
Síntese do Boletim Geometeorologico ds À:. SEixas Netto

válido até às 23h18m do dia 2 de julho de l!970

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAü ATMOSFERICA
MEDIA: '1014,5 milibares: TEMPERATURA MEDIA:- 15,6°
centígrados: UMIDADE RELATIVA MEDIA: 82',7%; CLl-

mulus - stratus - Tempo médio: Estavel.
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Scrti desenvolvido no pr'�

::imo domingo, na quadra Ó:>

Sociedade Esportrva Bandei
rante, os Primeiro s Jogos
EstGdantis dc Brusque, PlO

movidos pela Com. ssão Mu

nicipal de Esporte:_, DivEl:"

nos 9s,tabclccimcntc, de 0:"

sino fá, se inscrevemm 1'0

cortam 2 onde serão dispu :,3

elas as seguintes .nodálida
des: futebol de cal 1pO, 'b::t ,

qust ebol, tênis Ele campo 'e

mesa, atletismo, volibol �:

futebol de salão, A comíssíto
Cl1cc:rregada da' _)r()m�ç(l8
desportiva estudar, til E�"r:I

ultImando C'3 pre.iarativos.
funcionando ,no p: écÜ'a. eh

Pre�eitura Munícipal.: :

Cêl'ca, de 80 mil ,metro;;;
qua'!ll:ados de solo do' 11m·

níoípin de Xaxim já
I est�\I/

protegídqs contra a ,p,rosJo
phwial. A il1l'iínmÍA;ão

.

foi
"

f t
' Cprestada por, on e "é',a' urn-

punha' de 'Co115cl'vaçflO do :>;0·

lo, <l,cI'csecntal1l.1(), fil"-e técnl

cos Iucais ,��)pcmm alcunçar
muls de 10% da área C�JW·
vada li�ra vês da pro,te/àr,
cem métodos conservaeío

nístas., até o final da. cam

panha. Finuiizu "ii fonte, in

[[unnando que o movimento

educativo - em dois meses

d� íuncíonemcntõ - já apre

::i'entou seus primeiros resul

tados 5atislatúr1us em' mais

d'; 40 mUllÍCÍ'rros do Oesté J:

do Vale' do mo- d·o ,p'eixe.';

dua r'cíxoto Filho ::Jara "CJi:
corr er Ü uma cade. ra da !. L;_

sernbléia Logíslatívu no pl:r
,xnrJo pleito.
.-----_
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locando seu l1OlUe, 10 mus(:'u

f, lTIlÚticilJal, O Legis: .itivo )Yltj•
!licipal ahaV3;> L � requen·
menta do \ :;-eallo, Mar90l1'
dcs Marchctti já U] rcvou 11m

j:'jmcira cliscw,são a Col1CWi'

t..ão do título de Ci adãIJ 1-10·

,:on11i,) de Ihi;',nn: \ Com i�

, ",ncs cl� ill::uic, o SI 'E::luardo
de Lirpa e Silva ;: "mIa "j\'(� ,

'l"l'ú:dmo à l'�t�rva índia do
� .

.

immicíllio e foi p r l11uit.",
mlG� "o pacine.doi:'" do "a·

I

1e do Hajaí.
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eronáutica Iru" I seQuestro· :de ..
, '

Soldados da Aeronautíca . ímpo
dirarn ontem no'Ae"ropoitq', do ,C,'l'

I" , J ,
'

leão o sequestro ds mil Caraye;l)
da Cruzeiro do Sul 'para Havana .. '

,
,

nos Aires, deixou o aeroporto p,'

Ia, manhã, �rece1:.'cn,clo ordem pa: ,(

retornar logo - após seus seques!" ::'

dores terem' rormulado a mU')('11-

,

ça ela !ota' para Cuba.. I\.s aut ;':1,

dades da Aeronáutica metrall-a

rarn os pneus do apar elho quand J
1

\
f,

éstacíonou :

q�l pista do Galeão.
com os quatro sequestradorcs, ;;1

paSS�g'�'iros e sete tripulantes." U
. , ,

.

local, estlWe interditado desde ;, ,_o

últimas horas da manlrã d:; ontein,
com os soldados da Aercnàuttc.,

penetrando no ínteríor do apai:':
, -

lho e dominânclo os sequestraxl;»
res, em número de quatro.

-;

Um dos scquestradorcs súiciêlcn
se no momento em que seria rl,,),
'.

�

I •

I
I�

I
__

•

minado pelos soldados e os, outr��";

'(rês iniciaram' na. tarde ele onten

a depor para as

litar es,
;

,

O avião, (rUe se

, J.; ,

policíanao o. Caravclle,
S0i!1' condições de" vão.

O Sr, Colombo Salles agunl:cJ 1

no Rio de Janeiro uma convccacãe
do Presidente Garrastazu Médici

para a aucU'ência durante a qual
ficai'á decidida a escolha do cnn

didato a Vice-Governador pela
AI ena. Assim que o Partido tive:'
o nome eo Vice marcá'rá dat�' ')2-

,
.

ra 8 homologação elas .candidatu
ras, o que- deverá ocorrer aínd i

ôsto mês. ("Tnvial Variado" -, �;.
gina 4).

seguiram
: '

outro apa

,'VIO Laje, de' Goiás, IogA após o

encontro que manteve com o Che
. 1e_ .do 'Góverno no Palácio do Pi,,!,

-riaíto, ' juntamente com, dirigeni8s
.

a:rel1lS tas _- :
-, ,

' :, .'
, .

: es asiáticos e africanos na dispu
ta.- Disse que jtí é tempo ela ('c"

pa do Mundo converter-se reaI111,':11-

te numa competição mundiái e

não apenas em camI?eonato entr)
a Europa e a América do S,ul.

tt\b8, a ser Injplantaclo por -1\1;)]
grupo ele firll�as, no qual se inC:i'
uma indústria - da AlllmanlJ,t r),::_

cléntEl1 (última- Pl\gina),
"

",.

)
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Jurista :�'diz Que guerra
legal li qui d 8/ ·le·rr o r

- I

o jurista Carlos Alberto DU1�-
E 1100 pc AbrailcllCs, 'úrirmou ,é[U'�
"sàmente por meio de uma irÚ,:'l'
venção armada, ou seja, do �{a'
c': convencionou chamar de "Guer

ra Legal;', os ,paises memb:-(,:';
ela Organização C;03 E s ta cl o s

Americ�nis consc::!,uiriam na 1110-

menta uma adesão de poiscs C'V

mo Cuba e Argélia p,ar& seus 'pl'f'
jctos c1estinâc1,os' a exten'ninar. O";.
atos ele terrorismo que 110S últ'
mcs anos vêm abalando paises (r,

tudJ o munia, principalmEnte [[li

América Latinal',

O terrorismo, seguml0 o jurL�tL',
é uma prática lltehtatóllu U VI _la "

à ,seguranc;a de setes hUI11<JTH'lc",
cujos fatore,s de êxIto t "r.ns('·>,,>
(1em as fronteir as elo Estado CP,

que foram consurnaelOs, E imp, GJ
cindível, portanto, estalJlilecer "o:.

'Eics pa:ça que os g1;>v61'nos, cOO:)-'-
rem 11,0 :::cntJc1o 'ele pl'CVll1U é .0

p�imir o terro:'ismo intemaC';c.
nal.

É óbvIO fIi30U ° jUli::;ta --

que a pre\'enção e reprcssã:J ,I')

terrOl'lsmo devem começar na .i"
risd!ção mterna de cada país,

IQuero que me aqueça
com japona 011 com afelo

,
,

QüC1TI nrio estiver belTI n6asal���,
do nesses d13S de bai:;a tempe1'8-
Lura e chuva fma, re11ltcnte, ya;

.sentIr muito frio, pOIS o invernl)

chegou de ve�'dade, aO que paI c,
ce para flcdr, O sol cO!1tmua a 1:l'

gar seu calor r. Cidade, ��eceita pi'�
ra esquentar :::6 existem dvas: a

j:::)ona elo gclarCla ou o aconchego Estádi,O ,com,eça já
\últimu l':lgiua)
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Música Popular
&Ull'l1sto .Buecrue.
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citÓRIA, GLORINHA',--

'__,..-.---�._�-
.- <

Ja começou a ser rodada, na Capital, a recente gravação da dupla Antó:

nío Adolfo-Tibérjo Gaspar, intitulada, .Glõria, Glorinha., Quem a interpreta,
é claro, é a Brazuca, o conjunto' elo próprio Antônio'Adolfo,

Nunca é demais citar o valor de Antônio Adolfo,. tanto COlTIÓ composi

tal', como instrumentista, Com compositor seu primeiro grande destaque
foi com Sá Thlarina. Como instrumentista sempre foi ele categoria, Desde

o tempo em que atuava 'no famoso Beco das Garrafas, Bem mais tarde, fêz

parte do conjunto que acompanhou Elis Regina a uma excursão pela Europa.
O conjunto se chamava EJis 5 e era composto pelo seguintes músicos" todos

escolhidos a dedo pela cantora: Jurandir 'Meirelles (sax), Roberto Menescal

(guitarra), Wílson das Neves (bateria), Hermes Contesini (contrabaixo) G,

é claro, Antônio Adolfo (piano), Êste mesmo elenco constituiu, mais tarde

o chamado Conjunto .de Roberto Mencscal, qU8 gravou um excelente LP,

onde está, a .üjlterp-retação superbalànqada ,de . "Nanâ", a composição di]

'Moar:vr Santos e Mário Telles. '

Mas Antônio Adolfo só sentiu mesmo realizado, quando formou o seu

próprio conjunto: a Brazuca. Com êste oonjunto êl� conseguiria interpretar
as suas composíções; como as havia concebido. A Brazuca foi ao IV Festival

Internacional 'da Canção e faturou um 20 'lugar, que, na verdaderteve o sabor

dEr 10, 'Juliana deu-lhe grande projeção, A Brazu_�a revelou-se um grande
conjunto. 'Êle mesmo, constitui-se' num show à parte, tirando um balanço

I

fora do comum do seu piano elétrico, uma jóia de instrumento,

Depois elo FIC. saiu um LP do seu conjunto, trazendo "Juliana" e, na

última faixa 'do lado B, uma composição que iria marcar época: 'I'eletema,

Esta.música, na minha opinião, foi um dos, mementos de inspiração .maís
felizes, de Antônio Adolfo, A música tornou-se conhecida em, todo Brasil,

principalmente por ser o tema musical de uma telenovela: "Véu de Noiva",

Eu Doderia falar muita coisa a respeito de Antônio Adolfo, porque é

um pianista e compositor de grande talento, Êle esta presente na telenovell

"Pigmalep070", por exemplo, c_om uma composição qU2 é de arrepiar os

cabelos, E assim vai.

o SOLAR)DO FLAMBOYANT
I 'R A SUA CASA NOVA.

incorporação, constriJção e vendas
"

IMOBILIARIA A.GONZAGA;'i,,·,
, l'

1_
• ! II

registro n274 do ,CRCI·11I região· CREA 10'!regiõc;> n! 2493 .'escritorios: deodoro,ll . fo� 3450
AJUDANDO A CONSTRUIR A NOVA CAPITAL

Voltando � falar em "Glória,' Glorinha",.eu devo dizer a vocês que tenh':)
uma gravaGão desta música, em fita, Fi_?; a gravação, diretamente do pro·

grama "Chico Anísio Especial", que é apres::ntado pela TV, E, confesso :l

vocês que é diferente da que foi lancada .em disco, Em pequenos detalhes,

é claro, O dos metais, por exemplo, Na gravação que eU fiz, êles não apare

cem, dando muito 111a.is- destaque ao jolt de AntôniQ AdolfO, ao piano,. Tôdas
as l11isuras dos metais que aparecem na

I

graváção que foi lançada, não pa·

recem na que eu fiz, onde Antônio Adolfo faz tudo' no seu piano elétrico,

Glória, Glorinha foi uma m(;sica que me agra,dou muito, desde o ins·

tante que a ouvi pela primeira vez. Melodia bancanérrima, letra muito bem

bolada de Tibério Gaspar, enfim, uma mi:sica fEita sob medida para,agradar,
A let:ra:

"Flashes piscando, -

Luzes brilhando, .'
Ro�a de gente, roda, 'J

Mundo confuso,
'

'É '0 para-fuso,
Moda de gente, moda.
Pôse 'espontânea, foto instantânea,
Reveía o riso e a rosa,

Glória, Glorinha, doce caminha

E no meu peito pousa'!
.

"Danço contente
Entre essa gente"
Que se colore em flash.

Que' se distorce,
'

Que se contorce,
.

Como um 1'01)0 se meche
Carro na'. pista,

-

1

Até a vista,
"

Carrega o seu talvez,
Glória, Glorinha,
Salve railí.ha, ' •

".4' . Até a outra vez,,'." 1 .

Obs,::' CU:I�do vocês ouvirem� a música,,' não se esqueçam qe "prestar
atencão 'ao bala,n:-,o de Antônio 'Adolfo a0 piano, principalmente entre um<�

'estrofe é ,outr'a.! Só'.. F,

rp::-��',-'���--=� - .�-�'�_:__= �-
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CINEMA
,

SÃO ,J:üSÉ

15 - 19,45 - 21h45m

Patrick Bedford _ Sandy Dennls

SUBINDO POR ONDE SE DESCE

Censura fj anos
" <.1,'

J{ITZ

17 - 19,4ii _ 21h45m

Steve McQueen - Faye Dunaway
J

CROWN, O MAGNfF,ICO
Censura 13 anos

CORAL

15 - 20 _ 22h

Jason Robards Jr,

Jonos _. Joan FOl1taine

\
SUAVE É .A NOITE'

Jennifer

Censura 14· anos

RQXY

14 _ 20h

Programa Duplo ,

Clm\dia Cardinalle

UMA ROSA PARA TODOS_

Chuck Connors' _:
.

Pameli Davi

o COVARDE

Censura '13 anos

, GLÓRIA

17 - 20h

Lloyd Bridges,'

FORTALEZA DO INFERNO

Censu�a 14 anos.

RAJA

20h'
. ,

.
,

Gq,ry Grattt - Audrey!HepQurn,

CHARADA

,;:l Çe)1E!tm�
I ",""�'-t.$.:..j, �._'��_............

,SÃO Linz·

2011 .'

Pejro Paulo Hatheyer __:__.Jacque1ill·;

ryrna "

AMOR NA SELVA

C,nsu!:.l 5 anos"

,,'._---

TV COLIGADAS CANAL :l

16hOO - Clllbe da Cri.ança
lGh30in -- Cin� Deseu)los,

16h�5m _ As Aventuras, de Rir!

Til1 'T in - :)?ilrr;e
17h1:':m _ Os T�ês Pate1as - Filme

1'71130m - Mun�eres em Vang-Uftl'U,l
18h:JOm - Santa Catarina 2 J\lrinutn�

13h35m - Jeannie é mn gênio
Filme
19h,15m __:__ Te.le Jornal Hering
19'J?5m - Pigmaliã.o ';0 '-- Novela

20�)C.5m _ Santa Gatàriha 2 Minutos.-
.2011JO - Mister, Shaw ,Topo Gigio
_

-,
!VIusical I

2111lOm _ Santa ,Catarina '2 Minuto"
. I

"

21111.5m -'- Irmãos· Coragem
,Novela

21h45m - -Repórter Ç;arCia
22hOO' - Verão Vel1melho -- Novela

221130m - Santa Catarina 2 Minuto':>

TV PIRATINI CANAL 5

18h20111

'18h50m

Zorra - Filmé
João Juca' Júnior

Novela
, 19h35m _' Diário de Notícias

20h55m - Alô. " Bibi

221110m -- O Rei dos Ladrões

Filme

.' ,

J '

Zury Machado
�-�� __ ...�_ r"'·-

� ':= :rr'J\l1IT.::r.=>;:t_l'��.$:.r..�õ::'::�;;.:: �:':' 'CI-%;,�"'!�.

,i

* * *

I

. !ti.Fcmos informndos qu i, corri .,1 '",,�
absoluto êxito, foram expostas, na

1 a SACI, as 1113;I18S �ollfecç:)tri "

águia, ua cidade de Criciuma. ',':

f,
,::/ ,

,i�

LOQO mais �lS J9-1l()r:is, no

Santacàtar.ina Country C1LJ�. eh::.'
se-á a cerimônia do' .cnsamc.ito do?
Eleonora 'Du'ce São Thi�I?\O e A -

gel Bagado, Após a bê.ição do e3-;

sarnento, os noivos e fJn1ili,L'�S ho

nenageiarn os convidhdos, com

elegante jantar.

o ca .ror Aaosrinho dos San-
tos nílS')'1) o Ji'll-dc-s::ma);:I em

.

pn'is':) ,cír.I:lc!�, eí d-u _

e.jtr-visrn na

TV Cuiuua * No bar elo Oscar
P�1:1C'�, no í,:ti:l10 s:'lbad:'l,' noite
t"él!lruihl, casa cheia de ('ente ho-,
nit; ',� ,�le?a ire, uisuue n;s m-sas,

mas tudo isso era l�loti';o d1'118i
,K3' cI�' HCl,,'pcr:1tnrn na cij'1d' ...� O�

R�iJnr C+'sl ino S::tCI1t?t prepara-s
para '�5lÍÇl viacem a Bu�:íos' Aires,
anele fará nalestra na Universida-
'd' d2,Ro,<;_.'Írio *' OL1�ll1 resolveu

r.1"i'i�:· rI' us:l'!' gravata .borbo'eta.
r-'i (1' D:', J�:;!()h Nncuí c íiiz aos

arniaos quo:' são d; bo-n V{)sto, a,'
f!-ravat:1!\ ccrnorldas e 1,n"5(1s, lail

ç[l�T)rntó d-i 'Pj[:'l'n'. Gn,'dí I *; V ';:1'
Fisçjwl', Miss BrAsil fi9 e n ad'�n
�ac1o N,IS�)i: I CalJ1pOS, tfln�bél11 :��"
tlyeram na 'h13uguraçi'ío do R,"s!:,m-,
r;l '('- Cand�'àbro, t.::íbndo, )\:1 ('1-

Jn�Le di' B.\)m'cnnu,
.

* * *

"* :!: * Está marcada para o proxi-
mo sibado. à� ,ii, horas 11'1 C�'l-:,; I

péla eb" C ',16"j0 Coracão dé' l�ollc;; ':

a cerili)t'llij do cnsa-nento d � 1\11, ,,'
ri éa Taulois e Casimi-o P;;;·eira,

' ,

Os noivos receberão cumprirnen- '",

tos r a rf','�cnç:10 no Saatacatari .a i.:

Ccuntry Club.

N0s informa a Svcrctarin do
Clube D,'J7e de Agô�h (I!I', IlO

próximo sábado, 1�:1 S'd� '13J!)1e;j
ri�, aco\tcc(!'rá elciçâo dh uarotn

rnf s (Le i q:1 ho, (',]1 a.; i !TI nd a r��, i50
" eh içante. .,

" �* * *

Se o l�lr:'Q for rel�iiva'l1ente'·:"'I,
bom, acreditalllos qu,?, s,'tbado, o � !

