
Q !EM'"
0.' t"qe do Bolet�m Geometeorologico de A. Seixas Netto
plD ��álído até às 23h18m l\j.o dia 8 r': � julho ele 1970

FH.l)::NTE FRIA:. Negatívo ; PRESSÃO ATMOSFEnICA ME

pIA' 1015,7 míllbares., TEMJ'ERATUR.'\. MED[A: 15 (;0

CenúgradoS; UMIDADE R�LATIVA MEDIA: 82,9% - Çu-
'l11ulus - stratus - chuviscos esparsos Tem�IO mcd.c:

Estavel. Florianópolis,

I,

\ .SINTESE
-'----------,-------

ITAJM
1\

-;------,---------

For:tq da Secretaria ele F;

llaliças . da Preícitura Muui

',dpaJ LI!,:' Itajaí infmmol.l !h),l'
a arreóádaç.13 muni'cipa,! no

J,11ê�de', junho alcançou' a' �o·'
ma de t. _Cr$ 2 i3AJi(;,.:JS, ele

vandõ para Cr$ 1.41J,99:!,9ô .a
J

1)
"- - "".'

"-

a1'1 cC::lIj.açao no 131'1"11('11'0 �c-

mestre dêste ano. C:Jl1l a F'-

-cclta or�'l!da CU1 C;·.� .... ..

ilS;;.OOO,IfO os (loftes s:b muni

cipuHc{adct a;}Jl":scnt' ram UH!

defl,éit dc ees 15'l:O d,OII.
.

,

SAO\F�j\�J[c:J,sço: ;0 :-��.G.
-----"

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

E::tãg' "ªn1,�SUp :7ranciscJ

cIG ,Sul 'desde ontern 32 estu

dantes unívérsítarícr acornpa
ilhados de 8 Proíf-f. 'ores. Os

estudantes foram recebidos
_

pelo prefsito José Camargo \

e hoje visitarão 2.J instala

ções do )pôrto e rndustriar

pesqueiras do município. Os

estudantes realizam no Ü1�3-

rior do nrd'3il visí ã ele .ü::;·
tuáos, para conheoí.nento d'�

'''réalidade socío-ccor, nnico (;;I;
I '

diversas regiões.
,

_

- --------------
�

(
---------------

A Paraná Filmes e a Ser-

vlcinc
trarn-sc Interessada': cm' ro

tl.a�· "UllÚ§ um fil:l:' em Ca

çador; ainda [j�fe a:w.

mistas com o su, CSSO

. "A G'ue;n<t dos. Pel::dos" . t'S.
\" !;.. , �.J ...

"

p;rodut(\rç:J FlUllSL 15 e}!,,·
1 ana�il�,,=rs pensam ! =v um

n,o�() filme já· Ui_,S_ 111e"c;; [í"

> ago!::t_!) ou setembrc.

.
_.....!...._-_.:...._------------

Continua rcpe:�ttt�nctJ e.n

todo o Való cio n.'joi. p: ;:1·

ville confirmou para p pen
xímo dia 24, com a 13; .senç.i
do Ministro da FíJ"'��ndl1 D.']
fim Neto a inauguraçâo da

nova I série da �ssocía,ç<:rJ
.Comercíal e In:hiistrial' ('e

I "

Joinv1llel que cstá Ioeallzadn
no- ediflcio, Manchester. Jn
formou' ainda o Sr. Norberto
Schossland que o :'rlinistr.)
ela Fazenda visitari também
a VI' Fcil'3 de "Ar.;!Js:!'as el,:
Santa Catarina que vai ser

inaugurada 110 prcxírna dLI
'IS.

JARAGUA. DO SU;:'
l �---r------------.-----

l'-Tàs pr C;:l:�'lO,__ r ian S�J1'1

iniciada nos n11u�4=l±:-jJ:':; 1.:(1

Juraguá do Sul eO.L U:1 ..1,

Schfoeder, Guaran rr;n, Mü"

sarancll;!J;t o Barr Velln 1

campanhu lh.� OI:' a �C;:l(;Ü), ci 1

rrialaría, por lL11J.
�

;�ll..lJl�,G d \'

espccialístns lia Dl E�Ll.

--.---------
-

E�'lrRl:;;S '\ 1':D t\jJ,{L\
Ó E§'1ADO i "DA.

