SUq r�sid;:�-
. Gia a' U"l "iUnQ d� Sen,h01 as �t�'

nóss"! sAci�d:J�le, Foi à' ,hol11c"r-'"
\

lárâ 'Pedrosa
jarj,ar Pola l11?nllã é servida cor'!

ge](lH e comnlcta em sabor e j!C'

aS]JGcto nutrítlvo a p: im õi1",

re'J.;i( ão Também pode aptlr.cCt�"·
snl:_;ada, à ame"ic.�na, e nesse vr;�l '

.

aberta con1 fatIas de preslP"!')
-

cobrirdc:a e queijo polvilhado' C"

gratinado,
I É possível escolh"r

rec];eios de espinafrq, brócoli3,
carne moída ou desfiada, palmiVJ,
'ervilha, l�rcsunto, cogumelos, .fral�'
go, ,carne de 'porco: vitela, car..lf<,

�ã:J ou �)eixe Pora as variaçÕeS:

ç_aI11arª0 i C911:1 .
c�e'm;;_, fr�fgo c�m,

temperos, presunto com avos e

os molhos ele todos os tipos: COl:',
"-

C1'2111e de leite, [mostarda, mõlho,'

I de tomates, curry, cebola, etc.
,

Um prato de panquecas pode
ser sEguielo de outro, completanci:J "

a 'refeição Quando a s(Jbre:nes:' �'

panqueca o' receio pode ser de

frulas (banana, maçã, amí;Í�a

� morango, céreja), ou geléia E

aincl.ct ha um

güsto quando. se misLul'f!. mOl'ar::g:J

con\ creme de lelte ou, geléia CO!!l

nozes moídas 'E', 50 o jantar fê,'

daqtcelos
\ inesllueeívl3is, a p::mquecl-::'

se \'este à 1 igor e muda de n0111e

no meio das chamas passa a se

chamar crêpt;s Suzctl�

Ot:tra boa, hora do servir pJq"

quecas: a do chá ou' lanche ela'

tar(:G.,/P�ra a rneSil ela vai recl1e��
d� do chocolac::;, sorvete" açlL:,:'
com oanela cu açt:ear com rq;;pg,
de limão Nun:a reunião l:nU; L'J
esp�cial, :irva a paaqueca Alasl:ü,

que êxige, uma certa perfcia parq,-:

o preparo n�as' q�la é muito gos·'
tOS::l E as r8ceitllS tôdas est :,0

r.qlll.

A �RTE' DE FAZER PANQUECA�;
S2 r.üo seguir êste dbc"cle-'coll',t)

,se faz uma pa�'queca, nito C01':;8
'

com o prato' saboroso que::h
sabe se,r.

,t

A - Proporção' dos ing relEt'f/'
tcs: ,é uma' massa simples, Clt'<'

ped" pouqúíssimos lllgrediente;
mas ql�e exige uma propor�:lo
exata entre êles se não sua con.::;i�',

'tência' nua é conseguida, a maS::'!,l

se quebra e nem usando mu;t,1

manteiga para 'untar a frigidelr;\
a panqueca pode ser virada, A

proporção i:pfalível é esta: LP']"),
<

xícara 'de chb de farinha de trigO,
'1

'

r
\ -

'

_'

"

,:"-_' * 11( )o:

arei Dias c João Moura
GbnÇ:lJves, na semana que passou,

ml;"2ir�1l;1 'cqsamcnto, 'C�m: um _I
janta, .na residêncin do casaL Jó�" ,

'

'S� Ancio. pias, Q acontccimeht·(),r
foi atamcnte festejado.

. * ;!C * o

['Urze Oliveira 'e' o advogadQ
H�rr; nio Daux Boabaid, s�)\ta-
hra, às ,18 horqs, na Capéla do,,:'
Di,\ in, PS:1íritg. S:;J Ito, �ccebem 'a
bên('( cio c3same" to, A nós a ce-

" - 'I
'

I i�(�I'l' ,os ,nóivos' receb�rão. cllI,:n-,
pll!llefj:ds, no S3 1.tacatanna COlltl� ,

(,1)' Gp,
�\� :_: t" � lI:

:__:, '
,\

,

Sd ;.nos Ú!ti�11ÕS dias, Ô§Sf,C".l
I"'(s, '� r('�'t�}')s élo cinnu�nt",náriQ'�
,clfI Dll\_'�liia, e Fal.'lpácia Catari-' I
'neJ�s�o

{
,

'.

. * * �

,outrà ":"leite (que pode ser Sll))"':
ti tU:doljor caldo de galinha l,tI'

\ � , I

carne ,s salgadas) para cada'

tl'ê:; os, Pa ra os crêpes é

quecasmais finas, o ltíquiclo de\!é"',
ser allie�ltaclo e então é' precis')'

�
'" fog'o lrmelo por mais tempo 'e

, lJi:aior 1'\,dadO Pllra virar a, pano
'queca, aí, a po�ção da massa li

';ser col.ada na f:-jgideira. ser be\-lll }

,menothntlit0 b�m esp�lhada,
",

, , � -i' forma de müv,r '1 fri?'i.
'

'lleil'a L1'1bém con'ta, Pata:" prf:.:"
parar tlâs as_' panquecas d�\'ú!TIa
,recei(a,lasta mais mi me!1os' u:ntl'

...
. ,<t; .

, ", I �� ",I ;./'" .....

. ,' colh�,t!1 de cafe dE( mant�iga':'
Um fi =-',azeite (h�rn fino) po<�'�",
sub'!itit a manteiga no caso 1](1":'
pan�ilte" 'salgadas. Só há nece", ..

siclaclé ; untar a frigi(Ú�ira: um,�rl'
'{'ez" pa a

-

primoira delas, ,.' fr
C .- i Íi,\'Weh:a: boas pariquec,i'::i':1,

S10 co:eguidas, ' �as frigid�it(ri'3"

,pretas'f" fe�ro; nae; de ahll�íni'j
"

' �I

ou tef: As d:, t efal são as m(>--

lhore's ;s dispen'<::am a manteig-j'
(

c ::list' Ílem () ('�l(]r mais unif,�:'" i
lUem6nl graça,; à sua espessurtt'
Na j'al delas, melhor usar 'as (l,.

.
"

ferro

,llriméira panqnee:l:
difícil de ser fe,i ta n,� n

só fporce a frigideira ainda' n�,)
est� sl1liêhterl1ente quente' COn1{)":!

�
, I f' i,

t.aml)éJ:lilJelu nece�sidaQe dé,;m,'�!, j�'"te:r altal chama, do, foge.' ,PQtr
isso ele 'r� mais para desgmd;:).!
elas bUlBis e sua côr não tO�1� () I
,nl'm10 mado das out'I-as. '" ,.,), � I �: '! � I

E ,- ra é a virada: para éJJIO�';
'a p,anq. a ,desgrude fà�ilmen���1
',da frig'ira e dê aquela VOItinF\"'t
no ar, moda dos grandes cozi, i
nheiros preciso que: 1 - a fri, f
gideira uha sido aquecida antEG'

e unta como foi explicado; :2 -'

a mass vmha sido mexida ante;

de ser espejada na

ficando or iglial; 3 -

da:lG seja
para igual o fundo dE·'

frigidei concha de 1
,massa, ajs ou menos, para f[1j" I
gideita 'quena); 4 - derramad>l' ,

a mass inclinar a frigideira' eH.':
,

'

Wcas 'direções para que se

espalhe Assim que as bordas sé',

desurerr:rem da, frigideira, mov j.

, mente·i t fazendo a massa giraI'"
I

'
,

lev�rhe e de um. só gOlpe gire
a pan da,

a.' 5, propague

"""'JI!IlI!I�_;;o;.._� ......_
..:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



" .

,

Doze anuncia: 'grand�':'!.' ,

"

" (' A

Imeaoa para agosto

, '>Tim,pó (.Sucursal dc: Bllt�.cn:�lti)
':, _j_ G\, Prefeitura de Timbj assin:)!.!
." ciqnvê'nio ,com,' o Plano ele Mettls
� ctp G0vêrno' para a construção ,i"

.

ulll ),rôsto de' Saúd.: na cUade, O

Irrefeito Horst Dorn;ining in{ormy.c
I,'

' '

(\mc1a : que está em trâmite iU

l!la'rneg" processo pr;ra a assinatu':'.l
de Qutro convênio" êste p[l];a '�

�:pti1'icação da rua Pomerano�,
i.mcluindo a construção ,de uma

gOI).t,e: Nos próximos dias as

d,br�s de"asfaltamento d,as PO�t8S
�Ôb:t;e eis rios B::neelito, POmerauv:;

e,\ dos, Cedros serão inict�das iiéll)
DEJiI., confo,rme convênio f�rmaElI)

rio para a aferição de pontos cano

fera' a c�da setor p,0sos diferen

tes: a pa�'te esportíva tz'W Ileso L,

ea E' a élir.t1süca,

.o regulamento serrí publícatl �
brevemente, para conhecimento
dos associados e além dos pd;E
míos, às equipes vencedoras o r;]u

be concederá prêmios extras, ').�

,ra os grupos competidores 1)\1,'

reunírer 1 somente
.

casais.
'

I

mingo - o Clube promoverá y,T!
baile de' oonf'rats rnízaoão em

�P(ll" h,"",l,ne'1-"ir, C'lm '() F'arnDC',(' '-""'li' '

»,

Junto 3 do' Rio. Para ,o. P,FcsiJie'lt"
�"''';rrió éoJlh'ro, r'I(j), r,""'hE', Doze ,;

premoção ) s,e; revestjrá .río majs
C0mD)'ern êxito. pote 8' fm'm:a ,'�2

competição' e ,OS' pr�mios de :-11,,,

",alar que seli�o cC1nfefidCls ,aos
'vd"l"e:Jores" se constit1.1irão em

r'�"'ndes atrações para .os' associE.:

,
,.

Réc!Ua faz
'c·�rsus -que,
obtém êxito

� ,

A Delegacia da; Receita Federal

está' informando que vêm obtendo

completo êxito' os cursos de [l 'r,

mação de supervisores' e instruto

res dos Núcleos de Assistência e

Orientação Fiscal da- 'Superipü,n
clrencia Regional da Receita Federal

da sa. Região, Que atualmente se

realizam em Ploríanópoüs, na

�sçola Supericr de Àdministraçáo
e Gerência,

,

Ir "armou a "rr.erma fonte que jú
roí ,"concluída a .rormacõo de';

SHpervi�ores 'Fazen.:\ár'io��' . coris! i.
. tlííiél os pelos chefes de 'Agênda:;' ,õ

Postos ',da Re.ceita Federal do"

�>1�1 i,r,:l,;in'"
I de T'�',1)j11IJ ';1 ,\ "n ")�,"

,g:l�ái Tubarão, Tijucas," Cricíuma,
UylÍssanga, São Joaquim Ól):oi\es
e ',]f' ortanópolis

"

:, No período -::le� 6 n 10 cJ.e 5lJ,::"'),
idênücos cursos serão, �realiza(10"
I?a�:'á. a fOl'maçã0' ele Ins.trütol't�,;
das, PrefE;'ituras 'de Içara, 'Urubie::,
�...0';" ,Tcnr- B(ti..-J·::).

- La'u1í'o" Mül1._�t

o Dele�a,do da Ree.eita' Fe:Jer8l
em Florianópolis, Sr, Jairo Lisb08,
informou ,que foi prorrogado paYh
o dia 1 b de agôsto, o início -da "i

gência da Instrução Norma'jv1.

nO 21/70, da Secretarta da ReC'c'·

ta Federal. Esclareceu que o rafe·

rido docúmento, institui novr>,
niodêlos 'de Declaração de lmpor- ,

ta�ão e'�(l�ia "; .de Recõ'·'Ihünent ../'
Cc)'mplementar ,e fixou normas d",

dei:emba raco adl'aneito de merçJ,'
�h�;as importadas,

Durante o último fim-ele·sema

ra .o, Diretor da Divisão Judiei,i.
ria da' Secretaria de Seguranr:1.
JPúb,lica, Sr,,' UlyssB� Longo, r2el·,

li30u uma sérIe de inspeção às De

legaci1s ele Polícia cio interior Ccb

tariJIens2, Acompanhado do ass,,:;

�or Jacy Bernarqo Sóares, perco j'
reu os municíl?ios de Curitibano:"

Lel;wn Régis, Joaçaba, Mafra, Sãf,

Bento, Rio Negrinho e PomeroJ("
realizando' inspeções cle rotin,a n,'lS

délegacias ali instaladas"

Na cidad2 de Joaçaba, os S r�:,

• Ulysses Longo e .Jacy SOCj,res ma!';,

tiv2Tam cont�t.o com o 'Secretário
Viei;'a da Rosa, quar:do:- d2 w�
passagem pará presidir a, solel!i

dade de instalação (a Delegac�a
Circ:unscriciemll de Chape'có,

Merce�es
" .

lanca.nÜvm
. tamhtltãft

-

'Em soleni::Jade que contou C'lEi'
a !

presença do SecretáI-io Exec;u·
tivo do Plano de Metas do Govê"

,no, ,engenheiro Cleones Bastos e

';mtoridades . da Capital, a firma

Osc.ar Cardoso Filho aprEsent,nu
ao p�blico de Flo�ian9Polis 'o rrulis

ii)vo' lançal'nento da Mercedes
,

Bem çlo Brasil S,A, Trata-se, do

caminhão Mercédes-Benz. L:!3l:1,)
àu, 'seja' O· primeiro veículo mééli')'.
de pêso, corn capacidade para tI\:'

ze flaneladas,
O lançamento f0i precedido c: ')

uni coquetel oferecido pela firmg_'
rl�p;resentante às autoridades, ,�or>'

',,vidados e Imprensa, ,ü ,'i,ito d�u,s�
na sede da emprêsa, localizada 2:t

Rn� Max Scl1ramrn; no Estreit6 e

foi presiclido pelo Sr, Oscar C:'i'
cioso Filho,

IBDF suspende-Iaxa e :d�pósilo ,para,;
insp,eções ii indústdá�>da ,mad�tta,
o Pôsto de Fiscalização do Inc

titulo Brasileiro de Desenvol',';

menta 'Florestal em Rio do Sul l! ,

formou aos madeireirós, exporta
dores de óleo de .sassaf rás ou .íe

do IBDF em Santa Catarina" _fo,
ram suspensas as taxas .e dep?:!;i,
tos de terceiros para as ir speçô-és
de' índústrías madeireiras À fim

de evitar que ocorram pagamen-".
tos indévidos, o Põstr àe COl\tr'(\�
le é Fisbalização do, f-BDF reco

meneia aos madeireiros que ao s=,

ceberem a visita dos flsc�is .' hão'
efetuem nenhum pagamento, )1�es<

mo 'das iII).portâ11c���;{:'��}'bitra.rlJ.E; ,<
pelas Delegada Esfaduaí dp, I,:ar;re, .::

- _
..

_

• ,,�f

"

Q Clube Doze de Agô.s,tO, premo-
veria. )'1�a"GÍIl1ca.n!i €!nJíli]ifi'm01ia,4i\,,1,
de ',Sel!'" 98° anivelisádCiJ., 0t€Wec:o,,- \

do' aJ�' se�,_ asSQe��ell�s 'a �ll$i�Oi'
compéhção de gênero já realizada,
.. \ '1 • �

-<

em .. Florianó:pQli:s, nps dias 8, 9 e

12 'd2·:�:s'Ô,sto.' " J.l!, prornocâo será·

co:�atr'oç�nada' per Q, ESTADO,
Rái:lio�ua:rujá, TV Cultura e' pela

, ,I ,lt' , , ,

AS P 'A'puulicí arra '" repague. s ins-

crições' serão feitas' na, Seoretariu
'

dO" C1úpe,
.

no: horário de, 8 às' 1'�

e das 14' às 18 horas, até o dia 1-'

deagõsto, sendo que no, ato o as

socia(fcY pagar? urna
�
taxa de ",',

c-s 5!etl. por pessoa, As, squipes
serão mistas, form;das no m{�x:';-;

ni<i: P,9Y quatro moç�s' e quatro ra

pa�e�V" (Jue, poderão urilízar a lê

éitf.it'r')< automóveis.
::'� <:, / .' _".. .'

, 'A' cómpetíção da!'a CO.J'1',"wld:,',�'�

,a' ;1r.i\'id��e �(lcü!,í" ctt] �ll,he: CJ !lt'

pél:rna,.X>leee" €11),' cobras de' recup,:'
,

ra�r.O�' ,Q cértame se rO'p�l1'tiní, p")�,

qlia:t';,� seti'nw' 0�����ti:'O, ('\11,1.'",'
�. -.' ,",

r ,r�F 3,lf�gódco e artístic.�"
O cril,é· dos

<
,.

'tábUa com o IN S leva
clüVesdô Valea

� .�I� .

.F
,.'}3�umenflU '

,
�SIU;lH,rsal} - .ti.

. Ggl1'liSsã� ,'Munkipal d� Esportés

'e�;PedA�, n:ensag�m ao ",Minist�
..

),

Jü,lio; I :'3arata, õo, Trabatho; SOlic1-

tandQ, ,
uma aúdiência:" para' (Js

r�b;r�se'ntai:1tes des élubes eh

ciÇlade
'

em débito, com o Institui/)

N�éi��al de: previoên�i:a S0cbl

"
A.� _���sagel1) pede também' "unita

n0tíci�, tranquilizadora" pois o�

, Clúbis' j,a estão com o seu pa�r!-
mônio:' peJ;lhOrado na justiça t1C-,
,lth.ll��enau" O t\"legr-ar:qa segu.iu

, n.:�'f' ,.jS.�gui�tes. têrm�s:" "I�v0e.al'1d:),
,'ei'lposjção de motivos ap,liesenta(lo"
\ ,,' " ", , ,

, :p�r X?�sa E;�celência ao President'i

dI' República
',a d2zenQve ele marGn,

, t \.1'ó ref;mi�te 'a'os t�éb±tos elos
,

0\ \b,�têôn:t'á P ?eVide�ç�a:' pédiiTIÓS;"
vania, para rogar, a V" Excelêneia

�� 8,vQcaçâo, para" eXaJ;-te,: dos. 13,'0
ê�:ss9:c;, dos clubes de Blumemiu -.

"Palineiras Esporte Clube, Guarani
, "E?p��t2 Clube, Grêmio. Esportivo
} Ofímpico fi .sõcieclade ' Desportiva
", v;astó',:verde' -, \listo que as n.�;'e,'
:, ríd��:;iire�1,iaGÕeSo, já; estão co :"1
seus :;patIjmônips , pennoradE>s r-'::l

_
jú:stts�, qe, 'Blu:l11�naU, estando Pé

;, mesm.os sem condiçõ-:s' de, resg'"
!
tar �s: d.ébitos, Sití'ua2ão éfós elubé!-:;

,'.� .
"

.".:/
,

realmente, desesperadora em f:>C'2

ct-à, �lTIi1'1ên�iB,
,

qo. prea:ã,f) p1'-hli-:o
:' d,&, ��}1s pá,trimônios" 'todos reuri1-

-·A·' .' r

IJimbó' firma cDnv�ni1
'para ter Dôstn de saúHe

'''.."
! ��, •

$id�rópolis," Braço ,do Norte,
r'f!",: �'uí e Santo, Amaro ,da Impe-,
r��;'iz Êsses insô�utores serih

'en'9�rreIG8dos cl'os �Nucleàs ,'c
"

_

ASl'ôistência 'e Orientacão Fiscais
em, seus respectivos municípios,
�, OSI aludidos Núcle'�s terão atri

buições semelhantes às dos Poste';

e: Agências da Receita Fede:-,ll,
,
; ,ag�ndo C0r110 mU,ltiDlicadores da

,

"

is,�tstência, fiscal-trÚlUtaria el1'

-:
..<: :.. to.do o 'País,} elJ1bOra/ sejarn . r1�!.,�

dos, ':GQm" gFamctes "sapnfi1;ír.:ios ') ,
'

, �,;'" " :"R,i,I'l"itura;:;\ Municipf\is: A coorc1(':
esforços durante de�ena,s',rde anVl,.,) _1'111;(:,30 estará a cargo da 'SecreÜ\:'\F
po,' assoc;iados amantes, dO fllt,.,\.', .

'

'da Reyeita Feder,al, sendo
"

cs

cargos, p,'eenr.hidos, . com 'pesso?l
da, a:'ministrar:ão munici,,--:al. ..

'/rraia
....{ ;' .

'

.�
. .

