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Sh1tése (10 Bole�lln Geometeoro�oglCO de A. Seixas NEtto
v'álido ate as 23h18m do dia 7 de julho de 19'10
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FRENTE FR�A:. Negatlvo ; PRESSÃO tJ.TMOSFERICA ME
DIA: 1015,0 milibares: TEMPERATURA MEDIA: 16,1 o

cêntigradas; UMIDADE RELATIVA ry1:EDIA: 82.2% _

Cumulus '-. Stratus - Instabilidade passageira - 'Tempo
media: Estavel.

SINTESE
LAGES

Segundo coní'irrnaçãn 11a

�DEL, Companhja de D·�·

5env!llvirnent� de Lages, s�·

rá- inaugurado brevemente, o

Parque das Pedras Braneãs.
que passará a se constituir
num ponto de ,atl'w;ão turís
tic,� da cidade. Quando da

Inauguração, será realizado
também o 1° Festival ,de Cano
to c Música, ao ar livre, com
a participaçãa de todos (JS

conjuntos e cantores de

JOINVILLE

,------;,

Até dezembro pr: ixímo de'

verá estar concluídi o reca

poamento do trecho Língua
do-Joinville, contor mi íníor
maeão da 'fi rma ex-- eutora d 1

obr�.' fi: conclusão desta m'�
trada significa a 1 ntegração
de São Francisco de Sul com

todo' Nórte Catarínense.
, ' '

,

B�LNEÁRIO oCA �BORTú
,

Para a k�po'l:adil ele' verã,)
de 1971, os veranistas tcr'In
assístêncla de 5 postos de

Salva-Vidas: em Baíueárín
Camburiú. 1\ construção O!UO'

decerá estilo padrà», com

sala de recuperação e põstn
;lc ínnirmaeão. Ca1H�rá a Ini
cii1Hva p�iv;da a construção '

coni fiscalização di) Municí:
pio, a. qual será rev:l'q"hl :.

Nllinicipatidade depois do

têrmino das bases contra

tuals.

PRESIDENTE CETÚLI�
�-"----------

" 'Já' se encontra na Captf;al
do Estado o' prpj_etQ �ôlJrp,I .. �,�. -<

!1 'cq�stl'Uçfi:g 'çlqi "��qf.l ;-�r:�
Agua no .Munícípio de P;'P'

-sidcnte. Getúlio. Ainda esta

"" MAFitA
-,----------.,--

A qu�da' di) umª, ponte sil,
bre o Rio Passá Dois, nns

proximidades :de RiQ Neg-,'o,
féz com que o tí'áfcgo ferro
víát'i� para aqueie tam�I
ft);'s�, il2í.crtoml)��lo, COIWI
,'v, \ �� '"/'

também para todo o' E�ta'th
,p,o P,anillá. Os' tl'lalJalhos ',(l'!'
.recOllstmção da ponte já fo
ra-Ill íhiclados, mas' a Rêde

Niação, Paraná-Santa Catari
na infQl'mou que, sõniente J

dentro \rte dois ou três dià'l
o triÍfej;'Ó será normalizado.

,POMERODE

A cidade de Pornr rode pre
para-se para roaljzr.r a ,'le
gunda Maratona E studanttl,
de 18 a 20 de jull-o. Vár+a 1

éidadds estão inscritas para
-partícípar elas cc.npetiçõps
esportivas, que m ovímentu
rão todo o norte catarínense.

--,-,---�-- ---
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Ci' r los Cid Renaux,Ivo Sílveira

.Tlcuniàc ele mais de encontrada '<lntc"

foi realizada na tarde Ôe ontem

ao Palãclo , elos 'Ds:5jlaqhQs enti e 0

GO;e;nador Ivo �,l \lE:ir�, o ,à�1,�:;-'"
:. 1111,11'0. Colombo Salles, o 'Sr::na::;ú;

Atjllo Fontana e 'Ó �r. Carlos Gi7l:
F�ellmn, Embbl fi nada- ti vcsse [,id:), ,

\

Apesar ele se encontrar num se

cal de passagem obrigatória do

flonanopolitano, poucos seriam
capazes "ele reconhece!' esta 'ésni:
'tua. No entanto 'já 11;,i muitos .anos
cia ali se encontra, 110 alto do;?a:
'Iacio do> GovêrnG. Foi construída
numa época em que os gOS�03
ac1'mitiam as ornamentações pom

posas e onde os anjos e querubins
estavam' sempre presentes. ;

.::
, I
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Concórdia
tem Rainha·

·

de Turismo
ft beleza das estátuas
que pouca gente vê

anla
,

. -

ecília"
I
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Música Popular
�:.·:3(ajNDA, DE MANHf.

,.r��I�ery'· Nigllt"". esta ,á m(l�Jca ':9.uç eu estou o�ví!1do do .t;neu di;) pj:,1Ja::
2C;ui ao )8.do. Não I� uma música' bacana r'rá se. entrar numa segunda
jE;i;��? Pois é. a minha escrivaninha 'fica encostada 11 janela e eu �l1GS posso

garantir que a 'man1{i'í está muito bQndta. Hã, 130is, motivo, pata que ,3. minha, .

'G1ivetti Linea '83 movimente-se CciR1 "p1a'ÍG!' desenvolhira, ao contrárto da.

quê'le�s. dias que üvernos na' semana, passada: nub'lat':'Los, hios 'e efultiVosos.
-. P;a-u] McCartnéy é,o ·intérp.re'W da'música que 'eh 'cjtei actm'a, Evidcete·
-mente: trata-se de uma faixa do ?el} primeiro LP, ":t'v1'CCartney": A proposito,
f,1,1 miúci conheczndc.cpelo rádio' (Anita"GaribaIClil uma outra faixa muito'
boa do disco. ,Tra la-se ele "Mornrna Miss .. 'A,1:né rica ". . onde Paul usa urna tre

l)1eny1'a guitarra de vribação, naquêle estiln: (:0 eonjunto "'rhe ventures ..

Rem, já que a disposíçâo está a" nortear, de uma ·m�néi'r·a tôda especial,

,o m�ü trabalho ele. hOJe,�;Vlilmus. ver .9 ."que Ih,á NO "frài}t/'.(
,

1

. Segundo notícia divulgada há .. poucos. Instantes, Edson Arantes do Nas-

_

dme41;10 .será o, i)3resi(Ml�é dG júri: do _fiO Festival InteThacional da Oarrçâo,
· a 52 realizar .no próx.mo mês ce setembro, 110 Rio: '

-: Na verdade, não posso adiantar a .vocês quem apurou 'esta notícia, n�m
'cle "qllP manei ra Ioi feita esta escolha. é) que se sabe é 'qltte'Pelé serei o l:l:'re,
sidenti do júri .do FIC.',

/
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'
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;A 1'''"" rle tudo. será p�ccis�) -saber qÜ\ll o .,c·tHA "'io' que ,[<'!,j :';'dotal'd0 11'3)'a
t', �scôlha. .Eneretanto, desde já' é preciso que. se 'clfi:xe bem.' cl'úô dois p'on1I'l's:
'-::,i �:''-T: Se Pelé foi !'oéolhido pál:a, 'Ü cargo (;'On10 !JC}111eln: i'mp;iJ"ta,Jj)_te,1 'oonio
Eq!l:ri;iril""o,l�l.QnãGl, CCH)O homem "'�ue, �ti'ai'_ séiQ:re ;sí t'Õ'éfas as atençêes,' aín.ta

'

·,é possive,j .f!'r'ei'bar. MinaI de contas, 'êle 'é a .pessoa que maior prepà:gan:ia
,·;�fai?,'Jj;ar� Iof i[Wasíl, �ttra·lm�nte. Sob' ê�te '�SP8C'1l0, concordo priÚ181�:,nte', '11:01'-
·,l,uwtÓ ..

' ". '.' ,

...�w?�\
�

'2 '_ ]\'[88 .. por ·0:ui·í�o .lado, onde está o ú1.teTê:ssêi· 'dos l)·ron;'ot:ol'es "do certa
;::;'line, !em 'dn�·rhe"a ce1'e1a ano, m�ai�r gabari+.o, >}1a1-'a que é,ie fià,_w" defi-lü'tiv;'-

· mel'lj.e ,Únélhü'�o no c.�lenda1'i'o Xptérnaciori�l '?lOS f0s:Üv,ais? ,
.

.

.

.

I _

'�:""; . Meus mtli,g'ós. leiam·me C0'rn. atenção e ve;i'áb ,se ,8'u não tenh0 ra�8o,
"'>NR minha opinHíO, Pelé é 'o rI1V::ioJ' JogadO'" de tu1:êból .�d0' mun{do. Pelé .é

j'o9,'?dor fr;rà ôe sorie, �,4as dc' rrhi!;ica êle n:ãoel'lt"n�j�' nadarE é-aí �úé eu

t,F-:R;ho 111ô60. O C31"�'(1 para 'o q'tira-l êle foi ésco].hiclo.;·n?ó (,&e', nmm "rep'l"esen-
· ,1:;1'('8.r, não.· Para o Érasil virãõ ente�!=Jjdos ds tOdo ,11"l'un010, 'o ClNe tO'fI13· ne

>ge"sária a prEsença de uma pe.ss�a que. e,ntenda dê
.
j:;rlü�j.ca, ITa presiclénch

'd,�s
.

.tr:llh31hos. Ca'SCl 'C'ontr'árió 6 P8ss0�1 lá ele fora :to:11a"c6tit� de 'tudo e ÇJ
ifeEtiVRl vai por águas }1baixo.

'
. .

-

,
'J',·n�:/p.ós. br3f'i1eirol', sej),;U��,os um� glratidão �m11'ito g�'an::Ie por t'],GO

'?'C11'i'1'0 '('1�;e o 1"é1é té:11 fei'to pel<r"')1osso pai:;, �ej'á ho 'futebol_ou ·fora clêle.

nfá, non\!,1, n'n:itns foi'mas. de siCE'xternar €s'sa 'gratidàa, A recepção '�nlG

f,le e os demais i�?-aclores tiveram· no Rio: f�i um; âeia�, F�ra as outras �
,,'o QU8�do Pelé grávou um �orÍ1.pactO si;11pies' na Philips' cantando de par-

'("'r"'i<fnm E1í.s Ré�jna, fiabia qlíe aquilo e.�a.uma cOisa üriicamente comerciaL
'flp (:; uma possoa .de uma siiTi:rDHcidade f01':;i dO CO'uiuih 'e' sempre reconl�e-
·

Cf;l', 'i,ã-O 'ter ml1it'os' dotes p'ar( q 'mé.·sica. É'; 13t'O' sim, o· l'l1aiOF jogador de

;fi.1teból do' munjo.
"

,

Acredit� que êle, �o recel::re�� � convite-;no int.1niu, possa ficar ofendido.

r�'o"Qlle" r'er:onheq" nne- n10' é a p��,sóa indicada para uni :cal'go de' tanta iu;·
'�ón§RbiJida,de (artística), éor�ci é a presidênci;:t,dO FIC., Quàndo êLe recelJer
i;l""':'n'ir,itê v·ri s,o';'rir e aleg$.r uâi� série de fat>ôres que 'O ir:n,pedira,o de aceilár
'i., inr.l1m)Jênc,iá;· )11a's, no fundo, !§le poder:á, fiQar chateadq.;!

.

", � har o nome: de Pelé a l!rPa ';Uá, .� .urna :praça .OU .di-&tíl"lg,uir-Ihe .com U�1
tlJulé de- cid�'jão, é ,urna coisa, 'E'nt're'tanto, (J'ar a êle' uJU cargo do qual êie
�ài custftr a d'?si'n'cunibir, é ou:t'r,a:

. ,

''É, bom qué.. se homenag'eie J?eÚí, n1a's' c'ô::lvéin não pa:'tli: para o exag'êrQ.
, .

.,
� , :.h····
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Telrçã.f'eirá:� \j 'de 'j.í.lhb· de H)70 ,,'

.. ,Exêeptuando se à's ':\1�iviéí_�4es', p;�ch'p�ltn::ki's .� .. cl'�e po:',:IeJi'á estar
..�e*pdsto; tudo 'prorrtete' �tÍm r:i.Url0 s'atisfatói'i'� 'nó pia,ÍlO ete S<tH;>�

'atividades,'"
-

".' .". ,,,:, .. '
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_".. " .
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"

.

Os assúntos rel?Cio:1adQ1;. com à:inigo�; e viagcn9 e:statfvo r11tlito
beneficiados hoje,' Ém: especi'al ele.pols das 9' hóras 'da maniiili'i,
Há proÍllabilidades' de gahh0s e 'sm'presas i�espera'c�a:s,
Seus propósitos' poderão sel� reil�ad�s e'i'a�;rf.ei'çoa,�los. nest�l

'térç�-f2iia;'" poís, ê�tarã:o" conoorrênjo 'Irará o' súcesso ','ele ,St)?"!
,.

.... _c.'. .
.

" .,'

'i9éi.as ,as influ.ênc;ias benéficas. de' Marte .. '. '.'
,

....

\
Tudo que disser résp'�ito a si 111aSm?, .

às coisás que 11,,:

pertencem,' suas !a,sp!raçQes 'e suas qi.úlliq?cles pess0aÍ!&,
-

fere·
herã'o a p1'ais P9sjti:v� '.h'lfluênc'ia dos as t'fo s'; ne�1Jé' ·tH:a.'

,

Irifluências 'Iastrais, iindi;t'!tàs' t;ar lhe-§'q beneficiôs' ,]Jes1;e d:i�. ""-.,
• I ' r,.;

, . ,�., . . 'L' _,"' .

'1'r'. r')
.

}�, 'importante' âem9nsttar .,aos"/d2ID,als a, st!�;, cap:fÇid�(''''', ,,'

,pes!ioaL NeutrO para 0,;,amot,
. .

Com otimismo, dinamish)o 2; hu to cOl�,hança será "p3:eÍrllame:n' f'
possível b 'seu' SHées�ci 'ém t6::ias' as cô'isas que realtzaT hoj,',
Boa' infhiência para .as: viagens.
Vo-cê estara proj:ienso .a melhorar' àlguíúa c,oisa,' b'cm COll1!O

ajudar·se a si m()srpo em algmn ser.tido, ',Assim, ap-�oYeite c

dia para .cuidar do setor, p,i'Ofissi0nal.·
,

I

Deverá fazer, 11:a, medida de t'ulits, :possibilidades" !tUdO I

�u(;
éonvmha para o .a:ulllel1to de sua popúlarfdacle. qlu'alN.'Íio /�()<;

. sentiniel(tos 'íntlmos, procure aprimorá-los.
.

.

Acredital1do em si. 'mesmo, ·tudo lZloderá ser visto sob ·t'!m
.

, ; I '. \

ponto de. vista positivo, a partir de hoje, se não Gl fCz aincla.
Há jndie'ios quê muitas meUrorias virão ·brevemente.

. �
.

Seu comportárn,.:nto e' a prudência cqm que sabe t:::-ocar idéias

importantes, have;ráo de lhe 'grangear simpá tias e d'isperta:
,o in'terêsse ele algliém dó sexCl oposto,:
Assim como "'ire'm tudô' que' :.'elüz'l é . ouro ",' nem tôdas l;!S

ofertas que podé)iJ'á
.

.receber hoje serão do seu i'nteÍ:ês;:;e.
. ,..". \o: .

<

Mapte�ha-se calmo e tranquilo, p)'lra pensar mais fria:menit8,
Um' Jborrecirrient0:. pass_ageir'O poderá -surgir> togo ele manhã,
se 'falar de modo b-rusco 00\11 'pessoas' í-nhmas ou me f>'da

famHia Muito s\.:cosso nq vicl� proI:i§siol-1ªl�;'
'" \
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Sagitárjo
,

-
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Ç;apricómio
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APARTAMENTOS . .' 'no 20. 'f;:"'''':',':'',
,

I
Edifício Aldebaran Av. Beira-Mar. Norte -

. . ÇASA, na Servid1io Franzoni' em ter:re.no de 7,Q'", :

Um senhor apartamento; I compost6 de, "liwitrg;- 4'�'''�' ····pcnl,· 14' metros,,' Preço '·C1'$-:·28'. 000;'0(')':'"'' ..,,,,,,,,. ,�.. " "··'""'·1�} (

quartos, 2 banhE;)iros soCiais, m:;tgníÚca COPl:1 e CANASVIEiRAS .

:<
' i

cosinha, área de serviço,. dependências 'cOl:npletas CASA, em -CanasvJéira:s eum' 2 qúartds, banhe:iro,,;:, i
de :empregados, garagem para 2 có>lrtps, prédio 'de cosin)1a, ga:ragefu, em terreno de 12,5 por !ii0 metrQ�,(', I
alto luxo com hall de entl'adla em márm_QTe. Acaba, l'reço Cr$ 25.000,00.

,

"

��:;, i

meuto esmerado 'e tôda vista _da Bãi'a-Norte. .'fERRENOS - CENTRO . ";.!
I ,

Editieio Alcion -:- Com,' fi'Bahciamento em 10 Grande terreno que v'ai da rua Arcipreste Paiva", i
I anos em pleno centro da cid-ade"ao lad0 do Teaho, até à rua '['rajano - Lado Paflá'C'i.'o,'das S·ecretarias. _-:, ,i
i próprio para casal sem fül1'os ou pessoa S<9, a melhor 'l'erl"en:o, Travessa Can�eirão ten10S u>m lote dé,': i·,

i ofert� .l�? .mome�to �a�a emprêgo ele capital. '

,

16 x 2� €ntra_da,�CT$ 26.00(�,00, resto �. combinar.' 'I'r."j'I Edlflqa BlanchmI - Apartamento'� com ,) Terreno ue 10 x 20 me.ros na Av. Mauro Ramos.,,' "

I quartos, sa:la e d"panel'ênci'a-s - Pro'nta entrega. Preçn de ocasião., '. i:;;
I ! Edifício I1heys - Aparta:nentp de fino, acaba-

I
Vendemos' o terren{) de' m801j10·r .loc�lização' na" \

IJI
menj;o 11;0 corªçao_ da cidade com 2 qua:-_):o::;, sala. Avemda B:ell'a lvIar Nmt€, de esquma COlH 20 por, I

I oanheuo e Gependencias.
" ,25 metros.

:' I Edifício Bl'ig'adeil'o Fagmrdes - N9 7.0 andar É5TREITO..', .' , . ,

f I com 3.; q�!artos� .sala, cosinha, '�:Jal1heiro e �e'pendên. Lote ,de 9· x 60. me'tros, 11�. �'ua' 'S�Í1'té's Saraiva "I
r:l,P1'� ,

'�CIaS, preço Cr$ 40.000,00. Aceita terreno ou calla. em l:rente do· deposrlio .de maqmnas cio D.NlEl1>, :"

17.h3Cm - ]\'fu'heres, em Vanguar ,Edifício Aplub - Com 51 m2 no 10.0 anda',"" H'C'çO 'Cr$ 8.000,00. I ,'1

1 el1t:,ada 'Cr$ 15.000,00. ..
'

, Lóte de 12 x':,J,j po Êom .i'.brigo por Cl'$ io, 0'0'0,00 .

C a '

Apartamento ein_ Canasvieiras _' Para pronta "I litltes 'para: indl't'stl'fa na ru11 .14' dê Julho n. 22(l .

J RJ135m Santa Catarina 2 ,Mi- entrega, preço .Cr$ 15.01'10,00. 1"reço cri$ 85.000,00. .

!lutos
,

CENTRO _:_, CASAS. .' Lote'na rua Joaquim Carneiro, pÍ'eço Cd 6 .. 0@(,);00.

.

] 9hOtim _ Tele Jornal Herjn� ! Casa para comercio no melhm ponto, de Floria·
'

Lote, na Avenida, IVG Silveira ,com 58' � 3ti
." "I nópolis, frente 'Jara cdnselheirô'

.