Ad>l11h�1::;tra�;dO, R dação e

.JllCltlas: ·t�UiJ, (Hise.illeÍn)
(Infra, lGO -- Cai a )·ost.ll,

. 3�J .::._ Pune ;;0;;'3 -' FlorlanC,
polis --- §ant� ( tarina. !
,HRE'I'OR: José iatusalém
:�omelli ,I �3U:r RIN ff:N·
�)ENTE: 1Vl;>,.rctJE! j,ü:;dci,: os
nUlG / EDITOll: _,d�' Hell
,'jque Tancrcdo I üEREl';·
'I'J<_;: OS!11Ú Alltí'il1i Schllntl
weln / SVB-GliR:;': TE: Dh',
110 l'l'IEniut I lU,: ArrOltES:
f,érgio Costa. l:atnc , i\ntôn�G
K(lwalsJd Sobrinh Sérgw
I.upcs; Raul Cale1" Filh�)'�
Pedro. Paulo lVIllChL LI - BC
PORTERES: Rod'J 'o Edua.r
do Sl111inm c Wii�' I LilJóho
de Medeiror - n· P''t_t:'·S'''''J·

� 'l'ANTES; Rio ,Gc":(a�1�il'o'_'_
GB _ A. S. Lara Lttlu, -

ih cnida Beira !Y1n, - \;3] - 110
An1ar. São :FauliJ - A. S. Lo-
1'a Ltda - 'Rm\ V' toria, 46 I (
- l'ôrto Ale:::.'c �rc»�J
PrOlJav,a{111a 'Hep!(Jsentacõe"
Uda. c_ 111::1 (:M,mel Víee.1-
i' ��R

---

r'.

••

aRuuel
, "

,

I

Maria ':;uk\ Wojcikiewiez tem 9

anos, mas _éiparel}ta u::ulto men03

Seu Iostmho é pEl'rr.anentemen C2

tnsL: e l:é1c' é üicÁl ler-se um dr�!·

ma que ela 11rópn" nf:c ulbe ex?;·
r,rn' SPll nS::!8(fl (' ri r;()pnt '0 .. c::P!""

membros estão atrofiados e pouco
desenvolvidos para a idac1e. / Suh

,nufnCtfl' \) mall1'atuda, �la 8?ta\'u'
há D'J8is e'e 11m 3:10 prêsa Bum Cel!'

r:ll cJe::tmadD 8 :wi::t,ms clomésc:-

isolava-a dcs outros 11'1UÜOS "per
qu'J 'cra retardada c podIa trai1S

ml�,i:-ll1,:s maus vicioso Nf.�,·é 'UIh
conto de Kafk:'L Aconteceu no nú'
mere 32, i lmclos, ela 1 ua Dmut::

( rj) t-Illlfl pr; � j Prl ).
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,sOLAR DO ,PLAMBOYANT
�I SER:,I :SUA CASA NOVA.

.,-: ... :'':,: ·:tn�Ciippr.i1çqç'��cC?n�trução �'vendas
, .,

IM()BltIÃRIA�A.GONZAGA
�� ;egistrp ·n�·74'â6 'Ci�ÇI,"IU�!,r�9.i�o '.CREA lÔ�regiõo n!.2493· escritOrios: deodoio,11 ' fone 3�50
,. "

.. ". •.
�'

:
, .

.' � '.��AJUDANDO A CONSTRUIR:A NOVA CAPITAL

II·
,

� ,

\_�-;';�Miii�.�������"'w!* ��

: .. Música' Po'pulâr'
J}UIlIJ.;<�" ';U.:,,,bI� :' { J.

t.ours ARlViSTRONG: 70 ANOS '

'.
No último sábado. ao mesmo tempo em que se comefnorâvaé ncs

Estados Unidos, o Dia da Independência, eram também, comemorados us,,·:,
�O anos do g rand s pistonista t.nuis "Sa.tc1úi,d" Annstrong, apelidado "u
bmbaíxador «a América",' ','

.

'
.' ".. -

'

; .

V<lrias· homenagens foram prog'ramadas � 'é contínuarrr' se�do organl.
zadas. No sábado. mesmo, a Prefeitura de Los Angeles declarou o dia,
!i'dYllO "O DIa de Louis ArmstroI1g".·· '. .

-

( Na .. noite db dia _10, uma saudação 'ao, íanioso instrumentista negro
}niciará ,0 renomado Festi val ele ..Iazz qc' N,Wl1Ü'l't,' elJ.1,·'Rh'dc:le • Islauc"
'r..rnbém es.uo programadas

.

maníjestacóes'. em .New . York e ém : N'cv:
,í,Jl}c:oms, sua ci.iade natal.

'.

".',' \'

hEVIS'1'A PRESTA SUA liÕIHENAGEiU
�

�'-
� Nào somente o povo e c.s ::;t!ús ",hllgOS'uí,i"lJr2staran1 homenagens .. A

�jlnprenh, ta.nbem ventre elas posso el�a,r),?; �P'i t9!�Pl:e'itmlJ; pela conhe
'C:JC1u El renoruauu revista ele' Jazz, ·,JiluW1l 'Bt,Jat,., que publicou um nurn sro

.�esr-ecial sóbre Arrnr+rong, ,�'Ol11 uB CODijhlSOpS' 3. CIU,':. ene,,�mim' Jm .ÍTlúsiéas·
'(1,H3nUo -ccnvídados a n.unírestar sua. oplnh�o:a :';l'eSpelto' do que signífíoou,

f_a·r<" ,:ce.J·'(! "U..t� ...J.J.,y" u �r,.dlLÁ�, ,l-'",SL,,_HS"<�".-J:·c,
'

.. ·.�1l..1.,,\.;;...J.' ,� ,I';'��'

�:fAL." /, rÜ"IsrfR()N{;
.