, i

bo,l, -ÁgliaEieceríamos ,SG V

I,�qt.·ln, '

lnal�casse
\.

urna "audiêncl'a,'
'C:Gr.l 0S "J;ep;'es,entant�s:' €1.0" cll.l"(";

ou, lllandásse retransJ;nitir' um"
'

notícia tranqHHizado.ra", �

Conhecendo a sitilaf'§,o (ln;

c1"bes, a Câmm:a ,Municipal (�O"

,Blumenau também vai se ernpE."
T.1har para flb:er U'''la _audiênc:ia
com o Ministro do, Trabalho, l�r:
vi�"'dó 'll,n1.-S�l\" rerre,,'Jnt::trite pa1':l
tent�r um" so,lud'ío npra o impl".s"�
,O Ministro do Trfl.balho re'>-

pendeu ao'�teleg)'ama-da Cmnisstío
Ml{níc:irial de' Espo'rt�s sOlicitan(1o,
1"1"" o ('8$,0 particula,r de cach

inc1n·

.;.t.f��..c\�::"1( 'f�\ .'.\�
,

Acrescentou a nbt'a do 'IBDf.i: �tl" :.�
o -madeireiro' 1'1:10 paglüá, filais' 'I'e- ':
nhtuTIq taxa' de inspeção, éonen.->
do 'p.o:r contá éJ;o Instituto as de.:«:"
pesas deco'rrerítes' com' as diál'l.''':<
dos funcionários' dE'S1gnados para,

'

..... ,,'. _

I -.i
os serviços de iáspe,:ãe,,'

outros produtos ou sub-produtos,
oríúndos das, florestas, que,' (13

c�nformidad3 -ccm as' instruções
recebidas da Delegacia �staQ.\.lal ,I

d'o 'débito e a

,oil'l1�rfí.O rt1J.fl1- 0" recolhimpn'p"
[)C!'2nt,:, o INPS U'''1 outro' telpl!:r�1-

m�J, d"1t", ire� f'-1viado 'n�hl ,Fecj.,,-
, ,

,

nwEo Catar.inf'nse (Je FLJtebol fiO
I .1

, j. .

p"e�idente" r,'l."·'I'l.�tr'7U M(�diei, :'1',

forçuu a peticIio in.ldal' e os :pr.)
c:",,'<'0<; rl� Cf' 4':,j--- (''''lhe deVf'F5.ô �'''1:
a'')�' ciados j''''11nd::tl-i'1,�rite nc;:' di,,;
gentes a,c!:'edital'1'i que ar.ites' do',�
pr�zos,�fatais Y'1arc8:ctos oela j1.1sH.
ra pp':'>. respo�tfl t��!ll11ni1io:acl�)!'rt

, solucione um problema alarmant" I

com a Prefeitura' Municipal,
Em sua última reuniãó' a Câm'1."J..

Municipal de 'l:hn,bG5, aprov<ou qc:a
tro novas leis, a prhn,eim de(�l.,,,
ranclo de, uti!i:'ade pública para
Timb:::í a Fundação Universidade

Regional ::'e Blumfnau.. 'As o,ltri;j,s

lcis, a..ltorizam a Municipalidade'"
ad:}u�rir área de nerras para f,

CCll1Struçüo, pelo Govêrpo C;,),
Estado" 'de um Grupo . Escolar:
elevam os vencimentos dos funcio
nários da Câtnaról e autorizam li,

p(�feit-;:;'ra a assinar contr�tos COli'!

dedtE:lras elQ' m'�nidpio para a

ITwcadamização de Es'traãas, '-

,
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o,1g·" condomínio em .esflto ':"

em' 8' dias 50·%;'ve,��did,b.", �"
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·'atarinão-70' ,\

•

INFORMA OS. ,VENCEU·ORES ,DO

-

IDCATAIU�lÃe-701l' 1),0 ULTIMO SÁBAD:,O, DIA 27
,

I Fard tere'el I Teievism' � I rná�. de 'costura 1 ,bicicl ela 1 rádio Iransislor
\,

'

�, t J

16.3i4 "0.93314.017 33.116
/

!'

o "CATARINÃO�70" CUMPRE O OUE PRD'METE.
\

DÁ MUITO MAIS PREMIOS, POR MUITO MENOS! /

-/

Por apenas 10 CRUZEIROS MENSA�SI você concpr�e por semanas a 3 Volks,
3. Refrigeradores e 3 Televi'sóres' e ainda a' um CORCEL no fim do mês. E iJlént
disso, V. aprende ludo sôbre o Futebol de Sanla Calarina, sua hislória,' sua' táU-

'-ca, ,seus clubes' e su a gente. São 5 volumes replelo's de inI3rm�çõ'el 'úleis sô
bre à-maior paixão do Brasil.
SE VOCÊ'A:INDA"I{ÃO ESTÁ PARTICIPANDO DO "CATARINÃO-70'"

" - .., "

,I

.'
ENTRE''''AGORA E' M·AROUE O ,SEU GOL! .

Uma edição: TEIVAMIR PINHÉI:RO� Edilô;a,:\'Publicida de, V�nd�s,":
1, ,

.. ;(. r ,

Com a chancela da Federação 'Calarinense de Fulebol."
,Escritório Central � Rua Deo�oro,' 18, - 3°, andar.

-"

,.'

" I Para ganha�r, V. precisa estar em dia co� suas pres- I I

laçõeso ,'ague, �l,a r:êde "Bancária, aulorizelda a pr.esta.
i,

-

�. t !

ção nO 4 e'boa sortel '"
, i

--�.4rí

ATENcao:
;"

' --

}
,

i '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



assado ,em
''tI

Um dos berços da colonização do Sul

dI) Pas c l;erso:�a�,;,m, tantas vêzcs glorioso
das páginas da nossa.' h,istóriá, a cidade d'!

,

" r'loI'Íf1?ópolis possui, infelizmente, poucos
H�:lI'COS da sua tradição c do seu passado.
Lugares c prédios históricos jazem quase

I
• ,

fLU� !} àticamcnto abandonados c, não íôra

recente iniciatlva de conjugação de esfôrços,
I 'li a a restauração das Fortalezas dr!

51 .tAna e Aàhatomívim, poderíamos dizer

(:U� nada se fez, em favor du preservação
dJS nossas relíquias,

De qualquer forma, essa iniciativa, por
si s i, !á é um íato bastante" auspicioso,
smdo de se esperar <Iu'! Irutifique em rela
çiio ;} QUhlS rclícuias do gênero e c: ie IWs

.Pedcrcs Públicos c na com�l',jdade a CO'1S-'
,� l

,ciFn,'_h d',' que é d'!vcl' de 'todos zelar pelos
11l00Wml'lltos r::uc evócam o !>:lssadó e nos

Ú?iíl ':0 ta a Histó:'ia ,'ivida pO!" distantt'S

gerações que aJuda"sm a construir isto (lue

h::,i" nos cerca. S,� Flo+nópolis tem !lO S�'U

F'ilS'1do s2'.:ulos de Hístóda, e 'de tradições,
é dever dos s-",s hom�,"s de ho�� fazer com'

f:'1!'� as marcas aqui �:.'ixadas s�Jam Icyadas

às g':�nlçôes d�� futuros catarinCilS�S (\U� nos

sBcqkm nas 'Iid\>s da "j{b ,com a doqllcn�
ch di) SeU significado, suas histórias e �cus

segredos:

---------------�--�.

De:;tro ele,: 'an""Ilo e racional pro!!rama
, d� f'dél��!ç"O f sica nos estabelecil��ntos de

'e";s'ino,'" o �'rol:ssor Jaldir Bherin:, Fausti
n;) clJ Si va, Secretário da Edllcacão, lem

c["llic:1do C'SPCCiél1 imer€:ss� à Divisão, de

? Ec:u;:,I\;ii() F;shl: CI,I}') titular esnecia i7alld,
. o d", Ni:ton Pereira, vem integralmente
cC1J'IC'sponde.-do a ,êsse louvável <;mpenho.
D2\1tro do nô'.�o Pla'lo Estadual de Educa

é;::io: t8qU�le
setor ,de.s:n�ol�e preSe!ltemcn

l': I: ,>s'} nrofTréjma,' que: c:lb.ra :['e todos os,

'gl:,:L: de e�lsj;�9, 'visa ]do _aó' mãis dici�nte:
. preparo da juventude escolar !:lara os fu

tu,res e,lcargos na' vida, A: educação fisi
ca se coloca. :lois, em nível de, fundélme-n
tal 8"restamento dos iQve:',s 'estuda.)tes,

"cbed::c�l1elo ao ve'ho e

-

S�l11:'; c ai lIal pre
ceito (lue �lreconi7a o cor�o sadio, co.u fuu
çiío da me,qt: sadia,

.Da'�do tod'" o a,:p:'aro a essà' no'íti'�a,

edu::acionai, 'o' Governadélr [vo Silveira
té;m _I1resti:iaek ,<; Serviços que se organi
'ia/11 com a finulidade de tornar mais pro
witosa a formação f'siea ,da mocidade es

('olal'. E já se conta o no_§so Estado, tam

r�I1l �I êssc: res:'eito, entre os que, se sa
li' I:;m, "a Ff'deração, ta,nto que acaba de,
I'f'Cebel' elo!!iosas� r.eferências, a propósito
d� haver sido Santa Catarjha a primeira
uj1jeladc a ,enca1l1inhar à Divisão compe
tcl1t,� do MEC a coleta dos dados refcren-

• Gusiava Neves

. '

,"

••

Não I:OS basta ':ln�llaS construir o [11-

"
turo 'se não 'sabemos reverenciar o passado
e transmiti-los ao porvir. E' imperdoável
que uma Cidade com mais de três séculos

de existência não possua um único !l1USeU
que conte aos catarinenses e aos brasileiros

L

em geral as coisas que aqui, aconteceram'

.objetos que compuseram o centenário' dos

grandes acontecimentos <IUC' fizeram desta

terra a eleita para 'seu palco
d� História pátria. Ah��ns

no f.:.�,nt-l'o.,
dos poucos

resquícios que nos restavam foram d: struí-

dos pelo descaso, pela imprevidência e

"pela lnsensibilidade. Sobra ainda alguma
coisa, 110 abandono e no esquecimento. que

,se não merecerem o quanto antes a prco

cnpação Ús poderes púb.íi�os o' fut:Ul�o sa-"

bcrá ,debitar na sua I'cspOllsabi:idadc a mo'r-',
te d'ê�scs mOl'ulllcntos.

t\ Cas:.. d(� Vitor l\1eirck,s, -- ('11) bo:\,
hora sendo rcstaurada " pelo Serviço d��

Pat! im')l1io d�1 Ullhio - nor 'excll1:lto, hoj�
]a não mais possui 'o �cêJ'''o d:! a!gul:s
3!IOS atrás, ounndo' ndas 3S' impO"tallt "S
obms '(lUe lá fif.!mavam for:1Jl1 Ic,'ad1s para

- -

J •

")11US"US d(> outros Estados. ond� os Poderes'
{

,Públicos foram mais scnsíveis ,à arte e à
,

HistÓrÍ:l. O nosso Instituto lIistQJ iro, a

Biblioteca do Estado e o Anruivo Público,

\

tes às atividades de educado físic; e des-

portivas,
,A bivi13:'ío d� Educ3çi'io Fisica da Se-

cretaria de Eduçação e Cultura. em ritmo
igual ao que se obser\ arfas dcm3ls frent"s
cl'e serviço e C':Sillél no Fstéldo, ! 'l prog'ra
,mau válios cursôs ele anerfeiçoall1e:lto j.�

tensi�à l1ara nrofE'ssôres: aos ouais a 'Ins
petoria Se�cio'[Yal Fecjeral, de Educação Fí

sica, ÇOtll sede ell1 Curitiba, éOllcederá, a

t:lti!o >'I:eoário. autori�ar:ão rat:a mi 1i'itra-
-

rem à�las, Existe, !_lara isso,- cordial c· es-
,

txeita li:_,ação entre a SÊC e ,aoue!a Insp�
toriél. de 1)'10do' que já se" movimentam no

,sentiido do a'lel feicoamento,' cand idatos
.:os !_lriml"iros. daqllel�s clI'rs::ls i:1tef1sivos, fi
,xados. "ara Tubarão, Joi wille, Brus':1ue: e

Chapec6, além do';; que .i í fóram re'alizados
Concórdia, Lages e FlorianÓl)olis,

.

'.

permaneceram durante longes anos à mer

cê das traças e dos cupins que se robustc- ,

coram em meio 'à poeira do descaso oficial,
A responsabilidade por êssc descaso lião

deve recair apenas sôbre Govêrnes do Es-

-tado e do Município, mas também a pró-
- pria Universidade que, li despeito d � ser
,

uma, ,hstitl!ição Iundamcntalmcnte cultural,
até aqui irão teve a preocupação - Ipelo'
11IJ:!110S conhecida -- d� reCül11'lOr no acêrvo '

de um museu (l �1as�ndo artstico, histórico

e cultural de Santa Catarina e de Floria

nópolis. Possui é verdade; um' Instituto d�

Antropologia, mas êste s� deve mnis à
',' iniciativa

-

isohld� d� um dos seus: mais

emi tentes mestres e hlsto: iadores (:ue à po
lítica de Cultura da Universidade/ (

O Go,'êwo do Est:,do, d'! outra i�·lrt'·,
co"stroi a C]S� d] Cultura (l'! Sl�lta C)t:1-
..ina, que Si� I}l'O�IÕ�� li .obrigar tüdos os ór

gãos do gênl?fo. Pode s"r !1Jlc com isto,
•.. ('�dulJlI 110VOS estímulos, dn�ois d:!, tantas

décad',s d� d;'sil11"01tfwda voltadas à êssr
-

I -

s·tOI'. Jii é temno de fazcr com qu� tal

aco',t,:,ça, antes (tu:! .o (lllJasc B:Jfh CfU::! nos

resta S� ncrel! ao ndm':iro ycn!o-Slil {rué
_ , _ 1.

soprar mllÍs forte. A inichtiva (b Achato

mirim não pod;! parar por ai.

o novo cinema dos EU
Tcnl'o a i'l1press:'ío de oue S'� est,l i,ti

I'. elo um' nO\lo 'ciclo na Í'ld'ustria ci,lenla
: {! Mica. do qual emergi,rá c ,mo lider o
,

',:vo cinema" am�ri..:allo, Batil'o-o as

'-,
.. a�bitc{LI iamente, poi dois mótivos: pa-

1 qu� nJo hoja cqnfüs50 com o "cinema

n,-'vo", e porque nia'gu�111 o f2z, ailtes.

o ""8'-(,0 cEste ci 'ema POdê ser 1"11-

co
.. t"ado_em "A Primeira 'Noite de Um

II1'1"(,1l1" -'_ cão f'xatam-: te por razões
fo; m::lis, mas ,talvê'l e principalmente por
( 11 "sl0cs qUê diú8m respeito à produção.
Do e]('·lco. os dois, a'tôres prineipqis eram

d's.::onheeidos e Anl1e Bancroft, a única es

trt' a. fa7i;] lima espécie de desoedida de
c:ll'lci' a, Qu::\s:: uma pelicu'a

- classe "C",
Q':nll1' \lil'l diretor cpresso da TV, "l'he Gra
du�1te" f'<1tu,-ou, até 1969, 'mais ,ele 40 mi-

I

1115c5 d: dóL1ITS, Estava descoberto o filão.
() (iii� o público' 'd�sf.'java' cO:lsLnir?

No 1',1is ela cont:staeã6, l1�b cel tamente Do
I i� Day c suas �;'1l1édias hlbe�ilizal1t��,
muitl) m(}�os as gra,diloquc'lCias com que
::11 'II <; prGelutorcs prQclll ava;'l negar que
h<ll'il se (:'!lceri"ib o fausto dQs 40-50, COIl
('()nlil:-mlcm�l1te, al�nl1 pxeI'nplos paralelos
óivam a iusta )l1edi,:a da preferência po
ru1ar: dois po'ij:iais d�spret"nciosos (apa
'C

.. t�m:?nte) 1:'.;/a an1 aos cinemas qua<;'"
(:ll'Ila gentn "LI'] lto os .Ll'1lC'S BO'ld ele 64-
G_) -- "Du lit"'F "A Queima-Roupa".

•

",

"

Com alguma lentidão, a máqui:1a foi

aci�nada. SLir,2iu "Midnight Cowboy", COI11

um (}squema d� produção s::melhante ao d�
"The Graduàte", o mesmo ator G um exce

l,�nte estrea'lte, mais a -inovação: o cinema
americano enver�dava. a paltir do sucess')

desta fit,a, !"leio que nade ser definido' C01110
"neo-naturalismo". Contl a:'iilmente ao neo

realismo italiano, que bl�scou a rea'icbd�
através da fábula, Jol1:1 Schl�si ','!.\!r atj'lfiu,
em "Midnight'.,,�· a rca ':idade atravé3
da, ,. realidade.

"Perdidos na' Noite" é exatamente

aquilo a que S'3 propôs: a história lhear,
embora não seia,nal�'ada l_ineallinentc, de
dois pobres diabos esmurrando as agn:.:'as a

,
('ue os submete a grande cidad'3' -- e, às
,;ê7es, esmurr(\l1do � si pr6J)lÍos, Nêstê exer

cício puuco salutar de pugilismo, outro alvo
,'foi atÍ'lgido em ,cheio: a ch:::mada "maioria

ativa", que deve ter sentido na nelicula um'

�'excelente veículo de: agressão ii sua opo:�en
te direta, á "maioria s'ileneiosa", para quém

/ a America é o etcrno sonho dourad ,

"Easy Rider" não é bem o caso

.Tlias uma de suas principais s'êquellci8s e,
virlualmcntc, a que d� contcud,) socioló�'i
co ao filme, Sê fi ia i�ua:',llente a Ê'sle estilo

"angry" de e'lcarar os Estados Unidos, Re

firo-me à passagem na qU81 cidadãos de um

"Ju_garejo dQ sudoeste.presumidamente líde·
res da COl11U üdad::. aproveitani a es�uri.JCío

da macllUgada para massacra:' dois "hip
pi�s" e um S'ó.'li cOl1t�rd'1oo, êste último pe
lo ctime ele desaliar o "s�ablishl11ei1te" lo

cal, ao livrar da cadeia Dilly e WYatt e a

comranhá-Ios numa "vi]gem".
D�e'lcadeado o processo, a êle s?

� -
\ 1

estão seiluindf) ,1.1"113 enxurrada dr;o filnies _:
Tl80 n'('('ossiriam::ílte ele contestação, nem

d� misérias - mas, em todo o caso, fi'm-:s

que' revelam a existência de al�o dê novo

TWS Estados Unidos e, o que é mais é{WO

ainda, a disposição elos seus cinea-stas (f�
colocar essa constatação s6bre as telas do
mundo,

Ainda agora fstá nos circuitos elo Rio
e São Paulo uma fita produzida segund() o

novo fi_gUlillO, Trata-se de "Tell them Wil
lie Bov Is Here", a ltistória (verídica) c1,�
um indio que, após [\ssassinar o sogro nu!"]

rito tl ibal, é caçado pela lei em nom� c\e
uma fantasia; criada Dor jJrnalistas e�;t'C

diados _ cLle acolllpa�lhavam um] excu:'são
do Presidente Ta!'t ao o,:ste am�li:a:10, Na
éDoca f'ra receJ1t'� o assassinato cio Presi
dente McKinley -- a AmCíi.::a precisava, 'c1�

,

justificéltivas.
Mas o C;u� é cer,to é qUê' o cinema

america:lO encontrou-se Céll11 o público atra

vés de uma li.1ha naturalista d3 qu<il toelos
retirarão () seu quinhão de: lucro: êle pró
prio, o público e', e'm 'Consequ�!1Cia, o cine-

ma, como 'arte. Isso é bom.
'

. . .
'

Govêrno f xamina t,riaçãu
de um auco de Educação

,

o Mil1js�Jrio da Educação es �l estu- recebem pelos cofres públicos; remu.iergção
dando a criação do Banco Nacion. I do De-: dos que têm vínculo empregatício com em

scnvolvimcnto ela Educação, dest .nado a prêsas ou sociedades civis; finalmente, os

prover, gerir e fiscalizar o sistema' Iinancei- honorários dos que exercem atividades au

ceiro do 'setor, à semelhança do I NH no tônomas, auferem rendimentos fixos e va-

setor habitacional, mas com carne terísticas riáveis".
'

/

próprias, )
Trata-se de urna contribuição C:::r:1pU:-

Na sua última reunião, o Con .elho Fe- sória na razão direta do número de Iiihos.
deral' el:: Educação aprovou paj ecer' do Os que não' os possuírem serão taxados di
conselheiro Clóvis Salgado, [av'� rúvel à versamcntc cem elevado do ncrccntual de

criação do Bâ;iCO, segundo projct; euca.ni- contribuição. Tais ueS:Ü;ltos ..:_' alega o au

nhado pelp major Valdemar Goní s Filho, tal' do projeto - garantj .i arn nos filhos dos
do Serviço de 1 .tendência do Exé cito, da cont: ibuintcs a educação, va endo como peu

'

3a, Região Militar, ern. Pôrto A egre. O são educacional (,:]11 razão
I (i? assistência que

projete. se enco rtra cm estudes nr Secreta- o·Ministério da Educação viesse a progra-
ria-Geral do MEC. mar, A previsão do iautor qun.uo ao voiu-

O llANCO , me dei rccui sos a serem alcançados com êste
O' projeto propõe um sistema de finan- .íundo seria da ordem de Cr$ 1 bilhão rnen

ciamento para o drscnvolvimento da edU-I sais.
I •

'

cação, têndo cm vista SUpl ir a d :fj:i�,}cia Finalme::te, o t�rc�ii'o fundo - o' do
de recu:sos finan:::-i.',iros d�stil1ad:::;s a êsse Salário- Educação - s�iia a d�ual' contli-

se,tor e tan-:bém à assistência de n, ;nor('�, buiç50 cst�lbel:ci(L:t C'.11 lei c decor,'c:lt:: Id
O siste_l}1a t;�r:a por base o B 1"1CQ Na- disposto no Artigo 178 da ConstitúiçJo F�

ci:J:1al de Dese:1Volvimento da J ,du:ação, d�t:.al <salário-educação), O autor do r-:rcj>
que selia o ag:ê:�,t� f'i,la'lceiro cb G wer;,o, a tO"no curs::> .da constituição eb fUld:J, pre
exnll�lo do -7jue ocorre com, o 'BNlf c vê uma transfolmação,' elo atual t iouto c

BNDE, nos S:::LIS C81l1pCS es.?ecíficr s, ,Fie3- a tera em parte a sua desti lação e brma ele
ria habi itaeb a administrar fu �eI 'S csnc- cobra:;ça, Alegou, cem isto, gu'; havet'i1

•

cTais, arrecadar tributos, i;1Vcstir n'::> me2ca- uma receita (13 ordem -de Cl $ 428 ,mijhões,
elo de capitais, agir C01110 ba 1CO 'a 3;,;tél1md' OS CONTRiBUINTES
e cemo organização d� investimen .0, fima�:
ciando programas ,de educação" S, ria ainda

aparelhado para a 1110bilizaçã'o de, laVaS re

cu,'sos e a bus2a da sua rentabilid. de.
O projeto cria t,'ês fU'lc1os;-qt e datiam

o SUpOl te' rara a captação dos reCl "SOS com

os quais ope:'aria o BaJco. f::ste fundgs
s10: FU:1do d;; Educação e B"m-I ,tar So
,cial do Me;lOr; Fll'1do de Garantü da Edu
cacão f' Fundo cI'J Salúrio-Edllcaç� o,

OS F,UNDOS -

O' Fu'ndo de EduCação e r �ai.-Estar
Social do l'vIenor, !la fo:ma previ' a no §'
3 o, Iaciso rr, do A� t. 18 ela C lstituição
Federal vi 'lente, d,-:stiltar-s::'-la ,a I '02Tamas

elo res)cctivo seta;:, S3rÍ':l' consti Jfdo cl::.
recursos 9tiu:ldos ele pessoas f:si: lS ti jurí-

, diças que contratam se:guros de 1'( :Donsabi
,
Jidacle ci.,. iI, d'e acôr�o com o que lispõe o

Decreto-Lei na 73, de 2l d::o no\ l1lbro (\:.:
1966 (csta lei regula"11cnta a ebri,/atoricda
de d�l s:guro d:� veículos autt llótores),
AbrangelÍa veículos automotores t. �restres e

marítimcs', aeronaves e s::,guros de )�ns"rnó..,
veis e imóveis contra indndios,

O prQjeto i,�dica que comc . dêCi.1r
rência dos s�gurcs ou renovações ficaciám 1
os contribuintes obrigados a j::positàr 2

anualm::onte, em conta bancária d ) FLl.'lCb, 3
dura:-,t� j 0 meses CO'1s::cutivos, c :termi la-'
ela cota ,mensal, l"eCebendo lia fil ti, como
restituição, apóli:es ou bÚhetes (�S'3guro.
A fOrITia do p3gàmento c a perc:,:r ,agem da
i:1cid�"lcia não, estão previstos n: p�'ojcto,
senelo ':mltéria para posterior reg .lamenta

ção, Mas o projeto adia:lta qUê o falar d'J

depósito de quem faz o s�guro s� á variá
vel em função do valor do prêmio d::> s:::gu-
Ia.