, .... T

'Sp--,hOI' S'IOlllf> IQ1\� S .10"1" Pll1 1�....,. . ..... " �.._, ..J. .'\' I .... , .
.. .

I
I, ,

Isua cnS1 (C ver<l 'f: J. var rC'c� )(�r d
cwwicbd.-;s p3r.3 uma chu' rasCJd:1, I

,
I

Os c')'lfCl:tj'.'Ci� ô'libus de fll� I
!'ismo Hu,1-"1"1nn '�stgo levando p;l�:1 .

í':1 o P�II';:(Tnai, mnl excursão cGn'!,!,
, I

r
l

• J ffi está de volta de São Pau
lO. (,0!11. ·seu carro zero, o bom

p:-t:lido IV3il Rabe,

. "W"".I.
O '1°, ConQresso d�' T3beliães

Br:lsikiros, a s';' realizar no Rio,

est,:J ,Ç9Jn 01ta Tll,:l':cada �nr� o mês,
cf::,. s�tcl1lbro prQxlmo vindouro .. Proferiu palestra. e"1 r(,C'211Ic

-j'mtar, 1';0 Rotmy CJ.lIne Fl�yi'1)1(l
r,;)lis-L�st�, (l S;'cretc'1 ío dó PT /\

'Ml�(;, 'Engenheir:o CkOllCS Ba,I,'s,

Informa·nos o s�nhor M!lu-
1'0 Rc§!is. J'el�lçJeS púb ieas do L1-

!mo Tflt� Clube, (1u�, cO".tinua 'au-.

.

j !. �Jent{l"dn' diil ,1 di.a o nú,n:::rÓ c1':',
associados do' 1.TC,

* * :{:

Tamh,:5:'n Chgol,W31n;} at�n-

çfl:l. com C8SaC(lS c balinhas de

\!-"!'lli7, ci"cuIa eh nela cicIade, os' 1

1i;:d"s fm;foSé Cl'isli 'a ela Si;wipJ
t

!\ssi� e Mui'l Jos� Sa'11cs,

Deputndos Ped!'o Clli 1 e

r,'a, 'risco Gn l?inni, Presid:- te e

��("'et(:"í'{l. ,--,�-prti'!:1"leilt? <11 A<;�
,-'l1hl�i'1 L"�ishtiv:1 e8 'li ní8m

'afi llJ1"do qu' <1 11'Uc!J-ca 1'8Qj o

nOiU)'pa',1cio (b Poel�r l�g.isl::t(ivo
S�lá' em s:tembm IJróxiino' ..,i 1-

d,�lIi'O,'
':/

1..'

o PENSAMENTO DO DIA:

"(Js ni'lre,; i imi_gos são loS que
ad3ud'em semPí!">'

,
"

* :!: *

Po'r falarmos 'no LTC, ll�O V(lé
. , I1lrs di, ulgar, illO,S já ouvimos rll�

'l11í'res de ('1I�':11
. s�'r-(J � "nV:1

.- .. �-

,sip"cté' do L;lno� I"t, Cube, A]iJs.
muiw bem esco�hido.

* * *
I 'L,

\
.

"

,I

.'

, ,

\

/

paJ!"�"ens
florianó-p'o.lis, .

O 1� condomínio' em
em 8 dia's',·5-0% vendi

v

• , jI",.",!f

estil,o
o.

, ..
y

{(\u,ito obrigado!

�. C+b_

�r'Sawe-lãrl�
CF<:CI N.o 1066

, .
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U L::'l,\UU, 1 Ioriauópolis, lJUill(:t-kilil, 2 lk julho de 1970 -- Fíg. 3
I

Qperação, Cen10péia vê
contas, dos municípios
o .cÍele�ado elo T ribunal de'

Captas ela União (,)111 Santn Cata-.
rina, Sr. Laélio Ferreira de M;!lIo,
confi 1'1110U para qentro em -breve

14J início ela ' Q:_lm'oçiio C';l'lton(>la
C'1Tí Santa Catari "a, .cujos princi
pais oh_i�tivos s50 a de fiscal izar
ill !Ot'O e verificar a boa, anlicacão
çlns d�l1t'iros ,"úhli�')s: co' scicn
tizar os administradores S 11",� as

su'ts r()soons�bil idades e chamar
lhes a atenção ai miss,:íf) constitu
cional do Tribu ial d: Contas" aler
tando.os r-ara a direito que' têm
todos' os �ieladãos d s

-

representar I

ca�tra dos desmandbs da jidmir is.
tracão nública e contra os abusos

c1ofpoder.
'

!; �

;- ,
'.

� Op"ração C�lltopéh foi id�a

]�qda durante, o s!7\!undo e lcontro
:le �de'lf.'crados do Ti ibunal' ele ,Con

t?S� ,re�Ú7<)�0 e�;l'�B'''��'! ia' ,'�:::, ,S'1Ift "
prOgram8cao t�:,' rqrnt"r' c')t:1fl,d�n.
cia,l, 'terido 'em ,;.'Íst,g n'1�', SÓlho .. t�

d'et�rrriillados\ .lll'L!ni:-;piàs �s:Fão;
ati�?idos" 'al'l€ 8' inl'-:>oss!bilidade
(le�est€nder a' can1"'a lha -' 'a' !2c1as,
�

, �III
_ 1 ,

':I:
-

(

gS'fOlllunas. ' .
,

" ; ,i) ,.

, .Em Santa Cat"'I'illa,n� "':ilirll10S
s\:.�;ão realizados,d'llra,�ie 15'dias �
de:isurprêsa, se'11 ,�viso pré"'io cios

ifhIriic{pios a serf''''l "iiitaclos, ,

_ ; , I.
I

\ �egundo o �r, :.La,éLio ,
'ferr2i,"u ,

óe�Mello, a Ooel'��ão C,eÍltopiúa
vis)rá também 'a ,,0 rie r-I!ar O�, prefei '

tos; sôbre a <J!1licação" (1as, verbas
fed�l'ais, em obDc1iêricia. à le�isla
c'ã� ,en� viQ:or. Essa I�f!islac�o -Obl r-",

5l - -) ,

gafio� administl:adqrf;s a olÇl :,:,j[ll'
,-:t,

A

os �governos, sem ° que J1'10 flcde-
rãl'receber as o'uotãs', d'sti 'adas'
p.e' Govêrn,o F�ClGr�i.· COIl1 essa

.

1.

medida � 'prosseguiu evita-se
que

I

o que a.ites. era comum: , dé
term i adas !")ref;.-itos recebiam (ls
quojas .do Fundá de f;laltiti!1açilo
dos Mu bí�'i[)s c elas elarn PU'Vf'T
rizadas através ele acôrdos pol 'ti
cos ou usavam o dinheiro n'ara Oíl

/)8r (JS sr-rvicis h(h\; e'11 "hr�silia
p-Ios chariados "t.atàdorcs de
r-roc-ssr s", elemeritris e-icarrecri
dos d- tratar ela' ib-ração das vrr
bas, PCI;1 nova t lr-\Tislaç'50, () Go
vêr-io. f'xi�e planejamento para a

apl icacão elos recui sos. obriaando
que 20% do Fundo de Partici'1a
ção s'.ia'11 Cl�licados no setor ed�!
cacional. 10% no saieameuto c'e

""01'51, ,nl'1ra ,(r'sn�S<lS 'ele 'canifal. k
NQV'\ FrtOSPFL<\

.

;'
, o 'SI:.' Ltélio F?rrrFa dI' Me'T0

a(i"m:�u (lue o 'Tribll':'al di' Co '1hs
-

,,� �. . l

(IJ União, <der:tro' clt' slla nova fJ-
l"sC\fia cle \iscçtli�a'C'�o.\ vi l)la oh0,;
clec�mdo ,CI;ité" ;'c\s SLl8V�S �,ned:iln(l
glÇOS, �u� "'uit3" VP7�S riin S�lr
ti'l!1l .os ehtos ,d�s�lados, Em ,,,i'<l�
tR ,d isso' fài eX-�i"di'd'a �'a Resoluçãq

, n°, 9,0 -----, �Or "';.ii�os ma! 'r�çebicta
- f\�� ,d�tf!'.hipa �I)!é"ios de SllS-

�

pe 'sãp d1S auotas em váí'ios casos
,

pril1;Ci;)alme 1te no tocaqte às (E:i�
r.e�[ls' 'd� éó 'tr<llaç,�O, de riessOi{j',
ou\}"do S� COll'nrOva fi 'sua clesne�
c'ssi,(hde,� ,,' ,',,'
A I fPTA ','AOS' NOVOS

I

O 'cH��ado dr' 'TI il�u"al d':!
C,-í;ltas ela- II n ião fG; 'um 'al::'1 ta 'Ian'�'
(lnvos' �'ref:'i't[)$, ',lenibra'1c1o-ós· {1lI�;
se �-Çlrve 'rL1r� ;:10 asstul,'il;"111, s�Lt�
p'llstcs erlCo,ntraral�l,'- ,ih'efiulari:ch';.
doS, ccmllnictu':ll� o Fato" áO 'TC
que ê�L' tOll)ará, inl:,cfiatai:llent� as

p:-o\iidê ,das cabiwis. '"

,CAMltLI LIMITADA
, �Rua Saldanha' 'Mar�p:.ho, 97 � E�q. Araujo Figuel'edo�' 9 FOllé

Florianópolis ,,' Santa' Catarina
, Revep,pedort;S autorizados da "SP�RRY, 'RAND �DO :a�tLs-n.. : SIA.

,

� ; 'DivisãQ , REMINGTON '

"

'

\Agentes e �evendedores ExcluSivo da CIMPRO _' SHARP

;Revendedores Exclusivos dQs' Móveis de �ço SILVEIRA
'iMáquipas de, escrever manuais e elétricas '

';Máquinas de sOl;naz:' tTIanUais e elétricas
- tlJ,lcula,dor",s mec?nica� '� eletrônicas com fit'1-'buplica,dores a Alcool, Tirita e Gelatina'
'Maquinas OF,:P.Set e' Foto�oPi�d�ras "

,

,

"

'Arquiyos, cofres; fiohários, .Kardex, est��tes, mesas til 'Portas fOfl es
'Càrteiras escolares; cartefras universitárias, cafielras -mdustnais
'f\'1óveis estofados -:- POltr�nas, ,Ca0eiras, 'Banc:.>,? e Cqnjuntos
.Máquinas de' contabilIdade ASCOTA

" ,'"
, j.\!IUltiP!iéadora ASCOTA '.

,

" CADERNOS JUVENTUDE,-

Brochúras _ Espirais em Arame ou Plásticos
_ ICAL _ LACr _ Latonados _ Cr�mados

Isqueiros: Com uma e duas rodas
ICALEX (Automáticos)'

ICAL _ Indústria e Comércio Auxiliadora Ltda:
Rua, Coelho Netto, 160/170 _L Fdnes 349 e 361

Cx Postal 137 � Telei. rCAL _ Rio do Sul :_ S ç.

LOBO & DAUSSEN CIA'. LTDA�
'. '; COMÉRCIO' DE AUTOMóVEIS E OFICINA
VENDE - TROCA _ ,fINANCIA _ PONTO OERTO

'

-

PARA BOM NEGóCIO
TEMOS PARA VENDA:

'
,

D
'

"
.

,
. K. ,YV.. Vemaget ,

,. , : , ,ano 1967
Rarinanghia .' ; :

'

ano .1966
:Esplanada � , , ano 1968
Aéro WillYil , : ano 1963
Atiro W11lr'1 ".,., , .. , '" ano 1962
COres1 Lmw (4 portas Bran('c') , ,.

:Rua Dr. F'Lilvi9 Adduci, n. 91:.2 -- lt::1heit,.).,

,

Ivo nomeia
coordenaduf
de 'educação
O Governador Ivo Silveira .1.,'

sinou ato na Pasta da Educação,
nomeando o' professor Sidnei P,.,

checo, licenciado em História pe· I

la Faculdade de' FIlosofia, Cíênc.a.s
e Letr as ela Unívers ...". ele Fec18:'<l1
ele Santa Catarina, Vara o ca pgn
de Coordenador da 3a Coordena
'daria Regional, com séde 'em !::" >

ciúma. Em outro ato, o Governa
dor do Estado nomeou o Sr: Wal
mor Costa Dutra, Bacharel, em

Administração, 'para o cargo de

Diretor da Divisão Administrativa
da 3a, S>0rdenadoria Regional ele

$dt�caeão, em Criciúma.
','r�'�-' "'. ��-... ,

,
-

�

':, () DepartameI;to Autôpomo' d'2
Tu,Fismo � D'eatur - vai reunir 11"

, p_róximq, dia 8, l)e,sta Capital" co,

pr�Jei-tos de'Piratuba, Águas ,:"

Chapecó, Gravatal e Santo AÍTIa::o
da _Imperatriz, considerados esta,'1'
cias hidro·rpinerais pela lei, cm:'·

plementar Í10 1 de 19 de junho (p'

i�6tl, do -Go_vêrno Estadual"
, 'D conclave terá como ob jetiv') f'

I!,"-(' 'ementarão' e a organização L:�'
;��/ :.p:"íns _ turístIcas naque}as ')
caliãades,

R' 'f.f\:'fl�'n�t>� lJa�li
"

,

" L·'!' U. lU (JJ1- .� i"d

J'�c�be[· ·

f bterial' h ie
elo, P ('('.

Avicultores
�.. ,'- " '

vêem �umfn:o

volt:me da produção de seus 8Vi.

cultores, a fim de responderem a

crescente demanda' de frangosl elr
corte, pelo mercado oonsumido:

',I

Escola ,de Dprendizes arinhelros.:'�
promove ,PrimeirD Semana du tív:tQ

.. �

-� �
I '

I, !�
eÓc, ,,--:.�',:! r � r

orientados r�9r, pro ,fessôres de I)?0 l··
, tuguês, alérri . de visjta's ao museu

e bibliotecas, .dn' CGléiió' c.a,tar��l�n.
se a bIbliotec1a dO: Colégi6 ;,C.o�a'(''ú,)
de Jesus e ao lVILí�?u ,ue !: h�]T.í.
jà, possibilitando LJr!1 intérd\.!11!;io,
('1]11 ural com entidades

Pi Escola de 'Aprendizes, Marr
i nheíros de Santa Catarína e'�L;_
reauzando a 'Primeira Semana (lI)

como fontes de. sabedoria e c',,·
tura.

A programação da Semana (II)
Livro. abrange sessões solenes c

coníerêricías dos professores' Eva"
00 Pauli, Vitor. Peluso Júnior e r(·

Livro, objetivando , dar aos' seus

grumetes unentação e 'incentivo �1�l
escolha c leitura de- boas Ob101--;, , lestino e debat P"Sachet; aulas

,

IJjarnnlm, dá Inic ,o' ao y;rai" r Jnci�unento
_',_'_, ------���----------�--���------�
o Capitúo, dGS Portos de San:J.

Catarina, Comandante LBció É'er�'
Maia, informou que será efetua�/)
durante o corrente mês o prl'fç>·
rencialm�nte papa a Marinha' Bra
sileira, referente ao ano de 1970.

t,m;, .. _ os qUe) preencherem os �L

guiHtes requisitos:
a)' tiverem um ano de exerci

cio nas profissões para as cftlÇ'I:�
se matricularam na Capitania du,

Portos;

las técnicc-pro :�tlsion�1is C011<'2':·

nentes às ativIdade�( navais:
c) tiverem 'pelo menos t,rI:-'

anos de atívidades escoteirasj co

mo escoteiro do mar;
Os' jovens: ela classe' de 1952 C!th

verão se apresentar' nesse períó}Q 'b) tiverem exercício," pelo pra-
na Capitania dos Portos, rrrúnido., zo ele UP1' ano, em atividades lt'r-,
de seus Certificados Cle AlisLanwl!' nico,profissióna'is em 'bases, fá111 '.

to Militar. - ., cas, �c;{ntr'ps' de reparás ou r,l'.

S8gundo a mesma font.e, S(j;'Ü-l :, � .con�'t.ruçEto naval, Rstaleiros, j-):>m
\ ,�, -

- pI'2�el'enéiados p"ra' a, l\�arjnha 0'[ ,,' 'CO,Jr,o os que e�tiveJ;em matr-iqu\l

'ci) estiverem i�scriLos em :;�

soe lf\Ç'Õ:S de pesca S{ll:)}:n�"!'inâ' ,_\�
gist)'ílelas nas Çapit'anias dós Por·
tos e que éonta rem pelo mono'

três anos 0e ativfc1acle regular n,",

sas associnçõüs. •

:1

melhor Q cli-

V "\ p'ode arloveitarocc "
'

. . d aasto dia riO.
nl1elrlnho o,.,

eriência.
Faça uma exp Caixa Eco-

trocados na '

DerositÇ oS <

tudo co;m che-
. E taduil\ e pague "

nôm\ca s ( (d s esas miúd'as.,
l'l.Ie. mesmo aS e P d'nlleirinho ren-
,\ ' omo seu I .

Você vera c
,,'e '1\11' empres-

d rrecIScl[,(J c

\
de mais (�ql.lan o. con\�ecido do, pesSO:l
timo, vo'ce F.'t ser a '"

LIa Caixa) .. '

te Ati·na\, a

\ d" acn .

Dispon 1a
.

U b
, ,: 'ri par�

.' Estâdua\ tOI cita0, (

Econlll1l1CU ,

I
S'

" os catartnense ..
vir a tOlOS "

(
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W,·'I'II "

• �1 .. I) ,. � '\

'i!,,'l'" l'
'Jo./loe-'!

t, lemasro 'TRIVIAL VARIADO:

, I
i

'9,

Marcâlo Mzdelros, filho,,
, :;.. Em .meío ao progl'ess�' experímentado

" '

pon lWSS� cidade nos últimos anos;' tememos-
I

,

'I1I� 'passe por cima de problemas que sur-

,gem paralelamente, Sabemos das enormes

difl:.:uld:tdcs de Florianúpolís, em estahelc-
í:

ccr um planejamento urbano, ad cquado à ,

SU;;l conformação de cidade antiga. Os pro
blcmas de tráfego são àqueles que mais
tão a I I d f

' -" .

"'
'

es .ao a mcomoc ar, :! orma. progressiva e

Á tr- inevitável, l\luitos\ dêsscs nroblcll13S se' eu-
,

- ,

contram �á em fase de equacíonaménto, .cu-
j'l (bn�ra se 'encontra Justamente nas dis

,f;�uldadrs conhecidas, A ligação entre a

IHn 'e o Conti lente é problema que se .co

I�a na li'lha de frente, nuis se sabe ,'!IIC
circulam �ela PO'1te lIercílio Luz, ,diàda-

i mas: dc,;,cm, ser enfrentados' com sim'plid.:
dade, Nossa obrigação, aliás', é a de nos
comunicar com o público, e vice-versa",
lia muito se aboliu o neruostlscimo da '1110-

dcr�a im�l'ensa brasileira, numa adapta
ção aos tcm,::'os (IUC mudam. Florianópolis,
da mesma íorma; precisa se atualizar com

referência à solução de seus problemas ur

banos. O escoamento do tráíego, ai Ida não

atingiu o que reclama o por� da cidade.