I

"

': Louis Armstrong, que teve um problema de- sa,úde -qõm os 'ríns, há um

<ano 'c, nseio, mio, esta atIVO corno antes, -rnas; -aim.da assim, .se mantém
u,,!:ótante ocupado . ' _.

<>

'1, ,
," ": '. ..... .' ',. .\ .

,,'

l-;"Llldo .ccentement s a um jornalista, êle disse"que :iie:n .tO(�atlb )�SUlC.
diariamente, tem leito uma ou outra gravaçáo e ·êll't'alogado�Htas de .S�dS

��Hj al1.I).� u.e música-, .

'

j_ .....
,

'

•• ',.� '- s r: ., .... ,

�

,.'.' � ..

---- ,\'kus Id;JI.JS - disse êle - estão .bçm, em b0E!' t(l!'ma. Eu, -pode ria
ensaiar durante 2 semanas seguidas com 11m:} orquestra.' e. voltar' i!:1edLl,�,

"I1.l. .. ,-.l.j,,� l" ...... o., .. :>J .... l1�d
"

. . ,'" 0: � '.):;(.' -";'"
11'

� ___..!. ,�\..,�i" ,: '.

.:01\ CON'PRACAl',\ DE UM lHSc;�/
I

'i' \;, ')1: l'
'-

�,. �,' "

'

:' 'l enho � minha nente e vou �t(an.$çre;yér:ip;;tl'á V(;CêS)l.1gl�l1,S -trechos. ,d;>
:cOl1tl�L(..,.l:.: ...Lv I.,.ül ... l� _,d, l�CA \:·1.:)lSll,-,Y",k) ...)l)�:;;, l'h� �j_t�lf'.llV Way! J, (lt:0
�e r�i erell1 a LOUIS Arrnstrong: \- ,

," I -i .:.:: � •

'_;
. ",_ ',- :.. \�. .:�

" - Louis Arm�tr011g \ ti1;l.1'CHMO)' fir,al'qlU .. �ua '.. ih.tlepênd:8J:lCia. no di;';
:. qt12' nasceu" em ,± ele j ltll1J de, 1:.100; na ddatte! çie ' New: lii:)e:ans� LOUISIhúiel,
.JjSA O bebê qUH naSCIa nu passqgem, do '.sépulO, flli. pl;t:de.,sMi1i3i00�' a sacu�lJi'
"o nôvo �:éculo E de que lnanei "a êle -Iê�' \S'5.o! Os' Jo'gós ;.ç18 ;�ll:tincios LÍve
: servem ele fundo para a cap::1' dêste, .th;:;éo niila s§.o l'ne1'3'çql'll'cidência, pois
;'êles simbo}izafn tO,da u sua vibrant!" :�D,��s6nalHia:d2', �ua, vó:z; .,e. s�a I)!úsicri �:.

-- SATL.dMO, o Yankee J)oOole' Dandy, nascido, em':·4 de Julho, e ,un
. dos agentes r:1UlS cles.'iluwUS n;/:v�ll;4�:q 'de �Lr�mi<;lj!,itjí�. 8: a'fte, e· ,o calor .cl�J
,povo nortje-americ2.l1o à \ tódas 'às ,"d�itii;1is !)açõ'es ..

' -/Através:: ,da linguager"
<{ 'f" I. -!- •• c·, ." ......

. ._universal do seu grande;
,

talcm�Çl.� rrJ,'4sical ê,lé,.

.( rep)'.e_sentª o verUaUl'lJt()
".L.:,LtJaIXaQOr MUSIcal da Boa Vlomtade'::. 1.' ."i � "

�,\ ..... ,:" " :� ..
Bem pessoal, depois disto, .achei, que s� torna indispensável ací:e'sl;eni a �

\

mais á16uma çoisa sôb:e êsse. m,:slço',extr'aQlldináÚQ,. O quê' eu di-Ssê"sôi;re
'Bac11arach pode e deve ser' estendido 11 Ar]11.st!-ong:., "O .

Húísi,�o q'!.landé! .fi

�boi11,'é bom' mesmo". O resto é papo .furad,ei.'.
..

."
�LEN"'CN�PRES'IIjIRA FESTIVi�t'DA-PAZ'-'-:-,:' ,:", " ,-:,."" ... ,.
" John Le_nnon seloá mesmo ô prci�idente :10-'.FesliVcil J:n:te'l'ua,Cio,i1al (la l'az'
�,a sú realtzsdo em �l'rH"�nto', C::ta,;.:li,,' Yolw :brià;' s;üa espó,s'a,>já'. t81n a V1"C-
ptesijência garantida. ,. ':.' ,.'" ' :." - :�. �".'�':

"
.