Devido a::; S�L1 caráter de e, lp:'éstimo
compu'sótÍo - dispõe o proj.:t: - será

resgatável no vazo ,máxi'110 d::: JI11 a:1.O,

quando s�{á pago em ãpó ice,'ou )ilhct� ele

seguro, Efn outras palavras, <l s :guradora
adiantaria o total da cota dêvida pelo s';::

gur'ado, que pagaria à pDÍmeira, I 111 p<uce
las mensais, juntamente com o vaLr d::> pre
ço do ;>cguro.

Asse:gura o projeto que isto pssibi ita
rá o pagamento parcelacb d� S:::gl ros, s�'.n

nenhum acréscimo de juros e s:n in�-erl11e
diários, como atualmente ocorre.

"A cota compulsól ia sôbre o se::;uio
)'

I pugo pelo s:::gurado será, restituié.a 5'JO a

forma de u;ua apólice ou bilhet� .(�: segcro,
segu:lclo, desejo expressJ' ant�lior ne.lte pe
lo cor,tribuintê'. A contribuiç50 r a�a êste
fur;do - diz no proj:to o s::u aut lr -- não

�erá mais um tributo a onerar O C1ntribui,l
te, mas Uiua modalidade d:: pare:. l(jr � pa,
gamento de seguros, C'..nbora por a ,t(;cií'a
ção. Possibi itará - frisou -- um fu ,d J de
\{ lVcstimel1tos cerri reEta\.Ji:idad? ,L:t Olelem

•

, De um cutro ânSlu'o - o da c8:"Átribui·
ç:io para os três fundos - as pessoas jurí·
dicas e físi2as, parti:::ipariam- d1

.
sêguintc

forma: __
Pessoas jurídicas - s�:'ão CO::Libuin

tes compulsó:'ios do FundJ do Salário-Edu

cação; a sua contribuição çorrespond::rá , a

4% da remuneração paga, no mês a ":ôrior,
a cad3 empregado, excluídGs as parcelas
nr.o consideradaS', s�gunelo o disposto nos
Artiges '457 'e 453, da CLT, como i ,t'gra:::
tes da remú'leraeão do ç:noregado c i:lc!U'
chi na gratificado de Natal, a� que s;: refeg
a Lei na 4090, de julho d;: 1962 (13° sa

lário);
Pessoas 'Lsi::as - s�rão contri:uil:t2s

do FU:1do d� Garantia da Ec1ucacãj e clas
sificadas 'em duas 'categorias: a)· obrigató
rios - os que têm filhDS meaorcs, matri
culados em escola'3, vi VC'tletG às cX:_Je,lsas
do pai; a cOr:lribuição s=r:1 va,'üvel em fm:

ção do número de filhos, d:: con,fo�midade
com a tabela abaixo:

(
�---------------------"-------�,-------__,,,---,-,� ._-

Para manter são o cor o
do SU�" ime'Oto c1,' mat�rial dip � tico-_iJedagó
fi:o, �'roblema qllc se estava f,azend8' Cl LI
ciant:", o lJ!'of::ss8r Jaldir Bl1eli"9: FaWh'lO '

da Sih'3, �'\or i!ltermécli::>' da Dü-;to' i3
_ .•

dc
Admiil ist[�ção d � sua Secretati:1 d � Estad',),
detelmi'lou �rovW0ncias ---:- c o Ill,at"ti:ll
estJ se"do distribuido àos eslabeleci',1e:',ti;s
de c:.�si·ln, ,cm tC'das as r��i3es do lEstada.,

Alijs, �u'al1lo à educacão física, a Se
crrtaria' de Eclueacão e Cultura tem 'pres
tigi8do a f'artici_'lação d:' eqllj!1�S eS:ülare,s
d� Sa"ta Catarina e�11 c81l1�)etiç5es eSDwti-

: v�s, t1is C0l110 as que foram pr81110vi::las
pela FAC e' :,elas Fôrcas Armadas. Para
os próximos JO(:'05 Abertos nrogra'l1ados na

cidade de .loanaba o' dr, Ni'ton Pereira j:í.
•

recebeu convite" a fim de ne'es tomsll1
parte uma equi�e estuda'lti!. O m?Sn1"l su

cf:'de cm relacão ao 20 Ca:l1neonato B"asi
leiro E�tlldan'ti!, a realízar-s� em Curiti�a,

Â ,formaç50 [sica das \:eraç6cs novas em bl;evc,
é servico .que diz res�eitq à !"ujaf1ça racial, ' Ao's cu� obS2t'vam cssas e outras ati-
dos B:'asikil'Os do futuro e, neste conceito, vidades aUe conVerQ;>'ll �lara a proi�cão e

o ilustre titular da Pasta" da Educação e drsenvolvilnento de Santa Catarina, isso
Cu'tu:-a não cstá nerdenclo tem'10:, ao C011-",.', "çue se está fazer do '.CJ'11 •.favor dQ preparo
trário, cOi1tando C�l11 o cliilai,l'is-m�,7Yi@:,"éiÜ'ct'.:>�"

-

fs;c,o da juve;;'{'lh'l1t1:;ftlfce merecer a'lotrl-

siasmo des 'lrof::,sscres' e�.,icTalizados ,c, uito' E's"ecial. -não SOlTle"te "ara di'-

em ;-al ticu'lal:, CO'11 o de.v.Pta\u�e'l��� do tilu vul r�;�m·Lill'i�M: ��js atividacl�-s, públi-
lar da Divisão", comp�tltiJt(: e:' �sf01'�31i:lo, tL caso g,.�t�m,béli'��l�'a ,que se f:;tca a justi-
do faz !"léll'a !ll'Q!1orCIOnar a esse: ramo da ça �,Jatleilr o ::esforço que nel:is se con-

educação integral ela .iuvéntude a mais C0111- centra, visndo ao futuro do homem cata-

pleta e resol uta assistência� Ainda acêrca rinensc.

O projeto elo maj:K Va:d�maT Gomes
Fi"110 - qUe foi enviadJ inicialmente ao,

Presi'd�nte Médici, e êste, depois de consi

derá-lo, "plel1amei�te, viáve',", cncar:1i.�hou-o
ao COl1s�lho Fed��ral d: Ed�icação ,para
exame - prevê ai lda a criação ela S�cre
tada cio Bôm-Estar Social do Estudante.

Em seu parecer; o. S:', Clóvjs Salg3.b,
afinl1a qu� elas propostas CO�lCl'CtaS alJrc:se';l
taclas pelo autor, cabe destacat;: a el ia�'ão
do Banco Nacional elJ Des�:::'volvimento da '

Educação; os fundos ci�ados e a S::cretari:t,
do Bem-Estar S'Jcial elo Estudante.

"Um Baaco para a Educação i;t 1'61'a

por mim cogitado quandJ Mi:1ist;'o da Edu

cação., A vista das di[içul(.bd�,s cacolltraclas
à época, tal '\1.1edjeb jl ão se co,lc-eli2:0Ll,

'

E
há duas ord�ns de clificuldJcl2s: de ord::Jl1
I!

.

lA"
,:-";-

legal, e oe ore em l11atel1:1, '�,)ll.l:CJ�a c" ..
-

possivelme!�te' tJ'�-S'Jot1ív:d; a segLll�], dI:' "'_.

vidosá, porou� um Banco p:l�'a fi 1anc:,1l' tr

educação não apr�senta�iJ rentabi:id:d:: di
reta do seu caDüaL

Ali�s � fi iscu o S .. , Clóvis' S:llg3c1o -
no Plano Nacional de Edu:::ação, em 1962,
coritcu-se l1ova\1le' te da maro"ia, Qu:ndo ,

ele Cr$ 200 milhões, no �jri!llej�o ri 10 eLo: ati- foi processad1 3 'elhbo-racão eh le.sis'uçJo _,>
vidade", .. cLt fr1\1rmq u iv��sitília n,�r\'arnel1tc a 111::1"

O eo'�,.elhei,o CÓ\iis Sah:ad:, em .,5«101, télia fci,obj,�to eh dis':l�s'do il:1'1Clldo,. entre
parec�r ao projeto do rianco;�L�z ,esu1Ç)('s t:1'1to, sido. como 8,lte�'lalivJ, co',stitil'deJ o

ao FU:1do de Educaç30 c Bcm-b ar Socia' FU\ldo NJ.ciJ1111 do Des:::po'vinrnto eh
do Menor, nos mold�:s em que: fo a;lrt:S�i:- Edu::3cão. restando, a2.ora. Que o Ornrnc;l
tado c umiicularmente àquela fom 1 ele ear- to de 1971 v�nha a d;r-'h� aquela ;ULJÍic;
tação d� recurscs atiavés de segu. is: mia fi'lanc\õira que pi-eciS1 ter.

"Neste palticular - disse ( �k Cló-
>

"Naturalm�;;tê que a idéia d� l:'n 13aa
vis Salgado - o projeto apres":út um dis- CD. COt11JJ i'11afi -a o autor dJ trab:l:hél, per
cutível aspecto legal: o da, sUiness o dos i 1- mitiria ul11a maior flexibi�idad:: oper8cibnal
te'rmedi{trios (corretores e prepo :os) nos quanto à apli.::ação,d� recu!s:::s !lCS div:o[s:JS

s�6uras, O projeto prevê que o s �uro Inão setores da Educação".
seria majorad? pela eliminação d s i ,ter- QU'li1to à Seeret31i1 eb Be'm-Estar, Sd
mediários, Lembre-se porém, o c: 'e di.spõe elal elo Estuda:1t", o Sr. Cióvis S:i�g:ado jul
o Decreto-Lei na 73, d� 21 d� ov�mb:'o gou c_;úe suas fina:idades nodctil vir a ser

ele 1966, c a Lei 11
Q 4,59.4, de d�;' :U)W de. adotadéls pelo órgão prórJrio qUe, 113. re1Ol'-

1964, CJue rcgu:a o exerdcio da orofissão "ma ad!l"inistrativa do MEC, venln a sue::

de corretor ele seguros, S.::ria, ccr J qun o der. c?rt::tl11 '-te C0'11 11'1\11 CS�l uLlra, ;;. a:iti

projeto, a extinção d.� tal profiss '::>. s:: a ga Li isão eI" Fc!u�ação Extra-Es,;o'ar.
compu,isorieclade "i::sse a s�r adot :Ia". O prej 'lo eb ciaçJo d�) Ih lCO, age-
FUNDO DE G""-RANTIA

'

ra. d.'pcis d, aprovado r;do CFE, s;rá exa-

DE �DUCAÇÃO minach c::b S-::crcta: i�1-r:i:1 ::11 do Mrc, que
O segu:1cla fundo -:- o eb G �ai1tia de, decidir{t pela sua vi:tbi i.Jad�, Post.::ri::>rme,,

Educacã.o - seria, cI:: acôrdo cc 1 o Pro-I te, será encami 'lhad:J ao Minist;,o da Edu

jc:to, U·;11 tributo parafis:al aná of ) ao qúe cação, coronel Jarbas Pass:Ei lho, que então

atualmõ:nte se faz ao TNPS, Lf3A S,:s:: c censtitui:'á L1,na C0I11[5530

n � �

C � S:!si,- e estaria vi ':culado aélS "ve, j:l1entcs, para el:J.borar cs i:ls�a:rn�::t::s
, ,e.':'alHO (,ia, Oil."l'l'''3 "

-:"'.:\m�s;;, JtJl \) provenll s. pC!lS)C'S. s�.lclns, S:11:U'i,�., c1-'�ra:'a a sua i :'l'la ..:t:-:ç�C' ..5: fbr o C:;�\l,
I"' ........... -..'_�;"(_ ...�_.CI\�,. _�N.i. ��.o::::.:'I'",_.'tj.-t,,�.... "" ,�l .... > � >J!,_;a.�,.f,Y�fI'�l.lo«ieI!II ����P'M'.-: ...... ·";O"..,. . ,,�#.,� �_,��,'"

t ."
. - .

t;,J"J,-- Cfl': "]c"mç;;o f.f:a ",.,
- p'Cl.'c;:dillaJ n c:::h f:r�la

3%
2%
1%

.' .

"'" "I""

ou mais .....

b) cOl11l1ulsóti':Js - cs s:;lt�iLOs, cs c�-'sados sem' i\lhJs, e aqL1�les' �lIjos: ii!1�os jCI
ultrapassar.am' os lin�.\tes da idade cscolar

ou, embo'ra menores, 'sc:ja'.n e'conômi:amen
te indcpendeetes, A" cOl1trjbuicão s�rá fixa
de 4%,

.,

O PARECER
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é: ã' �nica 'ofé�la em Florian6polis ·ne·sie· prazol
/

.nesías condiÇões cem fôdas as garanlias, "é:! �rcmquiHdade

que s Jme�le a Pronel ínsplra,

'4

Central porilo comercial e !nU'��ár,io �e Florianópolis � lojas
,.

- SE Ias, e graD.del·salões. .:;.., .

...w " ,'<"'>-,"'-: .• -.-_.o,__
� ...... .o,'/, � .. " __ '_'" .

I

Pronel ..:... ;Rua TElne .. ,;l& Sil';reirü, 21l sala 02

··Fone Creci ,1.903

M

''-1 f
, '

I'

Al'Ali.TAl\'lENT)S
'

,n. 20.
.t;ellllClU lÚ<1eULrUn Av.' Beira-Mar Norte - l"ASA, na Scrvidão Franzoni eu terreno de 7,5'Im senHor aparlL .11onto, compOsto, ue l!Wlll'g, 4 por 14 metros.' Preço Cr� :&ll. OUU,OU.

[Ll.artus, 4 bculllehús :sociais, magnífiCa
.

Copa � CANA�V.l.�aRA:::;
�

·u::.lllnCl, anca (lO 1.;erviçq, elepEmdellCIaS completas CASA, em Ganasvieiras com 2 quartos, banheiro,
le empi'egauós, g� :'agelll pára � carros" premo .e! J cosinha, garagem, em terrEno ele l::i,o por !:iO. metro;;.'
Jto ILt.o.U (;om 11:111 de entlaaa em .marmore. AcabJ,- l-reçu·(.;r:;; 2j.UOO,oO.

.

aento esmoTé.lde. e toda vIsta da Bma-Norte. j_·ERhi<.,]'iU� - CENTRO
�I Edu'"clj) 1ÍlciUl_ -. COin

.

fll1ancmmento cm 10 Grande terreno que vaI-ela rua Arcipreste Paiva

�I
.nos (clll lJienO l:Gr. ;1'0 d.a (:Idade, ao lado do Teat!·o, fltó li rua TraJano - Lado Palácio .las ;:;ec:cetarias ..

,', I'I�,I'I
'"'UPllD pl11'a C\lSdi ,81U filhos. b� pessoa SG, a �nelncJl' ,Terreno, 'l'ravessa" Carreirao té�110S: uni, lote dê ,

§ ,':OiLa llU mom\;!in; pata em.ptégo de capital. 1G x 4'1 HIClélaa ·(.;r,� :1.0.000,\)0, resto .1 combinar': '

b41tlció tim, :Cltlnl - Ap-artamento
.

com 3 'I't:rreno Cle 'lO, x ;jJ me eras na A\. Mauro Ramos.
iual'i.Ob, baía p lft",t)nde�l(:la;s - ProÍlta ,entrega. P;'cçu ue ocasião�. . "

."
,.

,
.

J.:;diliciõ' !lhcu::.. -;- Apartamento· ele 1mo acaba- _IIenaomas o tcr ror:.o de m8Íh( r localizaç�o na
nenLO 11!,l codH.;ao dá cíLtaae com 2,quartos, sala, 'Avcmaa .tJelfa l\11ar Nartê, de esquna COUl.:&U por"wJwiro e a.epend :nCias. <,j 111eUOS.

I� �lhfício úriga ,eu'ó Fagund·es - No 7.° andJ.l' .J��'rl.i..EITO

I�. om.j l.jlÁartos, :se: -1, cosltiua, ba.rlheiro e depe'nd '1· LuCe u� 'J X GO 'n1êtros na ru: Santos Saraiva '.'.ias, preço Cr$ 4l OOà,d'O. Aceita terreno ou Gu, e.:n uellt:.: QO depós.t0 (l� ID.álJ.u,1 "s do DNER.
L ".lLUi)' tl.t!illL -;-.lAJj;n �l .m2 no 10.V ..nl-

.

.i. ,."',<U vl.;\ iJ.UOO,OO,

I1,"."u., Lo]::; iJ.UUl.·JO. . Lu1t; Lle LÓ,� 4,) n':.- .JJf.'l iil)rigJ. ,r Cr$ 10.000,00. I
'. AiMl'L.l1HUli.J '",1 t:anas-vieirás Pará, 1)10, 'I f·lles p�Li'a mdm:tna na lua h le Julho n. :J:lU.

.

nL •. �",c', 1)).l;0o 01':, 15.UUU,UO..
'

'

1 iJ(,:tJ C:1'.Ji 0",.000,UO. i' li..L1:<;N.iHU - t. 1SAS .

Juott: lla rela Juaq1,;im Carneiro, 1- )ÇO Cr$ 6.000,ôO.
Casa pata c"i! :1'C.l{) no melhor ponto de flú. .

l."HC, rm L" vemu.\ Ivo ,pllVe,d'L com 58 x 3t;

I
lÓPOÜS, 11 ente 1- ra üonselhOlro .Maíra n ,L c tlü". l-'n;� Q 'Cr� ;j;). UUU,UU.
U,"U0S para Haía· lJ, p'(€� de ocasião. .�l'Ú\JH'L düN�l'n,�i�'lL

GAbA, ná rua .\.Iv,.s do' Brito Cual 3 li Gra._ue dLeameru.u, HJ. ." 'fel.L Ivo Silveira e
ala, Lupa, Coslllf. .ido] .. Gb jantm, jl ;:'., ._10:...:.> ...I_tIa.,;., Jr� (;J_fl l-il·','llk;i., e .lUZ elétrica.
iVL.UU, fjlÍ:lllue g _11 "�O .... (;';0 Cr;:i .lClO.LA'. ,o�u U ._h:» J.JUv,uÚ IlilanCI11_lO.

"
\._:úUA, com;j .:a_ .:.n o depenu&ncias --

, 1-'A':-, �'Ú]'lu DO �UL
,'o jO luJ, pre((o CrS ;). C Jd,�, (,.V. He.·cillo L. 1', J. fUmâ;ao u;:t L�';;;oirw.a. lote c. 12 x 30 me.tros.

ESl'iUÚIO .!,;U v.;i ;).JOO,OU.
�l\ti�, na rua ·.ul'· .,1J .,l. 111, (·C;l 1 ;j '; "."H".. �..::J V ,-�JlJ.tAS

lIa,
.

copa, cosinh' e> ·(1 10, bHn1,IOL:!), (,6j... r,,,-, .Jc::\] (.;{)al1'lU(i.:' lo,e c.e :5' .or 120 metro'si
.às e abrigo pa. (U ':i Preço Cr$ 40 ,,:_,,3 1... fa J:.l. ma, eJUl (.;fl;,.. e,I! /2

\

construção.
J.t.rnr1f\. v,� 'I . .100,00.'