'Não que seja i icompetência 'e culpa CX�

clusiva das autoridades encarregadas "do
trânsito. ��is à 'deficiência do aparclhamen
to .se aliam os problemas urbanos e vá, ios

como também, cm muitos casos, a ausên-

cia de colaboração do próprio público.
Muitas \êzcs: constamos espantados a total

Incompreensão até nos pedestres para com

as autoridades e regras 'do trânsito.
Em algumas artérias de nossa cidade,

eS�l'eitas e afu�i1adas, a�leSal' da � proibição

- éoritidos nestn �l'itica construtiva, 1):; é QU3
existem, .não se comparam nem de Ionge
20 exagêro dos que !)CIlS:lIn Estar burlando

os fiscais, quando em verdade estão' pre
judicando a cidade.

UM POUCO DE SOLID.-\O
f

Perdido e indefeso na cidade estranha, entro num bar, imnelido pela r
falta de imaginação. Poucas' nessoas conversam nas mesas esoalhadas. São

\' r
pessoas que eu �unca vi, mas com as quais poderia e'stabelcl:er alguma re- 'Ilação de amizade, não Iôsse a barreira da' incomunicabilidade que nos sepa
ra terrivelmente. Não estou sendo despercebido, tenho certeza disto. Afinal
sou alguém. Em uma da, mesas há de ter ocorrido a pergunta: "Quem será

àquêle homem solitário, que lê -calmarnente Q seu jornal"? Na' realidade,
não cheçuei a assimilar o que estava lendo, pois meu rrensamento

distante, junto de quem faz por IU,.erccê-lo., -,'
O garçom me serve um uísque nuro, cC'J_} gêlo, que vou engolindo pou-

co a pouco, S-:1l1 muita vontade, mas que me 3 j uda, bem ou mal, a passar
o tempo até a hora em c: ue terei de entrar no quarto solitário do hotel onde
passarei a noite. A sensação é do mais �'uro abandono. As batatinhas fritas,
que acompanham o uísque são duras como nedra e, além do mais, estão ge
ladas. Rejeito-as sem -cc ntemplação. ,Os garçons são i icorn-ietentes, COt11P

posso deduzir !10I' não i erern . substituído meu cinzeiro onde jazem quatro
tocos de cigarros apaga: os, que exalam um desagradável perfume. �

Faz f�'iCl na rua e
í ambém chove. o mesmo acontecendo com minha

a'ma, onde tambél;l cho 'e e faz f tio. Súbitaínenre �con�tato que .pt9u com

saudade. Saudade. aliás. é hoi- u.na palavra que se i icorpórou assiduamen
te ao meu vocabuLíri J d , cotidino, que ele restü tem andado cheip de pala-
vras novas, a maioria ells quais ainda Inão tive 6�lortunidac!e de empregar
!l,as minhas crônicas, Nr::> !lOf' fa'ta dô sentiment(), 'talvez por fa:ta de C0111-,

petê\lCiq. ,Para cO'lsôlo' ft"eu, pqrém, elas ,existem no interior de mim e �ó eu
'. '

•• •

....
� '..J • J � ,

,I 'S::I o nuanto signlflcam:·" ! ' , ,
'

, ,', , '

",
I Os poucos freguêsel do bar começa'11 a d�bandar e mhha solidão r'au- : I,

],atÍ:la!l1ent� se compl::-ta. A!1t�s só do ou:! "1al�a:-om';3:1had::>, é o pensamen- Itó que me acoiTe, num ,11')J�lento de du\'idosa -i �s';i:'adío" As::ora acabou eh ,
,> - ,

e"tràr um home:l1 se111i, ;]1'íbri::19,ádo, a[ivc'ando na façe ca:�sad:l a máscara'
d:l falsa alc!lria dos bê1 ádos, Procura mostrar-se 'íntimo elos garçons qu.e,
às escondidas, batem.:lil1; nos óutros, em soliàária manifestação de iac6':u_9-
dD nor aquela presenca dcs:lgradClvel. Um chone mal tirado satisfaz' a sSde
do [mbeci: que -se vai'>sem da"{' gorgeta. As batãtLlhas estão realmer;.t� Íat.::a-

gáv;?is. ,

, ',Mais um cigarro q;!éirna à;-�ê,a 110., cÍ'lzeiro. !lois a, ,!C!ntad: de fumar é ,

nC'nhuma. enquanto que o hábito de acender cadi cigarro 'se faz ass3ssóriO'

I
indispensável da mi lha s::>lidão.- Outros muitos fumarei até recolherme �];O

quarto do hotel. Proqm,rej conciliar o sono que não tárclará a chegar, pois
_

as fadi:_,as d() ,dia. m'C� fa ão adol:l1eCeI' re'ativamente cedo. Vou cleixa�' CO[-

-, rer as horas, deitar e' rolar, à csfleI'a da manhã cio outro dia na certeza 'ele

( ?�e _o l1l_ila1?:e ?? r�en�ontro tornará melhores os momeiltos

I
Ja llao tao soo !,.l nao tao indefeso, já não t�o perdido C01110

,

'1,'
labilÍ:1to da cidad" estr::mha.

YWS-GC'lERNADOR trecho, de asfalto da ER-10l,
O Sr, Colombo Sanes está no centcmente aberto .ao tráfego

,
R' o de Janeiro, aguardançlo de -U;l1

:, mO'l1l€lí to "ura outi'CJ' o chamado
,
dJ pre'side�te Médici,' d= BrasÍlia,

I .para um rncontro d ural1te o ,qual
I será deeld:r::1 a'escolha do cand;

'�dato: a-' vice-Gov�rnacÍol' 'pera :Are
na,

Acreditamos que as duas avenidas
consnuidas à beira das baias norte .e sul,
"irão

-

solucionar parcialmente os prehle-'
mas do presente. Muito' mais,' todavia, de

,,�,.á ser feito ,�ara (jU1! tenhamos uma ci�

dade condizente com à condicão de sede
-/

, -"!

do Govêrno. A construção da nova ponte,
da mesma ío:ma, vi! á rr solver cm defini

tivo o problema da lig-::ção entre a Ilhá e o

Contiuente, favorecendo i iclusive à alme-
'

jada integração estadual. São problemas
grandiosos convivendo com outros mcno
l'ÇS, ocorrendo, porém que todos, l]m tcn

cem à cO!llunidad�. Precisam s::r resolvidos,
,s�renidadc e �autela,�a fim do! qu�

,

• I

a- cidad� com

arJ· federal
I

'

, ,

É s�l11pre motivo d? satísfaçrro para os
C1(:-lIinen�cs o qú" S" di7. fora' d'as fi611� ,

t'i <JS do Estudo, a:�êrca' do esfôrço qú� o
GO\!:'r:1Q e a cbl11unidade conju 19,am no
obl '!iyo CO'mLI1l1 de açelerar o �dcseuvolvi
nVl1tn de Sa,'ta Catar,Í'Ja, O nos,so peque
no Estéldo, quase' eS'1ue�idp a" tantos 1"CS

ppitns no cO'lc;êrto cla Feclefação .. ,vive ri�al_,
rne"te' uma f�ls� ,ele extra0rG-inária atidda-'
�)Ií e é; gi:o propósito de não' �,� deixar
,('t'l: da!'. no sell cn's,'im�nto. Uma C()I1�
ci.1 cin 'ú.:ida. el11 retação ao món1é'tito nô
'" n'w S� (lb"iu com ::] Re\!nlu,ção: pa! a: fi

hisló Í:l �olítico-ad",i :jstra1iva ,do, "a:s'
II e t,�cl,:s 8S c.atégol jas ,"s\,lcjais,., as, clàss's

'

,

pr0dll(OraS t;S lyq;,'ns d' efíiNêsa', 'e:�,� tôr-'
.'

, -

, �,

no d3 política de' eXJDa"são sór.::.io-eçbl�êmi-r� '" .__.-

(1 t, :-lc1da e s'('ui0a liel"l Govêr'lo Ivo SI'-
.

vei"a, E s� o siknGioso traba!1lO' ení gpe se

IYo(""�sa a resoluta af::,nsiva cios Catal'i:l�n
,s"s é l�riJrríe!\te net;do peles qLJe�.s,? ocu

]"3"1' d"s aconté:cjm�tltcs' atuais çh .I?rasi!,
n�111 assim CS"lO\"ece o â,lÍmo' progressista.\ " . (

cl"sia g:,e'lte, que c co"tra a paz e a s\:'r,eni-
,dClde f�essa i 1tr"l a,' 'o (i� todos numa 'ca�sa'
de todos, C::'l :3 l�l!a Catarina.

po: é o que _,_ expressivo fator do Pr.opu:
S00 s�cial e econôlllica _ s;; Pl,(,�lel� ao
si,tar fundamental da en:::q.'ia elétrica, que
t'�l11 como' �xE'cutor a Cept! ais Elétdcas
ele Sa;,lta CatuIÍ'la (CFLESC) e que, es

w'cialrneilte no, p',ano da ektrificação ru

rÇll, s'� atr iLwi à Comissão Estadual d�
Energia Elçtlica (CEE)."

'

n-:unicípio r.::, Tijucas, que dá -aces-, Aso à rodovia estadual, _ transfor- , ,

meu-se com as chuvas em rntrans-IponÍlId atoleiro', onde sJçobram 'I"

03 'veículo!, in�autos que p::r' lá'

pasSam.
'

,

Os in.v'::'1 i"l�".. tos da CELESC,: que
eram ,f(11'f 1966 d� cit1qu�nta milhões ,l.c

c'm':�ei'ros, (:11 ,19159 se acusaram na orcl,,'m
de ce-lto f noventa e spt;; milhões. E
quanto /à CEE, a el'?tl iricaç�o rur�l, f .. ita

,átravés da coupelativas rurais es'')eclfica
'nl�;[1te,' OP)!::ll1 i7-:f1das. se expl essa exatal1ien
te pelo 'número dDssas cooperativas: en

quanto em S� lta CatalÍna temos 47 co

operativas de eFler�.ia, elétrica, há, em to�lo
o tcrril6d'\ na::-i:,nal (excluido o elô noss,)

Fstado') 117,' As cuoperativas llmlis cat(l�

rinenses incluem nada menos de 16'.423

associad.os, ao pas�o que as demais, em

tc<dq O pa:s, somlini 10.580 associàdos, a

penas. '

tSSfS Dúmercs, adl.li:idos pelo honra,do
rar'amentar ao sep mome;,toso discurso,

,,: re\'elam _ embora, erry especial setor das
"-
alividacl:s ,!!overn81uet:tais d::: Sa,lta Cata-
) i la -- a i ltcl'sicladc do esfôl(:'o' e o c'a-'"
rividcnte critél ia �,�,Iicados à execução eh

po!íticá do, d,'S::llvolvinwnto, cu io êxito
repercutiu assim na Câm!lra Federal, pe-
la palavra' do deputado Vargas Ferreira.

I
Ontem, uma fila imen:::a d'" '�automóveis '€ caminh5ES,j agudi'dâ- '

"

ya a desobstrução do tr�fego na-

quêle pequeno' desviJ cl?' 500 me

tros
,
..iL,ti 111" ele, �r.os�eg,uir , viflgem.

Só que., de meia em meia hora, P3- ,

lo mEnos um veículo ficava na la-:,
ma, donde era. depois arrancado'á
f.?rça per um trator.
ESTADIO

I

No Rio também se cnccm'tra, ,9,
presid�nte da Federação das In

dústrias Sr. CarlJs Cid R<'nau'x,
que �nt�m, confchnciou 10np,:alften
te CGm, o futuro Governa'dor do

Estàc'o. Ccn firmando o que foi di-
to há tempos por esta coluna uma

informação llreciosa ànteI).1' aqui
chegada, "p;:ocÊ'dente da Guanaba

ra, dava como pràticamente certa
a eseôlha do _:Jresidente' "dá' J;"l'ESG
para a Vice-Governança.
Fonte ligada ao. Sr. Colombo 3a1- '

"'les declarou que seu encontro com� ,

o ChéOfe da, Nação deverá se dar

a situ a
ao,.sêu

�
Na ,próxima ,se�11�.na, começarão j' ,/

as obras 'de terraplenagem do ter- �

rena'o!\de será cohs�ruídb o ,es'tá- )

dia estadual. Depois de
'

e contra-marú�las mas isem que",
\ ' �.'"

\

,I en� momento aljg�1l11 \a determina- , ",

ção do Governador IVJ, Silveira
..:

�

i I

em dár para sta, Catarin'a esta'

prdça c> esportes se, tiV:eS.38 aba- I

Jado, �o 'estádio começa � a brotar' �

efçÜvamnite do chão barrento da '

Tr;ndade, -pata satisfação d� t::
dos aquêles que sen'_:)re cànfiaram
na concretização da obr,a,
Os céticos e os incrédculos, que: I

no inicio ch::garam a duvidar e, i
por incrível que pareça, se pw-or à:
'idéia r': 1 ccmÚ'ucão dJ estádio

�
-.

'" ,

têm a ",cra a ret":'osta que ,não l11es
é ,dad2. 2_:lenaS pelo', Go"ernador,
mas pela eSll,a :;a'dcra ,l11'aioria dos

'clf'sportistas �e Santa Catarina,
I

"

que, ;" exempb do� desportistas
tri-2ampõés do mundo, de outrc-s

, ,

E:taclos, tal1Jbél�l se sentem n'o
d'reito de' apresfntJ.r aJ BrJ.s] um

pa(drão e:'lportivo r', J.\ltnra das gló
rias que temos conquistados 11ê3:;e
setor, ]i; cC111'a con.slrução do. es-tá
di,!) estou Cefto, isto havcrá" de
'aco'nteccr, \

T] NIVERSlDADE

Há cfias fa]{;i aqui de, uma idé'a

que existia no ar, v�sando' à fusão
da Univers:dade :2iUU o Descnvol

,

vimentó dJ Estado _ UDESC -_ e

� FUllCl.ação Un:vers'd:::de ele B)u_' ,[ ,

Llfnau. '.

Pois bêm, a icl§jr. existe me81110
','

\ /
'

e em cabfças, de respon3abillda '.''),
filtre as Cjl13.·S a clCJ PreJeito EVE
lásio Vieira de Dlumtn3,Ll, qU,e) ,

, aceita plenamrnte a fusão, d�'s,d,
- que passem :'11"a o 'Estada os en ..

cargos da Ft:flJ, Com istJ. as ver-,i'
ba� (qup não são' p�l;ca�) 'C0m as,
quais a Prefeitura de BI,lm8uau Pal'
tL(�'\pa da man �tfncão da Universi

d'lcle. S2r':1111 destinGchs ao (HS:ll0

técn:ro de nível médio, s::.tor 111m
o rl1"�ll o Sl�, EVFláslO VipU'ft \ t�l11
'arroi3'clos p'anos: construir, l:l11

grande 'éstaJelecir�1cn to <; e113ino'"
que fonhr.ria proÚssionais �pro-Iveitávds pElo parque industrial do '

V,ale d) rtajaí, com' máo de ,obra :l '

'

esp2cia�lzada de qua:lidílde. I' _" �
I -mi.,)�l'

•

Ncm Ih;; esc:1:'aram I al:'uns', aspectos'
CU! i,l'scs' da maneil a como, as diretrizes da
n�ssa polStiç:a d� qese!lvol�imeti(o 't��l
ac�rt?do s\J1uções a problemas ;que ,�emos

i·lquietat. a outros estacbs da Fixbração.
áos auais evielf:ntemente levámós lllSS;'
\

'" , • �-i;'" _ [

vanta!.'em'. A um desses aspectos�i�'Hue ve-

io '11e lcio'1ado JlQ maé!nífico e 1U�ortu'lo
p'ron�'-('i8m�'lto 'do nGb"e: rarl�ur&lftar C3-

ti1ri 'en52, ti\'!:' ocasião, de fazer comellú-
coluna, há algúm te'rlI-

Todavia, ,� corfortador e cOlútitui' in- ,

ce'-tivo moral a 'lrojeçã'O do que �9corre nes

,ta cli'lâmica unielade su'ina da R�p'úbl�ca",
" Lido d:::sDel tai' um momento de aténcão /es

'r�:'i1! d:'s d\'mais ,R_asilpiros para; con-

n',
- ti ibIiç50 ru � os Catad le' St'S l"stão of�re

('" d' à' reCO;istl ucão e ao progre'ssD do
B, asil.

,>

ainda esta semana.
'

SENADO'

Tem s'do cncarada éom o maicr

n:speH,o nos meios ar2nistas a

cand:datna do/ Deputado Pedro
Ivo Can1':10S ao Sentido, pelo MDB.
Algl'lTIS líderes chegan1 mesmo a

admítir que o _1)residmt'" d') Rar�
tido' da Oposição tem aIJplas cha11

-ces de eleger-se, em consequência
das divergênci�s que aind� cXls
tem entre as correntes (x-pesscd's
ta é ex-udenista da 1.1': na. É EX

plicam:
'_ G�'ande parte do ... eleit.oraclJ

da extinta UDN votal'é rio Srna

d0,r Antônio CarJôs e' nc' DéputJ.do
P€C\H)_ Ivo CaIT'Jos para o Senado, -

p'a,1'a não votar no Sen ,dor Atílio

Fontána, do ex-PSD, o mesmo

acontecerá com mim' )ond\�rávEl.
,

I parcela
de eleitores do � ntrgo PSD

'que, ,:oa1'a não votar no ;r, Kcnclyr
oi Reis, votar.á em Fcntal a' e PEdro

IV8. Com isto," o Sr. Per 1'0 Ivo dl
vide a votação ela Are la, e en

tra no meio dos dois �andidatos'
ú'en:stas, dos quais um :::JO'derá so-

brar.
I

"A CIDADE"
, O jornal "'Cidade, d�e 'Jlumerla1l"
celebra hoje com uma 'hurrás:�a
da à seu segundo anive sário, na

fase em que se integrm ao grupo
de "A Notícia" de Joilr illf'.

'
'

A data, p�rém, OlC 'rr� ain�ll
um õut,r,o significadJ" c,ue é a

inyestidüra d') 'jorl1J}i: ta Nagd
Milton de Mello, há muitos anos

redator de "l'.,. Nação", G,3 DIume

nau, óro,ão dos' "D'áric3 As,so'cia-
I I dJs", na direção de "A C,dadD",

4 "}mbos - Na'1'cl e "'A Cld<,de'"
- esta coluna formula 03 n1e1110-
res votos de felicidades agradc-, �

cfndo a ,gentileza do ccnvite para
a festa de confraterniz8.Gão' e apc

n�s lamentando não p�der eom�

parecer '),01' razão de fôrça ma:01'.
ATOLEIRO
O p.?qucno atalhe entre o nôvo

"
�

Feijoada!
Diz 'um nlliriciooista american.o que ,a

f ii l::Jda é uma i ;fusão dos mais indigestos
ali'l1cntos existentes, no lI11i\€�rso. - Sc!!u'1do
essa (ll1lo! idade,' enf est'udo encÜ'lllc;daçlo
pela FAO-: �ara a feijoada frc,ar bem COlll-

, P.'r"Ll só falta mos'no éhllcrut?: o resto ela
t"'Ill. E faz. horror'Í,z:ado. a r':'l açã'o: :-é -de

p(lrcoi orl'lha de �lÔ!'CO, 10ml)i'lho defuma

tb, C8l'!1e d� s JI; toucinho ('). �'aio, li"gui-
('8S mil, ccsteleta de nôrco" fatinha d::, ll�an

'clioca, ,bat<',lta d':ke, ãi ;,'lim, �ouve, rimentà
_ �llirn, evidelltqmcnte, do feijão.