'. '
,

r--.fas 'não fica aI o "festival da' 'paz" Grande� nOlXlG�.··do, çin"tná.·e: da
mÚ"id, 'eElarflO presentes Dentre; oütrús> Já es1;ã�.' ga-ral1tidos os. ,í'\onw,:,
ele: .El'/is Preslcy, Jane FO:1cla, Paul' McCartney (ser.�,· -'que',' á Linct.ii·: vai \
eleixar?), SJy & Tlp F�mily �tone; C;"ee.fle-\ce Cle�iwatE!:(:: R�,\iiv.al, :f?:hí}ot1·
& G3rf1.1'n),el, Janis. Joplin, c Georg,e.::aarrison.' :' .. ,''\''. ':�,.'':''... '''' ... ,,;,,: ,."

O f8:.tival ,do LSD, qt:e drzer,' ri!;!: ",n-lZ''', será, reájlzáQ!{j: ainda. {.p2ste
mês e - repe�ir;c1o - CD TO ron1o' Caná.!:l<í:·:'. ,

...."

", :,< rf
. ':., :,;. �:i�,;::: .

(
< Yríii�_,",!,,--="--"••"'-_IDI\�,","""-""�---""-�-;"'��"'���+�,,"l'-ÓO!·",�'�!i!�I"·""""-�"1
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1

�,

TGLiro

Gêmeos

Câncei

Leão,

VLgem

Lib:-::i .,' \

an10:-·QSa. . M&�.
de ,maneir'l

.

lifluário pois é na" quart<:
acentllaql;t �)

, "

;"

P,ei,ses
lhe' poderá causar

,
.

b'en;'Hicas para OS n'�gçícios.",'.
_...:__ �_,......---_ - '.- ,\ " � _ .._-'_ __ .{ .,s•. '''" 'tI'': "

t=------- ....-·-;... �- _"
-

_, ,; i-1_l,tQtL{ ,)J_··t (.c ..-l-"'....:i\4('l§..!,,: •• !_.,. .. �
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'. 'BANQUETf:S:,:;;�OlUIT:BJ$ ; .I'

1 ,ANIVERSÁBIO$,:'l'" CAS4"B"'l'g�j
SEBVIÇ"OS J:lI)' .•,.,

LIRA:
. tERIS CtUBl:-1 1 ,,\ ',�,; ..�

',(

\ 'i:
\ '

r
m

!, , i

I o seu '

llP�ngrama �-J
---�

�-

.....

CIREMA

i:·

,Q5 19,45 -- 2lh45m
José Maria Flot'ats - Martine

· Brocharei
INTIMIDADES CONJUGAIS

Censura 18 anos

RITZ

17�...: ,19,45 _:_ 21h45m -,

O HOi'vIEM ABUTRE·
·Censu(a �6: arlo�

,

I lS',,';1 hi ,i,:]:.(jq., 'T<-· , . " • '

.. ' I ":, !.,., ,
..,' ,

.

Jones_--7- Joan Foutaine
·

�uAVE E A :NoiTE
CCllSUI'a 14 .os:' ,

,"t"',
'

Jennifer

..

14 � 20h ; :';,
p\�ogJ'.àm� Du:plo
AERICA SAFARI

.

.

.\ ..,... "
.

Ga!'Y : Graht,:.--;- Amolrey H�pburn
CHARADA,'

, Cer,surá- 1'8 anos
,

.
.

. Gl:;ORIA

n. 20h
,:Jtamar Bcf{ges Maria
"Dias /'.

.

,,/.
'.

VIDAS ESTRÂNHAS
.. Censura

H�lc,na.

L_ Sandy '. Deilnis'
ONDE SE-

.

SAO LUIZ< '.,\
"

.',-

','hank Slnatra' .�

,

i(, 'S'Er:VfCO SECRETO ;EM, ACAO
" �.:;'Cf:I;�Ur�· 18,,,:an6s,,

. '

.'

". r

l(ílrdo Clube da Criat1'<;:i'
I 61130i'n, �; Cinc Oesenhos
161145111,:"_ As Aventuras cle Rin
Tin' tin' - FiÍme
JaJ�151ll': __:_ ]),ist�lão - FiLne
17h30m :___,.. Mulheres .cm Va,l-

guarelá
... , "

I"
'

lKh�(Jni, � San.tá CataH.13 2 Mi-
nutps
18h35m
Filme

.: 9h()5m Te'e .Tonial' l-]ej'i 1\(
19h35m' --. Pigrrlalião 70 - No-

I vela.
."

'/

20h05111 Santa çatari:1a 2 M}.
nu tos

20h10 11

211110111
.

nutbs
21h15111
NllVG: a'
211145 ,1 R"�1orter Garci1

22\00 - V�rão Vel:mclho - No·
vela

.

22h30111 Sq_nta Catari'la 4 Mi-
nutos

I

22h3Sm - Mesa Reclonda

J�vem Cen'tenári:) -

Dercy d.:: v'erdaele
Sant'a_Calari:la 2 Mi·

hlllJOS Cora;rçm

TV fHI/\TiNI .