CASA, na rua � �mép�e JÓilqtÜin Macn�dó, r.; i 2. ,. 0t;c> L.:iJtlÓE8.
Jm 3 quartos, sâh �? t1�tM, �âlli de jantat, 1t.i.tIhei �'. ' .. élO:) .. i por 10" .(1reo,;( \ :1'$ j ,0,00.
j;ml1a, custo Cr$ iO.OOJ,OO � vista. ., .... o�L��S

CASA, 1.0 loca 0, 3 quàrtos, Sala, banheiro ( 1 \ .('e:.lJ.,,110 I;L1 Itagl,l.."u ..)., , h. .1'$ io, 000,00. '.
Sres, cosinha, e terreno dé �2 x 30, BAIR1) ." , .uE.J.
rl.h·ANGA (BarrE os). '

.t>lul;" 1O_" sitll::!Ul. no .•• .;1[L_ .Jllto comercial
CASA, na rua laquim Antônio Vaz, n. 39'lcC::1 l......l .li:meLw· t:3Ilveuu.

quartos, copa, Sé ", cosinha. banheiro e maÍ3 ur.'u Aluga-se uma 10Jt, e sol)l't�-loJa a lua Trajano,
eç:a anexo, nova l fi habite-se .. Campinas (Capo 0'- W;J. ,

. "'$1)
iS).

.
Alugu-se uma iOj2. 80me.:·clal!1[ .ua Conselheiro

CASA, na rua bel- Capela, com 3 quartos, sa'2" '['.<:.11'a.
Jsínha, banhcirc em terreno de 526 m2 sir. . .::l ATENÇÃO
r:j; :l6. 000,00 e o s do financiado pelo B. N . H. Temus c(,Jl11prado::-es para ea>.a, lU terrenos nas

AGRONôMICA ÍT:lcelmçoes (1,) �entro ou AgrúnômIl : Mauro Ramos
CASA, na ru� Joaquim Costa, n. 23, com 2 e Coqueiros.

.

uartos, sala,' cosi] a, banheiro e garagem - Sinal .
E MAIS

r$ 20.000,00, salde a. combinar.
'

OPOltTuN l!J.t\UEi3 em casa, te 'enos e aparta-

I CASA, de mad 'U na ruá Delminda Silveira, n. mentos. Não perca' seu tempo. enha conversar

18, com. 3 quartó� .sala. caSinha e banheiro de ma· C0110SCO a rua Teneute Silveira n 21, sala O� :-

[
�rial, preço Cr$ 1: ,ooo,ào j Pane 35-!:J0 (C.entro Comercial) - - Pronel tem a

ALUGO ou ver lo, casa na rua Joaquim Costa, SOluçãu (lO seu prOblema. lCresi J1., l.D03 .
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Governador
..

autoriza··
,

novas obras
o Governador Ivo Silveira au

torizou que o Plano de Metas do
Govêrno celebrasse termo de C011-

vênio com a Codec e o 14° Bata
lhão d::- Caçadores, objetivando a

execução ela reforma c ampliação
do Ginásio de Esportes do 14°
BC, observando um prazo. de 300
dias, Outro termo de' convênio
cel;brado entre o Plameg e a So
ciedade Bcncficientc de P inhal

zinho, objetivando a execução das
obras de contrução de um prédio
destinado às instalacõcs do novo'
hospital da cidade,

-

tem pmzo
fixado para 31 de dezembro ele
1970.
Tarnbé.n po;: autorização go'\.7er-

namental o r(umeg c a Firma
'" .

Construtora' Gosch Ltda., cele-
braram têrrno de contrato, objeli-.

. ,,\
vando a construção de um Gr4PO
Escolar com 10 salas ele aula no /

núcleo residencial da COHAB-SC,
'em Joinville, corn o prazo de cxe

cução fixado cm 8 meses. Já o

convêaio celebrado entre o Pla

mcg 'e a Firma A. Pereira Pavi-'
mentadora Ltda., visa a execução
dos serviços de calçamento à pa
ralelepípedos da estrada de Passo
Vinte e da' do, Hospital, do muni

cípio de PSlhoç2 eC;.l1 um prazo de

execução de 90 dias.

Dois contratos foram também.
firmados entre, o P!ameg e a Fir
ma São Luiz Ltda. um para a

construção do p'rédi::J destinado ao

Corpo de BcmlJ�iros d:: Rio do
SuL COL1 prazo el � exeçução ele" S
mes�s. O outro objetiva a· constru

ção de um Grupo Escolar com 4
salas de aula na localidade. de Vi
la 'Rodrigues, em Capivari, sendo

qu: o prazo d: cx:cução é de 8'
mes:;s.

\

Previdên�,ia
vai contratar
enfermeirus
Mais de_ 300 proFissio:Jais de

e:1fermagen1 - Am:ili,Hcs ele En

ferinagem c AuxiJia�cs dé Serviços
Médicos - p::uticiparam ela reu

Lião ele ontem com os represen
tantes ela S'elcciol1é:!Clora ele Pes
soal de EMermagc:rr LtdJ. --:- S�:
-'pel. Durante o encontro, que se

l\�alizou ontem pela manhã 'no au

ditório da Escola d; Enfermagem
Màôre BC!1Vel�uta, fórqm ÜJlados
di'versJs :3SSUlltOS de i :lterÊssc da

das�c c
: ..çlisç�lti(b, a aclmissã,o de I

. pes�oal pela D21::gasi:l. Regi�nal do
Instituto N�cíónR.l (12 .Pl\�vidill1cia
Social, qlÍ2 Sc:'ão conll'atados alra- �

. vés o:: S�pel - ó:'gão subsidifrioda União Na�ioilal. dos Auxiliares
.

Ide Enfermagem. ,

O Sr. Einí!ÍJ Mosca, qu: VI3jGU
ontem pa�'a Brasili1, dc-,'cn'i.-j;elor
nar 118. riróxima scra:na cotn díi'e
lares eb S�'pd, qu::ndo serú as ..

si::ado o conv�iliJ CC1'i1 o L1PS pa
ra' a contrataçf'io cl::: J�ess0al: Na
reunião cL onlem, o n>iJr�se:lta;1,te
da ci11prêsa revelou <lS p'àssibilida
des d: contratJção d: pcss8al es

pccia'i::ado pela lr: ps,
'

i ·;forma:1do
qu:, em S,nt:l Catrina, () órrão
r"::vid"ll;.iári') l�isj)õ (l� (,7 VF'1<;

, para 8.u:i�ia··cs de (' f�··nl-:l�::��-·1 .

e

] 74 vagas Fara au;· ni3.:·�s dr: ser

v:ços mSdL.;os. Assim s::;1d�1, dccla'
l'l'U qUe 'dev�rdü s:�·, contraúdos
'pão só os .i·'t conc;"'s1c!-:-JS c;r�()

tln�bé::1 cutres pr fisSl'�"1is d"
f":; r"'n'''1oO'n1� tp�cl� f

-� 'l:cf�1 :'t "-r�'l'_ ...", �. t.l:. 1 {}� _.
_
Lo ,'" •

d� nÚr:1Si'O c18 \':lg2� '"1xi)t� lt?S 1,')

<;LllCLo da ::n:t:,L'quia em t::>do Es
tadCl.

Informou aiaelJ o Sr. Emí;io
Mosca que em concursos realiza
dos 'pelõ Instituto N 8.cional de Pre
l.\'idêneia Social cm Santa Catarina,
foram a�rov::;d:::s. 473. car;didatos
para o cargo. de au; i lar d� s:�rvi-

,

'ças médicos e 29 p ::'a auxiliar d:

enfen:1agc17L Apcs:l[ cl88t"s núme

ros, acrcscel1tou, serem sU:Jeriores
às vagas existentes, todos os apl'p
vados sôrão aproyeitaclos, tendo
cm visJ,a qu: novas vagas surgirão
parJ auxiliJr<:8 d� ��Jviços médi
cos. Per sua vez, 'novOs concurSBS

e18verão SU· realizados pela autar

quia parà a seleção cl; 8.11Xiliares
de cnfermagem, motivado pelo
f',r�:ld� número cl� brgo�, vagos
11� assist�11Cb mé:\::;J t!a prcviclên
cJ(l SOCiRl f'!11 S:nt(l, C11rlri!11.

Três oPGQes para Elsc:
"

.,GuaramirilD,· ·lronco
Sul ou "e'rradicação. "

•

Blumenau (Sucursaf ) elementos que permitem caraete

rízar- a real situação da ferrovia
Em proposiçao

à
: Assembléia no tocante a sua

.

recuperação
Legislativu o Deputado A!d0. Perei I�eonôiniéa; que se vem processando
ra de Andrade requereu' rósse em 'ritmo acelerado desde 1968.
féOl1stituida' uma COluissão·cPai'lá·· Como índice de apreciação da
mentar Externa ·com a. 'fin�lidaàh .' forma espetacular como a ferrovia,
do tratar, 11-0 Rio· de 'Jàneüó . junto de 1968 para cá vem se recuperan-
ao Ministério- dos Trànsport�s: do do; a Comissão apresentou a médiu

problema da paralisação 'da :Estra. da' . exploração do tráfego no

da de Ferro Santa 6ata;rin�. :1) �riêi1io 1965/1967, que foi· de 8,73,
presenta Comissão, .. üitegr�i:l.á· ne!ps: em 1968 ele 7,47 e em 1.969 de 3,:38.
Deputado�, Aldo P��eti:a de>::A�di-r.i:· AGsj.m, anteriormente, a' 1968 para
de 'Abel" Ávil'a<"id:6s,;:"Sàn.tas: ii�' , drli;,6.ruzett,o"ele receita, a despesa
Edmond .

iSalibà�.:':; ·'�;se$ió:i·áêlo5! ;.,,::, erá<dé:' 8,73;' e, cm 1'969, para cada
ainda :f)eI0s·· VÚe.a�Ór��.: blum�- ..�':' ��,'��,.é\.l.·p.· '. de .. receita ai despesa ,cra" • ',' '---'-!__ " .. I

\C: : .• .J�

nauenssu 'Edgar' B.au;lo ;lVI;üller.' :0.:. de .3,38'.' Justamente no mês de
Manoel viétOl; Goricálves� ih:úi::<'. abrii�

.

dêste ano, quando 'medidas
rarn audiência'. �sp.e�iai': �o, Minis.

'

forem' toriradas para erradicar [lo

térlc do� Tl;án,spoi'tés' ,<�: fQ,rai;r1.! ferrovia:, .. ;- receita, pela primeira
recebidos no eli�.:,:3 de ;,j:1.i.Í1ho',':ÚÜ�:.. ;";e� ultrapassou a cifra dos 160
mo, tratando na':O�as'üiô; eriV.de�lJb.. ..• mühões .cie� cruzeiros antigos, veri·

rada palestra.' b:qdc, : :tarifou; patte . �.. f,i'c'ando-sé' neste mês o índice de
também o futllF?, G.o�.�r?á"�·o:t;: !dO . .' e'Xp16ração : do, tráfego de 2,59.
Estado de santa :CatarinÍ)." )i��l!f ,; toiiJ. relação, ao Jprolóngaméi1�o
Colombo . Machado: _.. saíl�s:, "�'dQ. t �;: :�ti:r'ó 'Tronco Sul, a Comissão con-
assunto, de :vital ir:riJ.o�târt'bià 'pa,ta ; sidet� éh1 seu relatório que, a

tôda a regiao . ,., ..

'

,:,..
,.

"

�,s:Ú.hPles ,'Úgação com � oeste,
PE.E VIA.6ILIDÃ)jE' :-:,.�, ... : "�,'. ,., �fetliáda; através incipiente serviço
-o presente tiábªlha:tém 'P:Çit:·. ';. �6êi'oferroviário, o que foi assunto

objctivo d�fi�ir:.' :.i;pô�J�ã(iY; ;Q_a ': .• de i"drg�mento na situação defiei
Bstrada de Ferfó" S'anfcl/.Óital'ÍiÚl�· .: t:;hd' .dá estrada, imediatamenJ'l
situada em territ.óríq.::('jj���sr��ó .' p'o�f?fbÜi�oti à Estrada de Ferro
ele ,Sant<t Catarina,'-" d�ntrÇl.':tlqs . Sant� Catarina meios para salutar

problemas � �cle�' /f tranSR0rteS" _:;'- da, �

r-\1' i"(;�'cij.o ..-ee·onômico-financeito ...COlTIO
, <J �,,' � 'I,' \ (j." I

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

'

região por', ela' sér1f�éÍa,\� 'Q� ,s9'f13 �':Ó�)rj0, "tal ligação realizada por,·
reflqms... ':,; nb.,s! �égi�é.��;:; � Y.���ti(:.e i,; f..F

"

.t�JIWo,�,_ >i: .�err?via dela teria ,. tirp'
Oeste. catárinen§es .. u'il:ia�, v�ili" �e,i,ll<t dO;.lueios· e c:riaclo c,Orrentes ele' trá_
a stia" ÚgaçãÕ' .�d,' 1:�.d�C:9,:;:S'#h'�ú�: ' ,h&d>'caiu -

'

Í'8shltádos aI taméilt'i
eV2l1tuaL ext'ens'ã:'o.' atK, a .;J;i·or1t-érr:i,·

.

significativos. ., • '

Oe3te elo' Estad8;�·.<' »j':' ;. '..'" ';

.

'As "cl��ses 'p�ódutivas vêm pa.;• o: \: : , •• ,' ;"'_�.,�." ,�I.� .

. • ;' �:

Êste .0 intÍ'pít6:: 7 � ·do.' estudó, (�a: .

,: . gando pela manutenção do tráfegc;\
pré viabilidade '. :dà; ·E,st�adã :dE' .

da ferrovia,' continua o. relatório.
Perro Sani[,' catariná«qíÍe -'a:pie .'. i:�e.u:prolongarriento até o Tronco
senta em sOa contéudó�'\;tod6s�';,ók . ;'.:. s'uhl::

'

d2t;;)S estatísticos ,r:ef�r�nt�s):�..o;;:' . ;:Tilrribém o Governo do Estadc."
atual p2diclo e Ue' -sit\laçõé� ái1k·· é.ÓmI;��enel�ndo .

We a erradiçação.

riarcs, bem' cÓmp l:Qdà�:��s'j, pO$$i. tiá.:f�rrovia representará m�diêl8
bllic1ad,es de umq: "recul:)l;ir!,Í,ção>�u

.

q-u.e ,��á 'conflitar com a economia.
•

•

'I \
.. '. ..1 .' • ',� 'I • "

.

, �') •• , �.
• ,

,erradicação, .'. ",�:.,,:- ,:.., ,', ., 'i':' '. ':,
.

,'cata:rinense e no sentido de beu]'!
Entr'c' os pedl'ctos;:·dé.:' �()mlss�)é�:". e�lark��r: o assunt9, está en�ran·'

_a�teriormente �:n�n?}��ga:â��:.:\��i��:: (: �O. em',CP.tendJ!lentO com o.Minis-
üLual, uma das ',uruCa,S'

' 'PPS�llJ>U;l- . téric do' Intel1,l:or, no sentIdo l'6
,

"
: � '",?;_ ..... ;...' r�.�.· .. _. . .

,.. .

dades para a'
.. recuperaç,ao' da que,' pda Superintendencla do

fcrrovia seria esta Íiga'çi'í6;:coÍn";O É>esenvolvimerito Co Sul, SÚDESUL.
Tronco S.ul o que' viria >.m. ':;d:�j:i s�ja'procedido à estudo de viabili·
1,�tÍ\ o solucionar' '6', l\)roQleirrá" ·q'l�f� dacté 'eé6nômica -

do eixo ferroviá·

já .

sc tornou. vei:dáii�i��{;<:a.flfção' i·i�·lesteJoeste; 'no' que se constii:u ,c
não só p:lra os funÍ;JHmÍirios;.:ooálO a.Estrada de Ferro Santa Catarina �

para a própri� ·'s�pe,rin,teridêiídfi.1 ÇOp1 'tôdas' as suàs implicações e
, • •

• .' 1- ,'_ ,� \

;;'Q estudo . da .'p:r;é, '-:Vi�bH:i(;lJlCl3
'

��:1t�}:)ildii�'l�lSi��' c1ú

rca)izad.o pe�o b'epartam!:iritq � 'c{tiÉi" h';àiú ,'ã \

no

ct��al de Estradàs ,·.d� "Fé,r(Ó" .' �
'. �k���t�t,t;\:�&F;tt"

elados e, orç,ameritbs, '. <'resu1t�· ..êp,� Li,G�ÇÃO 'E< PRÔm:EM-
espantosas cifras, torpando':aind:l .... Com efeito, ligada ao Tronco
menos provável. que:' tima. atitbii-· '

Súl a ·ferrovia será incorporada r,

zação do Ministério d�s: \Í'r�rispor- RVP�C deixanelo de existir como

tas fizesse r�aiizar ·tal. obi�',. �ti.dis .

uriidad� de operação. Assim pilo
não há por outro' ·:iaqÓ,:·.draride hat�rá ,riecessidade de se cogita�.

,
. ,,"., i 't.' - .' .. ' , � -

previsão de ,lucro' ,'90rn,'; '0,'; �'ôtrb flrÍi déspésas com material rodanl::
tráfEgo. ,: Em : ::liúniéi10's:':', s�riâh1 . ;.�;:, '��" tracao,' . já existentes li::
necessários' ljaiÍl a;:: r'�'à:hià'çiÍci '<dá .F1.VPSC; . Tàmbé�n as despesas com

obra; em cruzeiros .'hb�dS-, :,' ..,;,.
. :pes�oal'. se�'ãó 'grandemente. redi!

NCr$ 107.430. 820,00, àssiitL'di�idl- zidas; pois a administração pTópr;"
d�s: prolongaInento .. da' Êst.tada,' da� EFSC será suprimida, i:1clusiv··
des:ie São João até o entrol1c!1�. sérviços de oficinas, que se tor:H.·
medo conl o Tr'ãnco Sul,: na,>' rão 'desnecessários. '

proximidades ele Po�te Aita ...: ..

, Pottanto, copforme ainda rel,]
NCr$ 76.630. 56i,00. CQnclils3.o. dm;

.

tório da Comissão ParlamenU� .

�

r;ervjços de retificação do ttaçii:do E�terna, a erradicação da EPSí�
no: tre9hp_ ') BiWÍlS��ní:Subida,. dI:> não iluportará em lucro a RFF,sP

,__
G3 ql1ilôr::wtros - NCf$ 25.50Ô.25�.OO. além 'do gr�ve_problema que se'o

3crviços c obraI:? ·compIemen.ta.."el:' I'criad� pelo desl�camento de 'lU,;

no trecho SUbidá-Ttõrpbílçit;> ..� C;:n � {amílias para outras fsrrovias, ql'"
traI, do 5<1 quilqme'tr:013 :.-:--:.' .. ,' .... , . ·por. certo ni',o produzlra rcndó,,'
NCr$ 2,'700.000,00. 'Scryiçqs,epbrS3 à� unidaeles �de operaçã� que a

cio rcc�mpo�ição do tr�cho T,ràm- aiJrig:}remi.
bmlc Cent"cJ-l3ão João; de Í7 mi!iô.' dJLOMBO LEVOU EM MAOS
metro::: ._- -"Cr$ 'l_'55Ó. OOÚ,OQ.

'

O fútm;o Governe,por CataTin�T
:J(' . ;f: eqóffiles:.·.9u:tt., ":8. Eng·, Colm11bo ']\";::v::1- -.r; :'b.l',;--

·liP;:'3!"::· .�r;. ldó,."íi:ai!: lig!Wi:'j que '.se integrou do ars'1'.'2to :9'"
(;om Gmu ,'1.ri1';·.·.Iiillttar �xtensât) ocasião '6a visit>1 d::.1 wferF' .

de 53 qu" \met;os;
,

át1rigindo' a . Comissão ao Ministórjo des Tr2'.
. ,.. t t

.

d
., "t'�' d' \. ..

• l'
-

, I t' .,"in1]J()Y'f<:LrJ-;' .,1 � e c�� <?� .er,,"._.\ ,- po:r:Les, evou en1 rnaos n )�' a '0 ....... "
,

"S"': ,.-,) " <O ' umi:i' dfta' yP2:U' (\1.18 apresentA
-

n')",",'i ()!.o",;v�tJ.t,··

ros r"::,d3. n vj.ahilicl}-}ce ��c )l·;2.roe�t "'I

com o Tronco Sul, pár2 (���e Li""

mente S2 , possa conc':uir pP!',
Qrradicaçãoi da ferrovia ou eni;{;_,)

outra providência, no caso,' a li.!!::!

. ção com Guaramirim'

:e' JmeBtos ha\ridà';
tio MinisttO, c;l�c;,:;

:) Comissao PatIa

ltenq�Í1do p�dlt:b':a,

"presentpu novO:J

, !

riíP����������������.ç��·ii!··�������.a'll".lIW":>
.T·_�

!, Bt.,; &: DÁUSSEM· .... ,CIA. LTDA.
co�Rcíd· 61!f'AUTOMóVEIS E OFICINA

VEND-re ....,. TROCA':"';' FINANCIA - PONTO CERTO
PARA :SOM NEGÓCIO

TEMOS' PARA VENDÁ:
.