"Ncst'a banaca! nastronônlica -- eonti-

tudo aue amallhã céc10 estou lá,"
Para maior narant;a (cozinleiro de

fei joaela é F'CIO I).
-

o a�fitrjão convida 111 ais
dois- alé:l1 de �lm "entendido" _ êste último
som.ente "ara comer; e será :nuit'o útil, CQ-

, -

I
mo veremos a sct:'uir.

Na manhã 3:-,razada! lá estão os tl'ês
cozinhei! os, muito sorridentes _ e exceD-

, cion'almc!;te sed;?ntos. Dá-lhe batida dç li
mão e cerveja! O regime d.:: traba�!lO é id6n
tico ao de ferreiro VéS�TO: uma no cravo,
outra 11,a fcrLadura _ no caso, três no co

po e uma na panela. ;

A �'rox:imidade do fCí�TO incentiva o COfl

sumo, em detri'mento dos serviços cu'inátios.
N�sta hora, instala-se na coZÍ'lha \11;la hos
tilid:lde muda ent,re os a! tistas, !\,1uda e'1-

tre sÍ. �'ois clela todos os CirC�1\1sta!1t�sit:::r50
'conhcCÍ'neptQ. Che:,u um clêles e diz, con

trafeito: "Estão botando rim:::i1ta do ,I'pino
lá. não te!lho n(lda com 'isso _' vai ,ficar
'U'11a !'ol·caria." LO'_TO dl'!,ois. ven1 o se�un
d'-,: "O l1a aqui', o Fulaho j'í está a peri,\'o
e f,"z um8 :'orç30 ele bestriras no fdj:ío; até
coloraI <luis botar;, não me meto mais nes

�a".
'E' a hor�l e vê? di) "e'ltendidO",.-:l CjuC'!11

é acometida a deL:ada miss30 de s:llvar as

aparências _ e a' fei'joacla. Emjua::tto i5so,,'
o vioWo '�'t'J1le na sala, te';tanclo,fazer com

qUI' !'reva'eçàI1l s�us ácorcl-:::-s sôbre Ulll co

ro dc tres'll-allladas vozes. No conr(.'o todos
",0.'11 de "Mu<;tan'_' Côr ele Sangue". Samba
do Avião" "Pa's Tro:,ical" etc. Há então
Lima descaída �'ara "O Cond::", "Casa de
San1bà" até (111� resst\a a exi"'ência - fatal:
"Chã'o de Est�'êlas·'. Daí rara -a frente, s�)a

o que Deus quizer: "Meu Limão. meu li

moeiro", "ChiquiJl11a Xerê-Xê-X�". "Por
U:1<I cab;:za", O çóro, nesta altura, é unàni
m� e coês:1. A situacão se a�Trava no i �s

UlUle em que a'<_'uém ;,'leel;� sil':ncio, cochi
cha com o violonista, e abre o oeito: "Lua/

'

VÍ'lha nerto a madru2:ada) Qua'-:clo em

ânsias l1�inha ar;'ada/ :Nos nleus braços des
maiou!"', Baixa s0bre os preslônt;:s um ro

mantismo !lesado,' ávido d� aIitmação. Pe- ,

la vêz nrimeira, a feiioada corre s6rio peri
go.

r
Se �lão fôr servidà dentro 'de dez .mi:,u

tos, nunca máis o será.
Da batida d� limão e ela c,:,rve,ia j:í Ll

,l;i: mas há uisque e vinho. Todos se ser,v(,TIl

fartamente, a:1ronta'll o s�u �rqto (fuado)
e o ambiente é un�ido com um silêncio el1-

sUlcJ.;;cedor. Fi"d'a a �'olfia, 'es:1raia-se uma

tristeza indefinivel, muito scmelhante �llUC:
la (lue S� s::-fu-:: à mais, aati?,a elas ,batalhas;
o violonista e].1fia a viola no saço, os canto

res recolhem-se à sua indi::ência �o�al, a

presenta:n-se as d�s:ledidas.

r,na o lJ)édico _ os 11arti;:i_nantes. ,ainda S�

",,' dão, 80 desfrute d-: beber vinho. nem sem

F-e de bba oualjdade", Só vi,lho? tle ainda
não viu nada.

Fejjo'l,cfa que se :ll'Cze, começa às nove

C" .'��'lhã. Panelão no f.J�ão, cerveji lha na

!Ccb! 'ira" baticl8 de limão bé'm à mi'ío. 1'm
�;" .. , �a "tal' e um violão. Vem che"a'ldo o pes-
"

sorrJ.'
-

l,l';la ('ç:'inela .;'ara dnntro da "anela,
SO"'f'llte 1'3:'8 fi 'S estat;sticds: nii1"llém f'"'-

- .

to·'c1e ele nada I1YS'110, bX'�('t0 de c"meL Es-
.'

t1 ,,:'A"<l,cilo é rea'i7:lc1:l �C1b os o'h(Y, !'ada
COnl"I'lC'pl'tes elos c07iil",i,'os de :,13'1Ião.
!.,

J?st.:'5 t"or si 1al. constituenl unl capítu-
lo �'�'" t�, S:'ío convocados coní 24 horas (h�
-a 'teC'('d'�ncia e S�11lnre SP, escusa1l1. "01' is�')

,,.

(>11 ,:-',,1' a']�ilo. Na 'rpalidade, s': S�l;t('m li

sonie:ltks e não ��J;d:::rÍarn nor nacla do
nUi1cl()' a 0:IOJ�" ;idack. Do 'qu:,: ê!es não

!l0S(<1Ill' é ci� c®J11�rar o material., Acabam

C:1C:3'ldo a cabçc:l, assellti'ldo ___:_ "ol( ""� �u

dr;u Uill }eíto. l!hlS não :'osso ir ao men:ado;
vcu t� dar unia relação aí, e você compra

.,
"

Na volta, todos úl"arào a fniio3d'1.
F" d IA r 't 'd'"111.111 :1 j)oa t�m qu'� s::r lem Xl'1'2:a a:

'''Nunca mais! Um neqócio cl:'sscs ch;"a a \

s�r uma eS�Ll�'idez. vcu :lassar na fal m:kia
e tomar um �'otç d: Kolantil". No local elo
crime. _né'rma:1ecem 8:"('l1aS os tozilllwiros
irremediàvelmente batidos �lelas batidas.
Ah, e aqu�'e lllostruoso pelsona:rem (illf;l
livel) que,Já �,elas �uatro da tarde, aterca
se ma·íeirosamente do anfitri:,J e estica o

beiço.para a panela: I

_ "Isso aí, à l1oiti,lba, dava U'.11a "rou
pa-velha" g:::nial!"

Paulo da Cosia Rtimos, , i
\-
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o E�TADO, Florianó�elisJ ,!�i..é.tà*feira, 2 ,de jul�o de 1�70 - r::g. 5
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',� A preços I.ixà� �em ',qualquer r,eajusle mes,mo depois da
,

.
"

'-. ,
"

' ..

,\',
I �, _

, ::
� cnlr�.1a� "
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\ .

ESJà é ,a: únic,� �ferla' em, Florianópolis neste
, .' I' ,

'
, �, � prazo,

,
,,

! .. I v .

�e"SI�'��}ç�,a�i,-i�,S ': C��;�:IB��'� "�'�\,'��ft�lias,� a !ranquiH�ade_,' .' ,

no 'mais

I

cada

\'

\ '

'\

I

, ,

Yendendó
c�; t. _

,

�n\j ,2(:)'; ." ,

IJÁSA, na Servidão Franzoní
' eJ�� terreno de 7,5

por 14,metros. Preço Cr$ 20,000,00. '

CANASV lElRAI:)
,

CASA, em IJal1asvieiras com 2 quartos, banheiro,casinha, garagem, em terreno ele 12, j por tiO metros.
Preço Cro!? 25.090,00.

l'ERtlBNOIS - CENTRO
'Grande terreno que Vai da rua Arcipreste Paiva',

, até a rua Trajano\--;- Lado PaÍácio ',as i::lec:retarias.
Terreno, Travessa, Carreirao te' aOS um lote de,

16 x :&-1 mtraCla Cr:� 26', UVU,ULJ; resto ,combinar.
Te.rreno ue 10 x· 2J metros na A\ Mauro Ramos.

,P1'eço ue ocasião. _I,

Venuenfos cl te'rreno de melh(, localização na"
Avemaa beli'u Mar Norte, de esqt :-1:1 C0111 :lO por
'i.y llJet;rGS,

J<,;s,n,-tEI1'O

II
I

I
I.

J '

,

Executiva da Afena·.examina hoje.

l �
•

instruções do TSE· sôbre pleitos'
o secretãrio-veral da Arena De

putado Arnaldo Prieto já tornou
tódas as� providências necessunus

para a reunião de, hoje, da Comis
são Executiva Nacional com as

bancadas da Câmara e clp Seriado.
Deseja o nresidente do Partido,

Deputado' Rondou Pacheco, dis
cutir amplamente as instruções
baixadas Ilda Tribunal Superior
Eleitoral nara as cleicões diretas c

indiretas �Iêste ano. 6 texto 'das
instruções será oosteriormente dis
tribuído aos Di�'etól"ios Rcg-i'ônais
e aos principais Diretórios Muni
cipais da Al�ena.

Al)ÂiáÀl\IENfrO�:l;�. .:"'.. '. '

blllilc.:io Aúlé'Úbâu: - Av, ':SeITa-Már· Norte -;
Jm sennor aparte rrieiito, . composto ue 'nwmg, 4.
.ual�to:s, � bauneú 3$'

.

.sôcíaís, -mágnífíca ,C0pa e
usínna, area (te·, serviço: déoendêncíàs completas
.e empregados, "'gil ,'ageíll pari 2 cartas, premo' de

'

lto luxo c.:0l11 nau (te entrada e1n,mármore: Acaba-:
lento, esmel'aÇAo' e toda v�stá da ,Biua-Norte. ,,

bulilclu Alcior '� 'COIll fmancmmento' em 10
nos em j,Jlénó,dm [o, da, Cidade, aó lado tio r1'eatro;
r:uPllO lJu'l'a c.:asal '3q1:, ii1hqs ou pessóa só, ft: rheln,Jt
1\::i La !lU 'lllomelü pufl1. emprego de capital,'
Ldihdo' .lha; ,hiÍU ", _ Aliiutamento c'om J

uall.u;:" :suja: e Cle. ;uaenclàs _ Pronta entrega.
EdifíclO llll.cm _ Apahamlmto, ele 'tino acaba

lel1LU nu corao,;ao '.la émf.l<le com 2 qua:'LOS, 'S�Ud,
<1lH!elru e ciepeild lOIas." '

LlÜhcIO, .l)nga \;11'0 Fâb"U,�dcs "_ No i 7.9 and,:Lt Decisão: à unanimidade e �:8
,0111 j qliarto�, "á , cOSmlla'j banheiro é depenCiLH·, -LQ'Le U"I U x 60 meti"OS na ru� Santos Saraiva acôrdo com o parece:::- (\<1 PrOCl1r:t-ias, preeo Cr$ 4( JOO,OO. Aceita térreno ou cãsa. em 1l'eme ao depÓSIto (1:.:) máqm. s do DNER. daria Geral elo Estado, não conlw��,�,L":'U dj'ltili _:_ ",0m Dl m2 rio 10." ancl,,', beço Gq; e,ooo,OU, I, .

'cer do recurso, por int2mpcstivo,"".,-,\lcL Lo • .:;, l.),UU(; ,O. Lute ue 11. x 2;) no Bom Abrigo, 'r Cr$ 10,000,00.A1EId,"H!lóutu t ü ,Cariasv..ieiras ;- Para pronta: -7 lut�s para inclm.tna na lUd. l'l ,e JLUho n, :':20. Custas na forma" da lei.
nllLcd, lJll:<,;O cd 15,UUU,00.' Preço Cr$ (jj.OOO,OO. 'I Acórdão assinado na SGSSüo.L;JJ;NH{U .:_ L ,::;A8" "

� _ Lote na rua Joaquim Carneiro, P ..Jço'Cr$ 6.000;00. I 4) Apelaçúo criminal 11. 11.06,]Casa para eOlL ,ClO no meIhor ,pontõ de Flona, Lute, na 1\vemua Ivo SllV8.!_l'3 com [i8 :x 3ti
�

ópolIs, irente '." ;'a', .conselheiro Mafra n. 11 e metros. Preço Cr:::; :l5,UOO,OO. de Chapecó, apelantc Jl:�l1dir Dcqui
11,IUOS pai'a, Bala-: tI,l, preço de ocasião.' JARDllH CONTINENTE e apelada a Justiça, por SC'.l pJ'«',

CASA, na tuá ',:UV€J5 dei Brito 'caril 3 quartos, Urancle 'loteamemo, na Avenid. Ivo Silveira e motor.3.la, l)úVu, cosllllll sala d'e jantar, !nrdim etc Santos' búl'alva, já com calçament\ e luz elétrica.' 1 O Oh - '" . Re ator: Des. TR MP WSKY,h LlilU, gHtll(te gt ,aoritó. ri'et;Q Cr$ 13u. 000,00. Lote:; a \;1'.1; 1), UOu,OO 1J.nancmdo.
G.L:3A, com � �LI,artos e aependências _ ,Arca" .PÂNTANO DO SUL

' TAULOIS.
i,O rú:o, pl'c\.10 Cr$ 15.000,00 (Av. HerCllio Luz). Na Armação da Lagoinha lote d, 12 x 30 metros. Decisão: it unanimidade, conll'�-J.<.:�lHLH'O

-

/ Preço cr", ti. UUO,OO. ccr da, apôlação e dar-lhe, pro\';·�A�A, lla rua iumaitá, n. 111, com 3 quattos. \Jl\j�j-li::lVlEIRAS ,

menta, para absolver o réu da·ila, copa, cosil1ht escritório, balil;!eiro, d®endên- ,No liJeal cnalnadú lote de 15 por 120 metros,'
as e abrigo lJf!-l i

.

c'atro.' :', 'Preço Cr$ 40.000,UO frente para praIa, com' casa em ,./2 construçãu. acusação contra êlEo: intenLndo..
ltr'V!fj . '." . í, , �'H: ...u Lor:j) '7, UUO,OO. Custas na forma da lei.,

CAsA, na rua 'I sn-::nte 'Joaquim Machado, n. �0;3: 't'íA(;v DOS LJlUÕES 5) Apelação criminal n. 11.069 dr\ )m 3 quartos, sala dá esta:r, �ala de jantar, bal1heiro, Lote de 14 por 14, preço Cr$ 5.LOO,00. Palmitos, apelante Oscar Arl10U'J"Ü1JlCl, custo Cr$ :iO,OOO,OO a vista. l,OQlJ�lROS .�

CASA, 1.0 locaç ia, 3�quartos, sala, banheiro em Terreno em Itaguaçu bom lote l]r$ 10,000,00. e apeleda a Justiça, por seu P,'O
Sres, cosinha, ..CD l .terreno de ê 12 x 30,

'

BAIRRO', ALU(jUEL '

"

motor,
. i'lJ-l,ANGA (Barreiros). ',' , '"

, '. ,,, ,,' , Alugo lOJa situada no melhor [lont,) eomnrcial Relato:!': Des. TROMPOWSíC:,;CASA, na rua J'oaquim ÀÍ1tôrúo Vaz,' n> 39, com da 'rua l'enente Silveir,a. TAULOIS.quart(iJs, cop'a, sa: a: éqsiriba, banheiro e mais uÍna Aluga-se umfl:, lOJa e sobre· loja na T'."' Trajano,
eça anexo, nova S3m habite·se. Campinas (Capoei- 201 Iii:'>'. • � Decisão: à unanimidade.' e Ct?

J iS). Aluga·se uma !0ja comercial na rua Conselheiro ' acôrdo ,com o parecer da Procw'n-
CASA, 'na rua Abel Capela, com 3, QU!üt9s, sala; Mafra, doria Geral do Estado, conhee,E

I asinha, banheiro, ern, terreno de,526 1112, sinal ..4TENÇAO d lh' ,

, r$ 26,000,00 e.o sl:.ldo rinanctado,peló B,N.H. 'Temos comprador;es para casa, ou ter;:eno,� nas

.

o recurso c negar- e provlIIlenLo._
,AGRONõl\UC\', imediaçóes elo' centro ou Agronomica, j,,1auIo Ramos Custas na forma da lei.
CASA, na rua Joaquim Costa, n. 23, com::l, e Coqueiros. ' '6) Apelação criminal n. 11, OS?

',uartos, sala, Gosin.ha; bahheitb c, garagem -. Sinal E MAIS de Palmitos; apelante Jorgina1·" 20 00000 saldo a combI'na't ' OPORTUNI'DADES el11 casa, terr,mos- " aj)�/:'ta·, '" ' " .
. ,

'

,.
.

- Sphmitz c ap21ada a Jt.:.siiça, pr"lrCASA, de madeira na rua Delminda Snveira:, n. mentqs. Não perca seu tempo. Venha COli,versar
:,_ 1,8, COl11' 3 quartos, sáld. co'sinha e banheiro" de\-!+la-; conosCo a rua Tenente, Silveira n. 21, :,ala 02 -'- seu Promotor.
t,�rinl, preço 'CiS 15.000,00.' �: Fone 35-90 '(Centro Comercial) _ P ()l1el (em 'J. Re1ator: Des.' MAY FI,LHO.

ALUGO ou vehdo casa na rua Joaquim Costa," SOlução elo seu problema. (Cresl p 1 ::)1)3). Decisão: à unpimidade, conhe-

l'__���_:�� ��!: �__� �__-----'----�-'--'---._-_._-__._�_._
..

__�--�I�__

.

���W_-J_���._��j�.;=C�_c_A_r__(j_a__�_j)_r_J�_c._�_O__
P

__P_.0_r_:�_r_-J_h_r�p_"�o_v,_,...."�

TARSO CONTENTE

o DE':'ulado Tarso Dutra che
gou' ti Brasília bastante. eufórico
com .os �11;illleí'ros resultados da
campanha que está realizando pa
ra. Q Senado, em companhia do 'Sr.
Daniel Ki-Íegel',:,candid;lto à reelei
ção. Disse que o seu- Partido ga-:
nhará as eleições no Rio Grande
do Sul.'
� Na minha opinião. nossos

quatro .inimigos. são os seguintes:
.

t

à' frio, o vento, à chuva .e, fj,lal
mente, o MDB.