Ma'f.ra
.

n. 17·8, metros. Preço Cr$ 35'.000,00.119h35 - Pi�nialião 70 - Nove- i :' fundàs para Bala·Sul, preço de oc·asião.
'

.lA'llIHM CONTINENTE. '

la
, GASA, na' rua Alves de .tlrito com' 3 quarto,s, , Grande loteamentO, na Avmida Ivo Silveira >e

20h05 - Sa�,ta' Catarin,a 2 Mi. , ,
:' :sala, coga, casinha, sala de jantar, jardim de, Santos Saraiva, jáq�óm. ca�ãmento e luz elétti'ea",

"'ntcs ." _ b.,�" L (1JlvéI'nf:l, g.cancte gabarito,' Pr>eço Cr$ 130,000,00., ,ates a Cr$ 8:.000;00,fj:nanct'aid�.
" (' \ CASA, cl(m ,3 quartps e dependências - Área PÂNTANO .DO .�UL ,.

I

'" .. "''''.20hl0:m - Discotec'a do Chacri- : i 25'0 1112. preço CrS' 75.000,00 (Av.' Hercílio Luz).
'

,
Na Armação da Lá'goihha l:9te de 12'x'30 metros:

'

"ha ---;-' Musical .

ESTHEITO
.

I Preço Cr'$, 5.000,00. �'

'

21hl0m Santa C:'l-t�",ila '2 T\4i.... ,,;
I CM'.;A, na rua Humaitá,n, 111, com 3 quarto;:,

.

CANASVIEIRAS"

n,utos

'i'
sal�" copa,

.

cosinha, escritório" ban�eiro, elependên N'o looal' chamadc' lote de 15 pOr 120 metros,
"! CIÇlS .e abngo para carro. Preço Cr$' 40. 000,0l! frenta' para praia" cç:nn casa em 1/2 construção.

2Jh15n1 - Irnlaos Carag2nl - '-entr.ada.' , ',\'
-

l.Jreço Cr$ 7.000,00.
.

NoveJa j CASA, na rua Tenente Joaquim Machado, n. 103. SACO DOS LIMÕES

21h4'5m _ ReporteI' Garcia com 3 quartos, salk de estar, sala de jantar/ banheiro, Lote d� 14 por 14. preço Cr$ 5.000,00.
I, casinha,

-

custo' Cr$ 50.000,00 a vista.,
'

c;OQUEIROS

���OO - Verã� V�rlll�lho - l'f�- CASA, l.? locação, ,? quartos, sala, banh�iro em T\)rreno em Itaguaçu bom lote Cr$' 10.000,àO.' I;côres, cosinha, 'em terreno de 12 x 30, BAIRRO ALUGUEL. ,.
,

22h30111,,-- Santa Catarina 2 Mi- YPIRANGA (Barreiros). . '(,;' \. Alugo 'lOja situada no melhor ponto"'com'eréldi"!
rutos CASA, na rua Joaquim Antônib Vaz, n'. 39, com da rua Tenente Silveira.

,

. ,i
3 quartos, copa, sala, casinha, banheiro', e mais uma ", Aiuga:se uma lOja' e sQbre-,loja 'na rua Trajlart'O;'" I
peça an�xo, ,nova sem habi>t,e-se. ,Campinas eCapoei- '201: m2. ,")

, ':
ras} .

.

.

'

Aluga.s\..uma. íoja comercial na �ua Conselheiro.,
CASA, na rua Abe� Capela, Com 3' quartos, sala" Mafra. ., I:..

.

casinha, bànheiro, em terreno de 526 m2 sinal, ATENÇÃO'
Cr$ 26.,000,00 e Q saldo fii'ianciado pelo B. N .H. Temos compradores para casa, ou terrenos nas

AGRONôMICA 'imediações do centro ou Agronômica, Mauro Ramos, '

CASA,. na' rua Joaquim Costa, n. 23, � com 2 e Coqueiros.
'

quartos" sala, casinha, banheiro e garagem - Sinal
, /

E MAIS
ci"$ 20"000,00, saldo a Combinar.

" ,
OPORTUNIDADES em CMa, terrenos e aparta·'

.

CASA, d" madeira na l rua Delminda Silveira, n. mentos. Não perca seu tempo. V:enha conversar,
248, com 3 quartos, sala, casinha e banheiro de ma- conosco a rua Tenente Silveira n, 21, sala 02 .,.-,

I
LcrüÜ. DFeGO Cr$ 15.000,00. Fone 35·90 (Centro. Comercial) - Prol1'el tel'l1 '1'

,

ALpGO ou VE!nclO cas� na rua Joaquim Costa, solução d.á seu problema. (Cresl n. 1.!'l03),
,

._;::iA ��l����� �������i:WiFiê.�"�iá""'''''�'''_...., ....__..L2E......'
"",._......._...--·..,�'i.....�""·_·-:_""-:--IIIÍ"..··iíi""'III·-_-_·.IIiI·-·:_"",-_-_..'..-1.-..-,.'..JIJJ

Cl.Nt:Ml,

15 � )9,45 - 2]h45m
Rod '\"t:'i1:c;' - Clai're Bloom
TRIANGULO PROIBIDO �i

Censura 18 anos

I
--------------------

17 - �9,45 - 2Jh45m
A!itô�io Marques .. - 1'v!f-i:t,011 'Car-
neiro - Lucia 'Alves. ,

,

#

PAIS QUABRADOS '
... FI

LHOS AVANÇAOOS
'

Censura 5 anos �

ç0i�AL
_

''1'

]5 - 20h
Jason Rcbards Jr. Jeonniíer
Jones - Tones - Joan Fontaine
SUAVE, É A NOITE
Censura '14 anos ",.

;" ,

,---�':
'ROXY

14' ,:;:_ 2011
.' Pl:ügraJ'na Duplo
Steve McQue;Jl - Faye' DUI;a-

." ,r

way ..
.� .

CROWN',
.

O·� MAGNIFICO
B-ob HQne -- 'Gina Lollóbri"ida,
U1\1 MÃRUJO' TREMENDÀ'O
'Censura 18. anos

GLÓRIA

20h
Patrick Bedford - Sandv De:.inis
SUBINDO POR ONDE SE
DESCE
Ce:1sura � anos

JIÁJA ..

\
,

20h
---.----

\

lta 1'11<21 r Boi'gc s
Dias
VIDAS ESTRANHAS
'C�nsura 18 anos

I'r' /.\ l ' IIIjl

SAO LUIZ

20h'
Ça-rlos Aqu'i-no

I

P�",ita Rodri-

I
'1·
r

1 '

iflcio
\

ausen

gll�s
RTFA-SE UMA MULHER

\Ce't'lSU1 a J 8 a'nos

TEttVIS,Ã'9
TV CO'LIGAD)\S c_'·\N)\L

.

Er« 1 S MESES
f

--

-,.---- --. -- --'" r
1 (il,(){) _ GC11he da Criahça
1 r;1,1nm - Cine Deser,hos
1 (j'h4';1l1
Ti" Ti!!
-n\15m

� As AVe:1turas ck Rin
Fil!ne

.

ii.,

TV PJRATÍNI CANAI� 5
I

17h45m - O Menino do Circo -

Fi'me
1 �h20ni - O Zorro .� Filme
18.h501li João Juca Juni'or -
Novela "..

) 9h25111 Diário de Notícias
20h35m Shaw S:::m Limites
Com 1. Sjlvestre

.

22h 1 OTn Reportagem Esportiva

. .} ... " ....

",/
r

I '

, "

>{.

Esla é. à única ofer'la em rlorhuiepoHs .ne'!d'é prazo,

nestas t�nldiçães com fôll·as ,às garaBU�fJ· a �an:quiH,da,tle
�U3 sêmeníe a Prene] inspira:

' . '"

.1,

'.':.'-'

, 1

_ ii

I
,'", J

i

•

�: .. _

,,' ./._ f
-' :' .

.

_

•
, Rllfa TraJ;a,n'olj 18 'ao lai'o ,da U�t�o',de·,!Ba.lsos, ,n:B �;a.l'S

, '��l��r�fp�nl'� ,é�m'�'réiàl e hs:ntátio dê __f:lorilan6polis '-. lOJas'·
,.

.

.:1:'" selas e
I

gtande� salões.
.,

.. .

--

.

(i����·_�t·f'ti.I�:; :"'.J ��"':' .:

j.;-. .J,',

,I

'S,õmeJnfe: 6 a�date:s com 33t m2 ca:da·
I

ou salas pata escdf6rias

Pronel Rua 1',enenle Silveira, 21 sala ,02·
(. � "

,

Fone 35m90 ,Creti ,1.903
I ' .

, ; �

I",

.

.

Ve,udeadl
/ .'

',,\

:3

), r- .

o S()LAR ·00;' FLA.MB
VAI SER A SUA CASA

.

_"
_.

. �nÇOrpora$ãO. constr/ução e' vendas

;:lMOBllIARIA'A.GON

; , �

fegis.t�9 n974 do"CRq·lI! r:êgiÕQ· CREA 10!!região n!2493 ·,escritOrios: deodoro.11 . fone 3450
, ,,' ,

'

.. ,AJ,UDANOO � CON�TRUIR A NQVA CAPI�AL ", '.,
'

,

J •

( I f
, ,

a, 9. propaguà
-..........;;....�� .....

fi .'1

'I,;,-,,\t'�\t

/

'::,<·��:i[.��t,�&�\i;_r"�i���l
\

.,' ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ES lADO, Floriunópolis, tercu-Icirn 7 de [ulho de 1970 - púg. ?

.
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'

I\��----; ,TAVERNA POR'fUGUEZA I

'.

'.
" ,SESTAUIANTE

._ .Rua .F·l'anmscu Tolentmo· n." 14

(AO la00 do .l:!;xpresso Fl�nanOpOlis)
Aôs Domingos _ Pratos Díversos

As 2s. feiras -'- Do�rariinha à Portugueza
As 3s. feiras _ Bacalhau à Gomes' ue Sá

As 4s. feiras _ Arroz de Braga
As 5s. feiras -;- Bacajhau ã PortUgúeZa
,As 6s. reíras � l\<ÜJCÜLO com Feijão Branco

,

Aos sábados :_ 'l<'clJoada' à �raSlleiI\a
.

Serviço a -J"A CAUTE
Todos os oras a partir das 10 t\.ota� até às 24 noras

Ser�-:tlOs' o tradrcsonaí CALDO VERDE .
.(

, /

'I

d
. ( I

11·
. _J"'I

,
,

..

-

.,

,

O f
..

, .ióifIÍO

Isao t
:J

I:
r
'li

. >.f
�ni: 'j

.

I
'f

, '�-

RESTAURANTE -- CHURRASCARIA
,

IJ1- )/
I

'1

1 I

"1' .'
.

Eslr.iilo .:._ FI1lrianó��Us

lt. '. �

-----��F�· ��� �-
,

.. ' ".
". ",

.

.:

-

. Festinhas, " casámentos1 reuniões, :c'oqueléis,
. \

versárros',-::," Use. n/ossos !s�rviços
'j ...... :. .\. : -;

'CAMILLI 'LIMITADA'
Rua SaldanlJa Màrinho, 97 - Esq. Araujo ;igU��ed,o, 9 -::- Fone 3980

-,,'" .. ·:..:-,F101!i"anópolis"· . ,r • .: ��aÍlt�.- 'C,�t.arin_a"
Revendedo�es' autorizádos da "SPÉRRY'RAND DO BRASIL S/A"

.

Divisão REMINGTON ".
Agentes e R�ven:dedores' -Exé}usivo da CIMPRO _ ,SHARP
Revendedores Exclusivos dos Móveis 'de Aço SIL,"EIR./\

• .'. 1
" •

Maquinas de escreyer manuaIS e eletrIcas
,

Máquinas de somar manuais .e elétrica§...
.Calculadoras mecânicas e eletrômcas com fita

·

DLiplicadore.;, a: Álcool; Tinta e 'Gelatina

Máquinas OFP-;'Set e, Fotocopiadoras
Arquivos, cOfre�, Ílchárros; Kardex, estantes, mesa� � Portas fortes

· Gaiteiras· escolares',1 carteIras universitárias, carleita,s inçlústriars
.

\
,Móveis estofados -. Poltronas,

.
Cadeiras, Banc0s e Conjuntos

.. i Máquinas de contatnhdade ASCOTA

MultiplIca";;ora ASCOTA

. ,
\

ESCRITORIO .. i':f:C:NICO Ui<. r\JHl1N16.11iJ\.t;AO E

MEN'Í"J 'CONTABIL·F1SCAL
,

' ES'cri�ório ,especializad(). cm:
, , MecanIzação Contabil'

Áberturl'> � Registros de Fumas

�:�;;:��!:ç��n�:b�!i:i�:� Atrazadàs j
Impostos: IPI,' ICM, IR. J

AdministraçãO de imÓveis. 'liO "�ONTEFIS tem para. alugar:,\ :
.. '1 ótimos apartamentos no Editícib. Brigadeiro Fdgúndes sbrhen�c

:,'1'para' residências; \' _"
'.

"
. Lojas ,para comércio, na Galeria COn1asa; ,.. l-

,

,: ConJ':lntos' pára Es('ritó�io, na sôbre·loja. do Edi�icio Comasa, I
tf�nd,alniep�te. dn'ecotadtOs,. com forração em buclê de lã, armários e�jjll. ..1'l. os, erCla as, e c. ' "

. .

.

-' Dois andares sehdo lojás e sobre.lojas no Edificio :sÍ'igadeiro Fa,' J

·

�J�'�:�t��:::r��:���:iTa:a die�i��a ;�n�1�t4?� m��ifiO coma�a."� . I·
i SíÚa 4Ú� _ Fone 3469. '

..

" I
. ,"

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

* '�.
r T�

. .--:--"-�;---;:- --:_"':��.

.;'

CADERNOS
,.

�rl, .

I, .

I

I

JUVENTUDE
I

';-,.

Brochuras _ ,..;._Espirais em Arame ou, Plásticos
ICAL _ LACl _ Latonados _ Cromados

Isqueiros: Com uma e duas rodas
: �CA:LEX (Automáticos)

..

lCAL _ Indústria e' Comércio Auxiliadorá Ltda. I'

Rua Coelho Netto, 160/170 _ Fones 3�9 e/361 '.,

Çx Postal 137 -. Teleg .. ICAL _' Rio do Sul _ .s
�
c.

�
".�;J\';C" . GALERIA ,AÇU:,AÇU

. �\� !�}�}n:r�E)�POSiÇão perma?oente os melhores artista� barrigá·verdes.
h,.,.' \

.

'

Artesanato J' óias cerâmica ",

\ .".
\ .. ;Etc' & etc· &. etc
..

,Blumenau �'lS de Novembro"n. 1.176'

�- ---------- --�_..:-mó)'"'
�--._--.-.'---.. ---,-------------.

"-0"

l'l .,

.

"'i •
" -

���-----�--_: ...r-c-�:-;�;--,.----.- ..--..:,.--,.- ..

._
. ...,..,...--.-:--1.) -1"

�;: ';), :j< BANO'UETES�' COOUETÉIS,' .

'

'; ; .

ANIVERSAR'IO'S,
"

CAS'AMENTOSj'
SERViÇOS' . DO'

'.

LIRA T.EMI! CLUBE

,( I

t

�

Camp.eões tem �Cens(o" tem s.up.crvisores'
nome de praça •. .' .'

. .
.

-Óc
' •••••••••

na· Ca'pital
.

nas Cidades do EstadoI
I \

I

Ô Prefeito Ari Oliveira encami

nhou à Câmara 'Municipal proje
to-Iei que denominá "Praça Carn

pões do Mundo" o logradouro pú .

blico situado à rua Frei Cn;neGi1
que margeia a 'Avenida l'1ubens de

r (

Arruda Ramos. Em sua justifica:
tiva diz o Chefe do' EXEcutivo Mu

nicipal que- ('se torna necessário
prestar umà homenagem, em nos

sa\ 'óapital, 'aos ,irmãos brasileiros
que, no recente campeonato mun

dial reallzado no México, soube

ram honrar e dignificar ,0.�ome,·r.:()
, Brasü, conseguindo sagr,ar·se cam

pões e trazer, em definitivo; a T��·

ça.;, .Jules Rimet."

Rreleitura'
dpstaca
priori;dadES

,)

'Na últim,a: :réúnlão que mantf,y()

c'om 6, �eu. Sec�et�riádo' o Prefei·

to Ari Oliveira comunicou que as.

obras 'ô2ü<:adas' p'lilo SEU ante6es
soÍ' sr. Acácio .Santiago; est'ãQ Em·

· trai'lmo em fasp' de (conclusão. Na
ocasião o Prefeito Municipal apto

- 'VOL; o' ,nôv'O es�uerrJ.a de, traha:h.)

para o segúndo selT'.éstre· dêste

ano,' que.' logd' ter:_á início.

Entre fl,S obras que d2verão .me,

r.ecer pr'iotidade destacam·se o

acesso à Avenidá Rubens de Ar·

ruda Ramos, BeI�'a M8.r Norte'" n:)·

vas uni::lades escolares, além
.

l1e

trabalhos que seI\ão reali�ados f'J
'centro da cídHde,' visando desaf()·

gar o trâpsito; eJ!Í:..convênio com o

Plameg, _\

Onze prepara
t

: .,'
.'

-

""�.i .•....' ..:'.' ',',,,
,.�; ·u·.!D .g I n� '!)"...�.�U �!IIr..�;lll, ..

J
,

.

,
. '"

pa, a· agôstc
· Sob a presid6ncia do Sr. Márcio

Lúiz CollaQo, presidei1tÉ( 'do Crul'e
, (n'c..zi? de 'Agôsto; realizou·se ontem

mi. séde da Socieda:J.z uma reu

niá;) da Comiss{ro Organizadora da

I:Dinca·Doze - grande gincana a

ser promovida como parte das co·

tnemora"ões do 98° aniversário (l�)

mcij� �n�igo .clube da Capital. Pelo
(Ú�bé Doze' participaram da reu·

riião os Srs. Márcio Col�ço é H:l

milton Adriano. Pelos co·promoto·
'res> da I Ginca·Dozj' participaram
os: siso Eutides Al1tun9s, Severo 'e

Jóão, "Benjamim d:,! Cruz, da 'ÀS,

B'1?9pa:g�e_, Acy Cabral _Te.ive, da

.:R:ddio: Güarujá, Darci Lopes, c1't

TV,Cúltura de Florümópo!is, O,;·

m�i:' :Schlindwein é Wilson' Libó'
. riei dé Medeiros,' 'de O ESTADO.'
Es;t� :Conlissão 'estará ret�nida em

ca�'át�r perma;}ente, devendo crfar
as' d�mais cornissões qU,e' realizf!'

'

rão a I Ginca·Doze e cujos m,,!i"

bros serão nomeados pela Diret.G·
· ri� do 'Clube. Dô:ce de Ágôsto q\l�'

abrirá as inscrições para a grand.e
promoção nos próximos dias.

>

·Rally iCopa-1J)
.

tetnlllargada'
em Camboriú,

li
Durante solenidade presidida pc·

lo Governador Ivo Silveira., 'na t".1'1
de de .ontem,' o Ministério 'da Agri·
.cultura liberou, atTavés, do Inda. a

verba de Cr$ 123.000,00, destinado ii

apliçaçüo no oeste catarinense.

A ·verba será inteiramente desti'
nada à Secretaria dos Negócios do

Oeste, em decorrência de convê·

nio, firmado com o Ind�. Ao. I1tO

estiveram presentes o repre·sentap·
te dn MinistiÚio da Agricult�ra, sl'
Joaquini Uríarte Netto, o Delega·
do, Regio;1al do Inda sr. Clodori·

co Moreir�, o Secretário do Oes·

te, sr. 'Plínio De Noz e o Secre.j;rl-
\

rio SuhsW,nto elo Oeste, sr. �'vIi1c

ton Lunarcli.:.'
•

.

O Delegado Regional da Fun
dacão IBGE em Santa Catarina"
Sr." A�érico Gomes do Amaral, in
'formou ontem 'que já foram, feitas
as . .indicações dos Supervisores

. .Municipais que atenderão os servi

ços elo Recenseamento Geral, 'a
ser' iniciado no próximo mês de
setembro. A escolha dos. Supervi-

, sores Mun icinais foi. feita de co-
,

...
, \

murrr acôrdo com as respectivas
'P'l'efeituras, cabendo às .Azências e

I �.,

), I
. .,' ',.-

'Agentes de Estatística a supervi
'são �eral dos tt1ábalhos.· Para (IUe
os trabalhos do Recenseamento se

desenvolvem- satisfatóriarnente, tA·,
da a 'éstrtÍtura' estartsrica ' elo E';I:l
do For atualizada e o s-u cQ111p]e-/
:)\0 funciona perfeiramente.