D. K 'w. 'Vertuiget , .. ; " , : ,. ano 1967
Kartrianghiá , .. , ::

,;,. àno 1966
Esplariadâ , ; ano 1968
Aéro Willys ." .. '. " , '," ,' ". a:q.o 1963
Aéro Willys , , , . . . . . . . . . .. ano 1962
Corcel Luxo (4 portas,Bt'àfieo) , ,.

Rua Dr, Fúlvio AÜduci, n. 9b2 -;- �streito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I lT� S;aleçãq C,klarinense de Fu,:�hol de Salão ern�rca ama'

nhã para: BeÍo Hçrizonie anile vai dispuiar 9 &amp,eona
i@, brl�i1�irQ' de} Daldalidad,e - Federação, �l�'iu(nen�e de

"

}'lUlle;hGl "1,,' ,qu.e � clU)'�s P�':I,u\�m Iaxas �IJtlSadms -' TJD
ábsolve juiz e pune jógadores do Carlos Benaux e Fer-
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I

��oviario. ..,
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.

',: I,

_ejeção d�
sál6ni�mo

,viaia�amanhã

... ,

,

,

Falabdo de
I

Cadeira
/

814fDussel ,

.

.I

o Avaí, em seu chão, não con

seguiu, domingo, passar nelo
Barroso, que conseguiu estabelecer
o marcador de um �ol a zero, gol
êste proveniente de uma cobran

ça d�- falta que apanhou 'Jocely
.

rium tremendo "cochilo", O "Leão
da Ilha" jOgOU, dominou, mas não
levou, sirnnlesrnente devido á Ia-

- I

tores diversos, entre os quais rq1i-
ente-se o péssimo estado do qra

mado oue dificultava as jocadas
finais dos dianteiros, com Cava
lazzi perdendo du s "oportunida
des de ouro para marcar. É a se

gunda vez que o "Azulão" perde
em seu reduto e; como, contra 0_,' ,

de ouro, o seu cale�dáfj,0.. 69/10, .

fazendo realizar, 'na manhã de do-
,

mi.líl'go, ma ba�a slJh,' presente um
publico numeroso e entusiasta, o

41.0 Campeonato C�,tarióense: de
ReN10. \

"
\

Pelo-que

cidadãos apitarem jogos do mUQ

dial, nada aorendemos em mate
ria de arbitragem, ou então temos,
urgentemente .que adotar seus mé
todos, que são os' métodos da

J
FIFA, 3.2 jogos foram realizados

:�� e ninguém expulso, e vimos que
muitos mereciam a _ exnulsão. Na

\ Europa é comum, a advertência .e

.rara. à expulsão, Penalidades' má
ximas, bem,\cada árbitro tem ',o
seu critério mas a lei é uma só q,úe
manda' punir dentro de área àCJiue�
las mesmas faltam, que se pune
fora, Todos, assistiram com que
serenidade, se apita um jogo deçi-

. sivo, 'sem ,brigas( sem chôro; v�
lendo o futebol, viril. Com a pa
lav.ra os comentaristas de arbitra:. /

gem 90 Estado. ,

3, ;- Digno de nota\o rrabalho
'é:los 'clúbes -do, Estado, procurandp
melhor'ar suas équioes; com con

tratações de atlétas e técnicos,
'< ,num atestado de ,que, acreditam no

,

nosso futebol, dalJci� assim' -'um'
créClLto de confiança à Federação
Catarinense de Futebol, pdas me

didas que tomou e vem tomando
para que' tenh'amos um Ca!lJpeOfJa
It� estadual de futebol sem pwble;-

Gilberto Nahas ',dàde nata nossuem de bons, dri-
r bladores, exímios ch�ltadoI:es e ou-,

1-- Foi um espetáculo Donitc) ,
-

tros inteligentes e esforçadbs,' Foi·
o torneio denominado �'dentes de', um festival de bons valôres, com

leite". patrocinado nela dir�'Cão atletas do Educandário, Áustria,
do nosso JotÍ1�I, , i:llçentivq,n,d� à '( Guarán]; Mariane. São Paulo, E.

prática' do futebol "@ntre 'os rn��o':_'"
.:C:"Manoel' Santos, Princeza Iza-

res, forçando .as .eqúipes a, forma,': , 'bel,' Philipe, Trindadense, Vasqui-
rem seus quadros, interiores, ,

de ' 'l1ho; Corintians.s Estrela : Brilhante,
onde pode-rão num futuro pi'óximo;'�

,I

Saldantia .da ": parria, Coroinhas,
aproveitar ,os .craques que' millt�-; _. ',OsnÍ Mello, Grernio, "Palmeiras,
rão em suas equipes, evita,ndo-se"" }àguarão, -Colegial ,e Intemacionál,
assim a corrida, assustadora .dos. -' se; confraternizando, ", dirigentes
últimos tempos em âbsso 'futebo!', .-; "com' muito' trabalho ,e: dedicação,
de�atléta� de'�outros' centros; '" af-'," '�':p'rocuratid9 'fot'rriar -na várzea, en-.

guns bons' é verdade, 'que não ii�e� "ti-é �os menores, o. futurs.:> do n05- ,

ram chàríâ: em seus Clubes, outros' o ,'so ftÍte�ol. Lá' pelo .Estreite é dig
em final- de . cabreira. O Torne�o,� ,;' 'no de nota o trabaUio -ôo ex-árbi

que' rellniu·'.c,et'Ca de joo jOg{ld�0"'." �,� 'trq.. Si<lyano Alves ,Dias, que ,b'-,
res mirins. 'colJ1:a idade máxima'es�1 ", � mou úma verdadeira, eséola de fu

tipulada �Ín, '15, anos', �om,ceréa "'I 'teboi �o Figüeir�nse, com mai� dt(
de 22, equipes, 'teve' 'um dese�ro- ,; ',,:200 �arotos U!lifófLllizados, ,falça-
lar técnico dos melhores, ínçlice' dos; anrendendo a 'jogar hola, det;t-
disciplinar excelénte,' bóas arpi�' ,tro, da 'disciplina e· do respeito,

tragens, com, �rbitros' dà' FCF, os êxigindo ainda o Silvano, aprq\:t;i"
,clubes 'se aPl'ese�tando muito ,bem; . i�mento, 'escolar ,dos garôtos: 'É�
com seus u:rJiformes; e apareceni,lo ":l!Jma c'ontribuição, qu� se dá ,ao lu-

alguns' meninqs 'coni "pinta" de -febol, ,cuios' frcitos só' poderão ser

verdadeiJ:os craques," que tenho
,

colhidos daqui a a'guns anos, '

certezà; convenientemente' treina:
'

dos, e p;'eparadós, �se�ão ótimos .10-
�

gac10rcs d� fu�ebGl, pois a quali�

A" delegação!' catarinense ,de

fllite�fJl de salão que estará' sendo
representada pelas equipes do Tip-
1,0' de Itaiaí e Clube do Campo de

Tú�arão: seguirão' amanhã com

desül\lo à Belo Horizonte, local das
di�putas do certeme nacional de

'

,ftl.teboi de salão iuvenil.
) � .. ' .-

, '\

,
A delegação estará sendo

" ch\�f.iqda nelo desnortista Sidney
JQ;;twiani que ÍIlclllsive vem resól
Jvéridà todos os detalhes nara que

,

t'iido, cima normalmente com a de-.
i.e;g'ação,·

'

, (, : A entida,cte salônista teve o

cÍ:lidado de enviar expediente ,à
Slla, con{!ênere de Minas Gelais,
�oMcitando -a ,reserva' ele acol11oda

çõe� o que já foi',feito, !1ara. quin- "

ze ,!'!,essoas, segundo' in.form'ou 'a

:Federacão mineira:
,:,:' ju>ntamcute com a ,delegação
c�tarinense, segui,� á como convi
dàd6 eSDecial, o treinador Antô

�io C�rvalho 'da equipe' do l"ipso
.de Hajaí." ,

Antônio Carvalho é o popu
l:ar Aotoninho ex jogador de fu�
teDol de campo'; integrante várias
�zes da seleção Óa,farinense e jo
gado'r,que nertenceu há' vários clu
bes_' de- Sa�ta Catarina', tendo en

cerrado sua "carreira no MardJio
;i[)iri,s. de' Itaj.àí. _

/

,.' ,Enquanto agu'areJ.a 9 p'ip-, pa-
f;:l 'o embarqpe a eql1ine_ do Clube
Cájnpo, continua 'trei!1a,�do com

d,isp,osição Eois sabe que elIlcon,
trará, pela, frente boas selecões

���: cer-taIYle�He �:res�ntarã,Q., >S�o
]?au�o, Guanabara, M,mas GeraiS,
€éàtá e Rio Grande do Sul.'

'de rUCUDcrar o galardão máximo
65,
'-

x,.. x,

E' o Figueirense? O. Figupir.::'1-
se, bem, a:1dou lá pelo vál� d" Ita
jaí, onde 1,120 consyglliu resisti' 80

poderio do Grêmio Esportivo {}

límpico, que venceu, COil10 nuis,'
- " , \

consignaildo
-

quatro tentos COJ1tra
llm d� 'ahline�ro. COmo a�dgmoJ1s2
trar que, a'Jcsar dos reforcos obti
dós, 'ahda' deixa muito a" de'sojar,
embora' tenh�1\1�os que ach'litir"
possa, o quadl'o T€�nder pelo m,e--
1105 mais trÍ)}tá�PQr-cento, comic1e
i'ando-se quc QUalél toelo o t+nco
cst{t l11Ui' o ,v�rd(. )a1'3 u:n 'ccft'Fne

( ,

ela envcrr:aclnra d que vem seTldo
d" ,

'

I
l SputtrCiQ. "

_ x x x

'A Fcdera�ão Aquitica de San"
ta '" Catarina énce,�lpu: con'i chave

'2 - A COl'),a do 'i1Ju'11do nos

,mostrou, que afol�a' a honra "dos
-' � !

mas,

\ '

',-

Remn
i'

"

Na 'OpOl't'uqidadé; 'O prés'ideflt_e'c,.2.; cr-,éll1b�'á-t1tté(f)' ,�i'aé}mej�,.s;�fl:-, ,>-I' y,
Euricó I"Íosternol a quem' o ei;-,

"

citou e ,obteve tamI)\ém aprovação
porte do ,remo eleve � as últimas para hOl11'inagear o, jornalista Pp-'
inovações nas dispu_tas" inovaçõt;,s dro Paulo Machado' cor1.1 a autot'-
estas' tendente.s. a melhor' soerguer ga de uma medalha pelos serviços
o' nosso esporte dos ,fortes, apresen que est�' nosso companheiro telll
tmi a' suá renún,cia ao cargo. a, par� prestado ao remo catàrinensç' co-
tir ,de anteontem' dizendo não per- mo o seu .maior ,propu,gnador a-

Íniti-rem os seus' afazeres uma aç�ão'\' través da im�rens'a: No di,a �s,e-
'etn larga' escala corno req.uer o' - guinte, o sr, Eüriêo Hóstern,o com-
éâ(go, màs que estavá e.elito, de que parecia a disputa do Campe,onato
seu substituto, p, vice-p,resJ,del\ljte CatarineQse de Remo, tenélo ao

Sady Berbei', que vclrias vezes o 'fi '1 aI de cada p�reo procedido á

fez. na pr�sidência, ,se desiiTcum- entrega das medalhàs aos �olQça"7 ,

biria a contento da miss�o, ,pelo' ,dos até o terceiro lugar, I!lUr,rÍa ililo-
que pedia, � todos ,a,'coopyração, e vaç�o que a lnuito se fazia selíltir
o ano ia ,,30 seu seu 1riabralh o"

'

e que veio a 'merecer os mais
Como. ú,1ti.m,ó ato'l q,e sua g-estão, entusiasticos en,cômios, -

o sr, EmÍ.co Hosterno' solicitou ç SADY, NÔVO PRESIDENTE
obteve' UITI voto de louvor ao Jor� 'Assiru, Sady Berber, ex-cam:o'

l:JaL"O ,Estado" pela, Slla at�ação pcão' catarinense, brasileiro' e SuJ-
em prol elo remo em Santa Lata- Americano, ex-presideflte do, c.. R,
,ripa e no Brasil, desde que pela Aldo Luz, com a renúncia do
I)fim.eira v,ez cirçulou, em 1915, presidente Eúrico Rosterno, ',as-
:darrdo ' con;ta de um movim�nto sUl1;liu, anteontçrn, a presidência
q;óé esboça'Y-a para fundar o' pri-, da FASC, devendo cumiDrir o' J:es�
m,eim clube de remo, smgidô em to do mandato que vai at6 janeiro
Santa Catarina e qtle' virÍa a ser dGl próximo: ano, - I

Reunida sábado, com os presi
dentes répresentartes �de clubes fi:"

llad?si, a direto:ia. da Federaç�o
Aquática �e Sl,lHt,a Ca,tarina" 10,go
após, cuidar d'e' vários detalhes COll
cernentes à -disputa clb ,títtdo. má
ximo dQ Estado que realiza�ia no

dia seguinte, ptocedeu á entreg�
dos prêmios q'ue estiveram: eiü
disputas" no ce-rtame da Capital.' ç
do interior do EStaqo que êste ah!)
'pela primeira véz foraÍh realizàd,?s,
e que marcarani o t�'iun.fo do ÇW',:,

,

be Náutico Ftao,çisco Ma,rtineUi à
) primeiro'Clube N�lIüoo Amérka
no 'segundo, Conquistaram os ru�'

li.'onegros o Ti:oféu "Acacio Gari-,'
baldi"" oferecido pelo de.staeado
home'iJ1 púb:ico quando a frente
da edilidade, e, os eS':11eral.dinus de
Blumenau aTaca "Evelási'tJ Viei
ra',', oJereoida p�ló' prefeito daque
lã adiantada cidade clo Vale " do,
ItajaL Perto dt! trezentas meda

lh,as fura� eI\tregu,es , ,aos clube�',
para distribuição entre ,os seús re

madores vitoriosos dé cada páreo
dÇ1s :dqis' certàmés, sendo que' os
mais çotúempJados lOl;am os mar-'

tideliFlos Azuir Soares e Valmir
Bràz da Silva, com sete medalhas
cada um, Ambos, no dia seguin
te, obteriam mais duas,! pojs ln

tegraram as guarnições vitoriosas
elos' páreos de 4 com e 4 "1"111,; ,

I.
, ,./,

.', ,
" '

"

,la, e a defesa pelo pí·óprio'. át;tií-
tro: Nêsse processe}, o \ifl.t�res_sante
e, 'que. os '�elarófio do P�es,iderit�
da 'Liga; Vice P�ésidente e: \f�p're:'
sentante dei ,'Deptd" . d� Àrbittós;
foram éonf�,cdonádós iguai�j' �om, .

atas diferept'es, jnchísive� ,uni' 'que
foi feltp na vésóei�' do;' ió��':; 'diá '

29, .sendo', àporifÇidp� pei�
-_

defe�h :
como paréiais,' 'deS;tifóidos';' 'da '.V'e'f;"

-

dade, -distQrqi(Jos�', fàçe':�í:ciirr'qt:� ,

do. clube ,lóéal e vitória 'dó"vi'sitad- ..

te, Dois �s faLOS �contecidos
,\

fa,.."-
ram

-

,dt:�do,s eni" Sú11,1ulà: O c61êri�
do acejtou' a defesa absolve�do ',:0

árbitro, e Il)Çls�,agi�ti: 'por ,julgar
que realmen.te ainqa persistem os'

roviárió De qrt. 114 e NelS'ol1_ Lui?' relatót:ios confeccionados se,m.' pro
Bolonigni no aÚ, 114, (agressão vas reais; COnl evidente má f.é, in�
mútua) e o ll).ass'lgista Eduardo clusive com Q voto do i,uiz Wil-
Perez do E,C, FeJToviário ,no art. san Reis que disse "que o autól1es
52 ,(entrar em c�'ffino sem consixt- dos relatól:ios "são velhos c�nJv--
titnento do árbitro)� a1ém do órrli- cidos d6 Trib�9at" e a,ue e,m alcti-
trO Gilberto Nallàs, incurso no m'ls ciqacles, nada ml,lô,ou, Mat-
art. 85 (;:,�jr de .módo a f,Ol'lÍ.pro- . cada OQva reun1ião Bara a,rna,nbã',
metêr a c1jsci�l'ila), sendo os diDis infoJ"'nando o Sr, President� q{le
-"jlimo-s u '-u;:ciados Dor relatl"h'ios o Tribunàl estava 'en� dia c;om os
11<1 �ig[t; n;:sportiva -de BruSt�lle, pi'ocessos, _nada constatl,do na Sé-
Apreciat:a o :lroçcsso,e dado o vo- cretaria pa:fa jul.ganwnto, o c[u,e
to do [1";:':',1:1 ::j1t::�, Osni Barb1to, den_lO'nstra a s�riedad,e) d:o tra:b�hhp
com' deLe'l ::':-:;T1::tS do árbitro pfe- d'1s serllOre.s juizes enl flr61 do ,{á-,
tente ��b :,:u';pm ,�nto, o co!C'\do t'ibol· de Santa 'Cata.dn�, Na: oç,à-
proferiu �: ';- 'llint:: sentenca: ;'::é"- sião, o Sr.', Juiz Abelúdo Sou?:a
k. Mé)rci) (�lj3 sus]ensão' p0; 2 porpôs um

\

vqto de 'louvor à: Se-
[lartidas, : J � 'STJ �olonig:ni �"s- l�§ão Naeional, st;ndo autodzadà'
pelJsã-o �-J" J !lal·tid2,� ,901' se,' ',� -

, pelo Presidente"o enyio de l]m' té- .

cidcnt1;', ">"�s::rista Pc,e3 aos' ;:- legJ1a;m<;tr �vCBt) cm, J!@gO?l�i� iI',
cio f�cc a '''''l:,-da de) árbitro" ,�'�

( ,C'?nc;u.ist� d6'td,caFnbe,onà�Q:�'u��lato' C'1)' ,S:�il:ll..:ia, e Gilbetto �: ',- ':'",,' (ha.� de futebol. ,0 presldoente, Í)j!J:"�
J

lIas, ab%dvido l10t l1;]a,�il1'lid(lcl'!, le
vando Ct1 cu:.t;) o relato ,cm súr: 1-

Sob a preSidência do Juiz
Barbato, esteve Jl0Vamente reuni
do o TJD da Federação Catari
neníte de ,Futebol, 'como o faz to
das as quintas feiras, em seu t�a
balho rclevãnte· e gracioso de jul
g@F os diversos nrocessos que lh'es
são .encarn.inhadõs,

-

Estiveram ure

Sentes à última reunião QS sel;ho
res, ju�zes Abela'l:do Souza, José
Nazareno- Coelho, 'Wilson Lemos;
Na Qcasião f.oram apreciados sà- I

m�o.te os documentos do j6go Car
los Re)1aux ;x 'Ferrov\ário, r�aliz<;l
do no c1f:;t 30 de maio na cidade
dt) 'BrusQue. Indiciados os ,atletas
Marcio, Lniz""'da Silva do E,C, Fer-

,A Federacão Catarinense de
Fufébol está

>

envii1l1do oorresRon
c1eJ:}c1a aos' clubes da decisão es

. peçiàl cobràndo a taxa mensal de
q,11bitragem de�ida à FCF, 'con
fot:tne decisão da Assembleia

c:}et,�L A resolução nO rl2/70 tIa
ta,':qb assunto e dá prazo até os

dias)5 de 'll1ês'para pagamento
do� débito, Até agora, apenas
'OÍimpico, Barroso e Figueirense

, pagflram os ,Cr$ /600,00 da taxa

niensat, sendo "pensamento ao
Tesnuréiro da entidade Sr. Djal
mÇi Bertol1cini, enviar relatório ao

Pr�sidente da FCF comunicando
'o fato,

��,����������=�,��e�����
"

"
,

GALERIA "AÇU AÇU _
I

Em, exposição p�rmanente os rnélhores' artistas barriga·verdas, � ,

.

Artesanato, jÓiás, cerâmica I
Etc·& etc & etc I i

Blumenau 15 de No\,embro,' n. 1.176 I I
--

f t
JRENl[NCIOU

"

l11elhor O di'-

V � pode aproveitenOei.: "
'

,

I d uac:to dlanO,
nl1eirinho o '"

�

"ência
Faça uma expeli

.

Caixa Ecci,-
, trocad,os 11a

\DepOSite oS (, t1ldo com c 1e-
� \ c l,alTl•e /

� '�a Fstauua b., das\10ml" "

I �s' esas mil! '

mesmo aS Gi.:. P ,

d' heirinho ren-
que" 'mo seu 1\1. '

Você vera CO i, . de um cmpres'-
,

do preCisar I
de tl1ais c(e quan

o \' do do, pessoa
,

,� "

<'era COI H�CI

limo, voce 1'\ " \.,

üa Caixa), lte AtinaI, aI Caixa

[)'sponha, fI,a gel '

. d' r'lra sel'-
"

I
Y'

'

crtr1 d (

• .,,' Estadual OI ",
,F C (\Ja,n,nJ IC c\ �,

, CI1<;e';
;11: ii todoS 'os catann -"

I'

i
�

I
I

'.