'"

;. 1\ I

HESENHA DE JULGAl\lm.N"TO�;
A Càrtlara Criminal elo 'fri1:iul1dl

de }!lli,tiça' do, .E;stadp jUlgpll, na "

sessã<;:J de 26 de junho do corrente
os' seguintes processos:
,

Ú Apslação criminal n, 11.0:1fl
de 'Florianopolis apelante o solda
do' Ubaldo Schwendtner c apela
da a' Justiça Militar, por seu Pro-

�nàtor: .
'

"

"

R�látor':Dcs. MIRANDA RAMOS,
,
; Decisão: à unanimidade G de

,

acôrdo . con� o parecer da Procura
doria Geral do' Esta-fo, conhecer

9'a ,ap:'ll).çãO e dar-lhe provimento,
para' condenar o réu a - mêses de

detenção, como incurso no art.
137' do C. P. Militar. Custas 113. for
ma ela lei.
2) Recurso criminal n: .6.322 (13

São lVliguel, do Oeste( recorrente
o (lr. Juiz de Direito, "ex-officio"
e ''-[ecorrido José Rodrigues ele
Preitàs.

"

Dós.
I

TROMPOWSKYRelator:'
TAULOIS.
Decisão: à unanímfdade e de

.acôrdo com o parecer da Procura

, daria' Geial do Estado, conhecsr
do recurso e negar·lhe provi:nento.
Custas na forma da Iti.
3) Reéurso criminal n. 6,319 lle)

Camboriú, reCOl'l'ent9 I;rn;1o Sco·
lari c recor�ida Fl:nT�.R I�l:Jbracn, __/

Ltda.
)

Relator: Des. MAY :FILHO,

AURO COM CHANCES

\'- ,", ' " '
"

Representantes, da Arena 'paulis> e

ta comentaram em Brasília que o'

Senador Aura, de Moura .Andrade
tem reais .possibilidades de se re

eleger, admitindo que dificilmente
o MDB deixará de eleger uin se

nador, no caso, o Sr. Lino de Ma
tds., Acrescentaram 'que -

a Oposi,�.
'çãQ marchará !1an{g' pleito .tinida '

em torno de seu atual, senador, 'ao \
passCJ

-

l�UC a Arena irá, desunida ,à
convenção, o qu6'.':podel;á prejudi-
car sua campanha, "

""

-o

Disse 'ai�da O" mesmo
tante que, dos'
derais que serão

'H,

três mêses
lit� do' art.

Co.1'1'e11t8 os seguintes processos:
1) Apelação cível n, 7.4;55 de"'La

gEjs, apelante PédrQ I'Iugen d� $trt1-
za o' apelada Moreira, Bastos &.
CÜ1.

nelç,tor: Des. JOAO DE BORPÂ.
I;c-:;isúo: 'POJ; votação unânüne,

dar pr.ovimçnto �1, apelação, p�rl1,
julgur proc8cl"eúte a ação. Cust:lJ
pela apelada.
2) Ar;claçf,.o cível )11. 7'.192 de L",

ges, apelante Luiz Allierto Tonet-
,to c apelada -Indt.:,stria e Co:ne:-
cio d� Macl'3iras José Araldi S.' ii.
I Relator:' DeG. ARISTEU SCRIE
FLE:R.
D8cisão: por votação unânim'�,

',remeter .os autos ao Egrégfo ;'Tri'
bunal Federal de Recurso. :Custas
r..a forma ela lei.
3) Agravo de instrumento n. 107
de Curitibanos, agtavatlte Osny
Granemann de Souza e agravada
Gm112mann e Cia. Ltda.
Relator: Iles. CERQUEiRA CIN

, TRil,

Dec�são: por votação unânÍnw, III
não conhecer do recurso, como
agIavo de instrumento e sim, cb·
mo Reclamação, de vendo, os auto;;
voitar à Secretaria, para nova cUs·
trilJuição. Custas a final.
4) Agravo de petição n. ,2.iS:Z d·e

Chapecó" agravante Zadi' :Bó�gcs
de Almeiela e', 'ãgravados ,�eldil1
Davi Krieger, 'DerlL de Cah1al'gu
Martins e Fund�ção dos Erripi'eg�
elos 'I<SAIC".

'

Relator: lJes. JOAO BORBÁ.
Decisão: por votação unânime,

negar provimento ao agravo.
Custas pelo agr\,vante.
5) Agr8!vo de petição n. 2.236 d,':)

,Toinville, agravante Domingos,. Sal"
]c:> Via!rn c �::;"::'!:'l�1; ,1'vlf'1'j'(l}Ot�bi,

ra, Denutado Raimundo Padilha,
, revelou que está otimista com re

lação ao pleito de 15 de novem-
;,

: bro.: Na sua opinião, as eleições
.ganharão intensidade depois' que
todos .os futuros governadores este

jam escolhidos, "porque o Gover
nador será a fôrça motríz .da cam

panha eleitoral em cada Estado".
- Teremos eleições livres e

soberanas. O Govêrno Médici vai
.garantir uma campanha dentro de
clima de liberdade e de ordem,
C0111' os -candidatos exercendo o

seu direito de opinião sem qual-
, quer- pressãq ';--

'\�,'

CÚt:' de. Seguros Gerais.
,

'
'.

Des. ARIs'rE_U .spiu:F.-

'de
de

José Domir
gues e apelado José Turnes,
Relator: D8s. JOAO DE BORBA
Decisão: por� votação unâfl.imt:

dar provimento à apelação, - paro
refoTInar' a decisão recÇ>rriq<1.
Cust.as pelo apelttdo.
9) Apelação cível,n. 7.482 cJ�

.Joaçaba, apelante Corn:ércial Su',
Btasil Ltda. e apelado f\'ntÔrú'o Ro
seghini.
Relator: Des. CERQUEIRA ÇIN

TRA.

Decisão: por votação unânir.:?
negar "provimento à apelaçso
Custas pela apêlante.
10) Apelação cível n. 7.488 dr>

'Florianópolis, �apelante Idr� Jui1
de Direito da Vara doS Feitos (;�
IFazenda Pública 'e Acident'3 qf.'
Trabalho, "ex-officio" e ape\a:Jc,
Germano Wagenfahr.

'

".

Relator: Des. CERQUEIRA ClJ't
TRA.

I

Decisão: por- votação unâii'n'"
negar :provimento à apelação
Custas ex-Iege.
11) Apelação cível n. 7.501 t',

Joinville, apelante Maurice Ma .. i
..

nh::> Van Bione e apelada Ana��.
c;a Rosa.

,

. Relator: Des. CERQUEI�A C r::,�

.' �TRA.
"-.

.Dec·isão: por votação unáni,me. :)0

gar, provimento � apelação,
Custas pelo apelante.
l2) Apelação cível n. 7.:::95 ",cl!:'

Timpó, apelante Rudolfo Maas �

apelado Edwin9 Bervald.
Relator: Des. ARISTEU SCHIR

FLER.

Decisão: por votação unânin:c
,

<

ne�'ar provimento à apelaçii0
Cw',j :iS prln :1pcl�ni"f',
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I) campeonalo do Eslado l1r�ssegue 'l"HJ prll:.díffi10 dmn.ing�'
e os clubes da Capil�l qu� n�(t,:eslão m'trito 'be� íem diíi
ceis cOlllpi'omisIQS,

.

O AVI( jplÍa em ;tages iCGtüra o Gna

r�i;ní e o ,rigueirensé, em seu', estádio no 'Eslrêi�o contra o

Iníernaelenal. Mas IU,do é' esperança e o pnMico da Capi-
r . )

bl espeta' Uma reabilitação de, FigueIren�e e Av�L
,

'

"

, ,

,Esportes
" ,'. - I

. :i

F:j II ir f�se tenta reabilit ção domingo 'contra o Inte'rna1cional
� ",. '\

�

: I

!

No próximo domingo terá se- ,,' Vai o' Avaí 'prOCllrar desfazer a má
guimento o Campeonato Estadual

'

: impressão deixada domingo, ,quan-
de 1970, tendo como maior atua- ' ,do em seu reduto conheceu nova

çã'o '\la rodada Que é a, l La ;ddl tli�: ,derrota; den-ota essa que 0 deixa
:no: Cl:;e�cbnúci -à, séi: travado':; 'I1��," "'e'91 siti.1ação difíçil' com,' referência
Cidade : .de "Criciúma, n,<unJb��d":," ii: conquista .do título. '

,
'

'

Prósp�:ra é' Ar1éríca 'oportunid'aôe"
em que' o time .Jbihvillé'nse, 'que'

,

estêve de folga na rodada- passâda
'

defenderá a sua ele "leader" invic- ,

.

to.

detCádeira:"

_

,"
'. ;�!��;'�,:,;,�::,,;��..���/;<::.:,��,::,,�,:;;r,.,,:.:,
�squ�ceAd6-�� 'ial�ilris '�úe:,,�'f1?tg,eU:� :"

. �é,s são 'Ütmb�� ,·ô��,é.ty�:dq�Ú�'::($'[o ; .

Melancolicamente, algúns ca- passíveis ,dé', pi.i(ÜÇ'ãC:i, éspot,ti.v,'it:;,,Ou' , , VOLEIBOL TEM DOIS
sos acontecidos 110 futebol catari- não, e:,p9t)S$Ó �'�ve�� :p'ài.Ü�Ú g61ú '>', CLASSIFICADOS
nense, tão condenados em outras seus' (lxeIT.1p.lb.,s po.( \Írr\a,:";c�Ü'lçl�tà :. '. "

épocas :15m uns e outros, por di- . iJ�epree11�r�et.,:"�p,r,a :'is�V?_:.�v��� ·;;a! :' ;. As primeiras eliminatórias do'
versos setôres da imprensa, (a, im- \" Ieis �sp0,(tiv��.'\di�:'��r�);l�;ê" ,alf:l;l:n��".

,. >� éampeonato catarinense ,de volei-. '
'

prensa 'vigilante e sem comprcmis-'.
"

os 'órfãós' ç:amo.S;o,��e.l;h� '�a�J9f ,.,
' •. boi juvenil e adulto, tiveram corno

sos), tentam voltar, sorrateirarnc 1- nar.de, p��p(jtt��:,,:� '!i Ili;b�,�i�lj;i,lfl" ,",: ven�edores as equipes do Bandei-
te, passando despercebido o Iate J�st��a ,:�e$PQrt��a, :�ql,l�,I��R:'>?J'�L' i : í;àÍltes e Lira Tênis Clube, no ju-
à muita gente, mas não aos que g�os. çOJ11p,��toSt

.

p�J,\' ?9p1f�SI�?t ,�, venile Lira Tênis €lube e Ipiran-
sempre combateram a anarquia, elev�d� ��?Cpr�ss�o C_lrWa;:* g:f���:

.

'gÇl, nos adultos.,
'

ao concluio, as bargalhas e aos I do.s ,dentr� ',9�: ��J�qf�;�", d,yJ�?:�,t'I�t' "<�� classificação. destas equipes
acon,lodamentos, Posso afirmar, t��, CQ,m., l_1ot.or.lay��per!�n_c!ae"g�s�' foi 'tç)fnada oficial' atr,ávés de ato

sem lnedo de errar, que pequenas llgaelo,s da 9.�r�_ç(\o. �r cl�?e�.,'���� ;

publicõ 'em Nota Oficial da FAC.
coisas estão sendo observadas, al- lanelo \em: Tnbunal Ç1'e J,uStlça;';tn�-,; ,

gU1l1as mudanças prometidas ainua A guérn 'Pode :(lei;x�r"c!e ,a:plà�cth;':,:ªs .

ru'ío "acOl1tcccl;am, está havecdo decisões (jue âli ',tómaMSi' �ri�,p+e-::," ,INSCRIÇÕES I PARA· O ESTA-
muita 11reocupação em alguns se- rÍç,fíc�o" êfQ''-��FQrt�, � di�'çi�lhia�9é{' "

'

DUAL -DE TE�IS VAI TERMI-
,

tôres e pouc-a atenção em outros, e orienrÇlndo 'julgando e p�üaliza:ry�.> NAR
e temos certeza que o Presidente do quando necessário, t6h{,0: Jiril·
José Elias Giuliare, não deixará específico de assegu�ar, �',rê$p'�i!o; I'

As inscrições aos clubes interes-
minm: as cstrutUras que pretendeu a �rdem,'a discjpli:na" ó' óumpri-. sados cm participarem do certa'-
e est*, tenlaildb reerguer no nosso mentQ das leis",q, regula!1Íer)to,s.,' E,

'

me estadual çle tênis de mesà, vai
futebol, não somente na parte ar-' com o bom senso e e?cp�(ld�ri,qi!!, terminar no próximo dia 2 de ju-
bitra.ge;UJ ..

, Cauteloso, astuto e in- , ,�lêsses 'hoJlleqs'��',qú,e,.'ém?s,: ·>!�9��:.. : 'lho.
'

teligente, trabalhador e eficiente Julgamentos' conetos ,e de$a-parXjJ)'; ,

'As inscrições coritinuam abertas
em cargos eh chefia que já ocu- nados., E no :rl1QfiJ�nto atUa�::ie:B�:!' "

aos interessados na sede da Fede-
pou em outros lugares, o Presi- nindo-se ; �emanalmeJ1J�; �pc!ndó i'�I;il

'

j'ação Atlética Catarillense has ca-

dente ,da FCF, tem até agora, d",- dia t<;,.dqs 'os prQCéssOS 'apr�S��ta�. tegorias juvenil e 'adultos, mascu-

1l10nstrado á melhor· boa vontade dos, com um trabalho' 'efiCiC:nt'e
, ' , "" lin_o e feminino.

,

de acel'tar, impôs nov� dinâmica tal1'ib�1'il :ôo';�Jiditor, ç, do' ,S�cre�á/
de funcionamento na entidade ca- jOio;' 6:tribüriál de:ij.Ístiça 'Oe'�poí'�
tarinense d� futebol, c estamos ti�a -da, F�(k'ra��9' Ç�;lhn�Ji$(�é ." JOGOS ABERTOS COM MQ-

deiHre Jaqlle]cs que acreditam no Fútebol';:tem, n:wrcada;jt�q�:;Pt�:
'

,

, , DAUDADES DEFINiDAS

real redenção do futebol caÜlI'inen-' senç,ll Ú€l' fÜt'e�bl':de;:S:�nt�,,!Çata!(i�'
"

.

Dev,idan'lente aprovados' pelos
se, mas ah:ll'lS fatos estão a nas, na, com suas honestas �é S'abi�s, 'ijF 'organizadores dos próximos Ja-

mostrai' qu; pcrsistem algurf êrros cisões, €futo' da 'coihpi:een�ã((h)i�� ,

gos Abertos de Sa�tá Catarina,
do passado, ond:: Jau'rnentàvelm011- ligê�cia' e :unÜo, '-'dbs ::seus'" Jrl&h{-, eis ,:as'modal idades· esportivas que

te ainda apareCe!)l àqueles (.ue estarãQ sendo dis,:mtaclos nos 'pró-
pretendem tumultuar, enganando 'ximos 'Jogos Apertos, qeterl1lil]a�
aos' mais inca.utos q'ue estão tra-\' dos, nara a cidade de Cont'ordia:
balhando com serieçlade, o que se- Atlétismo, Xadres, Óclismo, Na-

ria 'de surpreender, -pois foi coisa ,
fação; T�l1is de Mesa, Tênis ,de

que muitos que se arvoram em'
;- : Can1po, Saltos Ornamentais, Bo-

dcsportistas' nunca fizeram. Para lão, ,Futebol de Salão, Til:O, Bo,-

llltJ:;>!OS, a táboa de salvação, é o clias; \1óley e Ba5qüetebol, portan-
cargo que ocüpam, alguns imereci- eeáds! jiilgàn)�t!fp�; i;ltlq ser�'J�Ftl �ó}3 modalidades esportivas que

clall1ente, pois ao longo dos anos, engf\ná�lQs�;T�()l1;1I';àr�j1J)ftn;ha$�;)&i/ definirão o futuro camoeão dos

tcm demonstrado que riada fafem, deios e.meriiir�s.. , p,T:l:Q �(j�;:'I:;:,ÇI;\ Jogos Abertos.

;��ia::,ec;�;q�;�,�o '������;e,s� . _;�oe�:i�;',�;71:���:(��lJ,�!ti.·
.,

c:::::::�::::=::::o
:o;V��vJ��i�ia� á���:r�:, d�SP������,���u;rlj��i�l!��IlI) .... �tf��;���:�i�t���;:�{�t�
elo Campeonato Catarinense de

'

de J918,:'guanClo Qs:;loutó�i pe:r�'��;: ,metrópole ,s�tarinense.
Remo, que seria sua ,última rega-" ceram' ao" Clube 'Náüii'co',:Riaéliiie:.:.'
ta, de'ix� )10 Clube Náutico Ria- lo 'que cOlit'a cü;n l�' "ií#ia�Kéh�
chuelo, uma lacuna, difícil ele. pre- bendo as mitras ao, Clube de, R�;,
encher. Atléta correto e discipli 1a- , gatas 'Aldo Luz,' C�lTI' 9, B:ar�o�ô
do que sempre se impôs pelo s.eu 3, Marcílio Dias e Amédça 1. :'
valor e experiência, enriquecendo
não só o Clupe C0l110 o csport';; do
remo de Santa Catarina e do B-a
si], Ivan, um dos mais comple'os
"rowe1-s" 'de todos os tempos, u,,;i
xa o esporte cios fortes -premido
pela 4'ttlta de tempo disponivel pa
ra um treinamento como requerr'm
as grandes competi·ções. É ('u

suas atividades como professor de

cd.ucação física ·de vários estabde
cimentos escblares, inclusive o

Instituto EstaduaJ de Educação,
tom�iJn,]he 0'rande narte do "-seu
ten:tpo, i'i"i:,'ci:}a1mente nas horas
comumente utilizagas para os trei-

110S dos remadores.
i; ('q' 'I ': /,

Quem, �arecc, oue não V:l; r(ls�

tar, é o relll8dot Rainoldo UCS�' ,-

o popular Base, que com êle! ,

ma du:,la a tantos anos e que ai:
ela domil1'_'o VrnCC'11 o !,�,reo da t's

pecialidadc ti': ambos: outrj"i�cr�'::t
dois remOs rnm timo'J.eiro, �r,l ;,

tindo-se' ta1rbém, que o rem� \F
tI1umenaue,,:s� iJOSSa' tomar :'
tica decisão, isto se n;-'o enco;.t ".:

UlT). :,companhciro com as mesmas

qualidades' téCllic::1s e 'valor moral
ele Ivan.

MARTINELU COM O
ImCORDE

Já são conhecidos os árbitros
para a próxima rodada do Estfl
dual a ser realizada domingo. "

Guarani .x ' Avaí 101an<:10
.;.:

R '1drrgues "

"Figueirense x .Internacional '

,-!-
Gilberto Nahas

' .,

Palmeiras x Caxias _:_ Jose Ci.i'
los Bezerra.

,Nu setor
amadnrista

Ir :[falando'
<

"

GilbcJ;to Nahas
';., .

':JEMAIS JOGOS

" dút�'os' iozos cOITI�letam a roda-' -,

.. 'da: Palmeiras x Caxias;" em .8h.1-
, .pJ�nau; Carlos Renaux x Olímpi-.
.eo, em Brusque;: 'Barroso x páy-,

Para os <florianoôolitan'os a ro-: -: sàQd,ú, .ern Itajai; e Hercífio Luz x

dada "núm�to onze reserva ,6, 'Juvenrus, ,ém'Tubaí:ão, êste con-

rnatch Figueirense "versus" Inter-: :- sider'ado' "com o' encontro núrne-'.
<nacional, que terá .póf.Iocál o -�rn�; ,J, c, 1:.0 .dois, da rodada.