.

Cfua:Jtó' aos resu ltados .
elos

testes, naFa··· recenseadores realiza-
,'.

,._.

. i .

dos recentemente em Florianópo-
lis, iflfôrmou o Delegado Regional "
da Fundação IBGE que os rnes

mos estão sendo realizados no Rio.
de Janeiro pela Fundação Getú
lio- Vargas que, (deverá informar os

resultadas ainda no corrente mês,

Os formulários a\ serem em

preguelps no Censo de 1970 já es

tilo »rontos e toram. confecciona
c)(bs �elo Servico Gráfico. da' FLin-
dação IBGE 1;0. Rfõ de. Janeiro.
Revelou ainda 'O Sr. Américo Go
ines do Amaral Que êstes .forrnu
lários serão distribllidos :,OJ' ernprê
sas .rodoviarias que servem 'o Es
tado e cu- mantém escritórios no

Rio, as 'cjllais' deverão fazer entre-
'.

ga do rnare'rial diretame te nos

· �ullicírios. Para. tanto estão: con
L arades os serviços de 14 ernprê
'SDS ele transporte rodoviário.

Prolessvr, ·do. Canadá' .

vem dia 12 à Capital'
...

Estár::í em Fio\'iánó'lolis 'nos
dias ,12 e 13 ele julhq o -professor
Rajenelra Dubey, da Universic1a-

,

. ele Federal cIe Waterloo, CanacLí,
.

que. _;lroférirá _;lalestras no Centro,
Tecnológico da UFSC,' relaciona
das com a Teoria da Plasticidade.

O ':->r'Ofessor c::lnad::: S<>, que
s� .e'ícc tra temr)orà\'iame:lt�' na
'n"asi'. d.p·nl0'r'stY-rill interêssê' em

visitar as lllstalacõé's CI.o éent:·o
Tecno'6gico da Tl:iridádê. As ccm-

ferênciás programadas versarão.
Sô8re '''Def�rm'açã0, Finita, Apli
cação do Processo de Conforma
çilo .. Formu) i1ção. ,da Teoria dos
AcrésCimos Incrementais. e Teoria
d� P astTçidade AnisotrÓpica'; ..

b professor. Rajendra Dnbey

Itr:�.......
t

IIÍI......� ,,;;;,\-:3. ----'----.:_--::;:-

I

é. dOLltQf em Engenharia pela Uni
versidalle de WaterlOO e realizou
estágio �lrofissional na lndia, al6m
ele já tel publicado inÍlmeras obras
sôbre !'lesqlüsas no ràm'O da E'Ige
nharia mecânica.'

DIRI{TOR DO MEC

NA CAPITAL
I �.

o diretor ,da Divisão de 01'
camento do �.1i ';istério da' Eeluca�
ção e Cu�tú ra, sr. Antônio Figuei- ,

'

redo, 'Que se encontra el'l1 Floria-
,

rónol is' visita 'do .u UFSC, nerco;'- "
reu ontem

I diversas d�peil1dências
· e órgãcs ligfldos à. Escola Superior

· catarÍle'·s�. Hoje deverá retornar
à GU3nab"ra.

----�--._-- -

----------------

(
'.

,
.

'r..

Urde financia:
conperativa,.· f

agropecuária "

A direção .do Banco Regional 'çljJ
Desenvolviment6 Econômico: (16

,
., � "

'

Extremo St1l (BRDE e represen-
tantes da. Cooperativa AgrOPj:lCliª.
ríá ele Jacinto .Machado assina:rã�
hoje, em Flprianópolis, contrato '(ii)
financiamento no valor de .Cr$ .'1,
185.000,00.
Os recursos solíeltades pelo;�'

produtores : sul_!nos destinap,He �'l
construção de 'uma' unjdade . pa11,1
armazenamento da produção' ie;';. \' ,ri
associados, bem corno. para corrr-
pra de_ equipamento. destinado !t
industrialização do arroz, o ma.h

importante produto. cO}\lerçiàli7.fl·
elo péi:i Cooperativa ele JacinÍ':)

.

Mnohndo. :�
" ':t

" '

Seixas····p'"EVê}
massas fria:s�
.. '"-"

'

..
'

.;,
..

'.
" .... �

em agusta "�
,

I -

..
-

�

�� 1

o
/ professor 'A: S�i�a's �Néto �:

for'mou (que nu próxirdQ �ês a�
.

agôst'o a:; ,massas polàres de má.i��
intensidade: ocorrerão nos 'seg1,liW
tes rJeríodGls: de 4 a 6; de 12 a' 1,�,
dê 21 a 23 e de. 29 a 31. N.esses lJEi.'

! ',- " -:" ,� ,'(','$",
,rí060s o ar 'pola.r qUE) �ümá pt;!llo)'l
o norte incidirá sôbre Santa Qatl�'

"

rina, P;'(!)vocando chuvas e qued�k
,

; �'\

de temperatura, mas que não Se·

rão muito violentas. }{,

Segundo o meteorologistfl, l�í;;
m�i;s�s que estão. ,ocorr'2ndb: pb

I,/t,
corrente mês foram previstas acof-
taçiamente. '!:

Por, outro la'do o. professor. sei,
,
xas Neto recebeu o títu�o d!'l. CQP·
sultor 'em Ciêrícia paleogeo�isf'ü.
rica, do Instituto de ArC[1).20lo�,;,j�
ele Paleáno, r'tália. O diploma foi
concedido por decreto do Reitc>··

d,aquele, Instjtuto,_ prôfess9r vl:
tório Busa, no, 'últirnQ dia 2d l �'.
junho.

'

.

.

: ';'1}

;,./ """'�

.
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alarinão-l0

'3 'Refrig.era�ores'\

86.012
24.850
58.731

,,,'
,.

.

'",

INFORMA. OS VENCEDO'RES DO
\

" ,

"CATARINÃO-70" DO 'ÚLTIMO' SÁBADO, D'IA· 4'

3 Televisores'Volkswagen's '.

, 86.011
·24.849
58.730,

86.0-10
'24�848,
58.729 f

\
, I i,

O "CATARINÃO·70" . ,CUMPRE O OUE PROMETE•.. I,

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

Por apen�s 10 CRUZEIROS 'MENSAIS ·você co�corre por semanas,a 3 Volks,
3 R�frigeradores e 3 Televisores e ainda a um CORCEt no fim do mês.. E além

'

disso, V. aprende ludo sôbre o Fulebol de Sanla Calarinar slla' hislória; sua láli·"
CB,\ seus clubes. e su a genle. São 5 volumes replélo� de infurmaçõe.:s 'úleis sã..

bre a maior paixão do Brasil.
SE VOCÊ AINDA NÃO ESTÁ PARTICIPANDO. DO "CÀTÁRINÂO·70�'.

.

' ENTRE AGORA, E MAROU.E ':,0, SEU' tOL! ,',
"

�' ::\
. '

" . . '.' "'. .

"

Unia .edição: TEIVAM'R PINHEIRO, Edilôra, Publiéidade, 'V�nd�s"
"

Com a c�ântela dá federaçií'o Cahlrinen�� làle ,Fulebol.' ',� ..

'

" Escritório" Cenlral' ...... ·Rua ':Deodoro, 18, .._ ·3° ·álJdar. '

"

•
\" '

. , i'
\

'.' t<:� ,:

-

-: '\.' : �� "\ -i .�,,; �� �',
: j'

.,

'�. �. >
'1 ,J ;

"
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3

, '

J

c· .,',;

1

I

,

't,t.,

"
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ITENcao:
Para' garl�à1i, ;'V:. ',pr�Ci�.a esl'ar;:elrt dia, �côm:': suás 1pres·
lações.

' .

Pague' 'ná 'rêde Ban'cária"au·loriz��a·· '8, ,resla-
I ção nO 4 e boa sorle! ,,;,;�, ,', ,.. :r'

I.
.!,
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omos
I!I r

rasl elros
o sequestro frustrado pela reação rá

pida e eficiente da Aeronáutica pode ter
I

marcado o início da derrocada terrorista
dos níratas do ar. Eles ainda insistem na

s�;a ignominiosa tarefa, t,aato que logo a

pôs o e�1jsódio do Galcão -- f�lIal1(l() o se

liulôstro do CARAVELLE da Cruzeiro: do

Sul foi' frustrado - um 110'1'0 ato terrorista

desviou outro avião !�ara Cuba: O YS�l1.
(h Cruzeiro do Sul foi sequestrado quando.

•
•

). J

húa linha doméstica, de Belém para Ma-:

capá.
Não. sanemos a que desejam chegar os

s-qucstradorcs. Se é seu intuito despertar
a atenção mundial :u;ra :JS suas Bcgais ati

- vidad-s sllbvcr�iYas, 'êlcs já o conseguiram,
amealhando também a repulsa e indigna-

I ção da o!1ini.ão pública mutdial, Nenhum
cut ..

o !la 's civilizado apoia êste tipo de cri

m0, cínico e inomiuável !,onjUC envolve

} .occstcs na' sua ação, sem poupar mulhe

I'�S é crianças.' Nem mesmo aquêles países
('xpo:·t:uiprcs d� iihologias cxd':úxubs dão

cohel�tura a êSS2 tj�,o de ação t�rrorista. o

ú'1ko. que parece incentivar as ativich:Ms

dos !,irat�s aércos é o trêfego PREl\HER
cuu::tno. Para Fid!!l Cast·,o, os S�,(Jucstros �'�
a: 'i ";:ti trá!lsformara!�l-se I1U;11 1l('g!lcÍO in-

, 'cl'ativo. rà:-a alugár a !lista do a�roporto de

Havana êle cobra 30 mil dólares, que já
as;:elldem a 300, d":,ois dos dez scqu��tros
de 'aeronaves brasileiras.

A severa vigilâ:lCÍ:l c a minuciosa .re

vista de passageiros em aeroportos brasilei-'
ros !lOdí� até ser antipática, desde que par
te do pressuposto de (l_ue' todos - indisíin

tamente - são suspeitos. A !iresunção (:011"
sagrada no Direito Natural, d� que todos
tem - INOCÊNCIA nrcsumida até a cul

pa comprovada, está - ��t�lo menos tempo
ràriamcnte � afastada de, nossa vida e de

,11tISSOS costumes. Mas ningu�m, cm s.ã cons

ciência, noderá recriminar las autoridades

brasileiras, que S'� vêem obrigadas a lançar
mão de instrumentos !)l'eYC1�1ivos e de -medi
tbs drásticas nnra coibir a ação sorrateira
c infame de c�reb�'os doentios; fretados [)c
los centros subversivos interxacionais.

A reação dcl FAB, il1l�,edilldo um S�

çuestro 110 aem:'1?rto- <lo Galeão, rra scma

na que �'!USS0U, �oderá I'('�l"cs�ntat' um óbí
. cc considerável às nretcnsõcs dos terroris-

, -

tss, GUC doravante terão sensivelmente dl

minuídas as suas 'cha:1ct's de perpetrarem
crimes d?sla t1atl.ll'cza. Entra aí () fator psi
éológico, pois aates os terrorist:1S ti11hallÍ
fi ccc:t::za de que nenhuma reação s;)!'ia (cn

taeb :'am im�ledi-Iüs d� consumar a ação.
O episódio do Galeão marcou fi primdra
exceção à regra e as �lutorid3di:s - deJ1tro,
dc uma ma":-m d� s::gural1ça - não vão

mais aceitar passivamente êsse tipn tic ld'·

r.orismo.

. I

Os piratas aéreos - todos Jovens em

sua maioria - estão certamente incluídos

naquele contingente de rapazes aliciados
pela subversão internacional, convocando
os à luta armada, que a nenhum caminho
conduz. 'Uudidos e frustrados, êles assumem

g�stos desesperadores, como o do sequestra
dor que tentou o suicídio. VIII "outro tcrro

rista, êste Ii�ado ao movimento de guerri
lhas, desertou das fileiras subversivas CO:l�
vencido de que todos os S?US mirabolantes

plano de conquista do �loder não passam.
de .1I111a impostura e de uma fraude de in-

. sanos mOlo o ex-Capitão Lamarca, cujo
nome .é hoje sinônimo de infâmia, vileza e

, traição;
,
Os verdadeiros idealistas, (JS jovens que

haverão d;) conduzir o pas a senda d':!
• r' tá I d ti

).'
,.

I
s�u ne li avc

.

cs mo, - promlSSOl' e 1-

sonjclro - êstes estão nas Universidades,
nas fábricas e nos campos, cstudàndo c

produziudo. Só o progresso sõcio-cconôml
co poderá levar_ o !lais à ·normalid"d� 'po
litico-institucional. E é por isso que o Pre
sidente Médid l'c!lete <;:tJe "todos os' br3si-

1:?Í!'os 'tem �lnrtp nesta tarda de redcl1loCl'::t
th:açao". Sim, P0l'(iue o Govê.r!l0, não es

conde nC!�1 l'eneg�l a rcalidaóc: 0, !}�Ú pas
sa _!lor uma fase de transição ,e a sua grano
de nteta é a llonnalidade bst.ituclo:lal. So
p,p<; h":->sil�il'O&, e fim' bSJ, coniiamos no

CJ' (,;iLJ.

..
'

Em recente reunião ocorrida ni..1

DE.\TUR. (o a que compareceu o SecI"tál'10
(:05 Negócios ela C�Gl Civil, dr. Di�J

C:',(':'c')11, qlje. é presiclent:]· elo Conseih')

1;�,l2C1U8.l ]9 Tu,'ismo, fOlam tr;:tçados entr2
-/ c1j reto': daquele órgão, jornalista Lázar,)'

Bartolometi, e os rep'resentantes das Q1."gy.

nin,:õcs (c;rístic3s do Vale dO It.àjs:í
(TURVALE) 'planos' para a expEnsão, ela
ind(·_,S'tria S�lJ.1 chà�niné naquela rica reglâo
eaturinense. O sr. Vitor Hugo Paes

Loureiro, pr�sidente da TURVALE, mostro,,_'
�e muito interessa.do em dar a mais amph
r.obertur2. à ipiciativa elo

.
Govêrno Ivo

E:il;reira, ne:5se empenho ele implanta '; em

Santa Catarina, a industria turística,

Na QcasEio. (' dr. Dib Cherem, que
'dcciica f,TnJ:�c yute de suas ativielade::; ao

>

mcvimen'"o L.; prol dos objetivos gQ·jéi'
né\_mcntais nE,�<iC importante e nôvo seEr�r,
teve palavras de incentivo especialm;>nte aos

homens ele emprêsa" cuja colaboração E8

faz il11p:-eseindível ao encontro das in�<:n

çõcs do Gov6rno, Na verdada,
.

o turism.o

é, em tôda parte, mais 'úma rtaÍização c1,�

ordem privada do ,que de. carúter oíiclF11.
.Ao �o:5er PúbF::o, sem dúvjja, cabe �1·

construção ele bases infra'est.ruturais, Opd3
quer qL:e so conjügucti1 conc�iç.õos pa;':1
exr;lon:r os pot:nciais turísticos. Desele ":jl.lé!
t't êles afluem as fôrGas empresariais, úS.
Incentivos elo Estado,' a assü. '.Jncta eb .'

admirüstraç'�.J' p'(,blica, o concurso de tôda3
8S f�entes de atividades públicas passam a

convergir, tambél�l, para elas __!_' e di530,
rcs�\lta o êxito desejado.

, i

É ó qne acont3c3 em Santa Catal'il�&1.
onde a criação do DEATU1� ,e as si.las ati·,;·i

dades 'reprcsentam o inicio de" ação· ch)

Govêrno, dispostd a .asségurar ao turismo

o lugar de re1êv:o que lhe cabe nos plan,os
cTe eCOl'1Ol11.ia estadual, como acontec2- Cüi11CJ

em .outr:_os países que lêm feito c1as suas

atrações turisticas grandes font8s ele renclg,
O ilustre titular ela Pasta da Casa Ci.vil,

d�. Dib Cherem, teve nov� o��rN�fd:;'ifl\��
d2 insistir r.o apelo oficial ao É)iÍ}p�dfj:í
eatarinense, aó mesmo tcmpo que, co:-robo ..

ranjo naS conclusões do encontr� entr3' c

DEATUR e a TURVALE, lovou os csforços

)
/

Não ser se foi um humorista ou um

políqco ele o'1os}ção que disse, de certa fei
ta: "Quando es�ou sem idéias, dQU um pu
lo numa Re:lanição; Sel1l:1re acontece al

[uma coisa lntercssantc", Político ou hu
moristà, estava COI1) a úlzão.

QU(� o di�!a, �lor exem_nlo, o. engenI1ei-"
ro Cáudio Valente Ferreira, que já se vai
tornando Dersona�em sistemático desta crô·

,_ , '-' ,

ni.ca - não sem motivo, como vereis, Ocor-
reu que Ciáudio !lretendeu receber '.qna
fatu�a da Repartição à qual .)1restara deteJ--,
mbado serviço '.1rofissional,' que, de resto,
executara 3:,cnas !lara socorreI' o Diretdr,
S2U ami,:,o, numa emer�ência. Diante do

"guic)1et", OUVili do tesoureiro:
.

- O senhor tem a procüração?
- Não: tenho' a minha carteira de

identidade, r�;pondeu.
-

-, Não é suficiente. O s�nhor precisa
de unia procuração paia receber o ,dinhei
rO.

Mas, llTQcuraçã'o Ide' quem?
- Do titular da firma,

- Está falando com êle.
� 12 o senhor mesmo?
�,Pcrfejtamente.
-Mas não é, :'ossível. O Senhor tem

. que fazer uma �lrocuração !lara receber.
- Meu ami,?o; vamos rtlciocionar: [[a

t::t-se de lima fir'ma i:1dividual, cle minha
única e excnfsiva propriedade. Se cu lhe

pass,lr o recillQ." -, ,
'

\ .
- Negat�to; COItOU O tesoureiro. Mes�

1110 sC!1eb o l,ro�rietáj'io da firma, 6 senÍlor
tem q ue �!assar uma �)l'OCLl r�lçJo Ilara a pes
sôa q LI e vai receber -' n.o c aso, o senhor
mesmo. É 'sim:lles, o s2nhor a'�Janha uma

fôlha aqui mesmo, c ...

Cláud"io Valente' -Ferrcira é um ho
mem de reações radicais. Ant.<,s que o te

soureiro com�11etasse (l\ sugestão, I virou-lhe
as costas e "a:lhou· a ma em meio a um elos
maiores ac�sscs dc risó que já o terá 'atá

c'açlo. Mais tarde,' exp'icava:
Olha: �lara mim, êsse' é um "'tutu"

morto. Ailldil está !_1ara nascer o sujeito
que me convencerá a !lassar uma procura
ção !iara mim mesmo, Perco.o dinheiro
mas conservo a i:1te2:ridade!

O mesmo qu� �Cláudio, no entanto,
não poderá afiançar outro amj�.o do cronis
ta, colhido de sLlr!lfêsa nas nialhas da bu
rocraci::t oficial;· antes,. :'elo contr6.rio: .ii
rstá �'el'denclo qualquer resquício de lm
mor.

Há tel11'los, êste ami�o recebeu uma

htimação :a�a "tratar de assuntos de seu

i!terêssé" mima Re'1artição fiscal. Lá che
_g:;mclo, foi i:{formado de que era devedor dé
cletermi!iada im�lortãl1cia' !1elo ·aforamento
de um tnreno de sua propriedad.c, O al11i�

'go oaiu das. [iuvens,
- Tenho a i111�lrCsgão de r:ue há vá

rios ci1�anos aqui - começou a eX�llicar aà
funcionário que o atendia, Inicialm,elltc,
êste terreno não é meu, é do I11é;U �aí; cm'
segundo lLl�ar,' foi ,desapropriado; pelo Es
tado há cêrca de vinte anos; nem do meu

)

dos municípios nEsse relevante campo de

rrção conjugaC:a elas administrações ofici:ils
com a inicia.tiva privada: \

'Segundo Exposjção que tmnbé;n o

,economista Carlos AE)erto G,)ul:',rt, r8;Jre
I scntando a Superintendência. da SUDESUL,
fêz naquela reunião, o Plano N�acion:::.l ele
Turismo oferece perspe�tivas muÚo· anim,t-
·.doras, para o'próximo ano, estimando em

140 eoo' o número de turistas que visItar';')
o B�'asil. Como se v6, Santa Catarina 'terá
de' prevenir-se para corresponder à êsso

movimento, agora qU8 também se act,êJ.
incluíela DO PLANTUR.