CANAL 5

j 71145111 - O Mepi,lo c]:), Circo -

, Fi'illc
. ..

1 g�1201ll -',O Zorra F.iLme
1 �h501n ,- João Juca Júnior ""

,

Novela
19b25m
22h 10m

1]10.

Diârio de Notícias
Os �ntocáyeis - Fil-

.. ) '.

I

II '
.-' v t

.,
�--'---'-1-----�'____'�_""""_"""-4,,_
r.......�W-'!J��fit��··..

�

-- ----_._��--_.,.......� - -- --. -

·1· f

ereohause
I

j
i

EdilicioI·
I

�,�'í r: M ...

t ' .... " ' ,","

\"...._._ ,

EM 18 MESES

I
,

I' A preços fixos sem ,q,!-alquer reajuste mesmo .depois da
enlrega.

"

} -

Esla . é à única· oferla em' Florianópolis neste prazo,

n'e�ias condições' com íôdas as garantia,sl a irallquilidade
�lie somente a Pronel inspira.

.
.

r

.

� _ c! {LI}�I

\

',Rua Trajano, 18 ae lado. da União de Bancosrno -, mais:
I .' r

Cenlral ponlo come�c,ial e bancário de Flôrianópolis- _:Iojas
-. 'salas e,grandes sa�ões. '. -I

I

"

Somenle "6 andares com 331 m2 cada
.

. I .

ou s!}las para' e.scrilórics

Pronel -- Rua Tenenle S.ilveira, 21 salà 02
• •

tI;
}

Fone - 35-90 Creci 1.903,
,

�;- _::-;-.
---�---

.

)

Vendendo.
,-.,:..\

I
. APARTAMENTQ.S· . . l}. 20.

. -i-'�-":,,,"�r <jl
. un{�s�iJ���, �����:Xf�fd: .A6�ci�6�f���': N�I��/4 �f., por ��\��tr;s:������ãC·�r��go��og� I �e,�E�t;° de 7,

quartos, 2 banheiros sociais, . magnífica' copa e CANASVIEIRAS. "l�"'l�' 1

casinha,
.

área de" serviço, qependêncifls; completas CASA, em Canasvieiras com.2. quartos, banheiro" ,

de empregados, garagem para'2 carros, ·prédio de ,casinha, gar;:tgem, �m 'terreno de 12,5 por 50 metro:>.
alto luxo 'com ha11 de entradá; em mármore. Acaba· Preço ,Cr$ 25.000,00.
menta. esmerado e tôda'vista ,da Baía-Norte, 'TERRENOS - CENTRO
.... Edifício Alcion -. Com financiarhento em lO Grande terrêno que"vai da rua Arcipreste Paiva'
anos em pleno centro' da cidade, ao lado do Teatro, até a rua ,Trajano - Lado Palacio das Secretarias.'

próprio para casal sem filhos ou pessoa s6, a melhor Terreno, Travessa CarrE!irão temos um lote de'
oferta no momento para emprêgo de capital. 16 x 24 entrada Cr$ 26.000,00, resto a co·mbinar. ,',
,

Edifício. Bianchini - Apartamento com 3 Terreno de 10 x 20 metrós na Av. Maúro Ramo;; i i
quartos, sala e dependências - Pronta entrega, Preço de ocasião.

, 1�J(&f·,
Edifício' IlÍleus - Apartamento de fino acaba- Vendemos o terreno de melhor localização na, ,:

menta no coração 'da cidade com 2 qua:tos, sala, Avenidà Beira Mar Norte, de esquina com 2Q----pol:' 1 _

oanh.eiro e' dependências, I
• 25 metros,

,

'
, . f�c...,J.,•••:..ff i r

Edifício Brigadeiro Fa.gund'es - No 7.° andar ESTREITO '

,«! Icom 3 quartos, sala, ,casinha, banheiro e dependên- Lute de 9 x 60 metros na rua Santos Saraiv,a
clas, preço Cr$ 40.000,00. Aceita terre,no ou casa. em f1'f!nte do depósito d,e máquüIas 'do DNER,.,' I'Edifício Aplub - Com 51 m2 no.1O,0 andar, l'reço Cr$ 8.000,00: ',' :" ..

entrada Cr$ 15.000,00. Lote de 12,x 25 no Bom .\brigo por Cr$ 10,000,00. i jApa.rtaniento em Canasvieiras - Para pronta 7 lotes para indústria na rua 14 de Julho n. f20. d
entrega, preço Cr$, 15.000,00: :preço Ç1'$ 85�000,OO..· .. ,. ';" _,)'::�

.

C�NTRQ - <;:f\SAS'
'

.

- --. Lote. na rua JoaqUIm Carn�lro!..

preço C1'$/, OOO,QQi�k;l J,

Casa para comérciO .no melhor ponto de Flor:a: ( Lote, na,_Ayemda Ivo Sllverra cox;n:, 58 X' ��t'l,'nópolis, frente 1)ara conselheiro Mafrá n, 17' e metros. Preço Cr$ .35,000,00. -':.-' .'