"

,

mado ',do estádio '''Orlando SCâl'� "'e:. ,', ',', '

pelli'; ,no E,�treito, o qual, ao. con� ,"

:'L�gb, folpa na rod�d� o; Ferro-
'trá rio do '.'Adolfo Kóndbi'" pos�ué vlano, viÇ:��líder, que na rodada
melhor escoa'mento da' água {senl- seguinte ajuará fora de seus domi-
'pre ql!c chove, �e maneira que se, nios, joganll0 elD Itajaí' contrá ,ci

,encontra 'sempre praticável" o ,Barroso. "

que não 'se)verifica com o campo'
c,d,� Bocaiúva que, domingo,por'o
casião do ,encontro' AvaL x Bú-,
raso ficou' em estado lastimável1, o
.que poderá forçar a' FCF a trans-

,

ferir ,os 'jog()s do "Azulão" para o,
e.stádio do Fi�l�irense, pelo menps. ,

até a sei!unda 'rodada do türno.
.

.
. - " "

Carlos Renaux x Olímpico �

Luiz Paulo Carneiro c,

Barroso, � .Paissandu _ AI�'ir
Renzi '

Prospera x America, _ Rold�o
'Borja

' .

, Hercilio Luz x Juventus _ Pe
dro de Alcantará Moura '

:
..

",
• _,o ,_

ÁRBI-FEDERAÇÃO 'PAGA
TT�OS EM' DIA

o tesoureiro da PCF Sr. Djal
ma Bertoncini, dev'idamente auto
rizado pelo 'Presidente Giu � iare',
efetuou ontem_ o ,p,a.[iamentos ar
bitros' contratados, '1,11Uito er.nbora
a grande maioría"dcs, clubes ainda
n80 tivessem enviado a taxa J11eó�
�al ele aJbitra�em, 'o QU.e devel,'cl
ser feito !10r êsses, dias, dado o

compromisso assumido em Assem
bléia Geral e para evitar' penalid�
des em lei.

CAXIAS: 6 EMPATES
._ ,-

Caxias, e América S80 os recor

,distas' de em!1at�s no CampeO!1a-
.

to. Os dois juntÇlS até a�ora ·so.:;na
ram, onZe niarcadores' iguais. O al-

'

vinegro nos nove .io�os que' di�"\l-

,

tóu, . (folgoU na terceira rodac1\a)
A-VAI NA SIj:RRÀ .' , marcou, seis tentos, sendo que rios

,

;' :11
'

, ", '_demai's:,venG,_eu dois e ,'!1erdeu' úm,
,

Na rodadá! o Avaí vai ter que " ,ê'ste na estré:a, diaflü�' do Ferrovi,'t-
subir 'a Serra. roga em Lflges con�,' , rio.' O América, {mi,co invicto e .lí
tra o Guarani; 'que perdeu a tota..:_· '<ter absoltJto:, teve cinco empates.
!ida�e, dq's jog<?s :,qu�·· disputou, �l:rrr: ' �

"

dos quais átravés de decisão dá 'ÁRBJ'fR,OS J.; FORAM.
TribuÍ'l,a(: 4� :: Jü�tiçà :'pespOr.tiva,::: "

.

J�:ESIGNADOS ,

_,

:'.)"
r-

.i c'
"

.;.,

f '

Cumpre . assim a FCF o seu

compromisso cem os árbitros, e�
per[\ndo agora que. os c!úbes en-

vi�m a taxa mensal referente ao
.... _.

"nlês vencido� ),' .

,:'
.

r� .', ;,

.' 1,

,- �;k :��,. 4'
.

:_

"

l"

I
I

.

�l '.� i: �.

INFORJtf�ró� vçitcEDOIlES DO
" .. :"'"

. -

.27
"I

I'Ford 'Corcel • Tél�visor' I máq, .de coslura
,

"

, ,Desta feita a diretoria da enti
dad� da Avenida Hercílio Luz, re
s01veu homenagear o sr. Ari Oli
veira, atual prefe·ito municipa1,

Eis os vencedores: dando-lhe o nome da competição.
1918 .:_,_ RiacnueloL 1919 '�, compí'!tição.

Martinelli; 1920" �
, AhnitaHi�: :' , "

Barros,o; .1921 - MarÚnelti; '19'22: '. ,'o
_

_ Não houve dishuta; 1]923
'"

Como os desDortistas la tive-

Riaehuelo; 1924 -=- Nã6 . houve.. ram ciência, a p�'ova Cor;'ida da

disputa;' 1925 - Mard1io Dias'; Fógueira, foi determinada para
1926 � Martinelli; 1927, _ AI: sábacrlo último, norém devido as

m irant� Barroso; 1928 _ Almi- chuvas foi transl:ericla nara õ sá-
rante Barróso; 1929 � Marti�i:i- bado.

lli; 1930' _ Riachuelo;' 193 � -:-

Aldo Luz; 1932 �'Áldb Lui;
1933 - Aldo Luz; 1934 _ Ria
chuelo; 1935 ,- Riachuelo;' 1936
_ Riachuelo; 1937 _:_ Não hou
ve d:sputà':- 1938 - Ri�chuelo;
1939 _ RiachiJelq, (pentacam
peão); i940 _' M�rtirteni; ,1941 �
46, não houve dispúta; 1947 _

Martinelli;, ,1948' e 49, i1ã.o ho,uve
disputa;.. )950 - Aldo Lnz; 195,\1
_ Martine1li; 195!2 ---:-- Martij1�ní;,
1953 - Al,do Lúzj 1954 ,-'- M�r�"
tinelli;\ 19�5 -:" n.á.yei pêlB'sl��
temá olímpico ,Be sete Dãteo�) �
Aldo Luz;' 1956 --- Aido Luz;, , '

1957 _ All1éticà; 1958,-, Aldo
Luz; 1959 .:.._ Madine'li; _196Ô _:...:
Aldo Luz; 1961 - Màítinelli; ..

1962 _.:. Martinelll, 1963, _:_
..

Martinelii 1964,_' Màrlinelli
(tétracampe��à);.. 19,65 ..

- �i�cl:úi,�.
lo; 1966""';" R,iaclú.i�,o;, � 967 4:.:.
Riachúelo; 1968 :-:- Mal:tinelli; ..

i969 �'Máttineili.

'14�Ol7 16.314 33.116 70.933 17.370

o "CATARINÃQ·70" CUMPRE O OUE PROMETE.

DÁ MUI�O ·MAIS PRÊMIOS, POR, MUITO MENOS!
,.,

I
,

I

I

Por apenas 10 CRUZEIROS MENSAIS vo�ê concorre por semanas a 3 Volks,
, 3 Refrigeradores e 3 Televisores e ainda a um CORCEL no fim do mêso E além
disso, V. "prende ludo,'sôbre (, Fulebol de Salfla Calarina, sua h-iSlória, sua láli
ca, seus clubes e su a genle. São 5 v�lumes, replelos de inJDrmaçõe� úteis sô-
bre a maior paix�o do Brasil.

'

SE 'O,CÊ AINDA H40 ÊS-T4,PARTICIPANDO DO (/CATARINÀO·70il,
'ENTRE AGORA E MAROUE O SEU GOL!

' ,

Uma edição: TEIVANIR PINHE�RO, Edilõra, Publicida de, Vendas
�om a tha�.él. da Federação Calaripen$e de Futebol.
Esr.'rllórlo êénlral - Rua Deo.doto4 18, 3° andar.

Será árbitro geral 'da prova pe
destre o desportista Sylvio Sera
fim ,dª Luz, ,atual viee presidente
dà entidade amadorista.

,.

" : "

Tôç1as as corporações militares
,

st)díadas nesta capital estarão sen

do mpl'eser,tadas por equipes, de
veqdo ser iniciada com 50 atlétas

aproxilU<'!damente.

A prova ciclítica Volta ao Mor
ro, somente será efetuada no dia
6 de setlf'JTl:-,ro, !i0r razões que exi

giram a sua transferência. Nesta

oportunidade, estar� par!lç0ando
da Volta ao Morro, a equipe. da

Caloy do Paraná.

"

, , \
'

"

.

Para ganhar, V. precisa estar, em dia com suas pres..

lações. Pague na ..êde Ban.cária autorizada .a presla ..

ção ..0 4 e boa sorte!. Vários orêmios estarão sendo

dlsputad�/; -_sendO que p.arà os pri
meiros chssifidqos ,serão oferta
das bicic�éta.s Caloy.

o Club N:tutico Frar;c':o

Martinelli, que domingo conquis
tou o Estadual de remo fê-lo pela Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AGRADECIMENTO E l\1ISSA DE 7° DIA
Sibila Vitali; Teodorico da Costa Ortiga e Famí

lia; Edison Oitiga e Família agtedécem. profunda
mente sensibilizados a lodos os que éonfortaram nêste
doloroso transe, em especial ao Dr. sérgio Francalazi,
Pe. Tomé SJ ,P,e. Ernesto SJ., Sr. Gumercindo Caminha
e a equipe de enfermagem, da ala nova: do Hospital de
Caridade, por ocasião do passamento .".de .sen ínesqúe>
cível espôso. pai, sogro e avô.

"",

ALEXANDRE VITALI
'

c outrossim, 'con'v,idam seus parentes e amigos para' as
sistirem à Missa i de 70 Dia que mandafão celebrar

quinta-feira, dia 2, às 19',00 horas, na Capela do Asi-
lo "Irmãos Joaquim".

<', ' ,

A todos' que comparecerem a mais êste ato de fé
cristã antecjpam �grad,é.�iIi1entos. "

'

_.i> ,

TFRRENOS 'NA TllINDAUE e, COM ,H�Lio COST!\
,

)iSPõe de 200 lotes. t'ertinho da tJniver�ldàde:
:�egócio direto sem', interrilectiáiici. '

,
. f- 1 '

I

,

pr>3ços espectais. Prestações NGi$ 100,00.
'�nes l\fachaqo,': 17 -, Çflfij. 4, - Folie Ext. 20:59

t
'.

t

ALUGA-SE. ,

"Especial 'para Repartição Pública".' Uma ca-

sa situada à rua Felipe Schmidt, 71 esquina com Pe
,

dro Ivo. Informações:' Tei. 2536..

-'"1 .

, 'CASA, VENDE-SE'
, Vend��se, um,�t ��'sa"a.e:a,fve�at!�, co�, 8 peças. �i

ta a Avenida Atlâritica, _D
o 217 ,- '�,S�felto" TrNãr n�

. ','

mesma.:

MÓVEIS'::':": VENDE.SE .

Sala de jantar com' mesa' elástíca. '�' cadéi.ra� ·e�t'o·
fadas, balcão grande e c�istaleira. ',' �,

Tratar' pelo telefone }2Ú1 _,
das 14 às 'IR horas,

diàriamente. ç

Ó: .:
': ..

PROFESSÓR IÍE;NítjQ,V� STQDrF.çK'"
AD,VOGJtpO ' ,

I ErHfkiq'. Flo_rêncip ,Cqst'a, (coi;ri,i��,r:, ;'
Rua Felipe Schrlli,clf:,!;iS .:::.: s,��� W7'

�,Arjlirnen!,e da::. lP às Ü e d�S' i6 'à!l. 17' t.onis" (lU. cbnl
, hora ml!-réàda. 1>eló,'télefóné' 20B:!' .":'r '. J.�', �

..
•

Central, porem em ,local ,,,sQ,'ifs,egado, estado de 110\'0
•

/. 0, '_. ALUGA-SE'
,,'.

Rua Dr. Antôni,Ó i)i� :MUSSi, ,5.' '.'.

-------�,�( _'_'--
.. "":,--,-,, ," ----�-,.-----

LIRA Tf:NIS' CLUBE·
',I Á"V Ií.S d, .

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

.

Em atenç,ão ao Ofjçüf çp, _n, ,3/70, d(lta(Ío_ �e,,(lg
do corrente, 'do 'Cons�lho 'Del{b'eratlvo; sqFcitampS 39':; •

senhores associados e� débito ,p�ra' com ,a tespuri1t'i'(','
que cO,mpal'eçam a ,secretaria' :do' Glube; 'n(l horário
comercial, a fim de regtiarizarem sua situação até {I

cli� W do mês de julho vindo.urQ..
,'
'. .",."

,

';.
}

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

'.;- .

Dir�tof Geral
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFIssiONAiS 'DE

, ' ,,;,' ," , ,

SANTA CATttRINA ,'\
"

"
' ,

", ASSEMBLÉIA Ó'ÊRAL EXTRAORDIr.URIA
,,' '

, CONv6cACÃQ ;",
:

.

-

:..'; ':',
Dõ acôrdo 'com o a,rtigoJ7, letra,a, ci.Q�' Estatutos,

convoco os associado�' dêste Sindicato', para à ASSEl\Í·
BLÉIA GERAL E�TR-,\ORDI':NARIA,,� ser t�alizada lÜ)
prqximo dia 3 três) do corr�nte, na sede :da enti!;l3à}
à rúã Vidal Ramos, n. 50, à,�>18 horas, em' primeihl.
convocaçã::J e, não )1avendo número legal, em segunci'l
convocação', com qualquer' nú:iIéro 'de associados'· ,pr'", '

sentes, ,às 19 horas, pa�a 'decidi'r sôbre matéria de urgên,
cia, corJÍorme ,a seguinte 'ORDEM DO DIA:

1°) - Designação do representante dêste Sindicatj

{ que comporá, a Cómissã,q' a ser nomeada pel<;> sr, \ne-I legado Regional do TrabalhfJ com vistas do artigo te'),
do Decreto n. 65.912 de 19 dé dezembro de 1969' e 'qn!}
d,2termina a revisão dos registros de jornalistas pro:
',fissionais e de diretores de '·emprêsas· jornalÍsticas; >

2°) Estabelecimento ,de normas e di:retri;;o;es a se
rem tomadas por êste Sindicato, com relação ao assun,

to em 'tela;
3°) 'Outros assuntos pertinentes à matéria,
Florianópolis, ,29 de junho de 1970.
'Alíl'io Bossle - Presidente.

CASA DO, JORNALISTA DE SANTA' CATARINA
ASSEMBLÉIA GERAL EXrRAORDINARIA

CONVOCACÃO
De acôrdo comi o artigo 13'; dos Estatutos, convoço

, os sócios desta entida:le para a ASSEMBLÉIA GERAL '

EXTRAORDINiRIA, a ser reaÚzada no próximo, dia
,3 do Corrente, na sede da entidadé � rua Vidal Ramo,>,
n. 50, às 18,30, em primeira convocação e, nãq haitendo
p'�n]8l"O legal, em segunda, çonvbca:ção, com q®1quer
m';l11sro, (1::) sócios presént�, às 19,30, parit ct,écidir 'sôbre
malél'ia de urgência, conforme a seguilite otmkM DO
D;IA:,

I

](') Indicação do represbitanté dá CASA DO JOP",
NALISTA que co�porá a COmil)são. a sei' dil,signàtlil
pelo sr. Delegado Regiónill do Trab�lho com vistas iJo
ar.ligo 10° do Decreto !l. 65.912 de 19.12,69 e que deter
n]ma a revisão dos registros .de jorna:listás profissio
nais e d,e diretores de emptêsas jornaÍísticas;

2,°)' Estabelecimento de normas e ditetrizes a >""
Tem tomadas por eSta entida:d�, caril relação 8.0 ElSStlh-
to em tela' ,

.

::lÓ) Outros asslIntôs pertióentes �. ll1-atéria..
Florianópolis, 29 de junho de 1970.,
4-líl'io Bossle - Pré11déÍité. .

'

NOVENA PODEROSA AO MENINO JESUS DE PRAG 1.

Oh! Jesus, que dissestes: Pede' e receberás procura
e acharás; bata e a porta se abrirá. Por intermédio
de Maria, Vossa Sagrada Mãe. eu bato e procuro 'e eu

Vos rogo que minha prece seja atendida, (Menciona G'�

o pedida).
'

Oh! Jesus que dissestes: Tudo o que pedires ao

'Pai ,�m, Meu Ncrne.: Êle atenderá. \ �---

Por intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu
, "

humildemente rogo ao" Vosso Pai em Vosso Nom a

para que&/a minha' oração seja ouvida. (Menciona-se
o pedido). /

Oh! Jesus que dissestes: O Céu e a Terra passarão
mas a minha palavra não passado Por interméd.o
<:l.e Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu .conrío que a mínna

oração 'seja ouvida, (Menciona-se o pedido). ", :
'Rezar 3 'Ave-Maria,' e 1 Salve-Rainha. Em �as':)s

urgentes essa novena :de'verá ser feita em 9 horas 'e

mandada publicar cada vez que se tê_nha alcança-lo
'urna graça.' __:_ M, L, B, F.

VANDA DE SOUZA SALLE'S
.

4:0 Ta.b�li:ãI� de Notas .e 'Protestos em Geral

FAZ SABER que está em seu Cartório para se':

protestada por falta de pagamento, a Nota Promis

sória com vencimento em ,!j-05-70, valor CrS 500,00, em

que .
.é

-

devedor o Sr, Elpídio Haroldo Macário, estab "

lecido no Núcleo residencial Gov , Ivo Silveira, 236, c

credor à Banco do Estado de, São Paulo SIA" agência
, desta _<;ülade, -E como .não tivesse sido encontrado o

de;vEdor nesta cidade, intimo-o, pelo presente edital, a
, '- ')

vir 'pagar a referida "nota promissória, jurós e despesa;
legais, .ou a apresentação' 'çlas razões da recusa, dentro
de três -(3) dias úteis, 8. contar desta data,

Florianópolis, 30 de junho de 1970,

Alice Rzíchert Kuntze - Of , Maior

EDITAL
O JUÍZO 'FEDERAL de Primeira Instância, sccão

,

Judiciária do Estado de Santa Catarina, faz público
que o DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS

" '

:pE RQDAGEM, conforme depósito �efetivado, pretende
pagar ao E?r, ,JGSÉ LINO DE SOUZA, solteÍro, maior,
a importância de Cr$ 4.453,83 (quatro-mil, quatrocento',
e cincoentá e três' cruza'iros e oitenta e tres centavos),

, COlpO desapropriação de uma área de terras localizada
nó lugfl.l' denominado Aririú, MunIcípiO e Comarca de

Palhoça, neste Estado de Santa Catarina.

Ássi� ficam cientes os :erceiros interessados que

désej�m opôr qualquer impug,nação -' no prazo df>

trinta dias J_ Ç!ue êste Juízo funciona a rt1a Felipe
Schmidt p,' 71,' na cidade de FlorianÓpolis, Estado de

Santa, Efltarina.
. Florianópolis, 30 de junho de 1970.