Reunjõe3' como essa, queremos aeen1;uar,
merecem serem'reprodu-zielas, trazenjo, pal'fl

I
D1elhor integração' g�ral elas organizaçõf;::;

,púbjjcas e privadas ele nosso Estado, o
'-

esfôrço catarinense para unia feliz e efetiva

consolidaçãó elos seus setores ele serviçm'.
turísticos, inclusive quanto à indústria

hotflt4�ra que �1ã9 pqde faltar com a, sua
imediata adesao. Merece, pois, 'apoio. a

disposr.:Ç�o em que :'le encontra o jorna1istit
Láz�ro Bartolomeu, naquele sentido, arrip:l·
rac1a pelo Góvôrno do Estaçlo.

Gustavo Nev�s

. ,

pai é, :'ortanto. Foi en; terceiro lugar,
mesmo que fôssc ainda dêle, não veio co

mo entrar nesta história. Além disso, diz
,

a lei que ...
- Um mOp.lento, creio que Será m2-

-Iha r falar com o Pafúncio, Que está a par
dês te assunto.

Veio o PaIúncio, veio o Praxedcs, veio
o Pancrácio, o al.11i�o !,eJ;COrreu tôda a hi2-
rarquia neurotizante do serviço público
sem conse!C'uir se fazer entender. A máxi
ma concessão que 'lhe fizeram foi á' de lhe

\

sugetir entrar com um requerimento, soli-
cItando baixa da propriedade,
"

A tal ê}e se ree'usa, peremptóriar:1cn
't'C., "Que propriedade?", �)ergúnta .irritadQ,
êle que diz mal 'ser dono do seu nariz. "O
mais engraçado, continua, é que\ o· Govêr-"
no desapropriou !l0r uma insignificância,
pràticamente na marra; fôssemos ainda do
nos daqui�o tudo, eu estava na Euro!la., e

llão aqui, danlclo murro".
'

Eqgraçado od Qã�), recebeu ontem,
nova comunicação: a iÍ11'')ortância haVIa si
do it�scrit<\ em dívida atIva, Mais: s� den
tro de (luinze dias não houvessc solucão
(solução� pagam\l1to), seria levada B pOro
{'C'stÇl' A quantia é �)cquena, quas·c irrisória,
° que faz com que outro amigo, entediado
com essas (lu�stões, dê o conselho: "Pa�ue
logo e acaba com ,Jsso",

-

- NLI!;::a! Ou eu provo para mim
mesmo' quc êste é um país decente, ou me

naturalizo congolês!
1 Vamos aguardar os. acontecimentos:

Paulo ela CosIa Ramos

VARIADO
844W7 .
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CURSO POR CORRESPONDÊNCIA

TRIVIAl
Marcilio Medeiros, filho.

Não tivesse eu já uma profissão - aliás, duas - iria fazer um disses
cursos por correspondência de que as revistas fazem propaganda, Sim,
depois de muito meditar e consultar minha namorada, escolher,ia entre
ser torneiro mecânico 'desenhista oúulícítárío ou técnico em contabilida
ele, Pagada religiOSam�nte em dia minhas mensalidades com' o dinheiro que
cccnomízasse deixando de ir aO cinema e abandonando o cigarro .e, quan
do reccb�sse as apo:s'tilas do tursoj passaria as' noites em claro cstudan
do-as com afinco, de medo que pudesse, ao fim da linha, ser aprovado,
com .dístíncão e louvor. Um belo dia. que imagino um sábado de manhã,
o carteiro bateria à 1).1illha humilde �lorta e me entregaria um embrulho.

Com as mãos trêmulas pela emoção rasgaria. () papel do invólucro ç lá

dentro encontraria - a glória! - o diploma a que fizera jus por tão elo

gíável quão denodado esfôrço, Junto, uma cartinha da direção do curso,
cumprimentando-me ,pai' ter vencido com galríardía mais uma 'Etapa da

minha obscura existência. E3')eraria a tarde liara exibir o .d.plçma à mi

nha namorada e acs seus Pais: vestma minha melhor roupa esporte e cai
ria ao seu €llcontro a�sobiando. pelas ruas uma canção popular da moela,

Debalxo do braco o 'd\pl0111a: Ela estaria me esperando ao portão e de lon

ge me acenarín. �orrefído' ao Ireu encontro ,11,0 seu vestídínho simples, côr-
I

� de-rosa, "�,' '. .," ,
.

I�- Tenho uma surprêsa .para você, diria eu,
_

.

.' 1

- O que é? Me conta, perguntaria ela 'arlitazlnha, cora o olhar CUl'iOSO.�
- Meu diploma Ch2g0U.

'

. �I
Ela, como que. não acreditando, ficaria ,.:-,arada de perplexidade e cle- II!

pJ}S rl1e daria um beijo· em plena fa·ce que eu receberia encabulado, porém, I

orgulhoso .. De.mãos dadas, partiriam�s a camil1h�--da sua c_asa, a fim ��
I,

t
exibir a preciosidade aos seus pais. Durante o traJeto, ela nao se canSal)a

de ler e rder o papel, feliz cbmo uma criança, Em casá, seu pais e.starIa

consertando o ga1inhei:�o e a mãe 'fazendo uns .docinhos para o tlancl:le,
pf)�S minha visita era E ;;per·ada. qonvocaclos paTa uma singela reunião fa�

rlllliar sen�aríamos os quatro na sala e caberia a ela dar a notícia aos'
velhos':

' , ,- ,

!
" .

,

\ '

- Chegou o diploma r.: ,)le, Já está formado._. "

Minha futura sogn. 'sorriria sitisfelta na face gorda e, contemplando
nos, 'deiXaria marejar..,.ll1e os olhos pela émoção do momento, O pai dar_ia
duas palmadinhas nas ·minhas costas e voltariá a consertar o galinheiro,
pensando: "Está aí um l;:Jól:n rapaz".' .. '. \

ITempos dep:Jis eu� .arrarJaria um emprêgo, Para iniciar o salárIo era
.

pequeno, mas o gerente da :n'rma me diria paternalmEnte qlle ali teria fu� .1
turo, A esta alt�ra éú;' j 1 'estal;ia com um an'el no dedo" presente de minha

namdrada com umas "e: on�rr}i�s que fizera do arde.nado Ida loja onde tra�

.palhava. "Tire� um' p01.CO do que Estava guardando para o enxoyal, mas

II·' não vai fazer falta. vo':,ê merece", me diria ela contemplando or&,ulhosD. a

jóia que me brilhava n', mão,
.

I
.

Três i11eses ele�ois meu salário dobraria e, ('utão, cumpriria o dever
I da envi�r uma' carta ,{) instituto onde fizera meu. CUl'so,' expressandJ-lhe
I minln grat�dão pelos � àbios e úteis ensinamentos que ali me foram mi-
I I .nistrados, Junto com 11 carta mandaria uma 'fotogtafia trê3 �)Ol' quatro, ti
I I

.! rada .I1J fotógrafo que j rabalha em baixo d3. figueira, a fim de que a mes-

f ma fosse pUbljcada nas revistas e todos viss€m a _fisio)-1omia de um jovem

'1 que estava vencendo' n'l vida. Quando saísde h1inl1a fotografia nas revrs- . ) I

tas, junto com, a de outros fel-izes djp�omados no instituto, meus futuros

sogros comemorariam o acontecimento C0111 uma chur-rascada feita no
I

quintal d" s.lia casa. Nésse dia então, eu ficaria noivo,
.

, . "
I

.

.

(,
,-

d� ta�to. s�r. ;�rgu�t�(;; quando a f I· i
estaçao 1l11Clara a sua programa� I i
ção comercial. t

I.

11'.1
sara, em ca!'áter mais cu me110S

confielônciaL No' próxir'o sábado
viaja ·para o RIo, onde apressará
junto ao CO;\JTEL a' f ltrad.a no

I ar, Cl12 car�ter definitiv8, do Ca

I�I l1al-6, Disse que nào ag1:enta mais

t� ----�G..---- � rnm�� ..����....âS__mn_.__�;_.�,RW"�n�..�"-=��

I

I
!
I

)

PROJETO ACABADO

� O· futuro Governador' Colom-
l,j
.' bo Salles Jã concluiu SEU �,lano de

" I!\'III.. GQvêrno, intitula';) Projeto Cata

rimnse de Desenvolvirr'_ento, fal-

tando apenas dar-Ih8' os 'últimos
I·' i retoques na red3.ção final.

I O Sr. Colómbo Sédles fará

I UY::J.a breve explanação do Projeto,
em linhas gerais., na convenção
que homologar a sua candidatura,
a realizar-se no próximo dia 17.

Depois di.stribuirá o' documento

para divulgação.

I'
I

PLÍNLO DE NEZ
'I'

O :Secretário do Osste, Sr.

Plínio de' Nez, solicitou ao GOVel�-
'nadar Ivo Silveira o afastamento

temporário do car�o, em -'Virtude
cl9 'uma via?:em que fr..rá dentro
dos próximos dias ao Japão, em

caráter ::articular, a fim de visi
tar a Feira de Osaka,

Durante sua ausência, respon
derá �lelo' expediente da Secréta

I ria do Oeste o engenheiro M)ltol1
-LunardL
ATÍLIO FONTANA

a'

o _::r2siden te r_: 1. Executiva' Re

girnal da Arena, Senaâor Atílio
, ,Fontana, -não esoondia ohtem a03

sev.s ccrrel.i.g)onários -a 'sua satis

I faç2.8 p2lo bom termo a que che�
;.�g:m o processo de il1di'�ação dos
! cand�datos a Gove�nad:)r e Vire-
I ..

nove.mador· do Estado pelo, Par-
tido,

'

Sua, participaç.ão 11 18se ep18ó,
dia· foi r>sctE o início pautad:t
dentro do ln�ior ea.ulH' Iria,' colo-

";,' --,

cando de lado quaisquer outros, in-
térêssfs que não os Q1\ � visasscm
ünicamente ao fort tlecimento
p'artidál'io e à abertun de pers-

!. pectivas para a Arena, dentro d9
curto prazo, se' afirme junto à

ap;niãJ !1ública como
.

im verda
deiro' Partido; ljolí tico, (r11 EI/:;ão e

un:dade r;; pensamento,

TV-CULTURA
O Sr. Darci LODes., diretor-

:t presidente da TV-Cultu .'a, viaja
" hÕje .::a1'a Porto Alegre a fim dé

trata:' 'ele intE'l'csscS da sua emis-

NOVii. ASSEMBLÉIA

O Governador Ivo bUveira

decl!'lrol_� ao Secretário Executivo
do PLAIvIEG, en6:2nheiro Cleones

Bastos, que"�cleseja Que a .'eleição
do Sr, Colombo Salles para a sua

sucessã.o se dê já no nôvo prédio
da Assembléia, coincidindo no

mesmo dia 3 ele outubro com, a

inauguração do '''Gigante era Prai
nha" '�OliIô ,está sende>' chamado l I

pela 'imaginarão' pOPul,ar:
A ,;verdade é que está. difícil

concluir as obras até· aquela data,
principalménte tcncto-se ("m' vista
a exiguidade do prazo D'ara a COll- I

'fecção do mobiliário e demais pe-
I,

ças da dec.oração. O mais prová-
vel é que a nova Assembléia só se- I

ja inaugurada rio início (';1, prOXl� i'
n�a legislatura, isto é,' em março ,,),
de. 1971.

ENSINO SUPERIOR

Embora como leigo e sem ali

m.entar, nem de longe, a preten
são de arvorar-me em ,conhecedor
de assuntos educacionais qtari
nenses, vejo com 03 olhJs' qx:.e

julgo ser os do bom senso um gra
ve problema- no ensino 8upsrior
no interior do Estado,

Existem por aí certas fãculda
dES em funcionamEnto áinda não
autorizado pelo Ministério da Edu

caçãO' E;\ Cul'tura. Pois bem, Essas

escolas estão cheias ele jovens que',
ao fim do curso, 6::-:18ram übter
'um di.ploma para a�raçarem a

profissão �ara a qual - bem ou

mal - foram preparados, Aconte
ce� porém,' Que sem o 'reconh3ci
menta .fed2ral, para o qual é fxi

gida uma rigorosa e necessária
série di), condIções, êsscs jovens
concluem o ,eurso ,21ai'a, , , nada,
E há faculdades que, :1810 visto,
não consE',:"uirão obt'E:r o reccnhe
cimento' do 'MEC. E as jovrn's?
Quem se responsabilizará pelos
anos p"rdi<::-"s 113. frequência. de
11m 'cur;;::) ruia d':11om:1 não lhes

possibllitará le,:"aJmen'te o seu re

gistr'"! ('01110, ��rcfissicn:?11 d" nível

,superidr?
Educação é coisa séria. Muito

séria mesmo. A abertura de facul
dádes sem condições de r8ccnhi?ci"
mEnta feder2,l encerra uma imen
sa gravidade,
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[DE contrata
[�eraçÜfs ,de"
(�m�utador
v tsando à maior dinamização dos :

se; serviç;s e à írr plantação (1�",
Ui \ técnica ainda r iaís

'

'eficiente

pr: ). acompanhar o >it�110 do .seu

c; cimento vertigin )S9, o Bano:)

d. Estado de Santa �atarina aca

b: ::ie assinar contra. D .çÇ>m, uma

e: irôsa especíalízadr de:;;tin�q.9 à

p; itação de servíçc s de .proces-
,
se. snto de dados;

, _.-�

ernprêsa contratzía executará
. r a .» BDE os ser ';;os de �t'1a,

:;5.0, por computa ',ar . eletr:Qpi.
dos movimentos. diários'.' ::1e

tas correntes, at'r· lé� d� ·:'3i&��'.
de' ficha de .salc r, pelo. m�l..-í.
6e "slips" ,

li

c

c

cJ ':, ,

.'-
"

;i- ";

I asoar \Iii <

( �nstruil '

I ÜV� < giE ái.iO
. Os SlS. Pau�ô v, en1uth e Val�

r: r Bedus:hi, íC ;pecüvament�
j' :�ito e \'ice-�lref,i J de Gaspar;
e vcraín nesta Ca�' ':ai mantendo
c tato c�m éJirige�_ es' da' Ç,�i�a
1: luômica Estadual .

ara a óbtcn:'
ç d'� elT.:'réstimo destinado j� à
a, isicão de uma á· <:a de ten:as

p, a .; cOJ_Jstrüç�o d: um gil1�sio
J!. uek município ..

As opras senão iniciadas ,'tão

]c: ) S�j1 adquirido '0 terreno, unia
ve qu·� o Governad)r Ivo Silvei';
Ia i:i autOJ'izou o P;� meg a fil�a:1-
ci: a construção., '.

.

O Ginásio' Esta l1,1a1 de. Gàs

I."
"

.

s,,·nunclo ía[JLm( 'U: 0, PI:efeito,
P: 110 \�!emuth, s� .� : construído
cr t�rreno Jocalilad) n'á, m1:rg�m
es a:rda do RiJ Itaj·tÍ.

� io Nogoeira
•

norgoDlza
o Ipesc

,

Acomp'anhaclo d) sr. Rllbens
��:: :areno Neves, prr;sidel1.t� do

l_j:' ;:, .
o !_"'rofessor Rio Nogudra,

té- ico atuário conher ido nacional
m .tê, foi Tecebido :m audiência
r: I Governádor' Ivc . SjJ�eira, a

(�1 11 cx�ôs 'se,lls :,l,� lOS !,ara a

n tI'tturação da aUt.lrquia.
�a reu " iãQ fiee

'

acertada a

8, -atma d,,: um Cf vênb 'a ser

fi 3do pilt;e Q T�,"s e o, têenico,
0.' !} \'·�".1 1'(;'('''= 'l!lÍ 1�' t;,tal!11en-

, t- (J :?ío. d,'��l'(l de ''''éf0d�s 1110-

\�. d-: 'os e· func.io'1i1is, .la,:do maior

\___.3 aro aq. s;:rvidor • úbiico s_'�gu�
r2 1.

lIi fi'

:fClunl3
,

�� OUVI "'S� II,
' I i, '

ieluDes·
II,

Fcnt;: da Cem:--: hia Catari
ne o; d� Tet�comu caç5es '-
C se informou 'ue deverão
en .r em funcionam ,to breve-
111' : ,,� cs novos telef. es de Cri
oi na, ádquíridos. :105 usuá
ri< através da subsc ção de COi
tm la COI11::->anhia Cr: 'lumense de
te' mes.

A mesma fonte i, formou que
a ( ,t;;sc está fazend) o levanfa
mel' o �'ara. aclquilir o r..:êrv·o da
Cap pilnhi3 Criciulllcnsc J.: Tel;;-
fOlH.:s,

_,

·

Santa,Catarina •

..
\.

Sociedade: . ;

_'

Lauro La,ra'

Definitívamente marcada para
10 cêste mês a sessão Solene da

Câmara de Vereadores: de Mafra.

Entrega etc titulo de "Cidadão,:Há
norárjo" ao Dr. �àulb Koilder BOl"
nhausen, DiretoÍ;, do Banco da

Brasil.

Cristiana" filha' elo casnl' Dr. Ayi
to - Baby Hebert, da sociedade

carioca. CumprLnentos:
---,�_,

._

A Sucursal do ESTADO dever.i

ser instalada anda Está semanal

no conjunto 30J do E::1ifJcio, Bue

gel' Lenzi, no �luarto' andar. Co-

A TEKA acaba' de a\,ertàr suas C:lu12tel!la pauta.

,!2xporta'çô,::3
' 'p3r� I a ,A,uqt:r�ga. e j . -'.'-----...

Afriéa do Sul. Toalhas e' panog, de
"

.. 'EleiçÕES 11::1 C,lm:1T:.1 Junior (�::;
'. _" 1

J,

mesa> Parabéns 'portanto': 'u RaU Brumenau. Gera �IO 'I'immcrrnana �
J.,;:udmrich. .,' , "'"

.Ó»

P nõvo Preside ute. Alceu Cel21:+

o vice.

I' (

Movimenta-se ttajaí para a rea

lizaçao em out .zro proximo ClJ i

'1" L"EICO, Fei:." ida. Indústria e

Comércio. O 1-, .xe .
em prírneiro,

íJ)ano.

Alegria alcarra no lar'do casal
• ',' ,'_ ,

.' •
b

., __ ;
,

. ilmjgo, .pudC! e' 'bt.a ,Kaestner. -O

memno. n. .sceu muito forte f' terá

6 nome ,<.J '�,\:6" d1Ji.q:b>,F;.aestn;�· i

�jeto.�.

":- ()�' jove,m :M:árÍo:f�"Gh:���i2" flnío
�, .. _ , .

. .e. '.'
' , .'

.

40 s�Rhôr O�walq9·,�ehv{abe, /pro·
prietár'io daq,Uela álirj.hada. relojoa
ria: nà.:':quiu"ze; cleciiliu:,rn�siÍlo:. vai
a,bl'açaf a profissii-(:/ do ,p�i. Para

�antojá ,esteve �hí. 'f3ã'b )?�Ulp -mano
L�nÇtQ os·. prime1t6:s: 'estÚdos; .

,.... "

,

'

)/. 'tL"::':' /;,!, '�; ,�'

Jan Zadrozny foi' breviítadb. no

Aéro Clubz 10ca'1. "éom' J\1:6ru.ca' !(1'0,
b�l, ,da socied�d:g,,' d�' Pbme'r�de
tofma. bon.í.to par�

, .

<',:'
i ,.'