\
.

deceu mais hltlil,a vez a preSii!'l1;ç�
d3, ilinp,re11sa,'"

r����-ru;;_:9'�'���"-'i ,,1 -���""",-�'_���,����������
MOI�'�110 '''REGIR'A,

Atenção

, (
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Jc;,zo DE DIITEITO DA PIUlVIEIRA, VARA CíVEL

DA COMARCA r>E FLORIAc�bpoUs
Editai' de Leilão, com o' prazo die' 10 dias

O Doutor Waldyr' p'ederneiras 'I'aulois,

Juiz de Direito da' ia, 'Vara Cível da Comarca,

'de 'Florianópolis" na, forma da lei;'
'

" 'FAZ SABER aos que"o 'presente edital virem, Ou

• ãle' conhecimento tiverem,' que, VlO' dia)O, de julho

�;óximo' vindouro, às '15 }foras, ii p��t� príncipal.
Externa dêste Juízo (Rua ::JuaI;te Schutel, n. 17)" (}

porteiro dos Auditórios lé'{ará a lell'ã6 o móvel abaixo

descrito, penhorado a SOCIEDADE, 'BRASILEIRA nE
URBANISMO (Réu), na Aç�o Exec'!ltiva: (autos n.,

288-70�, que lhe move WILMAR HENRIQUE BECK�P.:
erri curso nesta la, Vara Cível: ,,' .

,

Uma (1) máquina 10 D. M., número 682, CÔr ama
�ela, .marca HUB,ER-WARCO, cóm seis pneus, em bom

.. estado de conservação.l' "

'

, Avaliação , Cr$ 80:000,00 ,

.

' À. 'venda em leilão será feita a quem melhç,r oferta ,

f{z�, Em vrrtude do que. com f�mdamehto, no; art.
li; e seus parágrafos da lei n., 5.474, de,18:07-19681 que

di�põe 'sôbrQ as duplicatas� expedem-se _��te 'e outNy
iguais, para, afixáção e publ�cação�' na forma da le�;
Florianópolis, 26 de -j\mhó de 1970" Eu, ,{José August9

Peregrino Ferreira), Aux. de Serviço, ref , 'PF-4, o 11z'

e SUbscrevi, pelo Escrivã?:,·, "

'

,Waldyr i'�dem,eiras'Tátilois - Jui� 'd� D}reito.

, EDITAL' N. 003/70

GONCORRÊNCI.(\ 'PUBLICA N,. 01/"10, _, '

" '

,
, A, Divisão Admil1istrfi,tfva (ia 'I)�pà.r�:Ünent'o, t1�

EnO'enharia e, 'Arquitetura' da 'vnivefsidade Federal ti')'

sarita, Catarina, 'localizada rib Conjunto Upi,versitárl".1
, da Trindade, em: Florianópolis,' torna

'

público! para
conhecimento dos ínteressadcs, que, se ,l;tcpai aberta.
até à�, 1'5,00 horas do ,(Üi',30 de' julho de ,1970,. a Con·

co-rrência Pública n. �01!70, pára e�ecU:çã9', ,com f,inan ,

�i,�mento ' de' parte 4a constrúção do HOSPI'l'AL, pA8
CLíNICAS. e também fornecimento, instalação 'e �O�l'
tagem .de equipamentos nacionais, QU estrapgeiros,' '

,

'A UniVersidade coloca a dispQsição' 'dos ,conéor- \

rBhtes,: mediante ind��ízàção' de Cr$ 4ÔP;OO; _,a ' PaS�,l

Técnica�pa�a a elaboração' de yr9pôst�s' Obj�\O
' de3ta

ConcQprencla.
-

,

. , , ,
"

" FlorianópoliS, 2,6 de 'junho de 1970., '

Altaro 'if;�nriq�e 4� 'Citii1pos l--ob'o '----: Diretor' (,l�
Divisão. Àdministr�tiva do, D., E.' A.

,

..
'

- ,

l
'

.-
",

.,

JUíZO DE DIREITO_ DÁ PRIMKIRA: VARA'CíVEL
"

DA COMARCi PE FiORJAN6i'OLIS '

EilitaI de L�ilãQ', riOJ,ll; o' prazO d,�, 10
'

�i�s
'

/

O, Doutor Waldyr pederneiras Tll,ulois,
"Juiz' d� Düeito da: ii;l., Vara .Clvel d�: çomal'ca
,de Flo;ianópou's, ',nà forma da ,l�i,' "" ",

,',

"

.. ('.:. .!. '.' " •.•

FAZ SABER aOS q:lie, o �re�énte edit�l -VIrem, Q.!

'tiêle conhecimento tivecem, ,Qlle no dia 13 de' jul!w
próximo' vindouro',' à� 1'� h�ras, ,ii: ,P?rtà, princip�l
Externa dêste Juízó (Rua Duarte Scnti,tel, n. ,1'7),' o

B�rteir6 'dos Auditórh;>s >levara a leilão � móvel' lilQai:li;o,

/ ' _:" , ;:. ,_ ',1 ""' • ,

descritQ, penhorll.do a SOGIEP4DE ;8RAS:j:LEIRA :QE
vr-iBANISMO '(Réu)' 'na ,Ação ,Executiva ,(a�'tds n

199-70), que lhe' rriov� ,WIt�f\-R HÊN,RIQÜF;: ��ÔKER. ,

ctn
;�urso pesta la" vàr:,ª ,cívél: ", ." "" ,�'

�, �' "un;a (1) rpáqufn� ,10 r.?; 'M'-� ri�m.eto:682, côf\aW:t
,

�a', '1'lla'Fea"'-HB"BE'R,W,*-RG€lFGOm, seIs ,p�e:us,.,eJ;l'l..;bom"
"I,stado de conservaç'ão.

'
,

'

"; ,

Avaliàção .. c, .',.: .. �:, .. : ,Cr$ BO,OOO,OO
, ,,' Á �elld� em ieÚãQ" séi'ã' feÚ�, a qJ�m ,melhór ofert�
, ',.' ,,', I," , '

f.izH:
'

Em 'virt0.de do que" ,com 'fun��inehto, no, art.
,

1::i, e �eu; parágr,afos d'a, lei n, 5,474; de 18·07-1968, q�e
dispÕe ,Sôl�re as duplicatas" �xpedem-$e 'êste, e outro,
iguais, pal�a' afixação' R 'pUb1icação, nQ: fo:rnià d5l let
I"�oÍ'imlüp:Qlis, 26 dé junhO de í970., Eu, �josé f.lI�u,sto
Peregrino Feáeirii), <Aux;.' de', Serviço; Ter: PIr:4, 'o iiJ�

l', SllllSO!:evi, pelo, Escr;ivão.,
;.,

'

Waldyr Peder'neiras Táqlojs " Juiz Ú Direito:,
.' .

.'
.'

�,

�----�--��------������--�----�--�-
,COlVIPANHIA CÀT�RIN.tNSE, DE CREDITO,
, HNANCIAMENÍ'Ú E INVESTIMENTOS i

•
'

ASSEMBLÉIA GERAL 'EXTRAORD'lNARIA'
CONVOCÁÇÃO'

'

Sã9 convidadDs os senhd:res acioriistas da COni'pa,
nhia Catarinense de Crédito, Financiamento e ínv'est\!
I�ontos, 'pal:a se re�mirem em, asserri'bléia ,g6lral' extra
qrdimhia, no dia 15 de 'julh,o de 1970, às, 9;00 horas, é'm
s�a sec:1e social,' a Rua ',Trajano, 16, ��V� 'andar, nestá

CapÍlul;' a fim de deliberarem sôbfe o �eguirite:
.,

, ORDEM ,,-BO' DIA
"

, ,

'1.° � Aum�nto do 'c'apitilJ, Soc,i�l;
2.'9_- Reforma dos Estatutos;
3:0 ,- Outros Assuntos de, intetêsse social. '

'Florianópolis, 24 de jUríhO" de 1970. ','

: ;
'Dl'.' Jo<ãó Baptista 'Bonnassis, - ·Diretoi-Pr,estderile'\ '. . :

- "

�
,

Luiz Carlos Santiag'o -'- Diretor·SuperintendenteI

j "� •

•
�.. '.

• •

����----------������----�����--"
CLUBE ATLÉ'nCO CATARINENSE

Edital de Convocação do Consellio Deliberativ,o' .
,

,
,

' ,
, \' ,

'

�De acôrdo com a letra "g" do 'art. 48, ,do� Esta·

tutos; ficam convocadoê ..os., s.ephQres membros do

Qonselhó Deliberativo co' Clube AtléticÇ) Catarinense,
,

para uma reunião às �'O,OO r.,oras do dia 02' d_e julHo
J'. • , ,\,

do ,corrente ano na sedtil ,dO Clube, com a' seguintq
,urdem do dia: I

"

REFORMA DOS ESTATUTOS.
,

FlorianÓpolis, �e� 25 de junho de 1970.

Geh_: Pl\ÚLO GONÇALVES WEBER VIEIRA nA ltOS,\.
, :.:'" - -Presideute

�':'

LUtA. 'l'ÉNIS. CLU�E
A V, I' S O .,

�m atenção a() Ofício CD n,. 3/70, datf\.do de 03
do corrente: do Conselpo Deliberativo; solicitamos ao!;

senhores associados em débito para com. a tesouraria,
que compare,çam a secretaria do clube, no h,orárib
cÓmel:cial, a fim' de regularizare� sua sit'IJação até o

dj\i IS .'10 mês de julho vindouro.' '�;_ ,

,

AVISO À PRÁ:ÇA.
Em virtude de se 'tratar de- pessoa doente, o Sr

CLEM�NTINO NASCIMENTO MOURA, nãÇ> �,r�spoi:l
&àbiliza por compromissos ass'lJmidos' por su� espôsa

\' Sr�. CrLENE THERE�IN�A DA iws.I\ t\tlOURA.

DOCUMENTO' EXTRAVIADO:
,
,F9Í perdido o certifica,cid de propriedade, da mo·

toneta marca Lambreta, motor n. tSBIX�6L 722, côr
azul e branco, chassis ,Li 50: 010,. 355 de propriedade do,
Sr. .J�ão Manoel Joaquim.

'rERlh'�'NO
Vendein·se dOi,s ótimos lotes em rua tr�ns;ersa1

ao asfalto, com, águá e 'luz, na pràtai dó Meio, ,cm

, Coqueiros.
Tratal' pelo te!. 3447, ou a :Rua :M:àrt1nho Callàdo, '5

, "

i�':" I ," ,,'
�·;����t�tt:t��..díW4�·;:l;çl\1G�·

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7° DIA
Sibila Vitali; Teodorico da Costa Ortiga e Famí-

.

lia; Edisón Ortiga e Família' agredecem. profunda-
'

',m�nt,e, sensibilizados a, todos 0$ que confortaram nêste
doloroso transe, em especial ao Dr. Sérgio Francalazi,
Pe. Tomé SJ'Pé. Ernesto SJ" Sr. Gumercindo Caminha
e a equipe de enfermagem da ala nova do Hospital de

Caridade, por ocasião do' passamento de seu inesque-
cível espôso. pai, sogro e avô. \

ALEXANDRE, VITALI
I
e outrossim, convidam ,seus parentes c amigos para ás

sistiterrr.à Missa' de 79 Dia' que mandarão celebrar

'qujuta-Ieira, dia 2, às 19,00 horas, na Capela do Asi-

lb.,"lqn,ã'Os Joaquim". I

'
'

,

," ", "A todos ,que eomparecereVl a mais êste ato de' fé
cristã ántecipam agradecimentos'.

r

----------�-----

AGRADECIMENTO
,

VVA. EDI1;H AMARAL, FILHOS E QEN�OS
CONSTERNADOS COM O FALECIMENTO DE

SEU ESPOSO ,DEMERVAL AMARAL, AGRADE-'
'CEM AO,S "MÉD.ICQS E ENFERMEI�OS DO (HOS
prfAL 'CELSO RÁMOS PELA SUA ATENÇÃO,
ÍmM COM'o' A PRESÉNÇA DOS �PARRNTES E
PESSOAS- AMIGAS AO SEU SEPULTAMENTO.

Engenheiros vão· ter
'sede ·.·para<..Asso�ia,ão
A Associação Catarinense de

'Engenheiros, em recente reunião
realizada no' Canasvieiras Country
Club, apreserrsou aos, seus -as

sociados o projeto da\ sede, da en

tidade, elaborado pelo engenheiro
Boris Tertschitsch. O' projeto pre-
"vê a construção em etapas, sendo

que '3 primeira tem a área de ..

180 -mz, contendo sala para secre

taria, tesouraria, além de, amplo
terraço e .Iocais par?- recreação. O

engenheiro Hamilton Schaefer, Pre
sidente da' ACE, mostrou aos < pre
sentes o cronograma- da obra, qúe
deverá se desenvolver .em ritmo
acelerado.

, '
"

'

�

Também naquela reumao o eng.
Alberto May. Secretário da .en

tidade, fêz a explanação sôbre o

/ plano de levantamento .de recursos

necessários à construção, cujo or

çamento atinge a 'quantia de Cr$
,4'0.000,00. Foran1 lançadas, as-"
sim, 100' cotas de Cr$ '100,00, que
s-erão dü?.jas expoÍ1tâncamen',� pOI;.
cad a associado.

Segundo o Presidente da ACE a
ii .• -1 ·rr-. .'!�f>. ;'�''''I

.-..,;.

receptividade havida entre' os en

genheiros, tanto com relação ao
projeto, quanto ao esquema fi,
nanceiro, foi excelente, 'o que já
ficou demonstrado no primeiro
-dia, quando' 40% "dos recursos ío-.
ram consegu idos. Os en zenheiros
'Raul Bastos e Orlando Goeldner,
sócios fundadores da entidade, fo
ram os' primeiros a assinar-o têr-:
mo de doação, seguidos 'pelos se
nhores Hélio Costa. Alberto May,
Arnaldo Oliveira, Norma Moritz
Pereira, Hamilton Schaeç-r, 'Bo
'ris Tertschitsch, Edison Macedo,
Márcio Francalacci, Ivo Raul D'
Aquino, Leo Caldas, Márcio Fer
rari, Otávio Ferrari Filho, George
Wildi. 'Paulo Wendhausen, 'João,
Maria de Oliveira. Afonso Veiga
Filho, Antônio Carlos Werner, Ro
berro Barzan, 'Mário Marcondes
de-Mattos, Manoel Philiopi; Gás
par Stemmer.,Werner Zulauf', Dal
bv 'Pereira, Carlos Alberto Ganzo
Fernandes, Ayezo Campos; Miguel
Wolk.' Haroldo' Pederneiras, Mar-'

<;os Rovaris, Alvaro Camargo, Hil
debrando Marques ele.Souza, Mqy-
sés Lvs e, Jovan.iro Borba Rüiz.·

,

(

ontenegro
faz palestra
na Assembléia
'o Presidente da Assembléia Le

gislativa, Deputado /Pedro Colin,
convocou para às 9 horas de lho
je, uma sessão ',yspec,ial do Legis
lath'9, quando será ouvido o Gene

ral Danílo Montepegro, Prestder.

te da' Carboquímica Catarínen
se EU'!.. Durante a sessão, o Sr

Danílo Montenegro exporá diver

sos aspectos da emprêsa e sua ím

plantação no Sul do Estado.

Durante tôda esta semana 12 no,

vos Coordenadores de Programas
Puegio-:') 0ti s, r-ertencentes à Acaresc,

part;CiYl",úl ds um treinamento elp
Florranopolis.

l' O encontro, que se realiza ]�O

Centro. de 'I'reinamsnto da Acaresc

teve início na segunda-feira e obje
tiva o fornecímento de subsídios
pan', ,o melhor desempenho' dàs

"

EMPREITADA
Il'lteress8dos: -',Plameg e Esmara

Uda: JULGADO LÉGAL. - Pla

meg "- Te�raplenagem Urbaniza·

ção e corriércio S,A. Plameg ,-

Terraplenagenl, e' ,SaneamentD:

SOBRESTADOS.
ÇONTRATO / LOCAÇÃO
_DE PRÉDIO

'

/
Interessados: Se�retE..ria da Edu

cação e Cultura - Olimpio' TrC'
visan, Empreendimentos Narcisfl

S.A., João Flâmia, Fulgêncio Viei·

ra, Adolfo Derner Filho, Vendeli
rio Hob01d: Biági'o, Simonetti (2 J,

Pal�cy Castelo AD;1ofim, Osni l\-te

deiros, ,OliÍ1qa SI. Bepl�r, Miguef
Jorge e Stravos Anastácoo KOL-

,_,z;i(1:.E), �,.)rnolgQ:.,Hejdrjcl�, .1o,el., M.
,

Moura,' Seotétarla da' Saúde 'e
A�sistência 'Soci�l e" Reinholdo
'roecke. TODOS, JULGADOS LE

GAIS.

CONTRATOS DE

SEGUROS - S.F.
,Interessados: Cia.' de Seguros Be·

la Vista, União do Qóm\Írcio f\

Indústria - CiÇL de Seguros CE

nÍ'is,-" 'C,ia 'Sul�' América: Terrestr.',
Marítima e Acidentes:

:
.JULGA

DOS LEGAIS; nos têrmos, da re�-

'posta, ,dada à- Consult'a do Sr. '8"
crétárió 'da' Fazê'bda.'

,

CàNTRATOS-·DE.:LOCAÇÁO
DE SERVIÇOS
Inter'essados:' Maria dos Passes

. Pamplona, João Gera�do' Marque:J:
.JULGADOS LEGAIS. João Bra"!,,
lianc Pereira e Oradlio Caste1]i}'

SOBRESTADOS.
'RENOVAÇÃO DE CONTf?,ATOS
DE LOGAÇÃQ. DE SERVIÇOS
Interessados: Adolfo Grover S2-a-

_:_ Chácara Espanha:
Canuto Miguel Sirnas

e Senhora
L\1i2j Meíster
e Senhora

ativl,d911:s dos, coordenadores nos

setores rb admmistnição, relaçõcs
human2.s '" planejámento.

Jribunal de Contas'-

Em Sessão realizada a �25' c)p

junho,,' o Tribunal de Contas do,

Estado, sob a Presidência do

Conselheiro Nelson de Abreu
examinou 240 processos. E'st;ve
'ram presente à Sessão os Cons0'

lheiros Nilton José Cherern, Vi,

êe-Presidente, V i c ê n te· J080

'. �[,.!;Iin:eille�", Leop�ldo Olayo.• Erig
�e LeGian Sl6vinski. Presente,' Üml
bém, o Procurador Geral ,da' Fa·
zenda; Wilson AJSraham.

Os :expedíentes I;xaminad01,
,

'foram os seguintes:
EMPENHOS SH!IPLES"

, ,

Interessados: Texaco do Brasil

S,A., Drogaria e Farmácia Cata·
rinense ,S,A. (4), Philfppi e Cia.;
A-rmazem do Povo de Arnald�
Luz, Comercial Hidrel. 'Ltda., Va

rig S.A(' Servi,ços 'Aéreos ,Cr�z?j
ro do Sul S.A.; Ivan Luiz' de Mar

tos,' Antônio ,Rizzo t'S,k.; 'Labor,!'
tório do Brasil Ltda., Química e

Fiumacêu.úca Proquifar S.A" F�,"_
p1itália, Tesouro do EstaGo, rvle}1i

Jcnhson S.A., Dopemar e Ci'l-

j\:Iussi e, Cia., Mirim Lanche, c

Braseiro (2),' Macha,do e Cia. Zi

mermann e Cia. (2), Serviço Au.é,
Mim. Agua' e Esgôto, Hoepr!:e
Veículo S.A., Piratini Peças, �,!,- I

gênio Frits,C, Varig,' InsÜtut�} Lo

renzini S,A" Antonio Rizzo S A.,
Blumenau Farmaoêntica S.A ,

'

Machadq e Cia., Ér,i,ca He1g 1

,Land, Philippi', e Cia., Diário' Cata�
rinense, Philippi, e Cia., Impren,�"t
Oficial do E_;;tado; Oscar Palac03

Hotel, Pliilip,pi e Çia;.,} Car}r1s
Hoepcke S.A .. Piratini Peças Ltda.,
Eugênio ,Fritsch, PhiliPPi e' Cia.,
A. de Carvalho Ltda., Unif"to c�o

Comércio e Indústria <:'ria de Se· vedra,_ Auta Santos Neves: JU.L
GAD0S LEGA�S: -'- ,Irineu Grt"

gório Cella e' Alzemiro Ferreira
Velh@: SOBRESTADOS. i'
REFORMA POR !NCAPACIDADIõ:
'FíSICA
Interessados: João Maria de Sou·
za e Mh;U21 de Souza: JULGADOS

LEGAIS.

,
_ 'TRANSFERÊNCIA P.A'RA A
RESERVA REMUNERADÁ
Inte:essado: José Antônio da Sil·
va:" SOBRESTADO.

. A.POSENTADORIA
In�eressados: ',Neusa, Miguel
'Jorge, Maria' EJ,ster Muniz
Souza: JULGADOS LEGAIS.

D

ZULMAR, e IVONE
NOIVADÓ'
DIA. 27/6/70.,

TTi'-IUiENOS NA' TIUNDADE É COM HÉLIÓ cosrs

)ispõe de 200 .lotes , Pertinho da Universidade,

,

.'1egócio direto sem intermedíjírío .

'Praças especíaíã. Prestações, NGr$ 100,00.
Nunes Machado, 17.- Conj. 4 - Fone ,Ext. 20-59

ALUGA-SE

"Especial para Repartição Pública".
'5a :situaqa à ruá Feli!_)e Schmidt, 71 esquina
'ciro- Ivo. InfOl�macões:< Te1. 2536.