JON�S NUNES DE FARIA

Chefe da Secretaria

VlSTO:
PERICLES LUIZ MEDEIROS PRADE

Juiz Federal

EDITAL
o JUÍZO FEDERAL de Primeira Instância, Seção

Judiciária,do Es,tado de Santa Catarina, faz público
que ,9 .DEPARTA�ENTO NACIONAL DE ESTRADAS

DE' 'RODAGEM, conforme depósito efetivado" pretende''
.. I,

' ,

pagá:r ao Sr, ODILON 'ROBERTO CARDOSO e sua

mulj1er : D�. :,Rosa Costa' Cardoso, a, irr\portância de

. ,:;' N.qí:$ ��Ç,52
'

(oitenta e s��s e!:u�e.iLos. T)0yos e "sjncuentul
e, dois centavos), como desapropriação de uma ,área

de, terras 'localizada no lugar denominado Morretes,
Município e Comarca de Tijucas, neste Estado c;e
s'arita Catarina:.
,::�',: ,A:s,sirti, ficam cientes os terceiros interessados quo
tteSf,ljf!n1',opôr qualquer impugnação __:_ no prazo de

triQtf!. dias - que êste Juízo funciona a rua Felipç
Séhqlidt n,. 71, na cidade de Florianópolis, Estado à,'

Saht,a,' Cátarina ..
,�'Florianóp,olis, 30

.

"�.,, ..

dê junht:('de 1970'. '
'

JONAS NUNES DE FARIA

Chefe da Secretaria
VISTO: '

PERICLES LUIZ MEDEIROS PRADE
Juiz Federal

.
DEPARTAMÊNTO CENTRAL DE COMPRAS

TOMADA DE PRE'ÇOS 70/0fl98
, ;(A V I S O

'O' Delaai·tamento Central ele C�mpras torna público,
para, conhecimento 'dos interessados, que' receberJ
propostas de firmas habilitadas preliminarmente, nos

têrmos do Decreto GE-15/12/69:8, 755, até às 13 horas

do dia ,1'4-07-70, para o fornecimento de farinlja oe

trigo, destinado ao HOSPITÀL COLÔNIA SANTANL\.

O Edital encontra-se afixado na sede do Depanl1,
mento Central de Compras, à Praça Lau:-o Müller n

,

2, Florianá,polis. onde ,se�ão prestados os esclarec;
mentos necessáriqs,

Florianópolis, 26 de junho ele 1970,

RUBENS VICTOR DA SILVA - Diretor Geral

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
TpMADA DE PREIÇOS N, 70/0699

.

1\VISQ
O Departamento 'Centra1 de Compras torna público,

para conhecimento dos interessa'Óos, que receberá

propostas 'de firmas habilitaclas preliminarmente, 1108

têrmos _do Decreto GE�15/12/69,8. 755, at·::) às 13 horas
do dia 14-07-70, para o fornecimento de med,icamen�os
déiítinado ao HOSPITAL 'cOLÔNIA, .SANT'ANA. \

b Edital �nco,ntra-s� afixado na sede do Departa,
menta Central Ide Compra�, à Praça Lauro Müller ,n,

2� Florianópolis, oncie serao prestados, os esclare('i·
rrientos necessários.

.

RUBENS VICTOR DA SILVA - Diretor Geral

Florianópolis, (26 de junho de 1970,

DÉPARTAl\'IENÍI'O CENTRAL DE COMPRAS
CONCORRÊNCIA PúBLICA i.r, '/:1/0693

ALIENAÇÃO 'DE: GEL.\DEIRAS

AVISO
O Departa��ento Central de Compras torna público,

p,3.ra
,

conhecimento' dos inü:re::::;ado;;;, que recebe"ã

propostas, nos têrmos do Dec:r,3to GE-15/12/69-8, 7il:-,
�té às 13 horas do dia B,07,70, rafa a alienação de'

Geladeiras do HOSFlITAL COT/)l'H,\ SANTANA.
O Edital encontra-se afiX3":'O n:1 sede do Departa,

mento Central de Compras, i; "r:J';8. L8.llr<) Müller r:,.

2, Florianópolis, onde ser:lo prest2l1os os esclareci-

/

mentos necessúrios,

FlorianópoliE, ::J6 ele junho .de 19'70,
RUBENS VICTOR DA SILVA - Dirêtor CernI

CERTIFICADO EXTRAVI1\DO
Foi extraviado 6 certificado cl,e pliOpriedade de -um

VOlkSwagen ano ,69 - motor BB-012:190 - chassis'
. :89-012·088, pettencente ao sr, 'Domingos de Meneze-s.

, ,

� ......����::��'''Y���':" �� �� .. �� ,W"O'fS#'1 '"':../'
.. � '---'- -_--

realmente muito fino. Outro fato ----

que se nota -logo de início: o ' Baile de São João é aconteci
apurado bom gôsto na, construção mente típico marcado para a noite

:11;
e decoração. do dia 4 no Tabajara Tênis 'Club3
----

( com Erinho e Orquestra.
A propósito, lá eqt,avam n(1 ----'

domingo à noite, casal ,Herbert Estamos reservl.'ndo data para o

Müller Herin�, cásal Antônio coquetel de instalação no Vale elo
Marcps Ulian, 8asal Antônio Carlos Itaj�í da SUGu]'sal dO Estado, S8r,i,
Silva, casal -Orlando Gomes, j8.U- 'para fins de julho, provàvel�énj;,,,.
tando. E 'será assim semprp.
Reunião de sociedade, BRADESCO com reforma em

Isuas instalàcões, O nôv,o espa (:0
Vera, Fiséher foi a presen:;a má· será aprovei'àr1o para sala àr�

xima no coquetel de inaugur�ção gerência e outros serviçqs. A data ele 4 de j'ulho marcará a

dh agência blumenauense da GE --,- cerimônia ds posse dd nôvo Con
- COlnpanhiá, de Crédito Imobi, Cumprimentos, para Dom Gre,' selho Direto!' do Rotary Clube oe
liáno, que tem n�, g2!ência o' gório War,melihg, que completou São Franciseo do Sul, cujo prc3i
jovem amigo Luiz Antônio Soare;;, seu 13.° anive�sário de Ordenação dente é o sel;lhor Mário Vonge�-
Entre os presentes" Prefeito Episcopal e que desde 1967 dirig,} sanger.

Lauro Lara

,

'I'ôda a 'beleza de uma linda repre
sentante da jovem sociedade blu

rnenauense, JOYCE TEREZtINH:\

LEITAO, ,filha! do __ advogado
"

e

senhora Djalma - Vihna 'Leltão,
:' .J

que faz seu dcbut "neste ano no

Carlos Gomes,

O velho "':sonho do Dr. l\1:ádo
Bianchini está realizado. Na rua

Nersu Ramos está o seu restau
rante O CANDELABRO, um local

I
,I

I

Evelásio Vieira, industriais Ber a Diocese de Joinville, uma das
nardo Wolfgand Werner, Marcos maiores do sul brasileiro.
._Buechlex, poet� ,,;Li)Jdolf Bell e o.s
decoradores 'Alberto e Magrit Luz, No próximo dia 5 viajam para 10

'<.'que aproveitaram' dois "galas" de Rio os' senhores 'Heinz Hartmann
Meyer Filho para uma das paredes. e Oniro Mônaco, da Comissão di"

Turismo para colhêr junto a Secre
O troféu para o "1.0 Encoritro 'de taria de Turismo de lá, subsídio,

Cantores de Santa Catarina", pro. )écnicos 'para a decoração da
mocao a ter lugar no próximo, dia cidade para o Natal ,dêste ano,

26 de julho em Blumenau, é oferta Dois elementos com a mesma J'ina ..

da Comissão Municipal de 'I'urismo, Údade estarão em São Paulo e

que aliás' é promotora da testa. Campinas.

Pelo excelente trabalho realizado

junto aos :.irgãos 'do Ministério dm: '

Transportes, referente paralízaçáo
da EFSC, devo' cumprimentar a

Comissão Parlamentar -Externa que
foi a GE tratar do assunto, Depu-

Empossado como Presidente elo tado Aldo Pereira de Andrade,
Rotary Clube de Blumenau, o Edmond Salina e também ao Depu
Professor Orlando FerreIra" de tado Abel Avila dos Santos, q-u;t
Melo.' O jantar restdvo, aconteceu por motivo' de sáüde . não viajou,
no Tabajara Tênis biube'. 'mas tendo papel de destaque na

�) elaboração do relatórío .

Sociedade
.;,,,,,

Mário Ceschlni,. Dona Maria
',Ainélia, residindo em casa 'nova na

'rua Coronel Federsen , _ Confídênciu
do casal: estamos residindo na

Tua dos magnatas,

o conjunto, Os Açus, de Indaíaí
CO.11 grande promoção para 1.° de
agôsto , Noite Branca (com luz

negra) na SOCIedade "Recreativa
Iridaial :"Durante, ctesfile de Casa;

Buerger; Calçados Buerger .:

perucas do Petit Jolíe.

iõiiii!iiiiiiiiiiiiZii.......;;;;;m����__iiiiiiiiiiiiiiiiliõiiii_ :::--,
I

I

, Igualmente cumprimentar O�

Vereadores Edgar/ Paulo Müller,
Victor Gonçalves :e Alfonso dê

Oliveira, que, formaram a comís
são da Câmara de Vereadores 6t?

-Blilmenau, assessorando os Depu-
tados. /

. I;��R�
.' l#lIt

Agora é esperar para ver, Con
fOrme reportagem que publicamos,
a E(FSC tCli.1 ttê's alternativas:

ligação com o Tronco Sul, 1;0111

Guaramirim ou err,adicação.

Trocando de idade o senhor

Jorge' Luiz Bucchler, Diretor Supe,
rintendente e:a 'Emprêsa IndL1�"

trria} Garcia a quem cumprimenta
mos.

A. SEIXAS NETTO

Olá, lá, cá temos um C'lVQ

lheiro que s�ria capaz de inslstlr
com' a Santa Inqu'isição, - se vi
v('s�" na9uele tempo -" para que
se' fizesse tOHPsmos de Galileu,

I r'waue o dito cujo afirmou que: a

Terra se movia, -

-

naquela éoo
ca o magister dixit era de CI�Ul
dius Ptofomeus, magnifico astró
nomo egipcio que defepd ia o geo
centrismo; não escapariam tam
bém às ganas do cavalhéiro / Mi
guel Súvet, Andréas Vesalius. Am
pere" Pasteur, Marconi, Morse�
S:lntos DU1110!1t e laJílos qu� fize
ram c disseram causas que 0- sa
ber da época não admitia; e liqui
dados/ Vesallus; Servet, An1Dcre,
Pasteur, Marconi, Morse, Santos
Dumont e 'tantos outros, o cava

lheiro fica�ia feliz pois não teria
mos transplantes humanos, não
terimnos rádio, não teriamos
aviões, nem astronáutica,. nem

C::J:1qui3Ll CJ Lua,

O c:1Valheiro r:ntcnch aue não
é passiveI fazer previsões meteor;
ló�icas a longo' prazo. Ora, ora!
Prcvisões pode-se, sim. Pelo t-:m

po que 'se quise,r ou q'ue os c:íi
cuIas permitirem. Certeza meteo

rologica esta sim, é impossivel nLll1l

prazo maximo de 43 horas ou 111�

nos. E entre previsão meteoroJo
gica e certeza meteorologica a dis
tancia ctimológica é grallde e a

dists!1cia de concorda,ncia póde ser

também: A, previsão é a que ga
rante um conhecimento médio ])12-
ra certo prazo: a ce�teza é' aquilo
que na hora dizem, 1110stram, os

instrumentos. E uma previsão 1T12-

ten1ática b�m feita pode che,�:\t
certinho com :1- leitura ii1strllm�l1-
tal do momento previsto. E a prc
visão maten-íática tem prest::dn, (/
('01 Santa Catarha muito bC';,1 s:-r

viço à ag;-icu1tur:l, 1!os ioa('r ,e

futebol, aos camavaiG e, fhà�;-lC!"
te. a tucló por aqui,_s�m dé?sdoll",
para nil1g\1�:ll. E não tôm sido
pouca vez, nos últimos 20 TV'"

que funcionários ' do., A r::
têm vindo à' minha est:lr:"
particular, - (muito boa.' �

" '

nal), -: l:l1scar da�os ?iários p:1-
ra c!': oi 1"1' �:lS c estrmatLvas; e a:
gUJ11::lS cm;-,'r::;53s privadas us:;m-n:l
taIl11�é�'1. com proveito. E 'lruitas
veZes fiz VDOS meteoIQlogicos ,,:,

I a\ iÕes. ela Pattulha Fito-:'S;pitá ,; 1

e até mesmo em aviões c1n F ,'-C.
É--me de parecer que os sabies es-

'\
cutam, toleram e analisaiil.;. O'

que for duraduoro fica .. , o res-
\ Amigos no exterior? Bfblio-

to o' tem,.(o consome. E ir,ritand,o-" �.

jJl . . ;gmfia? Os' primeirc�, itenho\os e
Se assim, pode ter ,um eoJhbs,Ó ;éa,:�,i, I, "',: 'muitos. Todos são meus leitores,
d,iaco, __:_,:. o ·que se me :nªó'i'pàre�::' ';

.. ',.
. 'Biblfografia ma longe, mas parace muito irJ,l,portante ..:_,. 'e,;dêix,"" ,':" ilustrar: Escrevi um livro prefa-niaI gen iais, TI1eteorolo�is{a1tbl:asj-

leiros como o dr. Jesus' Mader, ciado Dor luar Carla Cervj, da
, , , Universidade ele Buenos Aires, PIO..,(lue �9i Chefelda-1\1-�teoroloi!ia Bra- f d

'

essor e fisica, que não joga seusileira e, com quem troouei educa- nome', a torto e a direito; co-parti,dissima correspondencia algum cipei de 111 uitos trabalhos de Jual\
tempo e êste brilhante talento da

, .. Jagsich, o níaior meteorologistaMeteorolqgia da Força Acrea" Ce], da Amcrica, autor de uma MEVderando. que tem contribüid'o
enormemente para este, mundo 'de "

_
seguranca do temDO que é' a 'Me- .,

teorologia Aeronáutica'. :Não o CD-

'nheçd, Ilaas admiro-o. por'aue admi�
ro qs homens de imlsitado talen-
to 2 va'lor: \

E hQmens rl� talentô ....

nunGa procuraram impedir a nes"
quisa Dalrticular de ninguém. R'em
verdade, diz.o ditado que o "hô�
mem irritado é como a tempestade, '

destroe tudo. amigos e inimigos ê·
deDois_ qua�do ch�ga a caln;a;i�.
r1-:egà a ta"dio arrependimento. "E
isto D�l"a COll1parar: Ant� ontem
me chegou a casa um arnigo cem
um macQ enorme d� CORREIO
DO POVO. para queinl1r como

desabafo; impedi-o; jornal não se

queim a atôa, pois é trabalho de
muitos diuturnamente; é· sagrado.

E digo isto porque sou Jor-

'naIista Profissional, escrevo diaria
mente para Radias e Jornais. E
faço, desde a- minha estação parti
cular, boletins para. um bom jor
nal de Florianopolis, O ESTADO:
e sabe o cavalheiro como é feito?
Assim: Segunda feira de manhã,
mando"'lhes o tempo (previsão"
mestre, ,previsão) para a Semana
inteirinha, E o jornal ,nunca rec1a-,
mau já lá vão anos; e os leitores
també;." n�o li o que disse o ca

valhc iro, ne!:l me interessa; • vou

pelo qu:, n).' contam; e sou leitor
diá'io d-s j)rnais Caldas Junior.
'Vou p�b qt;-:: disse o. Adolpho Zi
gu�!j no seu programa V.AN
GUARDA, E o Cm'3.rl�;W, -

lU::, parece, não recebeu CO:1se-

1'108 em menino -, ao invés d-:.
:";dar ir.sultando ql!em não çonlr
cc vá criar alguma cousa .. ', ou

dei;; � os outro� criarem. Depcis,�
r::'cr::b::, :J1:'llvés de outro amillo in
fo�nn;i'ío' de que o CORREIO
DO. POVO estaria à minha dispo-.
sição. Ora, não vou roubar eso:.;,

ço de jornal por dá cá aquela pa-
. Iha nem abusar da estima de ami-,
gos para fazer cartaz' de quem não'

I '

l,«

I,

conheço.

TEOROLOGIA FISICA, valiosis
sima; aliá.s, o 'Brigadeiro Manlio
Filizola, ct:rta ,vez apl:eciou OJigi
nais d-aq,ueb sabia comigo 'para
informar a, parte meteorologica do
Sul do Brasil; pergunte-lhe o ca

valheiro.· Colaborei, mu itos anos,
com' o Prof. José Maria Bergeiro,
Chef� dos Serviços Meteorologicos
jo {jrugua), C0111 informes sobre

"

'Çl campo meteOrologico do litoral
catarinense, para seus notáveis
trabalhos. 'Ora, màs estou indo
longe, Qu� tenho eu de dar a sa

ber da minha viela para' os outros?
Mas em matéria d� ,educaç.i;o,
creio que o cavalheiro nãõ é gau
cho, " gect� boa. Quanto' à �Pll
blicidade ou }cobertura noticiosa
o cavalheiro se ilude: o.s reporte�
resl querem causa certa, sabem,
o que quere:m e sabem a minha
casa ... E, por ultimo milhares de
pessoas estão no ;mundo inteiro
em suas casas, em seus gabinete,
produzindo alguma coÍlsa para
ser levada aos gràndes labodtó
rios do futuro. .. faça:o cavalhei
ro a mesmà cousa. Depois, já aju
dei, bem ou mal, a formar algu
mas g�rações de dOl)'lOreS que aí
estuo satisfeitos com o que apren
deram. E, por n�til11o, saiba o ca

valheiro, -'- q\l\� não lhe guardo
o DDm:::, nem o registro -, que o

qu� p'J (li:;s� como previsão está
dit,:, ""i1'1 paciencia..de cien-
tiS!'!,' " .. '"')n'-1.S de malcriadinh,-.,
--, espere até 1974 para ver, se ti
vsr 0\:" �<; ;:::n:l isto, porque ollvi
do� ;15, aue escuta as cou-

""1 cima dos seme

�' fosse palmatoria
(;" " quiser aprender o

qll� e previsão também dou aulas
particu'art's, - caras, é verdade,
mas sÓ;ir11s. ADareça, anareca.

Nó:; ('a:1�'il:e;lses não recebemos
nÍ!:pt]�"l 1 l'onta-pé.s, porém, com

li!' -:'l"floz!nho da Lagoa
f' h�:, i_li oÍn de limão. .. E apare
ça .• cavalheiro,
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UREH 'diz que chuvas prejudicam fabril !deverá
1��01 .'e·· ,c'ompf,ometem OS prazos "'�����m�sn�ras; ser imJllantado�em, breve
..
ó 'engei,h'ei_rb Hildebrando Ma -,

qués - de 'Souza, chefe dÇl' 1G?' D;�;·
t�i,t� Rodovzi rio Federal do DNER

declarou ontem

rÍ[,,:o de trabalho é -bem melhor

1)00íÚos trechos, poís: já passaram
peja fase de serviços preparató
rio ,��o� trechos prejudicados, ti

ICo, -Distrito Rodoviário já reíôz o

correspondente (a ;:lO, quilômctros.,
em cada pista de, 10.

'

J':�ses Jr"c11os, no sul do IEsLado,
da BIHP.',

'-

,

i
I

,

/ ,

II

mais

"

, . '

H'''l, l;·[1]lllo·:oc um <l\'llwnto p('"'
'xnlllal Jlrc ordem de 119�2%,
Em jfll1ciro ele 1939 o comércio

'�nclcu 71 cl1ceradeiras"Em 70, 'n0
mo'mo )nôs o progresso nào C,r;;
n:llHo: '13 enceradeiras tiveram

, saíc'a: F.m fevereiro os números
,for<1m 119 e( 59: ,eh lrarç? ..