Em tárátcr Ef. :períi11'eútal iJ sel"

viço de trâp.sito ....,e Blumenau ::\11;e·

rará o tráfego ila conü"lêncla da

Rua República {·,rgentina _com 15

de . Novembro p ,r um período cl!.�

30 �üis.·A pare.r de ,hbje of, veí·

cul.os pOdemo \ .Jbrar a csqu2úiE.;
para queEl' deI'! ,.nda -cta Rep. .\1"
.' gentina. Acabm, me abalroando

novamente.

\... "

O Grupo d", icatro da ARTEX

está ensaiando LI peça de, MillcJ::
'Grandes' às I c'omeh1ortiç'Çies elo 10

arilver'Sário do
.

Hár Bar' Ela no

último dia 5. Deu até ge,nte famo·

sa. Lucianu Bàscoli'-lÍe l'VIoraes por'

exemplo, 1ilha' ao' Vini�ius,' Vam::s
u,brg,çar I1:i"ico, Daniel, João, Vai

'cien�ar e" Scllülz; (fu� sêmpr� pres
tám'o m::1h.or s�:rví.çq::a9�· que ;;:01'
lá circulam.

]:"ernanaes, Um i:lefante no

par.i o l"estiva, d'e Teatro

, dor de Santa t; ,càrina.

(':;a,c,:j
Ama'

Gente de .Blu d.cnau prcocu;:JHtia
em Vêr se- a ol.,lha do cartaz QU

2" S.emimirio d( Música está limo

pa. A fqto de LL.:!IO Wincli:: no caro

,

Atenção surf-G�saf'�ga Bru2·· taz criaria por\L�ke e Lindolf Eea
ckheimer eas� i?i está um sucessú\ "

com ,o jovem cf,
'.

rge Câma.:·w -
----

,Léúo- (Zica na inti�iclaQe)., Aliás, o cartaz é tão sucesso qU(�
até R.ubells de }:\.llco� o .Maria l::ie

iona Dias lsyaram para suas cole

ççes.
•
Dia: Helga lVIayer e :Dr. Airton

Bob,elo foram vistos out,ro elia no

"Cavalinho Branco". Um par ah·

nhadissimo. • AvisQ ,_aos fut8bolistas bl!.l:r;lO�
nauenses. Dr. Ell1yg(jJ,io Sacla o �s

te colunista comêçam a treinar em

b:reve. QUGm cL8gar primeiro le·

vai'á contrato eu mãos.

,
.

J
Fred Haertal. c Marzinho fom:n

,
I

'a Cátnpos do Jo'rdã;o" onde passa·
rão um .mês iritcfrinho. Rony NJ�,'

meyer p�r s.\la., vez. deu' pulL7hi:
âtá Curitiba. E' a 'jovem socieç,lade Olha. lá Palm2ids, assim n30 e.1;\.

DepOis ele dois gols ele v9.ntagen1
o empate. Q�lp quo é isso minl12.

gelÜe!

viajando.
" f:'

Hoje � aniversário de 'brotinho.

.,

.Íê_.
Ll}lú Sr' DAUSSER -- CIA. LTVA.-

COMERCl() DE AUTOMÓVEIS É OFICINA
VENDE"":' TROCA - FINANCIA - PONTO CERTO

PARA BOM NEGóCIO
.

TEl\'IOS PARA VENDA:
D. K'. W. Vemaget .. '

,'
; : '" ; .. ano 1967'

l(arrnànghia' . ',' .. , ,' ..•. , , . . . . . . . . . . . . . .. ano 1966

Esplaíla.da '

I ••••••• � • ,. •••••••• I •••••••••• � •• ano 1968
Aero Wil1ys' ..

-
, .. , , , , . , .

Aérêi 'Willys' , , .. , , . , .

COrCtl l:üx'o (4 portas Branco) ;, .. , , ,.,

'tiua �.)r, 'l;'I.i�'Vià Adduci, n. 9á2 - Estreito,
.

,

�'�''-.��.��'�����=���=�'-j.'1i! :1���2� � =�

ano HI63

ano 1962

CAMílNHÚE�
Super Furd Cal
Ford F-600
Ford F-6ü(:)

AUTOiU, ,VIi:.íS mba.", , 62
57
56KOlnbl ., . . � . " . . . . . . . . . . 65

Financiamento at� 30 meses

MEYER VEíCULO� LTDA•.

.

Rua Fulvio Aducci, ,j91.
Folies 6393 - 6389 - Estreito

_DEO\1R AlITO�1ZADOO em tS9.EFl
l � do Bf.JI:'Sll S.A.

I

�II .

- __n_ "

_. I,;
_____________________·_-_·�-�-_-_·_·,�-·_,_;-�-_·�!_.c_-�;���WM1J

. -_. ..�,._.�

r��-,mm,.,.�.-.----;m....-.�-�k�••������L�-�. i:tdlil1llEJi!ilWJ&USi.o:'l'lliN��

·Cn�E 8iHJ JOSE tINE SÃO JOSÉ

Itajai reúlre
.. ..".

assoc�açoes
II I(

COIDel'CI3IS

refeito de 'Joinville
aumenltl' corrida de taXi

J{\�);nilh;) (Corrcsoondenter'<>
....

"
....

va tabela que deverá entrar em vi-
. gOl; a partir do próximo dia 15,
apresenta os seguinte prêços:' ban
deirada - Cr$ 0,70; quilômetro
rodado - Cr$ 0,70; hora de cs�

pera - Cr$ 5,00. Tódas as ccr

ridas fora cio pcrímétro urbano -

quando não houver retôrno -- se,..

rá utilizada a bandeira ), isto G,
30% de acréscimo. O documento
estabelece ainda que para soleni
dades especiais -r-r- casamentos, ba
tisados, cortejos fúnebres e via
Qens - os prêços serão pré esta-

I béleciclos.

lh',j;ú (Sucursal Blunicnau)
Realizou-se, no último sábado,

cru Húai a 4a Reunião Conjunta
das Associações Comerciais do
Vale do Itajaí c do Norte catari
ncnse. Entre os assuntos tratados
ficou deliberado o C:1vÍo de um te

Iegrarna ao �L Carlos Cid Reuaux,
recentemente escolhido como can

didato da Arena à Vice-Goveruan

ça do Estado. Forabordado, tam
bém o �roblemal da BR-I0L 'i}las
cm face dos últimos pronuncia
mentes do Ministro Mário Andrca

za; os representantes do conclave
resolveram aguardar o acelera
mento eh obra, antes de se mani-'
festar a respeito. _ \
'. I

I

Outro .assUfltro importante
tratado na reunião fei o que se re

fere· ao aumento elo prazo lJaL,1 o

'p2.g2mento do ICM, 'qu"C trará
beÍ1efícios às i Jdústrias c às e111-!

prêsas éomcrciais. Foi também
feito 11m a�ê1o aos ó;�ãos. gover
nam3ntais .. e particulares, para
qu� rr::si'lonclàm aos oficies eonsul
tativos, não d�ix::tl1clo �lendcntes os

3sslmtos tratados nas j..cuniõcs
d:ssas Associações .

o Prefeito Harald' Kaúiuihn aco- .

lhcu a reivindicacão dó, Si'ndÍj:;.ato
. Autônc;,lo elos C�ndutorcs .de Veí
culos Rodoviários de·.roinville, no

sentido de aumentar as, tarifas co-
I

bradas pelos taxis. Depois da apro
vação do Chefe do Executivo, um

representante: da entidade de clas
se levará o documento 'ao Conse
lho intenniniherial de Prêçós pa
ra ouc o órgão federaLholl).ologue I

a reivindicação apre'sent�da.·
Segundo o· documento, -a no-

LOjistas de Caçador
têm novos dirigentes
Caçador (Coi:n\lspónd�nte)

A Diretoria do Clube de' Diretores
Lójistas ele Caçado!' eJ'!_l' reunião'
jantar l'ealizada, na última se,mana'
homologou o nome do Sr. HeraJ-"-,
do José Maffessoni !lafa pl-es'idir
o CDL local, tendo em v'ista o.:pe
elido �e licen�iamento do: titulàr pc
lo �)razo de 90'dias>Nà oportuni
dade em oue fói aceito ° ne'didci de
licença d� Sr. A1cictes R.iedi,· foi

qiada uma cc·.nissão para.' prestar
esclarecimentos 'aos assocÍados com'
o fuúciOIlamento ·do' Sel:V:ic'ô de Pro
teção ao Crédito, 'uma' las' inqva-'
çães introduzidas no II Seminá-
;'io Estadual de Djretor�s :Lo(ji'stas,
realizado em Blumenau. 'pssá:' co-

'

missão ficou formadá p,e1os Srs.
"

"
•

1
\

i 1)0__
.

. , .�......�>.... "--�-�.i�\��- ..-

·I'E. MAO DE 'ÓBRA PARA CõN?iiti�Pt
,

,

REFORMAR ,"ÃO É MAIS PROBLEMA
.

. R. Amlrade; f1$a. empre�terra especializada, em mão de obrá pa
ra cons'truçãO, rcfórmàS e aéllbamentos de, al:Venari!:ls e 'madeiras, pre
ços m6dieos.

Aceita·se constr1lção 'pela Cah:a Econômica, � Ipesc,
Tràtar - R.. Nunes Mach,ado, 7 - l° and:;tr - sala 4 .

, ,Florian6polis.

Zaki Elias Bittar, Valdir Pedro
Binottó, Antônio Carlos Granzol
to' - Diretor elo SPC - e Gim·

� Olavo Gavicili, que tetão tam

bém, a incumbência' ele entrar em

contato com as firmas c' profissio·
. nais que desenvolvem atividadc�;
através ele crediário, visando suab

inscrições_ na entidade.
Durante o' encontro, tambél1'

foràm trataqos outros assuntos 'd�,.
. entidade, inclusive dos fesLeios do

'primeiro aniversário dá CriL lo··
cal, a transcorrer no !1róximo dii:
30. Ainda foi discutida á recepçãc
ao Sr. Moacir Pereira Oliveira.
Presidente' da Confederação do�
Clubes de Diretores Lojistas (LI
Região H.

.Desaslre
ala j�vem

em Hlumenau
Brumenau (Sucursal) O

jove-rÍ1 Ivo Flôn:s ,de 18 anos de
idade, ,residente em Blumcl1a\l, te

v� l11ort:� installtftHé\ ao ser atro

pelado �JOT um 2.11tOmóvet no bair
ro de Fortaleza, nar:_uele municí
ípio. O motorista evadiu-se, S�ll1

prestar socôrro G vítima, cujo' cor
]-)0 foi remo\ ido !_1ara' o necroté
rio do HOf.�;itul Universitl.Írio por
soldados do cor�lO de Bombeiros.

,
O jovem Ivo Flôrcs era filho

eh G3sal Vitor c Laura Flôrcs.
,

I
t

,
........... _

.
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HOJEDOMÍ'NGO
I PETER SELLERS
CLAum:NE LONGET , H�ráI'io:, 15,0'0 � 19,45 - 21,45

CLAIRE BLOOM·

JUDY GEESON',

\�I ; "

CC�13Ur::1 até 5 c:n03.

I
,

ROD STEIGEi�
,

.... I,

,
""-

"

BREVE

Cen::;u:'2.: 14 [:nos

COMO cO:t�(Un�TJU� AS
MULHERES

l' �.·.�@,�ALCI��E �!lJn

'1' I PRÓXIMO LANÇÁMENTO
'WiiFtfWi'YõÍ 'Ir i!i'!fí.\ 't'1It I

I� , .Il.1l\'ti !!. &.J1!!;l!iM�Vi1U

�l.:�"-==:.�"':.?,......�.........,,.....:; ',-:::' ,"....;:�...::::.;:,...._...

y
•

.. ,

H O J E

Hc:"ário: 15,00 - 20,00
JASON RDBARDS JR.

JENN_IFER JONi:r;S
JOAN FONTAINE

, ,

CiNE BiTZ
BREVE

ARABELLA
+m .t"

"

I •
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�� an ,o . e ca eira
Gilberto Nahas jetar ou negando a', naturalidade

ou falando mal de' sua terra na

tal. Confesso que é desagradável
evidente falta de carãter. de' mo

déstia .e de instrução, enganando
os outros é 'a .si prõprio. 'Faz �ouc,ü,
alguns attatas agora �m, pôrt:o
Alegre' usaram dos mesmos recur

sos que agora usa: outro eÍn' ehti"b
vista :à uma revi;ta 'esportiV-a;' �J1i
ticando hÔS�O futebOl,' que t�l ����
tenh� lhes dado' algum" �u�ess'o
financeiro temporário ou lhes ma�i ..
tido durante

. alg;J� tempo'.; c6Í1·
fesso, que por U1inhas., !)'I,ldaÍld!�
por êsse .�rasi1 ê;fÇira" is�tppre, ', nfé '

ufanei, de aqui ter nascidô, � ,no

norte prfn6ipalniêpte tratà,� e�é�;
lentemente 'os'. sulistas, ili6rmentc
quando flizemos ser ,�'cát�rin8;s"
ou "barriga-verde)'. .Se tudO' é BÚ1;
sil, porque tanto. bairrismo � ,ainqn
persiste? .Não veio o':·pbr<Íue >_e
se vánglorJar dé ,:ser: ç;�riocá, ·p,f.W
lista, baiano ou gauch�i se em ;1:0.
dos os lugares que sé ,Qascer "ou:';Se
pisar é um tddo, um Brasil úníeô?
Os ,futébio>Ü�tl3.S,:"q§ê" ';rri�'\P'etdbéifi.
más b fato de dizê'iiêm,qÜIi �ãd :���
ríocás, patiü�tâ�'4iti. 'gã'ti6hó�;'\ ,h�'Í
indic� que Í1.ão Pdssaht:s�f per'nás
de pau ou' se éa�arinen�e r6t, m�r:b
iUlpede 'que ,venh� � �set, fun ci�·
que da pelotà. Êu .lÍo&6 pois, :quü
quem 'ilãQ, é- sin(:�r� tta�, ,é �e�l/;�
sem leaÍdade nã6 !iode haver coi i,'

fiança nem soÜdariêdá:c(e.: \.' :',
"

Em duas oportunidades tomei

onnhecimento de que alguns cole

gas de Imprensa incentivavam 'o

govêrno e a' própria população de

Santa Catarina, 'a dar ao arqueiro
reserva Ado, as homenagens que
merece, corno campeão do mun

do, tal qual .se verificou com Eve

"raldo em Pôrto Alegre, Gerson

no Estado do Rio, Pelé e os de

mais paulistas ern São Paulo, C3

cariocas no Rio e Tostão e seus

ooinpanheiros mineiros em Belo

Horizonte. Infelizmente, não pos
so pensar assim, haja visto que
tôdas as: notícias, que nos chega/TI
do Rio e São Paulo, pelos jornais
e imprensa falada e televisada, (li

zem que o arqueiro é natural ele

"Londrina, o que poderia ser um

engano deles, mas cujo desmen

tido já deveria ter partido do pró
prio atleta. Ainda' por ocasião d2S

manifestações pela conquista da

Taça, "quando assistimos ao vivo,
o atleta falar pela televisão, .ouví-

,mos perfeital1l�nte suas palavras
'que eram dirigidas ao 'Paraná e

nunca Jar?rruá elo Sul ®'fi Santa Ca·
. U .

j
tarina foi cÍt8:à2. Não vejo o por·

quê das manifestações de carÍnho,
julgando f1.S mesmas devam ,,�r

dadas pelo po o do Paraná, "sua
"""'"

terra natal". É iliteressante como

certas -pessOlls se envergonharn o.e

dizer de onde são, fato muito em

evidência em Santa Catarina" :p0i';
são . inumeros' os casos acontecI

dos, ql..Ja.ndo se p�ga ou se esconde
a terra em que se, nasceu, como se

Santa Catarina não fôsse do Brasil

um de SÓ�lS Est::>.dos l112.is em e,,:j.
dência cm diversos setores. A !J1Q.

i�ia pegou de tfl.l modo q1:8 uté

jogador d3 futobql tenta se perJ. nense.

;� .'

- Dispõe pára pronta. eQtregâ' � .

,',

CAMIN1IõES lJSADOS
.

�,

-

'�(',-

Fora .. ",
_ .... " •... 1947 ---, t959"- 1962':':"_ i963

Ford Diesel __ .. _ _

;

:
'

.':-': ';.'.'/. _i��3:Ford �'.' •.ó, .."" ••,,.;.F- 50",
Chevrolet ., ...•...•. _ : ; I ; •••• ' �·.;o�'.>; � 1950_

I
Dois caminhões com tanques para trapsporte de côiitb\i�tíyeli'

'

Estudamos �inanciame�1tos! \ '.'

'

,' •.�é.}i�6�1�"
'

L� !!fiw"J;)Jr.-.-t«e-

1 ' AUTOMÓVEis" .

,,'.

. . '- .'

Opal�. (4, cil. luxo)
'

:' , : " � ;'.: ,.' 69
Opala (6 eil .. luxó) : ..

,
: , 69

Corcel (4 p/stand) , :.;:<.,:' 70
,

Volkswagen 0" : ' 70 OÍ{.
'Corcel (cupê lux.o) .. ,

' ,: �. - i

,

69

--;;:"'"

•••• o' •••••••••••••••••••••••• 0_0
•••

� "
•

�. 70
I

61!
Volkswagen
Volkswag,cn ........ '1'··········· .

Volkswagen (v/eôres) , ,.. 66

Volkswagen (4 p.jstand) , ,.:.................. 69

Gorcllni
Aero

.............................. \..
, , . 63

67

64
65

...................................................

,

Aero

Aero

;:'; ...•.••.•.•........• \
.... , ..• , ,

••..•.••..
.' ••

�<' ..•..

..... , � : .. , , , .

Itamaraty : ,

'
,......... 66

DKW (belcar) , .; , . . . . . . .. �7
DKW (vemaguet) '......................... 67
ChE?vrolet

'

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56
66Emisul . . . . . . . , '. , , . ,

/ .

SÍlTIca , , , . , . . . . . . .. 64
0ldsnl0bille' '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62
LanchàS a Tu�bina. (mOdêl,O) ,

,

..

:
..

','
, 70.

",1.

FmancIamento ate' 24 ou 30 meses.

Rua·Almirante Lamego, 170 --Fone: 2952 - FlotianópoliS - S.:C•. I
,

",. iIr'",�m _

·;'.,.:::'·i\:
,-

""""'�".',';l�:F;a��..���� ..��O�.EL�; ...�; ".;, ..����������������
I

t',',-,' "

D:iPBONAJ, • �

__ ,
Rua Felipe Sl)hmidt, 60 - ,Fone 20.51

DEPARTAÍ\mN,' 'n� DE CARROs' usAbOS)
'" <

Rural 2 x2 Marron , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964
'Rural 4 x 2 Verde/F "I)

••• : ••• '. ,_o . • • . • • . • 19M.
, Rural, 4 x .4 Azul 'e B, ,ca .................• i965
Rura1 4 x 2 Verde e Branca '. . . . . . . . .. 1�'9,7
Rura14 i2 Verde e Braoca .. ,: 19,68,
'Ve;magüet. S. A;i:ul ..... " .•.'. . . . •. . . • • .• . .• 1967
Siniéa JaIJgada .

"
......• , .. " '. ó· ••.' '. • ,r9�4",'

"ê'
'" ,

..
"A ro

"

Azul '

... " _ ... "." '. . . . . . •. . . . . . . .. 1964
,_ , Aéro Verf!1elhQ, ..

Branco ó • ,; ••• � • • • 1963
.

Gordini Azul _

...............•..,.... 1%6

Cupidfe:Doze
.

decidem lhoje j
salonismo

.,. ,11 i. ,,�,

(

Ó, (

.

O campeonato citadino de fute-
bol de salão, divisão especial, vai

terminar na noite de hoje quando
'mais uma vez estarão decidindo o

.

título; as equipes do Clube Doze

de Agôsto e do Clube do Cupido.
O Clube do Cupido,' ex-Paíneiras,

vem li�ando desde 100;J.ga data em

busca do título que jamais con
.

quístou, sempre arrebatado. pêlo
Clube Doze de Agôsto, especial-
mente, nestes três últimos anos.