,fundos para Baía-Sul, preço de ocasião.
..

.JARDIM CONTINENTE
' 'I

1 CASA, na 'rua Alves de Brito com 3 quartos, éÚande loteamento, na Avenida

sala, copa, cosinha, s,ala' df! jantar; -jardim de Santos Saraiva, já com calçamento
inverno, grande gabarito. Preço (;1'$ 130.000,00. �.otes a Cr$ 8.000,00 financiado.

CASA, com 3 quartos.'_e dependências - Arei\
.

PÂNTANO' DO SUL
250 1112, preço CrS'·1:JJ.OO'0,00 (Av:."Hercílio Luz).'

.

Na Armação da Lagoinha lote de
ESTREITO ,'Preço Cr$ 5.000,00 .

CASA, na rua Humaitá, n. 111, com :3 quarto� CANASVIEIRAS,
sala, copa, casinha, escritórió" banheim, dependên No local chamado lote de 15 por
cias e ,abrigo· para carro. Preço Cr$ 40.000,00 frente para praia, com casa em 1/2
entrada. .:� "'� Preço Cr$ 7.000,00.'

..

.. CASA, na rua Tenente Joaquim Machado, n. 103, -SACO' DÓS LIMóES
com 3 quartos, sala de estar, sala de jantar, banhéiro, Lote de 14 por 14, preço, Cr$ 5,000,00.
casinha, custo- Cr$ '50,000,00 a vista. Cq.QUEIROS

CASA, L° locação, 3 quartos, sala, banheiro em Terreno em Itaguaçu
côres, casinha, em terreno ds 12 x 30, BAIRRO ALUGUEL

_

.

,

YPIRANGA (Bar.reiros),. Alugo loja situada no .melhor
..

CASA, na rua Joaq�im Antôriib Vaz, n. 39, com' Ida rua Tenente Silveira, ,

3 quartos, copa, sala, casinha, banheiro e mais uma \ Aluga-se uma Ioda e sobre-loJa
peça a;nexo, nova sem habite-se. Campinas CCapoel- '201 m2,
ras). .�: Aluga-se uma loja comercial

, ,CASA, na rua Abel Capela, 'com 3 qqartós, sala,' Mafra ..
\ cosinha, banheiro, em .terreno. de 526 m2 sinal ATENÇÃO. ,.

. Cr$ 26, OOO,PO e o saldo fina,,_nciado pela B.N.H. .
Temos compradores para casa, ou terrenos nas

AGRONóMICA '
,

I imediações do centro ou Agronômica, Mauro :Ramos-'
CASA,' na rua Joaquim Costa, n. 23,

.

(lom�� e Coqueiros, ,

quartos, sala, casinha, banheiro e' garageJll -' Sinat I E MAIS '\ <'

Cr$ 20,000,00, saldo a combinar:.;
, / .

, '.. ,OPORTUNIDAOES em casa, terrenos e aparta.
CASA, de madeira,,,n

' ,

Jf�,i:;fu..�iJ�" /;}J}:flntos. Não perca seu tempo" Venha conversar
�

248, com 3 'quartos, sa�â:. ãei·r:tlâ'\');:J'.��.",.l?ol:10?co a rua 'Penente Silveira n. 21, sala 02 -, '

terial, preço Cr$ 15.000,00. .

' Fone 35-90. (Centro 'Comercial) - Pronel tem ta f.

I ALÚGO ou vendo casa na,,�ua Joaquip Co'sta,' solução do seu problema. (Cresi n. 1.903,.
'

na rua Trajano,
;

'. ,1'1�
na �rua Conselheir,o.i

I

J

,1

'J

1

f
,

I

I,

:1

�,�;."::.'
t:':·�;:'�
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.4 :t,' ''I .oe , ,�, ," • •
'_' �

• I \ '

'BackJ�nça:em outubro "I.Guerra dos
Pelados" êm. pri'meira Mã,o na Capital

, "

te durante o outono d� 191). I

, Q projeto de realização cjó
filme, ainda na sua fase .prepara
tória, foi aprovado por ,1)hanfmi- ,

'dade nelo Conselho ESÚlduaJ d,;
,

Cult�lr��' que con�iderou ;�u� ren
.: .lização ele gr-ancle, irripbrtância' 'pa-,:

ra a, vitalidade cultural "dé 'S.aI11a:
Catàri. a. ":,' '. ,

� Sílvio Back inforrn'611 :' qtie,
dado ,o, sucesso, da i iciar:tYa.'. ;i1i
existem dois pr0iftofl. em á'1clãmC1-
r+s. um na Gua;iab�al:a e:o�Üo eiri
S�o' P'1l110, ,",-'isa ',di"<. ':10,rrl,"'er;'
aDro"ei,tar o filão- aberto com ês
s- 'fi',.,...;. isto é,' a 'Ch�l"'ffda (Jllei�
ra do Contrstado','co fi it� '�li� ��,
;'I'I"lj,'nist8 (1"1"9, eh' illtúior �n"
\tl'e619-l2 ,e T9'n5",:"