,. • ..:o

Uma ca

C�p1 Pe-

guros
, Martins,

Gerais, Osyaldo' Paulo
Representações Castro

tru_des Hoepers e José Thiago dn

Luz: 'SOBRESTADOS.
CONSULTA
Interessado: Secretário da Faz\n
da. Decisão: O' Tribunal respnn'

d€Jl! negativamente à Consulta por
considerar aplicável ao Estado /0')

Decreto-Lei n. 73 que disciplina
rea lizaçuo ele seguros, pelo ,Pode>:

Público, s€Jm prejqizo do examé

e c:onhecimento dos pr0cessos :em
I '

triinsitq, cujas apólices hajsm
nncido anteriorrnente a es�a q!l .

ta.

LICITAÇÕJ!{S -

e

Ínteressados: Coleta de prêç()s
n. 7121/70 SA '- Cr$ 684,90 ad,in·
dicntálrio:\ Vidraçaria Santa Efi

gênia. CQl�ta de prêços, n. 6920/70
_: DOP, ci$ 870,54, adjuclioatí-
rio: Philippi e Cia. Coleta de prê·
ços 6918/70, DOP, Cr$ 540,00, adju
dicatárlo: A. de Carvaiho Ltcla:
Coleta de prê90s SIN - DCC -

Cr$ 2:145,QO, lajudicátário: <Mussi

��'�--�'�c-·A-L-U--G-A-.S-E--Q-U-A-R--T-C---------------
�Co,nfOI'tável quarto ,mobiliado para s,olteiro na

Av. Rio Branco, 187, Exige·se referências. Vende-se,
tainbérp, uma propriedade sita a Rua Max SChramm,
258 no" Estreito com 23 fi por 49 de fundos. Tratar� à

#.V, Rio Branco" 187.

.CERTIFICADO EXTRAVIADO ,.

Foi extraviado o certificado de propriedade de
uma Kombi ano 63, placa 53-10.78, ,Môtor n�ó B � ..

'

1:1-4.0�5 ,- chassis 11
° 133 0)'6 993, pértenccnte ao

sr. Johannes Adria-nus \':a11 MensvQort.

, ...,_
, DATILOGRAFAS .

PRECISA-SE URGENTE DE MOÇAS 'nA'ÍJ
LOGRAFAS, 'DE BOA APARENCL.\, E COM PRA
TICA DE ESCRITORIO BOA CÀLEGRAFIA. INU
TIL , APRESENTAR-SE SEM CONHECIMENTO.
: TRATAR A RUA FELIPE SCHMIDT N° 62 - Ed.
FI'órêncio Costa 4". andar, sala 408, ,das 17)00 às

18;00 horas, para teste.
'

CASA VENDE-SE "

Vende:se uma ca�a ele alvenaria, com 8 peças. Si
ta à', AV,enida Atlântica, nO 217 - Estreito. Trátar na

,'" rhés:rna. ' ,� , ,''', _, "T-- ,""'" ,

M'óVEIS VENDE-SE

Lida., Drogaria e r;'armáêia Ca(a,
rinense (3), Imprensa Oficial do

Estado, ,Translages - Veículos e
- 1

.

ACE;ssórios S,A., Samrig S,A,. Vi-

'd.ragaria Santa Efigênia, Texac("

do' Brasil S,A." Importadora l\tTé

dico :Hospitalar Sul Ltda,.,,' Quí-
.J'

mic8. e Farmácia Proquffar S.i'..

Rio Br�l1'co Ltda. Ew.preendimen:
tos, Restaurante Lagôa Ltç1a., T�JI,

__ ,
souro do Estado, Distribuidor<:t e

Fal:macêutíca Alpha Ltda., Tftws"
portadora Imperial Ltda., PhilÍ1l

pi e Cia '; To:60s JULGAD()S

(LEGAIS, Zelita Feminella, Rádiél

26 .de Abril" Nor�ras.ite Com. e

'-"IíDportação S.A., J. Procopiak B'

Ci�:! Maria Zélia Rodrigues'; RO·

BRESTADOS.
EMPENHOS POR
ADIANTAMENTO

,\
, Responi'iáveis: ,Ivo ROdrigues, PJ·

tair Guidi. 'Herbert Hugo Nilson,
Maria +nês Lasso, Octàcíllo
S'chulJer Sob'rinhp" DeOdoljt> Lo·

pes Vieira, 'pau16' Cidade, Lotlc
./ -/' .

, renço Faoro, (2), Osva:q Paulo

Martins, Guinter José Amm<?nn.
TOPOS JULpADOS LEGA.IS.
DíVIDAS DE EXERCÍCIOS
FINDOS
Interessa0 os: 'Aristides Moser

Sala de jantar cpm mesa elástica, 6

fadas, balcão grande e cristaleira.

Tratar p�lo telefone 2211 - das 14

diària�1ent�.

caç1eiras esto·

às 13 horas,

, CERTIFICADO EX):'RAVIADÜ/
Foi extraviado o certificado de. propriedade de um

Volkswagen apo 69, -' l�otor BB-012.190 - �hassis
B9·012,·0�8, pertencente ao' sr. Domingos de Menezes.

'Central, porem em local sossegado, estado, de novo

ALUGA·SE
li' ,

Rua Dr. Antônio Dib Mussi, 5.
.J" "�

•

, Dr. Roberto' Moreira Anlol'im '

Ex-Estagiário do Hosoital das Clínica�a Univer-
.''__ .

(_"

�ldade de S. Pau�:J. ' ,

CONSULTAS: Diàriamente, à' 'partir das 15,

horas.
_

CONSULTORro:, -- R. ,Jerônimo Coelho. 325 -'

,Fil .Juliet;;l - 2.0 aíldar � sal'a 205.

PROFESSOR HENmQU� S'FODIECK
-ADVOGADO

Edifí(;'io Florêncio Costa (Con:.:'tsM

, , Rua Felipe SchITÍidt:' 58 - sala I\)7
,[',àTlamente da6- 10 às 11 e da;s, 16 à'l 17' :toras, ou, com
, ,

'

hora marcada, pelei Telef�me 2062

SERVILAR DPTO. TECNICO DE TELEVISORE�
,

,E.stá em condições de consértar/seu Televisor em

24 horas). Atendimento domiciliar.
, Nime� Mfichado, 17' - Conj. 5 e � - Fone 20-59

- ·_.,,-,,llodo�iália Expresso :Irusquense
- 7,30Horário:, CamborÍl,í, Itajaí e Blumenau

9.30-....::, Úl _ 13 _ 15 _ 17,30 - e 18 hs.
'. ,C.ánellpha; Sjo \João Batista, Nova Trep.to e�,

�, ''I', � �
�rusque - 6 -. 1,3 e 18' hs. r

rigipi6, 'Major Gercino, e Nova Trento 13 e 17 hs
,

PASSAGENS E ,'ENCOMENDAS' PARA
riJ'lJcas, Camboriu" ,Itajaí, i31umenau.
Mão. lJatísta Tigip{ó, Major Gércine,

" ,1" i,
" Brusque

Canelinha, S�o.
Nova Trento �

, "

" "D'R,..,CALIXTO GOLIN'
'j;,' " '-,

. Çir�rgião - Dentistii'...·'·_ '-- _

'

"I:líri-ibi ii--' Prótese _; Cirurgi::t
Raio X�'��

9�9tro Comercial de' Florianópolis�",sala 10ó

'DR. AlrfÔlflO' SANTAÊLL.A--'
. .

"'I,
___; proble!Dát;ica psrqutsa, Neuroses '

.

"',

Profe,,�!loi: de Psiquiatrla'� dà 'FaculdadE> de Medicin�
,

DOENÇAS MEN'I'AIS'
, ,

Consult6rio:' Edifício A;:;sociação (;atarinense\ dA

Medicina, Sala 13 -, fone' 22·08 Rua Jerôrlimo

Coelho, ::153 _' Florianópólis
,

DOENÇAS, DA PEl,E
,

- Das Unhas - Do Couro Cabeludo -'-'- Micose\
- Alergia - Trata'mentõ da Acne Pele Nev� Ci'rl�/'I1�-
eH e "peeliiig;'. ( .

DEPILAÇÃO

'outro's, Anna Back e outros, Nai

dee Ramos de -Souza, ArlstidA3
Maser e Valdemiro Rlj-mos da Gil)
va, Nelson Pereira Rios, Sizem)l1·
rIo, de Paul::t Dias. ,TODOS JULGA
DOS LEGAIS.

CONTRATOS DE

e Cia. Tomada, de Contas, n

-70/251, DCC, Cr$ 30,105,90, adju,I,l
catário: Machado e Cia. TODOS

JULGADOS LEGAIS.

PREiSTACõES DE CONTAS

ResponsáveiS: .iosé W. Cavalcan·

ti, José G. 'Genovez, Acioli D,

Martins, Olga d� Silva Buchele

Ce�ília T2desco, Anézia S. 'Voos

L12cia Maria Ida Sflva, Oscar Na,

zaret Capela, Pedro Torres Mirém

da, Mário Nappi, C:;.lvy de S. Ta,

;vares, Wanderlei dós Santos, Mel'

cicies R. Pacheco, Osmar Oli.vei

ra, OrlandD Graciosa" Sideni ]\Irá·

rio <ta Silva, 'Renato' de ;PaLta,' c.i

JOl'EeJ Éllas Neto, Henrique cT

,F'il�'menô Fontes, Clovis Dias de

Lima,:.Nllton �atisti, �olanda iVL

Dal-Bo Machadep, Elvira L. Fi,'

chei', Maria de Lourdes Leoni

Santí1ia 1\1I. Paladini, Walmor Lp!'1'

zi; Henrique J. F. Fontes, Maria

Es:er l''Iafra, Wanilza 1 Giliolo

WUfO!1 Luz (2), Febrônio Tancre·

do de Oliveira, PEdro A. Rinke'·

,mann, Sir!ei S. Mioli, Clarice Sil,

va Mendt)s, Arlindo Feli�. ('1.os

'Sar'.tos, Sidnei de M. Fuck, Celso

\V.()�� '-upn, Zulma S. da Silva, De

lurcl38 Mejeiros, José J. V. Ro

driç;ws,' Eloisa A da SilvfL, Aosni

Adolfo Vieira, Zita F. Brognoli
(2), Dalva Melo (4),\ Newton I.

Che,ves, Cecília' CordeIro Dut!,:,l"
M2"Ja Zélia G. Gil, Im.da S. pp

retoni, Pedro A. T. Miranda.

'Ton"s JULGÀDOS LE,dAIS.
PREFEITUR.AS MUNICIPAIS

BAT_,ANCOS ANUAIS DO EXEP.,

CíCIO .DE 1969

InteréE:sados: Prefeituras Munici·

pais de: Amranguá, Lebon B,p"

gis, Presidente Nereu,', Quilombo,
Sa12te, Seara, Morro da Fumaça"
Irnqrui, ,Jacinto Machado_, Ip.irs,
Alfredo Wagner, Antônio CarIo,;

Nova Trento, Governador Celso

Ramos, Treze Tílias, ItaiópoUr,
Maraca,iá, Aurora, Piçarras, Pira,

'luba, Potrolá.ndia, São ;:"rancisco

do Sul, Santo Amaro; da Im')p·
ratriz/Major Vieira, 'São Joa,quir'l.
Balne::trio lé1e Camboriu, SaudR'

des, J\hfra, S9.0 João' çio Sul, GuP.-

ramirim, Gravat'al,
I

Rio do Carr

po, Modêlo, Rodeib, Luiz Alve,;,
Garuvn: Sq,..'3R;ESTADOS, PAPA

,QUE A ORIGEM PRESTE OS
ESCLARECIMENTOS APONTA·

DOS Pl!-;LA INSTRUÇÃO.,
ADICIONAL

Interessados: Zilda Nicolich

Silva. JULGADO' LEGAL.
PROR,ROGAÇÃO DE PRAZO PA.'

RA PRESTAÇÕES DE CONTAS
Mazzaralti s'Intere.ssado: Solon

Indeferído.
,PROJETO DE RESOLUÇ:AO N ,n

ConsoUna. normas pertineI?-se R

aplicacil,o de créditos especiais G'l

extr8,ordinários e dá outras pro
vidências. ,

Interessado: Tribunal de Cont8'l
I

' �

,

do Estado. - APROVADO.
PO:P.T.AR,IA DELEGANDO
CO::0:PETÊNCIA
Inte"essados: Secretaria da Fil
zenda - Albano Pereira da CO,;·

ta. ANOTADO.
CONVÊNIOS
Interessados:' Plarneg e Prefeitu,
ra 1\1unicipal de Imbuia. Secreta·'
:í:ta c1 '88úde e Assistência Soaial
e Rec1'2trnia da Educação e Cn),
tUl'à. ,JULGADOS LEGAIS.

!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i,

--, .. f.\n,

Flueianópolis, Quarta·feira,

TemperaJura
em S� 'Joaquim
vai a enos2"

, li tempc I'UtU'l'R mínima regi�ti"pda
na lnadrtj_,�\jf'v de ontem C111, f?ant'l
Catarina ;oi de- dois ;:'1 :'lUS a�ai;:o
de zero no l11L;I1'<;ÍlJio ' de Sã�l

.Ioaquim, ocasíonando f ort e s

geadas em tôda a I'i''"';ião SG?H\llD.

A neve, entretanto, ainda náo ca;�
o que pd:51c::,j, QC��HTCl .

a
, (11l�' !::l "';_; r

momento. segundo notícias proce
dentes daquela cidade. A Iorto

onda de frio que se abate tJb:"�

todo o Estado \ ( mais intensa iI',·

<ii'ea da serra e no extremo :)::"tp,
onde também es!.::\' geando forte·

mente. Nesta Capital à tempe!',,,
tura de 'orlte:n oscilou entre lQ S',

\ "

.J

13' graus acima' de 'zero,

Implantação-
·

,
'

de iRdustdas
atrai' ale aes
Dois 'g!UpOQ rlel1.1ües estão pru·

j')(jll1ws. t',
-

f�er ,um grande in�'?�·;·
tiLnento (;ue, ccntará o,om a parLi.

'" cipação\ ��('ior)ú.r)a do :Eslado d':

$p,p�a C:\ I :"rin8, v l,.anclp a 'impt':1
taçao (lO nov[\s indúsi,rias' \iincll·

Jadas <W conwlexo ('&rboqllím;p,J
para fab, icaçüo ,elo ácido [osf,jr i.

,co ,o a111(>111o fos;;to, A infol'rnaçao
foi pr�sbc1a ha 1 �rdc de ontem, a

.

�"ESTADO pelo "Secretário Ivan

.: \ 'Sc"'úildd os
�. ;:::.

I

repre:<icnl ,lt,s da iY;,epl"JJka, )Cp,-1c
,

l:al, 'Aleri")'i'�, t,evc.rüi:i investir' _g;:':t·.
, ele pa'rte (1'0 flnaneiamento. elas 1 �l'

'ctétriéis: '11,18 serilo il13talafÍas !lO
,

.-

Sul Gle �';'i,lta,-Cat,(ri'üfl c q1.lC �r,.1t1:
-t:xrão C()�;�' \1 .parnc"ÍDa�'áo nni()l'�·,

ria, do Jl;::;1 áclo ele' S3.·r:i�a Catarin;�

e i��CI1JS��e {'om. 'nli_;6�tivos
.

a: <;'J

rel}1 'coiyeclidof;' l),elo GO'lêr'f1_o' '�b

Estado./ç:, SQc'rct::trio Iva:'j;\VIal'()';
IJ à Prc\ldcnte elit· 11lélúsdfai C�lr

boquimw'.1 Cal ::rrncl1f'c, GOIW\ �'I
Danilo ,Mé :11 '!!1egr,', ir ::straraW-Sf'
sattsfEi1.'1�; coní OS' eil13;;cl.in,'elll.O·; •
"mantrdos (,nt3m. r;OlS t'ldo' ;.\�
�'crc�' qiJ'� nm 't 'eve a ICC t-: -:in
1;�VOS -e''''yecn' ,i'Y'An'�" r 'r'�, :T' ,-

��

... 1 ,). _' _15,
l ''I .1 u ,_ ........... l ",,/_'-'

rarC111 ri beu J:líJ0J PLOY;(}-.-�_lOl\:t ..

,elo o c]2sen"oL ill'EJlto "LIa r8:;i,l')
Srtl de :::,. __ La C:tt�,ripa,

trTpyS-=--:::::A
�\<l."Q.l •

�

,
,'g.; Á.bórd:}ci0 o pi'obl:ma da' i}l
dú:::lria

.

tr'xtll cal,:rinense c:or!l; ro .•

laçtlo Ü 011.é\ export;;:�::io, pl'inci1}�'�'
11181'},te r./ 1) � c a�J rccent'3S no�íCH� ...�

divu!g:?'d:,�, pejas qUHü3 Oi_; indtl.�·

t'-io�:"'" r"' ..... te r"\�"'''''r:\ri'''''01)rc:"'
11> h3:�:�,.rn

:..t .UJ.;·;l ,,�
.... �.L'_' ......�--"" -_ •• -.:;

;..... )\�...,.:
! "\\�'8r:jr' r> 'df),cj�,�j (1' "fio' ií11:)�"�

ta�." o�:::�p' :,:n,,_.�t-":
.

te<:-':;s O/dO' �l'�"l'l
_ u .J '-' ...... L.,..;0 "'"v'_..... J .&..:J! .....�, I

à ' S;c;·Z 'JJ�!O
'

�-Iv:u� �'lG':tb� dé� � �1-
rO"\..l ql::! :-.1 :::�V :�D.o'r.ç:ão n::J / sofre

!:'ic )f�[l.r:"_ (_. 1);J.i::�, p2�S 2S cxr-o··('"
"õ,-"s estii" h:'htilS', do 1mp®sto de

.

r;íreulaç"�J c10 Mercf�:lQrias e elo

Imp0:ote S(,;)'re Pro::,LlL'� L;dus·
trh::lli:.;.dcs,

_ T'oliavi::l, Ge:o'icenj ou, o dr;.

gTCSS0 d2 .!.�e(,:Li."SOS externos p ....�()

pkia \i,n m::Jor e mail; acelerado

'desenvolvimento e nestas con'ii·

r;ões, a restrição manGida r>elas
Éstado', Ur.�d.os prejudicará o 'de

sén-;,ol'!lmémt.o elJ nos;:;o par'lUt'

inCiust riat tê:;til, tr:-.::.cndo CO:1: é·

�c.iuências no:c/jvu-s para a arreca

dação, Ms:_; _ac:�dlLamos tambélll

que o Go',êrno Federal tenha C('l;

dicôes íl� fa7.e" c'),n que os no:,:

ll,l:;;�noFnos \ olto]'1 a·l,..--Io; c:a clC)c;;

são, yyois os .iOJ'll<.IlS afLmaln 'í t�t'

o Bl.lf,jl nüo ahJ'(' 'mái) (h c· [1"1'·

ta9§.O de P�'()dl1L�tJ pu �oa
.....
u"; I��il <��

dos Unido>; e ,'<tr:í, tudo l'�H'" qll",

a mel'í�' ':::l 1,t';::tl)' ve,ia 3:úplip(;_:-,
Sl1;:' cntr1 (I'" ,(, ....�"\, .. � �;.;'"' �, C!l"-,,] �:-H"

sidc_'() t;: ::;i'):j.._�r:.:.�_ �i 1:,-1 :·\'(,Lt�-;.

\

. Bom' Retiro
\

alista muitos
eleitores

'l'.� is' de 1.200 novos eleitores" "o·

ram alistados nos, rnunícípíos ,1 J

,D8ú1,Retiro e Alfredo VvagnÜJ_·".dl:
rr;í-\! D',� (�,nú)anha encet ada 'p':'lo, "

'Í'i·lhlnal
.

r�egionaI EÍeitoral.' A icl':
r'0:'maç�\(_" foi prestada'

.. 'pelo
. J1I:z';:

cl:e
"

Direi to de _Bom 'R�q,ro, .

:;tere:;·
cerítando que durante .a campat'l'1�l :. ,

fl)r�'m vi�jtadàs rc:als ele ao ,"r�c;ali·
dados e psrcorr ldos cerca de l�J,!,) I

quilómetros. Informou aínda
'

'lJ�
,;_, dois municípios, através ele

suas 'autortdades, do clero c .!o

prolessorado' atendeu pron:amcnt3
oI convocação 'do Presid�ri'te f 10 ,

FRT;::,:-PCl,ld9 alistados quase toe1"s

Os"clue- eC. Lavam aptJs,

julho de uno

Murilo Mello
vem,' lánçar
livro di'a' 1D

I .'

o jornalista e escritor Murilo

Mt:;lb ,Fj�{lO estará nesta Capital ,

no' .lJróxití;'p dia 1'0, 'a Iim de lar:
� .....� .. t

L

çaI' : sua ;o!;ml;' .. D:safio Brasileiro
'A noite' �clc aútógrâfos será rcalí

zada nÓ! Palá-é'io 'da Rói toria 'd(Í
U'isC", aê�'mpinháua ele cQqu2iul
0fe-t'ccidó;';.os .cónvídados:' Muri,;�J
Mei'l�" FiUio, q'�e é' di�etor da l:�Vj�"
ta . '''M�ncheü?, 'confirmou :;1a tar-
de <:e ,"�rit;:m sua viagem a Santo,

Catarlria '
em expediente dirigido a

Uni'versidac1e,' no qual afirma (71�:�
pr8tC)nde,:"üurante sua :' pcrrrtanên- /:
cia" conh3cer o jl0tenci'l-l turístieo
do 'Estado e' visitar as dependô:]·

. �ias, .�la Ufsc.,",
.

c1s0/l0 var come,ça.r
,I" f '

'

\ .. - \ I

hg�e em ·Santi Catarina'If " ," ,�>,'
'.