Agora o clube tricolor está

eufórico com a possíbilidade de

chegar à conquista do título pela
primeira vez e. arrebatar ao r,98S'
mo tempo o tetra campeonato do
Clube Doze, a grande meta GflS
dozístas nesta temporada de 1970.

A luta dos dois melhores c.m'

jüntos da, Capital do Estado,'"
deverá atrair ao estádio da Fede

ração Atlética Catarinense, 1) !11

grande número de torcedores pO:5
fatalmente' será conhecido o cam

'peão de 1970. �i!il1'_j
" O Clube do 'Cupido Chue

<:

ceira rodada do -turno empatou

t

figueir use io a'mal
de�2' a 0- p ra o Intern

....

'- '

Nova. decepção experimentou a

torcida alvinegra' que, domingo,
em' pleno. "Orlando 'Sca'rpelll",
somou a sua sétima partida con

secutiva sem ver a côr da vítor-a.
O Figueirense foi vencido pelo

conjunto do Internacional qU8
conseguiu estabelecer o marcadcr
de dois tentos a zero, assinalando

,
um gol .em cada etapa.

.

'o', jôg'O 'nos mostrou um Intel'

mais prático e objetivo, revelando
boa harmonia conjuntiva; com

bons destaques individuais, com')

o arqueiro Califa, que foi de U�!o.

firmesa
.0

e uma elasticidade notá.

veis, merecendo a nosso ver, as

,honras do. portento. da 'tarde;' o
zagueiro" Mário 'Tito, o meio-de
-campo Rubens e os díanteíros
Volhei e Akson; { com osv'demaís
em plano'.,de 'bom para 'excelente.
O' esquadrão do P{gueirense, ao

:

contrário, foi um, time sem entu

siasmo, com quase todos os seus

jogadQres perdidos em campo,
sem noção de gol. Duas oportUl�i
dades de ouro desperdiçou o· alvi

negro, a primeira aos 5 minutos,
(lJ_uando, log-ó após Califa ter

rt ':� '�i
,O'

'vt' t�
L.� .

defendido de SÔCb um pelotaço de

Ramos, a bola foi ter aos pés: de
Dacica e êste, completamente
desmarcado e frente a frente COl':'1

o arqueiro lageano, 'chutou por
cida da, meta, e a segunda aos 40

'minutos, quando Ramos, nas

'.', " '.' .. c ,,:' com o Caravana do Ar em 3 x 3,

Aos qtie neg�th, $ua.:' te,hà ruit\11 reeuperou,se na rodada final' do

ou que del� falem. màl ',e� proV'�j- turno ao desbancar o Clube Doze

to próprio, des�Jahi�s: ;s{riçe:taii:(Q'ti. ,de Agôsto, d::j. liderança, passanÇto
te que permaneçÍ1qi' 0Iid� ,estão. a liderar o campeonato.

\
,

mas- se alg{lÍlÍ dia 'yoltáteFÍj, a ons, _' ,�;:, "

"

vamos recebê·los i:Íe bF�ÇOS. abéh�!, lIiIIiiiIt O Clube' do Cupido Sélma portan
e mostrar á, hospitálida'dé· ê_ "oi; '"," to apenas um ponto perdíc10
boÍís bdstumes" '. da, tetra' C,atàrj� enquanto que o Doze, soma dois

. "

.. -�

',. ,pontos o que vale dizer q11!'l o
.

. empate bastará" para o c1111.;e
tricolor alcançar' o título da tem,

porada.

Ao Clube Doze de Agôsto, parU
conseguir ó tetra campêom,['J
sàmente interes�a a vitória, poi:,
do contr�rio o seu maior rival
'será proclamado o nôvo campeão
da cidade.

mesmas condições, recebendo ele,

Félix, chutou por cima do gol. O
. quadrá ressente-se de um bom
lateral

.

direito, já que-Yedó não
vem convencendo, o que faz corri

que seus companheiros de zaga
redobrem em 'esforços para suprir
às- falhas do jovem lateral que, ln

entanto, pode' melhorar se. adotan
do 'melhor sistema de marcação,
Jacaré -estêve pouco 'empenhado

, e não chegou a fazer uma só íriter
venção de vulto. Falhou no gol
inaugural que o' encobriu 'e

" nó
segundo tento não fói sufícients
mente rápido no salto. 'Beto f.., i

o
. melhór da defesa, tendo a

secundá-lo Cláudio e Ferreira, :;SV�

apesar de violento. Dos diantei.�os
o único que 'chegou, a realizar algo
aceitável foi AdemiI: que pràt.ica
mente jogou sàzinho. Os demcüs
fracos.

erde
i' nal

Akson
� consignou o 'ponto inicial,

com um chute da extrema esquer
da que foi encontrar o ângulo
direito da meta de, Jacaré, "ist�

I ,aos 44112 minutos do primeiro
tempo. O segundo' ponto foi, (;e

autoria de Plínio aos 22 minutos,
com um chute rasteiro de forá ü.á
área, no canto esquerdo,' quatro
minutos "após entrar erp.", campo
em lugar de Akson que se machu

cara.

Gilberto Nahas referiu o' jôg�J
com falhas, mas sem influir no

marcador. .,Várias vêzes Inverteu

faltas, em prejuízo do time vtsí
tante .

Os quadros atuaram assim
constítuídos:
INTÉRNACÍONAL Califa;

Washington, M. Tito, Guasselí e

Vieira; Dair' 8' Rubens; Zeié,
,Volnei, Luiz (Plínio)

,

e' Akso))
(Ademir) .

FIGUEIRENSE ".- Jacaré;',Yf,do,
Beto, Paulo e Ferreira; Pinga,
Ciáuc1io e, Gerson (Félix); Daclc2

(Ademir e depois Quadros), Félix
(Dacica e depois Ademir) e

Ademir (Ramos).

�\�:
:I.federaçã&

vê futebol
,.>-da Capital

,

",

-"",.:.::
\-

A,vaí ganhou facil do Guar�ni de Lages: 3 a 1

O Avai conseguiu, doAlingO, em

iap'es, fderrotar
'

o Guarani' "hit'
-ter��" do

�
Campeonato, marcal'!(lo

três gols 'contra um, cl0 "bugl'c'"
serrano que continua sem vitória.
Rogério, com dois tentos, E'

Cavalazzi foram os autores dos

pont0s do quadro da Capital q11']
,atuou assim" constituído: . JOC8!Y; .

J. Batista, Deodato, JUí�a e Ra\Íl·
zinho; Bita e Moacir; Gama,
CavalL'zzi, Rogério e Car.los E,o'
berto (Ney). Yolando Rodrigues '

referiu o j6go com bom desem·

penho.
'PRóSPERA QUEBRA INVENGJ
BILIDADE DO AMERICA F.

ARREBATA·J�HE A LIDERANÇ/\.

E Criciuma, recebendo a viSit"
do América., o Próspera consegull.l

domingo, a honra de 'quebrar, a

t:.ltima invencibilidade do Es6<J

dual de Futebol, derrotando pu I'

3 a' O o conjunto joinvilense que,
assim, deixou a .liderança ,:Ui)

passa a pertencer ao time' Ja
terra do carvão, Olímpico e Ferro

viário, que' folgou na rodada.

DEMAIS RESULTADOS

Em Blumenau - Palmeiras 2 :l

2 Caxias,
,

Em' Brusque - Olímpiéo 4 � 2

Carlos Renaux.
.. Em Itajaí Barroso 2 x O

I '
.

,1'1rlibunal manda Carlos Bena�x pagar Stilelo

Esteve reunido novamente, o

Tr'ibunal de Justiça DeslJortiva dª
Federação Catarinense, aprecian
do apenas dois processos .que
constavam da pauta de julgamento.
Presentes a reúniao o Presidente
Ósni Barbato e todos os demais
membros, como 98 Srs. Abelardo
Souza, José' Nazareno Codho,
Wilson Reis; Wilmar Lemos, Ha
milton Léo Pires e Togo Vaz Se

petiba, além do secretário. Enio
Pessôa.

Aprecjado o processo 5/70
denuncia Ido atléta Adolar Langer
(Schelo) '( contra lO C. A. Carlos. _'
Renaux por falta' de pagamento.
Resolveu o calenda 1)or unanimi
dade dar ganho de c�usa ao atléta,
ficando o-Carlos Renaux obrigádo
,a pagar dentro de 5 d ias a quan
tia de Cr$ 1.10'8,00, além de ser

concedida a desvinculação elo �tlé-

ta do clube. Também foi aplicado
, ao Carlos Renaux a multa de ..

40.00 com redução ele 50% por
infração elo ai·ti!!o 76. O próprio
atléta defendell'-'se e oelo Carlos

.

Renaux o Dr. Harri Kru!_!:er, que

inclusive em belo gesto reconhe- \

ceu a dívida do clube, jll1.gando
que o atléta éra merecedor da cau-

sa ganha pelos seus valorosos fei
tos em defesa do clube, mas reco-·

nhecendo· que na épqca o clube

passava po.r séria crise financeira
o ,que motivou o atraso do paga
mento. -Relator da matéria Juiz_
Wilson Reis. �

Processo 15/70 - denunciado
o atléta Luiz Kuzh do Paissanc1ú
como infrator do artigo 109 (ex
pulso na partida' Oli':11pico x Pais
sandu)' Dor ofensas ao auxiliar do
árbitro.

-

Relator Juiz Abelardo
Souza. Defensor Dr. Harry Kru-

ff,�-.�r "I'
'
... �

,Pa,ysandú., \
. �

Em Tubarão _:"Hercílio Lu?, ]:

x O Juventus.

CLASSIFICA'ÇÃO

O futebol dia Capital' poderá ês-
,

te ano ter quatro divisões, .

sendo
duas obrigatórias ou seja o C?n1-

peonato de 'profissionai's e de JU
venís e pua� com \ participação vo

luntária, o Campeonato de ','den
tes de leite" e o de infanto juve
nis, sendo a idade prevista para os

"dentes de leite estigulada
-

até 14
anos· e a ele infanto juvenis' até 16
anos de idade, num esfórco elos
responsáveis nela nosso futebol de
fonnarem' vÚdadoiroo, i09:rtdores

; 'faúl � futuro. ministrando-lhes lo
dos os ensinamentos necessá,rios

.

nara a C8lTeir'a de iorrado" de fute
bol !'lrofissiona1. evitando-sc as

contratações tão onerosas por vê
zes de outros centros esportivos.

A idéia merece todo resneito e

aplauso
I

c 3crec1itan�os que 6 es

fôrço de al9:uns denodados despor
tistas e mais a Federaçao Catari
ne'lse dr- Fut;bol, serão 6'lena1TJep
te cü1n!lpnO'ldos com éssas dispu
tas arnac10ristas olle são o alicerçe
do futebol profission:1l.

1.0 'lugar - Próspera, Ferroviáí"i(l
e 'Olímpico, fl. /, .

2.° lugar - Amél:ica, 7.

3.° lugat - Avai, Inter, I-Ier�íl;.'),
Luz -e Barroso, 8.

4'.° lugar -

.

Caxias e Palmein'!s,
9.

. 5.° ,lugar Juventus" 10.
6.° lugar - Figueirense, 14,
,7.° lugar. - CaJ;'los Renaux, J.5.
8.° lugar

.

Paysandü, 16.
9.0 lugar Guarani. 22.

Temr�
r!p�,t.�� r"

d(':7:el1as de ç'ubes
1 ,;tn iá formados

gel' Decisão: Por maioria'ml]l
ta ele Cr$ 40,00 com reelução de <

-50% poi' ser o atléta primário,

O Tribunal fez constar em ata
e a!Jreselltoll aÓ' Dr. Harri Kruger,
votos ele !Jôsar !leIo falecimento de'

I
seu progenitor na cidade de BrÍJs

que, homem que foi li"ado aos es

portes, atléta do I�ternato, do"
-Carlos R'enaux. Presiden'te , do
,clube, 'membro ·do Conselho D�li
,berativo e dO' Departamento Mé-
dico da equipe tricolor.

. .

Foi marcada nova reunião pa
ra a próxima qliinta fei/a rejubi
lando-se o Sr. Presidelltet por não
constar da pauta de .iul!!amento' ne
nhui11 processo, o que indica que,
O TJD está ri!!orosamente ,em dia
em seus 'jul'!3mentos e por outro

lado, que' a

-

c1isci�'llina -melhorou
bastante 110 fufebol catarinense .

;. "i�, - "'" t ',tb número de atlétas
infanto juve!1is, sem chances dc
aparecer e de progredirem. Con
'iÍ:mie..':lteme'lle .

prep'aracl,os, unifor
mizados, com chuteiras, couhece
dores das lejs desportivas, trarão'
por çerto !1ara os nossos clubes,
hum futuro próximo e;l(cepcional

, material humano para as conquis
tM do futeboI.

José Maria Nunes do�14· B Tvenceu�
Corrida da Fogueira�E PM fgi�campeã

.--

��. .: -J ','-; \(J
,

de
e

Sábado, à noite, r·esent.e ')

homenageado \ da pr"8, ::;'71.
Prefeito Ari Oliveira, rrnis o

comanda,nte Dêntice Lin:1ares, 110
14.0 B. C. e grande público,'
efetuou-se a Corrid.a da F�guei.r3,
tradioional prova. rústica' prOlDl)
vi,da pela Federação AtÍética de
Santa ,Catarina que êste ano

coptou com cêrca de 5.0 inscrito:;
sendo quatro de 3araguá do Sul.
A dispútà das mais eletrizames

",.: 'i

de quantas já
vencida pelo

presenciamos. flli

fundistf! dG Pôr�()
União José Mario. Nunes, aqui
ratlicado a dois �:mos, que, deà"1
feita, concorrendo 'pela equipe (lO

14.° B. C. reeditou a, vitória do

ano passado,

'Em segundo lugar classifiCou-sP,
" ,Célió Rosa Nascimento, da Polici'l

Militar, em 3.° Nilton Athel'lno

Moreirà, também da Policia, ém

4.9 JOS8 Augusto Caglioni, de

Ja.rrlfq�: c:o Sul, em 5'') o remado!'
Antônio Vilela, do C. R. Aldo

Luz, 'e etYJ 6° Leandro dos, Anjos
da Policia Militar."

A equipe da Polícia Milita�, fOI
proclamada vencec1on� por equipe,
conqüistando' a Taç_a' PrefeItci eh
iCapital, pois' entre' os dez prime'
ros coloc:1dos teve nada menos dt:
cinco atletas,

....... ,
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j\,fTNIS:TÉRTO DA EDUCAÇÃO E CULTUR�'
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA " ;., '.

'CATARINA ���-!
/ "(

, !ir:�nLl.'

SUB-REITORIA DE ENSINO E PESQUISA
'

DEPARTAMENTO DE REG,ISTRO E

CONTROLE ACADEMICO
EDITAL N° 702.006.3

Marca época de matrícula iniciai para o segundo
semestre do ano acadêmico de 1970 e dá' outras
pr0vj,�ênci�s.·

'

A Diretoria, em exercício, do Departamento 1 de

Regis:tl'o e Contrôle Acadêm'ico da Ul'Iivetsidad'e Fe<1le

ral ,de Santa CatllÍ"<il'!a f:àz p�'bJj:c(1)" ipà't,a 'ciên'éia lii10S ii1""

.ter.eS'sados, que,
. ,

.'I -, Nó dia ;2'4, �do :c6nlebté, ·s.erpá �:'róoedl�ld,a ,a lpré
, 'DJfieniaçl'ío 'd,a '�'atricIHa ip'a\rll os oahdidáil:os 'ô1..'à:�"sl�·toados

(J:J('J 1O).['1'c11rS0 V'esli:liil1ira(t lII>rr(\)iFI10�!jd(1) pel·a iOlfi'i,,;e:rs1&.�d'e
iFed�lfáil d;e S'á:filfa óait:ã:ffi!fu�à-,'ê '€J�l�re Jj,eve'fãe �H'ib+à([' ��� seiJ;ls

'e's�,"}d0S '�'líl'l ·a;gÔ's'Í'@ 'v�It11,cl·o'l'l\t(1),. b .pt'lim'QirC't' ;grú,Po,. 'c'ellrsti'

t'lll�(]) 'ô<G's .:$� iílttnluS 'é8ftll'&itd;atos dass·i{�·badt0� ,O'â'r'a a

�!))é... d-e Oi�II�c·i,as Bíf0M!!!,ioas, de\l>erá s� fa,ze'f iD['e�e'l1te :tilo

�,tir'dq16'ri'0 da ;�X'-'Fac'l'lªd.a(f,e de Ciê:JíJ'C1,'a'S ;8co'nÔfuioas
'(Ttilfa A1�i·r�.jq't!e;' 1\!Nim,' ��),)rs i8:l�Ó i�e�·as, 'ó Segundo
.gnlpo; 'cánst,it'u1do '<lI6's, :tcSi() Wlt�.�0S 'too�id�c()'s, dà:ssif<i
caclos pata a área 'de t_lên�cia�;FlÍsit{ls, .às J (:):0(') �otas;
o tel'cci-r.6 gruJ$, 'Ooiflsli,flíFr.<1l0 dos caJll'didú!tO's c1assj:fjca

é1'o's:� �:6l' 00-'41.7 fu,gat', ii1dt�sivt, Í'lata 'a ,áteà '<:t� ó
êlid'ãS 'Sóc'�itj� 'c .f,í)lm�'Ó�S; à's '1.3 :00 ',110'ras e (, qu�r·t6
�,u!JQ. ·ê0nstitbqído:.:dj,o's ,t�. \Í�t'i�s cal'lclidalós classifioa-
dOs' '!ila!ra ,3, á1t'eá :c1:e .;;\t1eS e Ü..,miÍni�ações e cl0S 'candi

,d,á:oos G1,a'ss:i:fkados do .. :is ao llhimé. ,1,6:gjJl' para_ a

Me'a f'@e t,iênc'rns' 'S'0riÍiis 'c' H{I.Jilána�,. 'às 1$:'00 11Otas,

'�. '::'-" ·É .. IMipRiES'CTND1VEL P COMPAREiCIMENT:O'
06 CANI1ilIDÀ'fO

'

. A PRÉ-!()RmNTAçÃO: POR
T'rR EstA À fTNÀÜ'D-ADiE P�HCÍ�tJA DÊ t;'A!�-

, CTLTTARip': ABRRVI�R O PROCEss1MEJ'nO,:..DA'
QRIENl'AÇAO NO PRÓiPilHO ATO DA M;í\TR1CU
LA.
�, ", .. ,� ...

II - NO's aias 27 e 28 GIro corrente, serã� p;J'O'ceõi-
Ms as m�tH()ulas' �os referi40s 2ándidi.ltos n'o ,De;pàt- �
t,umento de Reo-istl:o e�'Cónttôle Acá,dêmico, insft:alado
.nQ pavimento té"T�eo, (ft·a ex-Pa@uldade de Filosofih, :Ci
êndas e Letras (Oonju:",·to Un,iversitário dá Tri'rnilaGle),
,0beG"(',ido o s'eeuifl.f.e, -esc1areciQ'Jento: _, '

, ,�

Dia 27: às' .:8:00' h0fas ,- candidat-os relacionados

.n,�' Pdit,ã·l de Classifi-cação 'dq Concurso \7é�ti19ulat' sob
FI
° de ordem ] 53, à 18'4, na'ra a ,área' de Ciê'ncias'mõló

pira,,'. dr) 151 a J 8:2, na-ril � de Ciências Físicas; de'-26it
� ;312. D�ra a de Oiêficia�' So�iãis e- Ht1manas; de '41- a

44, n(lra' 8 de Artes e Comunicações. '
-

-

8<; 10:00 horas 7'" c�nc1idal(_)s 'G1'e f.l
° de 'Ó'f{iI'em .] 85

:a 214-. '11f1ra a ár";fl de Ciê-'l1óas Bidógicas,; dê i 83 â

?1:' n"l�� a de Ci'êAcias,Fís:icàs; '(1ie 313 a '358, 'paia :a
d'f Ciênri�<; Socj.ais e Huma'rlas; e bl'f'/ 45a ·48; p'ara, a· de
Artno " r'--'mllnicações.'

..