-: ,-...

fletem d ramàticamente a.luz' do in
terior de Santa Catarina, empres
tando-lhe um toque pictórico r�
presantativo do, c, ima sulino. O

; diretor do filme, informou que .ern

','
. face',d� qualidade do colorido que
a película apresenta e em função
',ai �là Cios cenários fla�J'aclos - pc
lil brimeira vez no ciaerna brasi-

• .lei,6 o, pinheiro com; persona
r,cm - os nrodutores de A Gucr-
1[, {l,OS Pdados iá receberam pJ'o
posta !)ara amp'ifi-b rara 70 111"'11,
'caril vistas ao, mercado externo,
uma, ,!�'7 (\lU? o fi'me t?111 �ralld:,s
possibilidades dé: vencia, dada .�
í'""id:1dG do assu .to que focali-
za.
/,

ELENCP t·

'" ,', Ô fiim� reú'ln' ll'�' �'� 'C" "."

c·11if'c0..d:� :--0'� ;Afila Ió.!», J."f' e
S9a!'�s,;' Stênio- Garcia Drirothéz-

nlagens. , <

.,,-,,",

',_

A Guerra dos Pelados Cb'ê'�
cará arser montado a ".,,·tir eh
'l;róxill18 semána nó� ,('sf�Jdios' ela

nfío

geral,
mas assumem iml;lortâ'l'cirl ern c1"
'terminados casos" narficularcs. A�
sim', �or exemplo. on'de o, proie
to oricinal estabelece" o núrn-ro :cl�
"el.çitoies nor Municínio fixando'
simplésmente um nú'mc'ro, corno

J5 'vereadores, os municipalistas
'desejam modificar para ,"até 1 ')
vereadores", dardo 8 necessária
,J;,ticielade' para o elisnositivo l..:-
onl,

,,_
-,

Crnnissão Cient.fica �"'nN"1"'ntl

uru curso sôbre },;t"I'lÍl'etacão Ra

diológica. Os d'ern8is" cursos sf, ,I

Q nrofessm:, 'Tlsnh Sn':1;':'� :cl1 os, seguintes: 'De:'tis.üca, Operária
(''l'�'iss,,;) O" .... ::t�i?Ad'l)l'fl 'd-:':;- c",:,:' _ (Preparo de Cavidades), Cirurgia
c'ave infn"riw\i '�w" é ';';���Jo'i�é, 'Oral, Prótese, Perioelontia e En-.
a o1;cc':;tivic1ade' da Jor:ihdn ','C1tn:c : d;:dontia,

Ê�ploração de mê,:utês. termina
�om Drisão de Reinaldu, o "MeuDa"

, ,;,;� Uma #�ão, ela Delegàcia de
I I.. bDrdel'I"Tropic�r'" qúe cbnt'áva obri�ando-as a permanecer no sa-

, ��,!UlpéS � ;Menores , da Capi��l\' C0111, ÚlJi� pista "él� çlailça ,e:t, JÚ Jão'�
: J��nelo, acabar com os bordeiS quartos, que eram altl�ados< a i'a-
ms�alados, 'ao lon�o da BR� 10.1" zão de cff 5,0}). ,Além ,de qua(ro
re�u)tDu' na nrisão do 'ihdívíduo ,111111hel'es ma'iores, �rh,balhava ,no,

,�e�riarao ?C-:OÜveira, mais conhe- . bqrd�l ,a menorJvf.R'.s:,· soltei,i'a;'
c��P "P?�' �engà 'I' casado, 36 17. anos, naturál"de TijllFas; e FiP�
aJlQ:�: �'esldepte à Rua, Azambuja, há, llm m�s era ,a latração· da casa:
'l1,a·::plelac1e de Brusqlle� -, por prá- Elíl cleclaráçõe� p�estadas �,DC'M '

tlC�, de lenocínio: A nri;"o,l' em ,'reveioo a menoi' que Reinaldo ('m-
�l�$rante, ocorreu lia -úÍtima sé- veira encarre�ou uma das cotnpo-
�g�:rda.,feira, na localidade dctlo- nentes'

.

da equip� comprimid'bs
h�l1�ild�a Mato ele .Catnb6riú, on�a, qu� e�'am ?istri�uí�os às .deJnais' e

'

�, dOIS meses Rell1áldo e seu so- apos l,ngefldos deIxavam-nas \ ale-
CIO Rodolfo Griger exploravam o gres ,e não conseguiam dormir,

I

rá

Dec1qrou ainda M.R,S. que
,a I intenção dos proprietários cio

bDrdt11 era fazer uma transação -

, ela e outra companheira - por
cluas mulheres que trabalhavam

, na 'boate CDpacabana ele Bnlsquc.
'

Essa revelação foi confirmada por
Rein'alclo, dizendo que ó proprie
tário ela outra casa, Ism,)cl Farina,
tinha conhecimento ele sna mino_-
ridacje e que lhe conse,?uitia doeu-'
mentos de maior.