120 e

ij,t: cm nbril 156 e 62 _e cm �:nio
13:; e 1:10, O total. cls) vendas no';

'jnco primeiros meses de '10 --:;r)

11"1011 6)] unidades cont;'a <13 :�7l;

ven (i:k; ,; r. (;)'tl idê'nt'ico período (:'2
/

' ,

1 'lfjJ O ilUElento j)oreentcml foi (�('

;'';3,1 n/),
I

: I

,Te vend8S na _(:'

'17R,5UJÍI
,

'Em f()verciro 143 earr'),

tiveram �'ai�lr. crmtra os 73 '':_,J

1969 ]<;]11 111�\l'V), QS nÚllJfJros fé'
ram 164 conl"Hl 102. em abril J:q

� , '\

,�orttra 3:) c :'m maio, 129 cont;;1

lp. Nn e{ini'pul,o
-

'gci'al, }Jp�se\l
'"

cince J1lc:,:es el,e
-

),970 os veícule 3

v:cn(;idC)� foram 7/16 contra os ,�i'1,
vencliclp': cm 19l1al periodo do uno

pas::;ado O aun1cn� o· total verHi,c2'
do', foi na orelem do 6p,7�ó.

I

O fog:Jo, como um utC'lsílio in·

dfsrcnsávcl" foi o ,E'Li�o flue \'';'/]
'uP� 1l101i1l1iCIÍtO de venda', mais Cll

, I
\ 111e: '(,Vi [1'iLlilibrado, Em jancil f) Ô'o

(-;:1,' �16:f t',nicta�e�3 foram vendida';.
Em,70 ês:e número ascendeu' a
�;;:;:�, De fevsreiro a maio os nl�,

mé,'os lOI am ,O', scguü1tcs, selllD:';

çon1 "lt;pior venc11'l::;em em 1)17(,\:,
;ln1 coht·r:l 210; _

335"cont-ra 190; ;-';'l

él)n Ira 2í)(j e 310 contra 240. O;

lotajs, regIstrados' foram ele 1 '1-'111
cOlll:'a 1 Olt, com, um aUl1'enLo ;r:/
centual de' 46,8%.

< O� refrigeradores tamhÁI11 a1))'e,
sentam "'u movimenl0 de\' vewll:\'j
equillbc';'do, No mês Ide janeiro as

:õaicias f('"'<1m 136, no an() pa�s8(lo,
e �O� �:ln 1970. "Em fevereiro de 'jO'

:m7 1 el'ri'geladores fOr�lll1 vCl:,�j,1c,'l

eQnh n 17'l no mesmO mês ele 1:)f;!1�

Em ,11éll rr) os números foram 1 J.I

''Inlm '13fl; em r-11rll, '14n 'ron:n

fP f"' r'-" , ... ,... ..

r), 1"7 ('(),.,r�f") J1:) !,�,-,

tt,Ll gh.l�1�.1 O HiJJ1L'!lLy llc<;;�'nlc."lj

,
,

O me51'),1O fenômeno ve(rl i./i) ":0

rl'ificand(l com os apàrelhos e1et:0· ,

,dollJéstbos ,�C1:() geral e (remai,;'
bens C:c consilillo duráveis. Êm' ja,,

,

neiro eJe ]:.169 as loja::; de Plc!Í'h,:�:;·

polis v�11deral11 ap?nas 85 telev;·
sares, No mesmO mês dêstc ano,
aS' ,\'enç1a13 atingir<lm a .156 un.irla·
des F.I� Jevc;'Ci"o lOS nÚme[\13
(;onfr�ntL'dos siío J 7U f)' 7ft: em ,nw. "

,'10, 2íJ5� B l��; em abril :'iH e 171) "

"lU maio -- [al'':', a pl'n;;llllicla(lt)
) \ Copa elo Mundo -. a cli l'el'e11':1

, foi aind2 ma,is expn�ssiva. 438 e'll1

t-ra Í77. No (nlal C,, vprd:>s ele lflT:)

::jtinr'Ír;o" '1 1 �nl llni"l:'-)�' ('�t>t-n

a�, 639 vcnc:idas no (1l\() p,-,s;:,a,)(\,

TRJ::CHO NORTE SecretárioO Executivo

O primeiro prejuízo causado pe

Ias «huvn', no trecho norl � da ro-

Plameg, Engenheiro Clocnes Bas

tos, ratificou ontt?_m a decisão (1['.
Comissão de Julgamento e , Con
corrêncía para a 'execução dos ser

VIços de terraplanagem no 10('<11
onde será eci�lstruíclo o Estádio' r>'

'tadual de Esportes. Segundo o
,

julgamento da cómíssüo : do ],']<1-

meg, os' S21'VIÇÓS a serem' cxecu

. tados : na �

'I'rindade, deverão ��ê::
, reaÚ-zados ' pelà - firma Tess'�n, ,_ii{
CarJital,'- consideradn vcncoc1�ra ,,:�'

p,n1cor'rci1eia.
., ,

contrato pari
de h,
de

,
�,Je·

«'Oistro: de
jornaUsta
sofre revisão

, '" � l\
:0 ',Rrcsielente elo ,sindicato, L'�C'I

Jornalistab Profissionais 'üe Santa

GàÚlrina,' SI'. Alírio Bos:;le, info'�"
'I'BOU que !:leni.' feita' lana·' l,evis�í,o
eló's'\egistr'Os dos jornalistau 1:;1

Dele,gacia Regional do' Mtn:s't�dn
do' ;rrabalho, Até o dia 21 çle 01Jtll'
bl'O 'aproximàciamente GOO P'foce>
.50S àe' J�Qgi'str; sr,}Jão apredado]
po"'- comissão espóbalmcnte clesi�:
líada, da

'

ql!al l:ahj ciparão rCj)r�'.
'�entantes ela Ca5a elo Jorimlista p

do, S.illClieato ·.çioG Jornalista::; P "( j

u< 1_(',

"

arrendamento
da EfSC. fora
de cogitaçÕêS'
Noticia:: procedmtes de Bri1�;·

lia 'dão CGnta de que
I

está fora c>�
I

cogitações o arrendamento \\1

Estrada de Pernil Sar�ta Catarina,

�nforma·se que o Mini�tro dn-::

Tr,ásP9rtes, Sr. Mário Anclreilzz,1,
'det'crmiIíou qúe se' faça l{,"-'l' EsL;!,-
elo' càmpletG sôb�'e a viabili:1aCe

,
... •

f
•

�

JCOnOml,ca claqu�la t'errovIa.
Nesta Capital il1rormou·�c ql; ') ;,

.\
Go\'ernador Ivo <" Silvçira de\'c!,i,
manter ('ntendimcl1�o::, com a 3'1

desul, no sontr:1o dp que aquéle 0r

gão efetup no lllCJ\'Jl' espaço (Ít'

tempõ possívef os estudos na E�·

tracta de Ferro Santa Catm'ina '.1('
terminados' pelo Mi:1istl'o M.lT;,J
1\ndrcazza.

foi do:: 3%, '�'cgistranclo·so g,í�)

-;o"(ias c::" 1970 contra 703 rio an')
\ \,

::lIJ\ nior, ,.

As lav"doras automúticas tive-

ra111 igual saída cm 'janeiro de, 6�
e 'tO: 15, Já em fevereiro o at:·

me:li,O, pc eentuai foi ele 100%, D\�

zc!:'�cis venditias ,cm 70 contra p,..:;

o'ito de' C), Em marco, o maior, r u,
.

,

'll1eji,�,o: 23 contra 11,' registrancl:J
- �m' qumeh:-o pereentual de 109,1 (':'.
,

Abi il rep:tiu janeiro: as venc1a':
e:l1:,'atan')�1 cm 15 a J5. Maio l'L',

,girO") ov a primeira vantagem qo
I anó do jfJG9, �LUl,nelo 17 máquina�
ele l,lvar foram vendIdas, contra as'

!) (1-' 1970, 1\s vendas nêste mês 'd0

107'1 caHlm 17,1';'0: O. total ��l,�,
bal.e cnL'oLanto, registra um aer,��'·

dr]\': na�; ,'endas na 01:c1�m e1 �

13,1',J, sci:ldo que 78 rnáquinas, 'd,)
'Jav(ll' tive'l'am saída nos prirílei:'os
CiÍlco meses de 70, contra as 06

veJ')(liclas C:ll 1969.

A ve:t;lda de 3'lpiradores ele \Jlí

registrou o seguints movimenL;.i·
G dêles for'1m vcndtdos, em 'jan(:;;,
ro t'(� 70, sem\o que janedo de CY

regbtrou um a mais, Já em fe'ée·
reil'c as vc:ndas aumentaram 100":),
poL enqunnto em 69 apenas 2 lO,

ram \'enc11dos, ,em 70 êsse núm,e'
ro chegnl1 a J O Em março ele 711

/[01'<1;\1 20 (\�, aspirador'es vendidus
IH"" loja';; da Cidade, contra 7, 011J

J :1fIU, Enl a1JI'il OH m':Hicro:; for.aU
lC, cnntÍ'H 9 c Uil Y1l8io 18 ('')11-

In'! 11 Nr) 101"1 �s vendas � 69

;.

Frio atinge
todas· as
regiões de se
(' 'ntinu8, li cair forte" geadas rn

; c;:;ião sm rana o )lO üest e elo ::-C::s

lado, onde a 'tomperatura tem re·

gistrado" os l11enQfL�S índices de

;4�nta Catarina, 1\ nuve, ent.rel ar:

lo, allllla não C�Üll 11e1. eidac:u, t'é!

São Joaquim, o que pocierá oco<,·

ror a' C(l1Cllquel' ]:�01"cnto, tendo
, ,

n:-;1l:r;lcl0l8S ve,nc11dü", em 70, coi)·
I rn '-�(1 (''' 1 flr;íI -- re'"!i:;.:i.raranl 1'1T..

aCl'€SCllllO p(')�ccJ1�ual de, D1,G%'.

['111 vista o ht:,::o Ir io, Com c';

tell:1ómeJros H1<1rf'anclo tClll�'Cr)�t:·

I

Deverá fel'. ímp. .ntado brev-
mente €m Imbitub., um cornple
xo fabril ·mglo]Jand:. uma fábricn
de ácido, Iostõríco- c, íoutm de Ios
fato 6.e amônio, co. )�lmmclo tóda

a produção de ,ác'ib sulfúrico .j,,�
Indústria Carboquír ica Catarínen
se. A' iniciativa pert.' ice a 1l!1\ ·gr�l." '

po formado, pelas firmas , Pas-

quim S/A e Hum): .ldt Dctz, à.\
Alen1anha que' ent: iram cm' en

tentiirnento com., a CC" com' 'ih·
tas ':3, êsse projeto ':� '(�'�striql.; "

, " ,

E,ssas � lnió:unlaçõE8 Ió ram. pres
tadas pelo General Dánilo IVlórí;:·
.negro, presidente da

do que ccmítívá rc

rtgcntes e técnicos

prêsas veio a S�ntr Catarina ('(')li}
a finalidade ele r-::a: ';;ar uma, ma
lho r avaliação das - condições ;ll'
.cais, bem como ent 'ar cm enten
dímentos com aut 2 ridád�s esta
duais; Essas avaliações e contatos
já foram realízádos e, segimdó o

Palesira na :AL é Ieiía em duas horas\
,/

Em sessão especial realizada na

manhã de ontem o presidente cla
"Indústría Carboquímicav Ca tanirien-

50, General Danilo 'Montenegro
l1rofC_Iiu palestra na A�senlbléi.1
Legislativa

'

aborclando problemas
da ,industriahzação de fertilizante j

ç" C1brivado� elo -::_1;{Qfr�: discorr,�il.
qq também a respeito dlDs ,ref.le;;o,;
da indústna carboquü}1ic� '�fa CQ(l,
nouela' de Santa 'Catarina'.'

,

\

Em Gua palestra o Geneml" i.:a·
nilo �llontenegI'o ,ressal!tolJ

, . \

p01 tância que a' indústÍ'ia
'química rej'lre'sentará para,
nOlnia eatalinénse, inclUSIve' ntT;�:'
VJ3' (la absorção da J;,uão.d:e',dbh,

"

general Montenegro, eom,pleí\:J"
êxito.
'-- 'Contudo, f?ant que se concre

tize 'êste empreendimento de alt»

significado econamíóo e SOCIal I;ci'

,ra o Sul catarínense - arírmou
.tarnbém o Pres idente ela' Ice -.

necessário se torna o' apolo do Cc

vêrno do Estado, tornando as f_!,;

guintes "medidas: solução- do pro

.blema do abastecimento d'água d,'

Imbíeuba, �oaçS\o de áreas 'para Gj
estabelecimento das' rererídas 11;,

dústrias, 'isenção' dos ; impostos 82

taduais e municípais por cêrca ue

oito' a 'dez anos e fornecimento cl�
c_neFgia 'elétrica, a baixo prêço,
1'0 1110nOS durante o período, .

'das fábricas:'constnicao
I "_

""

, ,Informou' ainda o general Danl."
!a Mont�ríegro que os trabalho;
do' .engenharia a, cargo dá Mitsu.
,biéJhi foram concluídos há cêrca dê
'd.ez dias e êstã; no momento êPr,:
do analisàc;tos" pelos -técníces
ICC,

excedente 'na 'região Elstac!J,
,) pela aplicação dos fertilizailLeJ
producídos na agricultura ele Sarl'
ta »Catarina, A exposição. elo pre.
sídentn da ICC

du?s horas; despertando vivo "o:!;:
, terêsse entre o grlmde número C:8

p<ir�a�1Qi1tarcs presente.

, 'O General Danilo Montenogriíl,
que so g� ['companhar de váíill3

técmcos, foi saudado pelo depuU),
d� rra!�eiseo Canziani,': q�e e�alt?\I
,'Eeú trabalho à"frento ela Indúst 1'[1

,

,
'

I '( ...

,r_;arb-oquímica Catarinellse,' dam\!� .

'- tarribén; c�nheciníeHtQ à �c'l.l,s�· � "I
, "

�

sua fôlha' ele servicos no E,:óréit,)
" '

, Nacicmal. �

Deput8 pede aoEstada
para pagar pro,fessor

l':rct f.;f: f:sf o de ün1 �:1 d:l ·AssB.n'J
iJlélê'. Legislai.iva, o l der, d() MIJ''),
Deputado Pedro IVJ Campos, cp·

,;um:nhotr indicação ii Mesa, 0&;;'
l�l1uda ao Chçfe do l'oder Ex!cutl·

\'0:. te,ssaltando a ::�::)cessidade (le

que _a
-

See�e,tqr!a,-'c'Q Edueaçào I"

Clüf'�lra, juntamente cem a Secl';>'

tariQ , dos Negócio da 13.Z'2l1tll',
"CONstitua órgão, g lpO elo trallr\
lho, ou c01nissão e; ,:lcíIica, par,!
i'egúlarizar o pàga' ,mto de ve,l-

I i111tntos de inúme '; prcfr�ssorer:;
::st3c1uais ,quo, a e' 'nPlo C:D q'.n
Geor�é: em anos

presente exercício

sequer ,:m mês
o �'2-,�;bo" )n1

\
'

ven8.in1cn:·,o·'

\ Esclarece ::1' P:'opo:::i ::J que o aL'u,'
'-.30 no paGamento ( ) v:ncimenl ,)�
"lo::; plofossórc5 é f: J_ I�OÜl:�'ii'O na

Ac1I�lin.istracão P("bJ' 1 Eslaiual :l
I
"nüo cleco1:r8 elo fa, :L do CO')O,·t'.;·.

/

m orçame!lt�rla, m " stm el8 c�m�·

pIGn_llel;ül;ção de' ore '11 'adl':ninis� :2· '

Uva e elô maior OI' "Jsamc!lto Gil·

.::m�ia ou (]"

)2cretaI�a ç;e,
, ü'c' 'o órgilo qu�

[jgnn'j' ....

no caso u.

Educàção, e o órgão pagador, q�JI
é, b Tesouro elo <Estado",

- Os atos de - 'nomeação
sig:r:açfí.o da Spcl'etaria ela E3uca

ção,' -apesar de perfeitos, legais i

yigeptes, 'ficam '-mêses sem serp"1

averbadosJna ficha competente, G�

Goeção Mecanizada elo Tesouro, di:

o documonto, em conso('_\uêncW
disso' émtenas ele profess;'!res í,:
eam sem receber' seus veneimG l'

todo '

E não é justo, nem saluta:
,

' ,

deixar 1'em qualquer rec,urso eCJ

nômico grande parte dos 111emb"ll:
,

"

do rnagisttSrio cata:-incns2, }:")' -

caw,,3, ele si:1geh:s e ín[ims.s �"Xl

[3ôncias buroc__ráticas,

:Na jll;,t�ficatlva, '."1 l';:'üposiçiiJ 0' ,�
81'. Peêlro Ivo Cmppos 1'es2n1, m'
ain:la. que "'S associaçôes}Je p:[I
fessôr�s ele caráter local têm a)1�
lado aos ó rg §_03 compctenLes pD
1'11, que !30lucioflom o pí'c1:ílema. '

que, ruais reeenLemonte, em n'i

1110rável concentraçfio do magis'!.
rio barriga-verde"- na c�:_:adG ele C�·

cador, o 'mosmo reclamo fOI 1;:,
nif2qtado.

�"'. .

;t;1��s&"'**r'" "����-f
LUlA TÊNIS CLUBE ij

I
1\VISO

Em aL2I1çuo � o' O�ício CD n, 3/70, datado de 09 do cOl'lenLJ, uu

COmiclho Delibe: ttivo, s81ieltam03 [',os "enhores as:,oeiaclos n:";

Llébitc! pai a com '1 t�souraria que :compan:çam a sce:::-l3t:J,l'ia elo Chlb"
'" • I

� ,

I "I
no 11orário com,; ,:cial, a 'fim do rflgularizarem' sua Sit\:açâO até o

(Ua 1b do mês OE julbo vindouro.

t�-.-a_·_. --=-2'_ IMr· �;;_;,;.iii5Z;;;;�_"iiim:�._iii'iiiiJ_;;;ooiiiiiii_�i!iõii"US&iB.".'_"'_""'_õiiii;;;;;;;;,';ii;....'i"��
---��--

•
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iVI&'�_��-=---'==-�':�"" er:Uff!ili -'"""---"'..lAW••SiIi-f!.!��,� �,

n AGRADECIMENTO
"

-

'I !1

I
I

A l'amília dei Paulo V,alente F'el'l'eira" ainda con3toL1acta ps:!)
'duro 0'01I)8 porque pa3�0'1 agradeee p'rofunclíl-rnente as homen3.:Fl;:

,=, ./ ... I I ) •

I dA pesar que lh� foram tributadas ao ensejo elo' cJ'esupa:'ecimeuU
f,prematuro do seu saudoso che':.

Plorlall"óPoliS, }lil:l:o ele 1970.

I

I
I

�

"
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