às 14 :00 horas - cándidatós de nO 215 a.. '244,
t?�'lTa a área de Ciênóa.s Biológicas;, 213 à,242; para a

�'a CíêJÍlc1as P'í,slcas;' de 35'9 a ]4:04, lpara 'a· 'de ;Ciênch)s
Soda,is e Humanas; e de 49 a 5:2" para a -de-Artes :e 'CQ
rntmicações. " � '.' �,

.

'

._:�
,

Dia 27: à� 16:00'b!oras '- candidatos dé:n'o 245
, 8' 274, nara i -área cl� t::iê�ciás BiolótJj:cas; à�"2'43 a

- >A " 1
_

,;:
, 272, ''!'lara a d·e CíênciastFís·icas; de 405 a 450,-oara a y

or-> Ciênrin's Sociais 'e iffumanas e de 53 a,5'6; o::tra .. a\lje
Ar't'es .e,Comb\:íicin;:6es. '

'

..
"

. -

, ,Dia 28, :à\.{)8:'OO h0ra�.�' sandidatos:.de nO'�75
a 304, nara a

,,�e:1
de 'Ciênc'ia's BrolóQÍca's; de 273, a

302
..�a�"�· a,d'? �.i�n'citás"Fí�l,c'a�; de:451 a 49'7, ..p'at'a,à

'd'tcCJencl'''l'<; %.9
. .al� t H't1m3t1qS� 'e de 57\'a .59" para a 1e

Arte" 'p COn1Nt11'Caçoe's. ,-,.'
.

, ,

lU. -,-: às ãh1'!íos' d''i' Únlve;'sidade,; to'tàlftÍente
.

ré
J-1t()v:;n'l�'S n'a 1,tt, série de: c'urio· se'riadá, 011 'óu� tiVerem
"q;'ferid';)s �pdidos de trandn'lento d�'·�atrícula� Íi'3\més-"
ma "é"ie., deverão 'lissislir a ?r�.�orientaç·ão y,m Q1;1aisquer
dn" p0t;1,ri0s 'we'vistos no ítem :1, e ,nr'ocessar a'·mat.rícll
la às 1'8:00 hbras éló (lia '29 "do c�tt:e"te; també}n; no

beparJnmento' de Reo-i'stto e Contrôle Acadêmico:
',.

I
-' ,'�' \

,

"
IV -; Pm hiríólesé ahúma, serão'Diocedid_as,ma�

tríc·ulas con'diCioriãiS·, é o' c�ndid,át0 à,1!l -iluno' ciue :Í:Jão
C0mparecer nn ·data e' horário. marc�do ',Dará a ida 'nÍa- '

'trícula (ítelÍ) n e ttl)': s�rá cO,l:lside;ado-' refárdalário' e
\

Tloslerá ,�r0cedê-ía, como tal� !,lo fu�ximo até 7:2);JQras
após o horá,rio anteriqrmente' f.i){adO';. Tl1ediahte _

o· paga�
mento de multa no 'valor de Cr$ 100,00.,

-

. V --;- No atq (Ia matrktl'la, o. ihierçss�do, ·de.vefá'y
apreSelí1.t�H: . 1 ,', '

. 'a) O�rtidão ,d�··l:egis.t.ro, de nJs�i�entQ� 13)./ Ca�'tei
.à dé ·identi�a:dre; c) 'Título .eleitoral: d) Cóm'nrovoote"'de
estãt em ,dia CG'i:Í:J,: as o1).fi!m·cÕ�s militares: .�� Cen:iUc:1-

',.:do de' conc1usão·::é j,'ist9riêQ <;1'0 ensino iT'1éài�·__:_�l.� é-1°
, çido)dduas viás) (NãD se aceita' fotocóriia):··H f\:testá'-

&:6 de bôa conduta; g) Atestado de sa�idade ifí'sica e

l}iIellt(jl, passados p'çe,fe,rencialmente; Po'T "órgã'o olici;l,
a/ue. <üspensa a ju·ntada Ide, !Jrova de v:acinaçãD anti-va
TH1hca e eo resu1.t�do de exame abr�ugr�fico; h) Três'"
(3) roto,!!<fafias (2k2cm). ' ,',

)..
"A ·im:,ortÂnckl n ser recolhida, no nlO. é de Cr$

(;0,00: �P'"Ô" Cr$ W(lO,·r.j� 't:n.q P, Cr$ 5<00(1 'iJ. títu'lo
de 'cr!,,,,t·-j.huic:'í<{) ao Dil'''1 Ar i,') (\�ntral 'dns EstlÍld.�ntes ..

N0TA: Se' (') r'fl"c1idato fôr �ortador do ,diploma
('jp, .Pr0{essQ,r Prhn<1rio dc,ver,á n'lf"serÍta,r, além do .cer-

'/ tj'fidado d� co!"c1usâ'0 e hi�tórÍ'c� do ]'0 ciclo, (2vias) .. o
hi,Mr-ic.o ,do (,ll"S<J ;1<0"'111(11• também. ,em 2 via'!'; 'e 'o Di
,ploma

-

resnectivo, dF'vj.cl1mente 'reoistrado"n'a Secretalfia
d,o E<;,tad'O' '(]'ue -o ex;n'ediu:

-

d di!1l'oma de -'curs� superior. devidaWfente/:reg'is
tr?lc'l(l", s't10,rG: a ap:resentaç-ã� de documento's do 'Cidó
médio.

'

: 'Se o c':1'ldi(bto fôlf n01't:'l'clo'Í' de di'nl'O'm-a ,d'e' T:écni
c(� 'em" CO"1üloi11-cJ.acl'e é 'S_uficbnte a -a!1rf'sentação do
"lesmO', d-cvi<ct'31'ne'l1<te rc�istradO' na renarticão compe-
tente. \.

- "

PELO �EGJMip bÊ CRÉDITOS ADOTADO
�;", NOVA cÉSTRTJTORA: lJNIVERSITARIA,' N()
_A�O DA _MATR1CULA. O' íNJ'ERESSADO APRF- .

rfÀ.R Á n R()L OÁS ntsclpLINAS OFEREciD�S
�O Sf.MESTRB. ESCOLHERA AS DISCIPLlNAS
EEEíTir'VAS iR Olt(jANlzAttA O SEU HORARIO.

. t' n�oarta'l11'l'h.to 'de Re:pistro e ConttôÚ: Acadêmico
--"; UF'Sc. �m P19rianó!1-álf�'. 1.ô de Julho' de 1970.

Bel. 'Tânia Maria {}omes do Amáral '

/ '

Diretora,' em ,exercício
. ,� ',,'

de

\ ._ ....._
.

.-

.

,üE�l'tFICAD(} ExiRÁVIAUO
,

,F.<ili ext�aviado'o oertifiÚdo de ptoPtiedade (16 um

Çamin_tJão Ford ;---.:F-ÇíOO �. 'Motoi: n:� F64 -', ....
AA�Bl50552, ,perttn�êntl ào sr. Fl:án�is�o,Robetti.

, .

, , I .,,,..,, •• • , •

BANCO DO BRASIL S. A.
Carteira de Comércio !Exterior

COMUNJiCADO N.O" 305
:A CARTEIR:J\ OE" 'COMÉRCIO EXíDÊiRWOR

DO BAN,CO DO BRASIL S.A. tendia· em vista ,á dis

posto na Resolução n.o 823, de 11-6-70, da Comissão.'
í:x�cutiva do Conselho de Política Aduaneira, publi
<}'lda ·ne ;J)iár:io Oãcial G,a Ul'lião Ide :t{5�€í-:7(\)·, -tM-FI'a pú
blico o seguinte:

.

(' . •

I) Os interessados .na importação, com isenção de

impôs·t_o, -de ohapa es.t'alJllihaélü-, . 'eI'ê'tJr0l>ítie�" <f.ôlha-de-

J flandres), com espessura máxima de 0·,24 mm, 'corres

pondente a 3'g,5 �g/ caixa híis,jc,a ,-8;5 't] bí"c1'J), ern qua
I.blclade e ;padrão ",p.& S'''., ó0'JÍli1�free\!1(.l-fda ititõ súb'ite-m ,.

�'�3�12-(i)08 (;la T.A.E,., 'c:l!e'veir.ão- írn'àhitl�t'3!r_;s'e à <1J1istr-ibui-
'

I�ão ,'(ljiâ tililotá global de 32,i000 'to'i'té>]iãÔ'à's ipréyi:Siá no ar-

. 'vi:g0 � .o-da Reso:].l!lÇ�à 'e1ftfl ·O'b�eto. "

.

.

tI) Ressalvada 'a.')Ó(j)'Ssib'i�íi:dJ'aêle· de hão atehdimen
'\0, das' solicãações li .p·resentacl.as após esgotado 'Q men

.ti.onaclo cCHltli'ngente, 'os 'i!'>tÍcliclôs dê �:ábijijMáção qeverão
ser crncam,i:t:thados; com a táaiór nrgênda' :possíveI e no

máx:i'rno 'âtéL4 d�_agô�,t:o de 1910, à Sede desta Cartei-'
ra attavés de' cartas com as seguintes ind'iC'ações:

.

'

_ a) ql'la'htidade ql:l�, prelefJ<fe importar páta"O aten-
'

di'me!hto 'de ,S'él� c01lsum'o ;no '2.0 semestre 'êlêste aào, na

.clepen4ên'Ciá da Quota 'qu'e vier a ser "eStíl'oéleC'id,a em

s9ú Iavor;. ',.' ,

� b) agência em
.

qtiê, apresentará o sel::l peditlO' de

J:icen,ça'í de '�m�ortação, 'após deBtificado, da fixaç.ão de
s'bá (JllOtá. q) ,

· ,,)Il! 'Os consl.H'nidores que '.não )'ealizai:am 1rllpO'rta
'cões ..nos exercícios de )'96'8 e 1969 nem ôomprarám
t&]ha"::de�'flandres

'

nacional nos. mesmos' 'anos, deverão

tip'r�s:r'1tar; além, dos daelos ,aGÚna,: máis \Ss seguintes
esClâN:cirilentos: I

'

.

,

_ :�i.:" 'à)iconsHIDo efetivq:de todós',ÓS tinos àessà,iJi:Iat�
'. iia:f)rirp a no, 1.0 sem��tre db corr�Hte a�d, se fôr � cáso
com .1ndic'ação .

das qúantidades .im-iíorfadas e adquiri-
.' ,\, - ,

das flo' Ptodutor brasileiró; '-

. : b) -estiinativ'a de; süai ,nec�ssi�aGes fiara b :2:0' sC_'-
1,11estr�, devidamente justifiea9� com· a indicação, di."

produto em que apliçará a inátéria-prima e previsão.da
produção;, < ,,'.

'

"c) espessura, qualidade e 'padr�o �� fê!lh[�l-de-flan
<!Ires 'óne ríode ser Ntilizada em sua Íl1dÍlstria.

,

Rio de Janeiro ;(GB)l 4:6 �de junho. de' i970
,�(a) :f3e'nedicto J:;;mlseca Mqréira, Dirétor'
'/(a� Euclides· Pa.rêÍltes de; MiTáhd'a, Ch'êf.e d0 De-

parta'i'ne'nto-Geral.
' (

,

EDITAL DE CONG6RR�NCIA p-(rBLICA
. _. Para conhecimento dos interessados,' to",!r(\)'públi

'co qU'e 'á Assoêiação de êrMltà. e Assist'êóda Rrmltal de
'Santa Catarina, 'ACARESC, fàta. r�a�izai .às '7ro;00 ho
tás ,do ,-dia 'll de ,julho oe 1.970, fib Escritório Cemtral
da ACARESC, à Rodov'ia Leob'ertêl Le'.!l, 'C'Oménti:êÍl-
cia p�bJica para venpa de 6 velóu'�bs, 00IN"as

,.

':nJ�_s
'caraCtt;rísti,cas: .,'"

" "

.11 - Jeep Wi11ys, ano 'de fabiitaçã:o 1950; modêlo
:cr __:_ 3B n,o do motor 4I.g2.801,'n.o do chassis ..

'51348'34656; com�pTêç(_) básiço j:>ara�proposta de ' .Cr$
'1.600�00 (Hum, mil e seiscentos cru'zeiros).

. '2 - -:Teep wiiny'�, aÍ1'o de 'fà:briCaçã� 11'9»6, ;nlOdêlo
·e! .:;:_ 3H.,n.o do mo'tór'-'4if.177'.219,�Í'I.Ó ·do chãS'Sis ..

573484q 1 <n, com pt-êç'o básico ,paTa �Í'opôsla de Cr$
1.60'0.0(\)'. (Hum mil 'e seis-oeptós Tl'l:1zeiros�.

,3 -'Jeep Willys',.án(l) de·fabricação,195.7, 'I'Ilodê
'lo 'Cj - 3-13,' n.o dO' 'tnot0:t '4J:180.420, rj,.0,.aO CHassis
5734841552,' com: �preço 'b'�:SiC0 para' proposta de 'Cr$
,1.600:00 'fHum'lnll'é seiscent'os c'ru'zei[os).·'

· 4. Je�p WiÜys, a�� de fa]?ricaçãO' 1956, "fu6'dêlo
'cr _:_ 3B.: n.o do lrrofO'r 4J:195.2-2tl. n:o (10 cha'ssis ". � ,

5734843'984, com �nreço básico nata tJrónt<;)'sta 'de 'Cr$
1.600:00 (Hu;n (m:n--, e 'seiséentos -cruziiros):

'

,",
;.". 5. Jeep WiJ1)r:S",QflO <;1,e".'fabricáção f956, 'tlTodêlÇ)
CJ ,�:.--- 3B; ifl.o' do'�môtdr' R4J:316.34:9: n:.b do diàssis
5734:S34õ47, .com p.reço l?â�ico para :p�opps-ta dé ,CI·'$
1;:600'PO (Hum mil e seiscentos ·cruzeirós). .

'" ,,'

c·ô,. Jeep Wi11ys, ano.,de' fabricàcãO' '1957, mbâê10
.

TI -·3B, n.o do, motor, 4J,1�2.8n, ,ri.o' do chássjs�
, .5-7348�1557., cÕm �r�ço bás·i/co pali�L P_r9!pO'stã: .de :CÍ'$

, 1.6QO ,(Hu'in ,mil e' seiscentos-crúzeitós).
'.. "

· )\Sl �Ol;l11as da.pf�sent'e concorrênciâ"íes.tarão à dis

:posiç'ão d.os:interessados no EscHtó�io __ 'CeQtral da < ., ;-
,ACA�ESCie, nos seris Escritórios, R'eg·\on·ais.

'

flo�i·�nópQ1'is:.8 de junho de 19;70 ; ,
'

. R�:publicado por ter' saido ,éom inC(')iDreçãO' ,nos ,di,as
14, l�'e 17/06/70:, '.e,· .. '_

.

- '. '-,:'"
'

'.
"

, ,
.
CHRISTOVÃO ·A. 'FRANCO' ", ,- "

"

" ,Secretário Executt,\i'b Adjunto '
'

."., > _ ", �7,�.<�. I _ .:'�,4. _�: �

'

.. ",� .
_

EDITÁL DE t�ONv,ot�ÇÁ:() .

.

Convocação p-àhi, � Reunião da A�s�cia,ção Pro
'fissioital, 'dos F-a�macêutkos: de SaliM Catarina)'

A 'TODOS OS EXERCENTES· DA.
I

CATEGOiUA
PROFISSIONAL DE FARMAC.f:UTICO

�CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO
PQr êste -intermédio, s·ão cQflvidados todos os exer

ce'ntes da' categoria Vrofissiondl' de fannacêutkos, 10-
calizadO's n'êste estado de Santa Catarina, a compare�
cerrem à reunião a ser reá1iZ'ada no próximo dia nO've

,(�) de julho fluente, na s'ed'e social 'Clo conselho regio
,na) de farmácia de Santa Catarin.à�(C:;�f· la ),' Sita à
traves-sa ArgentIna n.o 4,' nesta c'idade, a fim' dé tra

tar dã seguinte ordem ·d0 'dia:
�A _c Fundacão da 'Associacão Protiss,iomal ·dos

Fartn,acêuticos de
�

Santa Catarini �ara o'riéfltaçã0 e

defesa da nossa c.oletividade; ,

B - Aprovqção ,dos�es.tatutbs sóciáis d{l 'entidade;
C - Escôlha duma diretoria pr0visóriá; para a

"dministra'r li assoc.iação, até à obtenção de sua investi.,
dora sindical e

' \
-

\

'D O
.\ d'

A

ld •
, -. utros assuliltos e mteresse gera a t'lOS-

sa coletividade.
'

F,lorianópolis, 3. ele Julho de 1'970
Professor Aldo Britto' ,

Presi'<!lênie da Conússão Erwartc!!ada,
,..� ) ' ,

-- __,. __.'........---+.� ,,,"--,--,,,-'....._'

,CONVITE \PAÍV\ MlsSA b:R '9°. biA
Vitl,v'a Altam·ht) Lôbó Gui;n.2ltães,. AUOust'a ' Mo

, ,tteh'à :Guiiti�.fães e fiBl'os, f\d\beinat �de, Meicjl;fta Rbdia
"

.. ,-' , " .
'

c, 'seFl�ota e ti'lhos, Augu'sto Ç,esar S�ara :O\I'imarãesl ;'se-
'Ahot:;t.� m!h9$, Luiz Ft:!rnalldO' Sear� Gllinuitaes, 'setit10-
t,� 'e m�as/Mautído AroYr�vi'Gk, s'e'hbota ,� filhos, rcuiri-

7 p'telll1 Õ dÓl�l:Ji'oso deV'e:r d\:! �i1rticipát 'b fàlecihl'ênto. de
'seu filho, ié's.\-)os·o, ó�i, itm5'õ, 'cunl1ado é tipo

.

... - - ,

MA�ío Ait;tÀMIRQ õ'tJlMARÃES
ú�0rtldo .n:o dia l'.o, na ,cidàde (te São P�l.,lo e convidam
'p�tenies e' aÍÍ!(go� p:ara assistrrérii & fuissa gu�' manda�'
tão celebrar dn sufrágio à sua .<\lma, po _Próximo dia '8
às 18 liotas; llq_ �iipélá do çor.íio' O�taí:ine:àse. '

'

, I'"
' ,

, I , .

"OT_}MPíA9A DE PiNTURA PElJKAN"
,

Nosso Estado conquistou cinco prêmios ela .Olirn
píada 'de Pintura Pelikan.

A Olimpíada de Pintura Pelikan, realizáda entre

i<l>'$éns fdle a:té � 5' anos em toelo o Brasil premiou os tra

balhos de cinco crianças ele nosso Estado.
'Dos 500,000 cartÕes ele participação, 5.00 foram

selecionados para .premiar os_- 2TJ. melhores, com 2
trens elétricos, 3 Atn:a Pistas! 40 bonecas, 30 corridas
mágicas, 102 bolas e 100 'conjuntos de estôjos' de
'Gouache e Hielrocôr Pelik"an. '

,

\

A Pelikan com esta Olimpíada de Pintura objeti
v�l1l. in�elM:i\1,àl[ as inclinações artísticas dos jovens, q'l'JIe
,receberam como tarefa fazer uma nintura sôbre a sua

escola,
-

AP,ARTAMENTO
Aluga-se

"

'apartamento com 3 quartos 'a _ rua

Tratar na rua Padre Roma, 54:

.: Dplasto- tida·
_

\ ASSESSORIA, ,'o ' T'i;,""'P;'C',1

..... ,PLANEJAMENTO
' ,

- AUDITORIA
.E

.

,:;1;;- r--���I��!��J'
SERVIÇOS CONTABEIS

>'
.

• RESPONSAVEIS: . / -

'B:ei. j1_RNANI COSME GLORIA - Contado!'
S.eI. . C:rfiUD!O E. 'ÀMANTE'�- Contad�['
rEVALDO FURTADO - Téc. em Contabilidade
RliIil :'firácIéntes .� Esquina Saldanha Marinho. 2
·J::aixa Posta�"TN .__:_ Telefone 3343

, ,
.'

, Florianópo1is S�ta Catar.il18
. ...... - -

'.