, , ,

I '1' /
s t c·

, .

ml�:;�lC a lOJe em ,--pl1 [\ -ii.

télrj"la a Acão Cívico-Social

Aeic'o/170
..

�.
>

canípanha \ idealizacl"l
�

J?('10 III }';':(jr'cíto ,e que contà �Clm

a colabo: ;lção das demais Armas,
'(10�' góv{;l'nos federal. e�;tadual e

municipais e de enti jades pl'i'!cl'

li. i}çtso'/70 tem

,

I

�rf nela CQ1110 '�;sl()gjn ": /\c:j;so / {:

In:tc';qlç:í-�; a campanha- se" çiçsen·
\"ol"erá �lent,'o ,de seis s.ctsn:es eE'·

pec'í1�cos, ' quais., sL'jani: agricultn·
ra' '(I. veLgrin;i;ià;', hil\iorii e s�l;i('le'
t":rnSPOI'fé: '0;J1.lcá:"üo;, "fdi\;ida, I.�

, - I "

e(i,ípnni,bí da, bem·es'tm'·, e\ mora·

dia e ecÍucação l}1Ol'al, &, clvic:}!.
',.0 COl;opol ,Ivan LÜ1hm:es : afl),'

) Ill,oú qui:: a AC1�0170, �I1tc"s J?e-,iui
eb: as ,)U�l:" açues j:i: conquis'"ou
nh1 elo:) ���C1J.S obj<?tivo�i, (pJ@< é a

'illtr"6raçt�o do tôda:3' as: fôrças vi

<jas 'eje S8.nl::t Catarina, para:' !cVô.'i·

(t�� li �'C,é,;1( das popul�: :[;cs
<

_n)ais n2·

"C': ',i Laclp '., 03 m'cll1ílramell' os Li""

'çip. ri'bl'�\i11 para í::lR�' cOl1fliç,ões" (I:�

'\:\eh lYW:�; aüequ�d3s 11 valaI !:::aç:,n
-elo nOTI'"1( ln.

tJc[or:'"'lC'Ú qe'c V:t�;lO;:; õr��08 l'j:':
cst: [) ('" :�lboranclo "tiv::u��()nte lAl'
111 : J ê::: :,O ��8) Aeif,0/70,' A Sccrc-

l'tal'h::! de Educação fornQccu .�trt;S
11'ljl ': excJYlp1ares de :cartill1as pa·
ra· 'e r\l rso prin'lálio o 'cêrca ele

�l';() ca� e; nos, vário!' yolumes
..
(la

Ri'i:0lia de Santa Catarina, Dan·

de;,as e:u Brasil e do Estado, TEa·

po:; o gl()hos' terrestres', l[;lWlmw:
te' :1 Uni':Orsidacle Federill forno

eetí- ('adeÍ'nos, lápis, la;1çou a ,cP.nt·

óanJ"l, para 'a àquisiçclO: de li vrc''J
c.\iél,'-,licos,; enq\lanto',> qJ,le 'os' esle!'
daíl' és der' fRrmácia, 'p bio·químic"
i'à' p'tepa·[;úarr\.· mai� cie' cinco �,:r!
mc,licamentos par� elistribuição
A Secretaria da Sat:c1e, por seu

.ti.l�no" tUl'l1lJem c�locou a elisho
�ir:�o �rande gual).tidade de l11::cÚ·
eamC"lJ.tqs, ,enquanto :,que a: Secre'

.,
taria da ,'Agriel.11tura colocou 1.1 dis·

po�· t','ão ��'mentes, vacina�, meclic a

mcnte):, c· ·1,'i:í.l)Í'osli'cle ", seus ac/rÓ.;G·
r' ;1.\ ,-::�..".. ... ,. �

i:
.' .. "I �,�

m(,�' l1an\ colaboTar 11a3 operà':Ücs,
, Dl, Jtacej:u .Jalubé.m ,a .partici!)h

ção-''', das' Dl ganizaçõ2s financeira,,:

o 1:'·.;:2'E, ERDE; Caixas. Econômica';
Esl; dU31 [�' Fede�al, bem conio' da
Fe:,;;raci:\o··

..

elas Indústrias, Lioll;

\')l1.;I:.I, R�(;_jry Club,J do Departa
menta de'. Estradas , de Rodagem c.

Dirdoria",�lc Obras PúBlicas, e',i,2

u'lt"ima f01'IKCGlldo material parrt ;;

rc CC'l1lJ (lU escolas o outros relJq
ros:

, ·0 14)' 1)a tàlhão ele Caçadores
pO']"' :.;eu 'turno', já reuniu mais m,

30Ó ;'peças' 'do uniformes tingic1'-;:3,
100 japPl1as, 200 lençóls c colch�",
nL ,os cc' bc'rtores, que, muiLo ('rh
IJOUt

\

sojUl1 'usados servirão parr.
atcll(lér i�' populaçáo mals 11'Óccs,
'sit.;.�l::t, cl:luanto que, o Sesi' colo

'. "

CQll à (óposição o veiculo CJl.,p
•

lJe:·tenc�r, :cl.S Pioneirar. Soci:"is' pa
ra ,��ervir :10S trabalhos que se ((',.

s€l..'olve-_;-.q TIn- área ela (�ra�lC:-�\
, ,-

'(_) Cocl,cl:naclor da Aciso/70, Ir:.:,
U'lT1. apélo para que todos colauc·

r,DGl com a campanha, e�1ViancliJ
medicamentos, agasalhos, materia'!

I , I •

,OS( ()lar, ferra'mentas, maçleirá, "l'a'
te'iais Óe con?trução 'o OUt;'C3

utensílio::;- que possam servir DC:';

,obejtiv�s. �da op�r�ção.
.

,

rçderação 'quer banGos
ê�m hor�rio- UnUOr111e

. (
,

.L Fêddraçã.o Nacional elos Ba.r..

cos, já se dirigiu ao Banco Cen·
.. tml, pécÜndo a uniformização ctD

,hora rio, oancario, a ser fixado de
.

acordo, com as caracteristicas dt,

cada regiao. Segundo informoll, c

sr, An:toni� Noronha Guaram,' pre·
sidente da PENA·BAN, aquela fe�!e

\

'ràção defende a diminuição ÜO

(?ipediente . externo' (ao pU1Jlí,',> I
,

,

para apenas 5 hbras nflO só cem:·)

mo(li(]n c8paz de redn;;ir, o� (�Ó.�
tos opc' ;1CÍonais, como, tambéll'
'lev:�nclo 'em conta aspectos re1acic;,
na'd.os com a segunmi;a.

N:ê nG3ma oportumdadu o ,or

Anlchio ]'�oronha Guarani anl\r:·

dou (1 mujan�a d8, FENA·B':AN ;]a·

Cr �(y pj J�'�' 4 O ,L;) �2_:�LJ Ll-:1
,

, '.
,

ta <J, ida das· autoi'idados 1110n" a�'

rias para a capiLal federaL�Expl;_
Cel, ,o presidente da F'ENA':QAN quo

.

com o Banco Centràl e o COil�E:.
,

"

lhb Morietario Nacionál em Bra·
" I '

sília,' não teria sentido que a Fc,:e·

:-aç;)o Naciollai�'dos Bancos (�("m·

tinuasse ,ha Guanabara, 100�ge, por·
tanlo, dI)" centro de' decisões, que
in'.Clressam l;\' toda a rede, lJanc[).

ril:1,

HORÁRIO
A [ixac)o elo expedie.nt;e 'parq IJ

p\ll)!iCO em 5 horas, além ele pro
've'llt' o chamac10 "horanü rsj[�ar�.

: ':".
/

�oi 'iugéricl" clUI ante a re�u�i:.í,')
·:uc of' 1!:w(l'lPi--o<' llJanttveram ,�l1l

B�,qc íliã ('om autonc1acl.::s leclcrais,
l fô P1 (ln diminuir os rISCOS ele ·lS· j

,mitos.

UFSC inicia
seu periodo
de férias

I

De acôndo com o ;çalendc"trio,' €S'.
co,�ar aprovado pela' Comissão ,

e12

En�ino e 'PestlUlsa da' Ui1iv�rsiLl:_;,
de :Eeclerpl de. Santa Catarína," cn
c'erÍ'ar8,rn·se .,.; ontenf cm tôdas os

uhid;cies é c!ursos ,da ursc' n�; 8:,,·
,�

• t 1
'

làs .
T,Elativu3 ao primeiro r.,emc>

tre elo corrente ano.' N'o 'Ciclo (1(:
�' \ I i , ,

nec<ipei'açã9" do Centro do :8":.:,'

dos
-

Básicos' hél'fen\. um" pr ir
"

�, -t�· 14� .'. _

rogaçao para a ,ry.alIzaçuo das pro-
vas de aváíiaç�o" ",de amanhã �;tr)
o día lü. O retôrno às aulas dos

.

alunos, da" Unive1:f'iid<lcb Federal �(c
.' :." . \

d;l.rá 11() �\,dia 3 C.S agôsto, quan)o
devorã.o c'ser iniciados cursos ;)<1.

ra, pov��:: t�rmq.s � (:0 ve��ibura�c1c;' ,i
., .. t

Dufas; vão até
" .

- .

)'. ,

dia 18, nas· .

êscolas de '8 C
�,'

.....
,

,

<'
•

.l\�"aulas "nos e:_,tabelecimcnto3 d.e

'.ensino' clG Est�clo, tanto primá)'i,)
,amo ginásios e' Clclo médio: i!i;u
,::tt9 o (ha '13 j:le julho, fi. cl.ct21'1lli·

nação ó elo Consçlh,o \ Estadual (i1',

Ech;caçã.o, estabdecendo que c,:_:

férias sfLo; agora, d� apena3 qu��:!.
:.;e dias, Isto para atendoi' r:s cc;i

�êllCi�.s ele nôvo cal:ncbrio lel;·

vo,.,fixa,do pelo' Mllllstério Clt, Edu·

cação.
'

'

,

Por- outro lado o Spc,etário dr.
. 'Educação

\
do E�t[',c10; proIc::,spt

JalcÍ-Ír Faustino da SIlva, viaJo! �

PP', final çicsta "emana: para' B;',�
Ulúí/ . a' fIm' de�'nssinar 11:"2-: n:)";')

'co'm'C;nio com o dovéh:110 F'eclerul.
,

.

no "vaIOl; elo quuero milhõos ,(1,"
cruzeiros, A - verba dcstina s:;

;0.r�1-pra ,ele material escolar, coc:
truç'üo e rep;ú:os ele "6SC01<:'3, (\t)

acô: ào com recentd pla,leJame!'to
fEito pela SEC 'o Conselho Esm·

clu,,] ele Educação, para atender �\

tócL:s as regiões catarinenscs,'
, .

'Plano' de
Edqcação:
precisa verba
,.

, ,0 DirdQr elo Dep;),; tamenLo (:,-,.

Cu!: lua' (;a Socc'eLaria de Ed;:c:,l

,'Cito infoll:10l! que aquêk DUiJa.rt'"
1�1�rc�Q' teu1 apenas concllçõe;:. L!�('

n,ics" de colocar em ar;<io o PlarlJ

EstadUal cie Cultur�, !:o inicio (. u

rm5,;imo uno, O Plano ost;í; i'.C:l'}O

�JlaÍJoradd, no momenL�, ma,3 rls

pendorá üniC;::Ulle;ltc) de' \ o�ba ('T·

"�am2ntána cstadual :: da eo18 bo'

;aç[to das pre[�i �U�''1S mllnicipan
poi,s atingirá tedo o Esiad:J, e6�:1
a i1�stalacão de centr 03 cultul'alS

nas' cidac,'es mms rfl1pd:::ta:1tcs llh�
. diversas regiOes ca t:1r ll).enscS,

Associação
de hospila'is
faz reunião

I ,

, ,

A AssociaçãQ Catai�ínsi.1SC (_e

Hospitais, órgão que congreg(1 to·

(Ias' 03 «stabelecill1cntos hoSpitG;'l.·
l'GS elo E:õ1,ado, !11ureou assemb'tn

c::l;-aorcli,':ária para seAta·leira �

sál'!:iclo prÓXImos, A rcuni�o ["Dl

por finali(1acle firmar o ponto d.'

vista da entidade com relo.çüo r\'
asslbl cneiol lll\:cl1ca prest,::;da pp[u';
hos;Jltms cataIimmses. Essa n!aL';,
ria serei rLhatidn" :;psteri8l'mCt'[")
no encontro C1 ..: ..

'

:1 l,:s:Jcmçdo m2p·

ter \ com o coo"denado:' {c ae,sis·

...

(
'/

sseR�bléias deve,rão
"s e( r e "� b'Rlti:S lo 00"6,

, ..

'\
,\

\

Nogueira vê:
previdênCia
{eorganitada "

EsU sendo esperado hoje nesta

Capital o professor R{ó Nogueíru,
membro do Conselho' Atuarial do

Ministério do Trabc.lh�. Vem a.
_

Plo r ianópolis 111(U1tei' contatos C:")111
:.. ci.irigqnL8s do lposc COIn vistas áo::

tralJalllos' de reorganização o pr�,.
cessamento ele dados da prc\'i.,
�lênch estadual, a executado

pela Esag, através de 'convênio a

ser firmado com o Instituto ele
Prcvídôncia do Estado j O 'prfJr,

'- 1,

Nogueira ó catedrá'Jco da Escola
Nacional de Químieê\, Faculda('I�
Nacional c.e, Ciênci::t, Ec�nômici:"
e F2,ct;ld2.de' Nacional ele Filosofia

--,

O Tv1infstro ,1arb
da Educaçüo e Cul'

s Passárin11o:
1 a, 'confirn10u

i':mm os, próximos ,las' a �ssií\a·
tum c\2 convenio c tre a Uniw�r,
3i::;2.c1e FeclCl'al do \ -,nta Ca"tarim
o o Fundo Naciol1[ de Desenvoi
vimsnto da Eeluca' ,'), visa:ido �I

-

aplicação elo regÍm. ele dejicaçã0
cxclusiva para o cd )0 docente drl

Uni'.,e-rsidade, rJ,Ué; '" "as ele smi.ué'.
.

tecnclogia o ele. fOI' laça0 de )1,:(',
f05:'i,Óre3 elo ensino médi-ü,. A '·Co·
ll1issã� PermaI!q,:-!:� >0 ,Témp"o ;c·

tCi:� ruI e Dsdic'açãc Éxclusiva .,':'"
Cope:'ticl2 ._ eil1,Sa,'�a'Cat�rif1R '.i�
!_:;,lal)úou os projetc�', qúe 'fgra1hi
oxami;":.a(los o apro'i:t:::OS pdlos ér·

gãc's c�mpetentes do Ministéc.;')
cu], Educaçáo ê CulL;:-a,

S83undo CO illl}u.'·;icado do' Gab�-',
'neto do 'MinIstro c1MlJás, pas'sa'r:'
11110, a 2.ssil1:üura 1 do convênio, (1'1 r·

se j nos próximos dias 'e além (,p

,!J:neficiar a Univert::idade Fed-wh!
I" , . .

de Sar'lta Catarina, ::t meclUa a�jn,

gi"rá a� Univorsiçlades Federais 'da

Magoas, Ceará, Omo Préto; ·RmpI.
do Pernambuco, Jl{Iarúnpão e J�lr�,
de Fora.

Lima ' dev��d
S-ê:;_' chaI11ado ao Rio ou Ilrasílifl,
[\ iim de ccncrotizal'.a assiníltum
elo convênio, que estabçlece a 'vI'

g{;!lc:a do regime do do
..c1icáção c."

elu:õlva a partir ele hOJe,
I

PORTARIA 223/70
-

,

O pro[e3t::cr João Davii Ferre:·
ra Lmu aó'sinou C"l1t'2m a Porta·

1\, t'

Dopc:�c.lc, do pie 6'cnte � da He,
-

........ ,/'-"'1 "--....�..:� ..f

t.'

rU;JJica" fi "data \ n, reabertul'[�
'-/�, 183 11S"sC111bléias � �islatj 'TlS (Ul

C:l)éll1�fpUl:t, Estadq '. Rio e Goiá:',
c ,::nj o ! (:c""so foi di "ctaflo élind 1

:10. G.oTtórii'ô Costa 3i!va. ;)ois o:,

\ pqeC:":":03 estão co .Iuidos,
. fi. ckmó;-a mi dc( "10 a �2spelto
C::;:,j :::ôn:'o -interpre ,('a co',!'!,o urra

aoees�id.acle do ex .e .YJ!,'� acu·

rodo da 'algUl�� cas ' o (l'.:f: Rodo..
I" .� _ ..

"
,

� \.
�

........

""--....::... "'?

'_ra;�lnCll1S1:ve, prOVl r a '�(1nV00f1'

ção dó Conselho ch ,;egUl'..;;�ça 't,�.

Hospital das.
Clínicas .faz

"
.,

concorr�ncia
\

.

" .

Ficará aberta. aos Interessado-r
até adia' 3,0 ele julho a concorrer.
cía I>úblic;:t para execução, com

financiamel).to,' de parte da cm:",

truçãõ. do Hos0ttal das Clínicas o")

Univer"�idáJe Fec1:ral de Sa]�1 a
Catadna,'" que 'está sendo erguitlo
no, CQI\J'unt'o Universitário <1,1

'I'rindade. Até a mesma data tal):
bém permanecerá aberta a conccr

rêncía 'para o Ior,{eeime1;to, insta

Iaçâo e montagem de equipamen-l
tos naci�l].ais 'é estrangeiros daquelo '

estabeleeimentd, / A � íntormaoâo
,

>

foi prestada 'pela Divisão Adminis· Itrativa' ,do
�

D�part?:mento elo Enge· ,n.ha�'ia di ,Uise,
.

pré'l'eqll�sitos para 1natríeub r;1?1.'
câ�a.' dispiplina 'd,as fases do cid-.:?,

"

dé est�Ié10s básicos� que dever8ó
s'ei' encami.nliaç!os h éomiss§o c1C1

Elj�ino e Pesquisa. para apro,vação.
/ ..

",A P.br,raria 228/70 GS,tabelec: a'l

seguin�es, dil'1cip}inas para o ,8"
, . \

_��md�>s_���t.:e ;lo. Cent�..

c'e .��'1"tudÕ's IJasIcos: . Arpa, cic, GienCla.l·
,Físicas' -"Oálcuio'X, m"ica II" Ge,o

" t- ,,:,,� �,,> �

_, .�
..

rn'et:·i.a 'Ana-lític:i 'I;":<l'nb�(iJdúçJ:fo 11.,
I, -I, • {��i$ ",1 ,'�

G'i,ência 'em' Cor.hpuÜlddr&k G::owc-Í ,

tria Descritiva e. Prática' DesporL:
.

,
�,.'

,- \,

va; Arca ,de Ciênci\lS BiológÍfms -

Morlulogia, Fisioloba, ! ,Bioquí'�:
ca, :Ética, Citologia e Prática De:::·

por'uva; Área de Clência,s Huma·
'nas e' S�éiâis ,_ Estudos BrasHe!·

ras, Intr;üdução 11 Antropologi,H,
Sociólogi�' IJ;, IntrOdução 1.1 Filo,
SOfÚl"O Ética, Introdução à Eco,

110;uia,.·,Estatís'tica I e prá�ica' Dc�'

pO'rÚvÍ1; '�� r.i�!!-lm2l1te, Área ,de M;
tes

.. ,: 'e" 'Eolnunicações _' Por'"u,

g�êq , �I,', Lite'raLura Portuguêsa I,
Datim I,. Linguística' I, Língua És
ti-a:ngeira Modé�na' II . �', -Prática

• I ,"., ! )

Desportiva, , .-

A porta.�ià fixa> também p tot:lI
çle ho:r:a;s·aulas pa;a d\c1a discipir-'

, n�
. ,inttgrante .de' cada uma clf13

áre,es, do Centro de Estuc,rvs B;:í,:l·
!

eos. \
, .,

cionàl.c,
A é�:2l11plo do que aconteceu

lativain�nte a São I 'aula e 1"orn8;.":'
buco; os pr'õcessos' roferente8 ::.'.

Assembléia� da' Guarmlla la) E51:-,

do do, Rio e Goiás cxig_9l11 uma :0'

cisão' dd ,proprio presidente M'í,

dipi sob're ii cOI1veniençia ou 11�
de ser�m adotadas p1:,niçõ,8s mEti-,

severas. Confo�me a orientaçà'l
pr�sid\"mcial" haverlcÍ neces�ic1;:dD

de' convocação do· CSN para 'apr2'
ctar à�g-u,ns processos.

\,

I����-;; .�"""., .._" -= -..",_� 'li
i ! Estamos amplia J ,o :�'_:\dro de Corr.eL"ores I�o�iiiá�,i�:, Se V��;-é1..1
I I casado, com ma' lé 18 anos e menos de 45 lÍnos, desel1\baraçadD, tem I[[1 boa aproser.taçií condução própria"nível f3ecundá�io oü univer"ltá .'
I rio', mora ou po �'morar em, Florianópolis, ,temos um omprêgo fasei·

\ vEtilrtiMEN ;tos d'SUPÊ�tORatS;�;A' Cr$ 20009',OÕ
i

� !

II
"

Procuro a
' '

r,..

f'l I' ,

I I
.

.11 ilBILIÁIUA A. GONZAGA ��/,t·,Ii. ti,ilj �
\ Informações no Jepto( de V =nc�::'.s, à r�ã D.3odoro, 11

I! I 3b.li1ente até o 6.:"1 2 Ge julho.
,�
�� I

..

, '
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