. 'DECORAÇOES 'DE CORTIl'lIl1-ODS KON'Z'EN
çôníecções de Cortinas Magi-pregás

'Colocações de Trilho's
\

---' . Orç'amentos sem Compromisso
/R_.' ARAt:Y VAZ CALLA:QO, .62 - APTO. 3 - ESTREITO
TFEORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

PRDFESSOR, HENRIQUE STODIEcK
ADVDGADO

Edifício F!·orêncio Costa (Comasal
Rua Felipe Schrnidt,' 58 - sala 1(\7

'Oiàriamente dao .10 às 11 e das 16 à<;; 17 toras� tiu,"CO!ll
hora marçada. pelo Telefone 2062

f

'i'F-RRENDS NA 'i'RINDÀDE É' -CDI\'l HÉLIO Cn�T'\

!)is�õe de 200 lotes. Pertinho da Universid�de
��egõéio direto sem intermediário.

-

. Preço!'; especiais. Prestações NCr$ 100. 00.
:NllInes Machado, 17 - CClnj. 4' - Fon�. Ext. 20,�9

d., "'_ ,-, _

_

•

,

'

.

SiF.RVU::,AR finO'. TÉCNiCO DE TELEVrSDRE�
1!;st�· em, condições de consertàr seu Televisor ;'In

24 hpraf:J. Atendimento domiciliar.

N:��es f";Iachado, 17 � Conj, 5 e fi - Fone 20·59

salà ,10ó

DOENCAS DA PELE

'""'-:' bas Unhas � Do Couro Cahelndo - Mi('o�f-\\
"

,�...AJ�l'gi!l _: Tratamento ,da· Acn!>..'!i!l'l�lp N"we �.�rW oi;;;. ,- "

cá 'e "iPeeling".
" : .

DÉPILAÇÁO

,
'Dr. -Roberto Mnféinl Amm'im

'_- :Ex-ESta'Qiár:io do Rospital da" C1í�ica\< da TJn'jvéÍ'-
';tiél'ad� <de S, Pau!;).

�

• ,

'" CONSULTAS: - Oiàriamente, à partir nas 1'�
boras� . I-'''T'>ii�;;;;:;;:

,), ...... - ...

I
\.

•

'CONSlfLTóRIO: - R, JerAnimo Coelho', n� -

, P�l Julieta - 2.0 3!Jdar -: sala 205.
'

• .! � ,,"',
'

. "'�ESERITÓRIO DE .� nVOCACIA
"-DI. \ BULCID V"'qUfMA"

� ,

Cíveis - 'Criminais - Trabalhistas
.JOCY JOSÉ DE BORBA .

Advogado
"

Rua Felipe SchmÚit, 52 _:_ Sflla 5 - 10 andar
: Telefone 22-46 - FlélTlan6po1i�

,
ADVOGADO

"

·Ru.a TRAJANO, 12 -'- SAI,A SI,

,

'

'-

DESENHISTA'

,"\'Cóm e�pe:t:iênci� para trab�lhar em escritório de

en�enharia com horário �ntegral. �alá�io de acôrdo
com -ai càpacidade. Entrevistas das 14 i:l.s 16 horas ll�,

:Rua Deodoro, 18, conj .. 34, em Florianópolis.
. C�RTIFICADO EXTRAVIADO

�Foi extraviado o certific,,�10 ("e propriedade de umà

Komhl ano 63. placa 5nO-7n, r\'Iot;r n. B '142.065' -
-' ,
-chassis n. 133,056.993, pertencente ao sr. J'o·hannes

Adria-nus Van M-ensvoort.
---_--_._------

SALA VENDE-SE
EdifíCÍ'o ;t\PLUB - 6.0 andar. Tratar à 'Conse1hei

<fCrMarra, 37 - Cart\Srio SaJles,

ALUGA-S]<;
"Especial para Repartição Pública". - Uma ca

sa situada à rua Felipe Schmidt, 71 esquina' cOllJ Pe
êI'r0 Ivo. Informações:' Tel. 2536.

..

.1

MINISTÉRIO Dds TRANSPORTES
DE'PARTAMENTO NACIONÁi� DE EST-RAOAS' DE

RODAGEM
il60 DISTRITO' RO�OVIÃRIO FEDE�.':.f,

EDITAL

,'LEILÃO' DE MIlTERlfHS INSERVíVEi'S
, O -160 Distrito Rodo\'iário 1"""""'''al, 'seGÍi�_Gl<@ ,€", p',�.

�;ia,l1ÓP01b" Estado de Santa Oat<Flrla, reaI'il'l'i'c'8, �'CI'r lIa

�ê:r:,médio de Hma êomissão closign:tda pam 'ti<:l'l fi,l1l'l 'Úi'lll '

'1�ilíl0 He material cOl1sidEjracTo- inserv'Ível, 'COHlp�',;;en:
dendo u.tehsHios de escritório, ·df' dCé.2rlho; de t'(;jp'0:g[<n·

.

[ia, 'de .lerramentas de oficiD:' 'Y '�qnica e ca'l'íPintari-a.
, (T(i)ào o material est<i n:o" ", 'dê:r"i&� do SEt-B,6

� 'h'la' FeUpe. Neves, Ipstreito 1"1 hnópo'[.is, on<!l-e 'W>1'4
realizado o leilão, -no dia 10 de agôsto, com início r'r'e·
visb Tlril' às �4, horas. I

'. O Edital objeto dêste leilão, encontra-::;:>, a dispo-
s,içã·o (lO quem jnteressar possa, no endereço acima.
''Onde. serão prestados todos os esclarecimentos, no F-xpe:
-di'ente ,normal das 8,00 às lÍ,30 eJ das 13,30 às 18,30 ho·

:ras, de segtinda a sexta-feira,

Florianópolis, 6 de .julho de 197'0. .

Rui Í'êr$4rá Lima - P/esidente da Com.issão.

, �I��',,'

I
o imlJ,e',.meabiUza�8t�

_

-

que veda'mais
. .

"-
� Impermeabilizante
líquido para arqamassa l;�

�

14"'�
��

!" i '

, "��s�:j ,

Um produto de

;
�r' ',[:;;II

qualidade .'" /fi í '. 1

;'..l
--

,

1 � ,�/.//' \ ,Jd�

, J)�r/y Rer;esentanfe e,�.•" �:ORIAN6pOllS,

tÂJ. .rali'! t W!·kI. & Cio.•

/
Av. Rio Br"noo 85

I /
Jnl ' 'rei': ià'st)'
7 U-L�, À venJh!t nã's 1IJoa�1i casas

de mSf'i'rra'is JIe ccnsfrução ,

��atbTJ"B!.lS:�J.:_;;.r::..-:,""-:,.>' j. __ ,,_. .�_

�.�h'*;ry7�"_ / \
DEPARTAM'ErT--;\') e��rTR'i\�J DÉ COMPRAS

TOMADA DE F�E:::;D§ N,-70/071::!
,

AVISO
O Departament? Central de Compras torna pL'ihli

co, par� conhecimento dos interessados, que receb,�rá
/

p_ropostas de firmas habilitadas preliminarmente, nos

term�s do Decreto GE-15/12/69-.--8.775, até às 13 boras

�o �la 17-07-70, para o fornecimento de roupa de cama
destmado' à Divisão Administrativa aa ssp,

'

O Edital encontra·se afixado na
_

sede do, Departa
mento .Cel�tral ,de Comp;'as, à Praça LaurO' Müller, n .

f' F!onanol?olis, onde serão prestados os esclarecim.�n·
tos necessários.'

.

-

Florianópolis, 30 de jUJ1,}lO d,e 1970.
Rubens Victor da Silva - Diretor

• Fácil de usar
I

• Ma'is 'econômico

\"

'\
....

Geral.

DEPARTAMENTO CENTRAL DE-CDMPRAS---
I TDMADA 'DE pm�;.:ços N. 70/0703

. ,AVISO'
O Departamento Central de Compras torna públio

co, para conhecimento dos interessados, que receberá
propostas de firmas habilitadas preliminarmente nos
têrmos g� Decreto GE--15/,12/69-8,775, até às 13 hOl�as
do dia 17-07,70, para o fornecimento de Bandeiras' 'de<:.

tinaoo_ à �ecretaria de Educação ,e Cultura - D;ViSã�
EnslD-O Media e Primário. \,

O IÇd!tal encontra .. �e afixado na semel do' De-parta
ln'enCo Central de Compras, à 'Praça Lauro Mt1ller 11.

\ 2, Florian_ópolis, 0\lde serão ,prestados os esêlareci�en.
, tos necessários.'

, -

I

Florianópolis, 30 'de junh.o de 1970.
Rubens Victol' da Silva. - Diretnr Geral.

DEPARTAMENTO f'�-N'l"iiM=- Dit"'éoMPRAS
TÕ:M�A DE PRJ:.!\ÇOS N. 70/071'5

A V I S Q
O ,Departamento Central de Compras torna públio

co, p�·a conb('chl1entq dos interessados,_ que rece])er�
p!,opostas de firmas �)abi!itadHs preliminarmente, nos

termos @lo ?ecreto GE-15/12/69-8.775, até às 13 ho:'as
dO �ia 16-07-70, JJ.ara o fomecimeqto de placa alouça,da,
destmado ao Departamento de Saúde Pública.

'

, P IFdi'tal fincontr,a-se alixado na sede do �epal'ta·
mento Central de Compr�s. à Praça Lauro MUller, TI.

2, Florianópolis, o,nde seii'\o prestados os esclarecimen·
tos nec�ssári'os,'

Florianópolis, 1'0 ,de' jlllhQ' de 1970.
Rubens Victor da Si-lva - Diretor

DEPARTAMENTO C'E'féJi'RAJ.I DE CDMPRAS "'-,

A V'I S O
í

.

O Departamento Cent�DI de Compras', tO'rna pv
blico para conhecimentos 60S

I

intl:H;essarlos,afe'c ao

atraso verificado na circulação do Diá.r�o 6ficial, que
6s 'process'os de licitação. a seguir relag'ionad08, �erão
ab�:rtos dIa 9 de julho às 1.5 horas, \em sua sala. ri"),
reunfãões.

PROCESSOS
TP - 70/671
TP - 70/651
�rp - 70/622
TP -- ,\0/660
'TP - 70/613

PlorianóDoiis, 03 de' inll'fl ele t970,
.

'

Rul11'1l<:' VIctor da, �;iv'1 - Diretor Geral.
"

;---------------�
DEPARTAMENTO f'''''''T'TI',,",,!l..1L DE GDM'P·RAS

A V I!:: O
O Departamento C�'ot.r"ll rl� Compras, torna p�.

blico para conhécimentos' ('1(1" intNessac1os. face ao

atraso verifjcado na CiTC111""BO do, Diário Of:icial, qWE',
os -orocessos de licit:c,,;)o 8, <'cgnk relaciona'dos se'r>-,o
abertos dia 16 de jUlh':l_ 0,8 15 horas tm sua �al� de
1':uniões.

PltOCESSOS
'T''P - 'I0/ti?')
CP -- 70/(1:''>,
TP - 7(;)/63!'i
TP - 70/('."'-')

F1ori'r,7iópolis, 03 (10 ;1'J),0 de 19'70.
Ruben:_: Victo'r <la ;':;1,.') - �'i'-ctor Gem'].

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

I

, , J

)�ç5,o natural para êsse fim sat'ia

a 8.:::colha de um líder da classe
ímustríal. o que veio a acontecer

COlll a inriicaçâo do Sr, Carlos Cid

Renaux, presidente do órgão ma
xímo dos' indusbriais do meu Esca
do, '/ /'

Informou o engenheiro Colombo
\ '

Sallê_S que durante o encontro que
manteve sexta-feira com :o Presi
dente �da -República fJz um relato

complexo das demarche� enceta
das -e das conclusões fJ. que se

C�}�gou 1�;)":1 a indicação -d<.? Vice

Governador. O Chefe do Govêrno,
apôs oui Ir tõdas. as' ponderações,
autorízou , o futuro Governador ';1

convidar o Sr.. Carlos Cid, RE(naI11{
para se.; .ccmpanhejro daIchapa
a ser homologada' pela Arena no
próximo dia 17.

para
:govêrno

,.1
�"

Florianópolis, . 'I'êrça-teira, 7 de "julho de 1970
I,

\

o

m:>! que

Gal
Cf

p

nome E a se·

<� " ','

data marcada, o (]'!8
elo dia 17,

nidaríe

Falando na sessão- do' ontem dr;
Ass81nbléia Logislatíva.;' por C1eb-:
gação- da, Ljdyrançd da -bancadri'

n1:ajOl�_t(:,l:la' 'l'mqlÍeia ;(jasa, o: :6ep�1 e.,
,

tado M;';'l0 'OÜ;ger,<'d:a Úerla: l� ,

TIru:oquc,' maniréstuu. .o. l;e"i�§ijo
do;;; 1)allnll��;;t[U'es' ai'enisbis' ',.i)éj�l'
escolha --- considerada feliz e ac�í'''' ,

tacla ,-' cio in::lushi�l', CarI'o�" Cf,_(
.

I � "'. _ ;

H.eEallx para ocupar a Vice-Gover"

''-llança elo Jij'3lac10.,Ressaltou o' par
lamEntar Cicie o futuro Vice-d6vel:' .-

-

I�

nadar "é ,uni industrial de notáve'h:

qualidarles, demonstradas tanto .ll�;,
admil1lstr3ção' das indÚstrias' qui:

'

diÜge na r;idade dei B'rúsque),",'�0'
mo: no' rclRcionamento ' profunda-,

"

'm�n� hUln�,ni;,ário q'u(' man'\�;,í\'
'.

caril os 3.000 operários que ,'nela,
,

In-tb_aíhall1�� Ahjr\-t clÍss,ó '_" dis1l�J' __ i"
é 'um horri-eni sensíVEl aos' proble-·

), #( J \' I
•

mas dos meHOS, favorecidos, 'môeó
simpatico' e ,desportista.' ,

.

.'
'

, -

;: � r:
' :- -

'V, • -' �,

• '�Como",:"eat-árinen,';e· o C0nl,rf) ]11''''':

Querí.ses -,'__;" iÍll�liz,bu nos seliJ i-
-

I�
J '

,ino� à vontade para aplaud ir CS:3)
- feli?' escolha, certos, ele que, CO'1-

'\" di..m1da pc;r dois homens .como (·'c·
'I

l<)lmbo S:' lles e Caflos Cjd Rena; \':,
a ',Dc\Ú" catarinense há,' de ser CO:1-

- duzic!a':u' grandes destinos".
'

;',' Tahü)�m 11 pancada oposicionis
ta; através da' palavra de seu vice·

,Üde�', Deputado Carlos Büche!e
mànifestou-se. a propósito da i;-]-

dicação do Sr. Carlos Cicl) Renal!:',"

asse.verando que o Movimento De
,

n:iocrátr�ó· 'Brasileiro ficou satis·
f�ito com a escolha "que em -p(i
iheiro 'luga'r resoive mn probl;!'l1,

,
�

- - - _.,.
I/. ,

•

• .,

de ordem interna 'do partido ;'.0

q-ovêrno, mas qtle tEm grande �'lnJ

portândá para çodos os catarimm·

s�s, pois, veio dar mais' tranqúi!;.
dade' política >internamente ,e for,

talecer 9' regime vigen�e"..

,

, \
,EEPORM�

r çr lU Secrrr,ário do pO"�r L:q'i�
lulivo. c:;tac�uaJ" Deplftado PeJ: ú

cal, do soldado' João Maria' Palha-
, --Q·Seq'e-tário da-Elduccção e C'Jl-

no, que sofrcu 3 'tiros 's -27 fàc�-"
tura, professor Jalctir Faustino OP. das, c do desordeiro ::';uiz Fernan-
",'Si1':�a, 'viaJ'ou orttem: para Brasílta, , '

� -, .des, que levou dois
í

iros te uma ,it�,/
h flui do assinar convênio rio va- '

cada. O 3° Sargento Juvenil Perei-
101' db NCr$ 4,000;00, c1€stÚiados 11

ra do Souza, ferido com dois tiros
compra' de 'material escolar. e três facadas mór 'cu ao dar I'n'.,

'

\
'O regresso do !itular: ela Eaues· trada no _Hospitai c ; Lages:�O (:(0\'"

ção est[j, previsto para a proxim« '

_' _bo Carlos Corríeiro, Loi r61::1ovUO � c

açao,. "o,eglle?da:felm: t' ','1'" v ,

' ,

f��fr��:::�:��l���L:::
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do ITAG _. órgão encarregado de povo, revoltado, q rría liríchá-l,1,'
elaborar ".0- anteprojeto da retor-
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,li'oi' r�!:1oviclo para' a Cadela Í'l�-
ma administrativa do Legislatívh --

_, algumas 'suge"lões com.base en: ����������������-��������.�
su!:Í;iíclios' coUlidm{ junto 'às "'\;v

5en11J!éias elos Estados, do Par;'-
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ná e do Hio Grande do Sul. O pé' r· _
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lamentar estêve em visHa ·àquela;,
,duas Casas, "fazendo 'observaçõps
sôbrc o fun�ion[],mento- clo(3 'dive:-,
sos setores, Acentuou o' 10 ,8ec;'p

tário da, AL que a reforma admi

nistrativa que será efetuada e11'i
'Santa Cat.arinà é bastante traba-'
lhofa e, mAsmo cO�1tapdo com um,

, projeto o mais possível perfeito
do ITAG, é de se prever qu'e' SUl"
gira0 algnma's diiculdades' qualJ
ao da execução do pl-ano: o pré�li()
em construç§o, 'na ,Praça da Bali'
cleira. ape"ar de sua magnitude' em
111pl'l'S �,�pentos, não deixa de

apresentar' alglll11us deficiências.!

1'09 dias ue, ,agôsto.
--. Quel�;_; me congr atular com to,
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os ars nístas e com -o eleitora
elo catar i110nS0 -- asseverou _:__ P:2:
la Ielíz solução D. que chegamos
em Santa Catarina, Os nomes llé'

('-Colombo :c):tlles' c Carlos Cid' Re

naux Iorum muito bem escolhidos

pelo Pre�Jdpnte Médici. Entendo
, quo' foi urna decisão muito tellz h

aue devCl�os estar 'confiantes '31Ú '

c;uc teremos, 'iU�nos 'de, c{ovêrríL1
',Pl'_c,:utiv'D, àltaménte oríe�tado no

seí.t ido c o 'engrandecimento o ,�l(J
'(ü;scnvol'v-;;nepto, de Santa 'Catari'
na.

futuro Governador, - elo Estae:h1,
pois a convivência com os l)robl�'.
me c, da indústria ele Santa Cata,'í·

na, será 11m, instrumento a mads

para que súa missão seja bem 'StJ,

cedida.'
- TuclJ o que desejamos _ áS,

severou _:_ é' colaborar com toda

,a l .aldade e máximo de erripenho
õorn o futuro Governador. Assuml
mos b compromisso de -colabof8r
mos com €:le, com a lealdade que
êl€ espera de nós,
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O Governador Ivo SilVEira u::;

sinou ,decreto aprovando as
-

nor

mas, cl� autonzação ,p:nu funclQ:':'
mellto o reconhecimento' de llnic!i1\'
ele d,e' ensino do, ciclo básíco elo 5"
ao [10 gUl.U e do ensino médio, Se
gunc10 o decreto o fUllcionamento
ISEr�_ concedido medianto oxan1e ele

�r�c,esso l11struído com os dOC1'1'
meútos especifioado no clecrerQ

, ,.�,
DO 9,180.

"Por outro lado, o Sr. Ivo Silyel .. ,'
J'a assinou o ato de imp-lantaç,i:í,o
do .5° grau do ciclo básico da E';-"

cola Primária Pequeno PlfneipL"
de T\lbarão, pertencente à Sacie·
dade Educqcional do mesmo no·
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P<1rticípe você tEir,nb9m' CiGiO
ta- maravilhosa cxcurs80,
,preparaçia especialmente ,p'a
ra suas férias., Oito dias cle

:�iagem{ visitandQ M9NTF,F
VrbEO K BUENOS AIRES
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, Tudo "inclui'do: viagem, �m
'Olill'OUS especial, '- passeios,
hot�,is c/café' da � lanh9., p�s
s�:?,elis 'de AliscÉl.fo,

Preço'�ele C�S 545,00, .. fimm
cindas' em 5 .mêses.
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