�' -. /.

"

tiNE· SÃO JC'SÉ tiNE CORl!L
QUINTA FEIRA

:�, '

., .
, DÓMINGO .

PiETER SELLERS •

9t;�tJDiN:E, LONGET
UM CO,NVIDADO BEM

/
' ,TRAPALHÃO

Censura até 14 anos.

I
I

Horárjo: 1�,00 - '20,,00 ....'_ 22,00
,

INl'ERLÚD10
Censura: 18 anos

, I

" _'

'INAUGURAÇÃO DrA II

,,'
COM A API�ESEN fAÇÃO DO FILME

1
I
I

I
i •

11 ,

',f
,\

,
I

BREVE

.' :;'.
1

-, li

\

Censura: 18 anos

,� �

:Em CoresCensura: ,18, anos, ,
"

/

CI�IE RltZ'

,
I

,

QUINTA

\ '

Horário: 17',00 '�.:_ 19,45
V�RNA LISI

JAMES FOX
','i,,"

,

\', C�NE, C,O&AL I,

:, ARABELL:A

,'" I,:,'

� P}1ÓXIMO LANÇAMENTO
I "

I JiE�iTLEMA!i'
,

.
,

�
\

I'

,

' '

� p�de ter em .sua
Agora voce "

< • ,r'c-aneco dos,
casa, o . -, , _

, lR\-C:AMP�OE$.�.,,:
Basta com'prar- u,ma

C:&.lOl em

"[RME� aCiDO!
\

E VOCÊ

,

É {\I'A QUALlOAO�,
GANHA iAMB M

E NAS' fACHJO,AOES \

�o PREÇO ". OLHA \
ELOS 'A�SUA ESC '.

MOO .'
_.

.

,SE -

,

', . .' ';10'
Apenas Cr$ 24, .

,

,

, entr,ada, com
mensais sem,

ço total \
o menor pre , ,

,'r>
, \ .

.

fi

RlINElA' CI'LOI
-

, /
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Ultimamente, está-se verificando em "á

dos lIlU'ljcí�ios catarineuscs a febre da cria

ção de escolas de nível superior, numa pro

liícraçâo que nos fornece duas questões du

m:úol' vulto a serem consideradas, A pri
mer-a d-Ias é a salutar conscientização das

comunidades para' O problema educacional,
embora, a forma pela qual esta esteja. oco r- ,

rendo mereça sérios reparos. A se�uHda é a

falta de infra-estrutura, em 'grande parte dos

casos, :1ara à manutenção e funcionamento

destas escolas.

Não resta' dÍlv'i�a c:ue é até CPI.'to 'pon-'
to elogiável o esfôrço que vêm' ell1l�rcend':n

.

00 certas comunidades catarinenses em c-
I --

levar o nível de cultura c inst: ução das no-

vas gerações. Aliás, esta deve ser a preocu

pação fundamental para tôdá e qualquer
i . ir iativa que tenha como objetivo conclu

sivo I) desenvolvimento c o progresso de

um �'ü"o. fl.. Educação, nêsse caso, deve 0-

hcd .cer a um programa que atenda às nc

crssidadcs regionais e possa proporcionar
aos profissionais de nível universitário um

mercado -dc trabalho �ue compense a dcdi

cação p_ue devotaram ao estudo durante os

longos a;1OS passados nos bancos acadêmi
mkos.

S:u,"!ta Catarina" sendo um Estado ca

re�ite, cm determinados aspectos, de pro-

de-obra especializada nos diversos setores

dêsse ramo. N� entanto :

e' [níclizmeutc não

é isto o «(UC estamos !)resenciaad? nesta, fa

se, quando vemos que certo cursos sype
dores �llC mal e mal vão sendo postos CII1

funcionamento aqui c ali - respeitadas as

honrosas exceções - não resistem à' fe
bril iiclinaçâo do hacharelísmo, abrindo as

portas de faculdades de interêsse secundá

rio para as necessidades estaduâis,

'-

Nurn 'de seus discursos mais r,ec2nte:_;,
o Presbente Garrastazu Médici o dirigi'l
espccialmente à juventude brasillCÍr:1

veemente apêlo, em lavor do retôri1o: a

aos· ver;tos d.e idéias, ilocivas, porventara
vindas de outros' clil'nas e de outras con

'I '

• cepções de vida que não as de' nossa ronna·
.

.
': ç.âo social. -';li: • c{erto q�e se assin:i, t}.,:S

medranl' périsamentos
talvez obedientes apre·

,\5 de frustração do esfôrç)

meiO\ juvenis,
desorientadr.)l"'·'

concebidos pj
nacional, nen� 3�sim tanto se gener'alizam
que ,não enCC __ cl'em, entre a maior part'3
do.s moços, a salutar' reação que é lic-i�o'
esperar dos bons exemplos familiares e da

carinhosa e atenta fiscalizàç,ão dos lare:;.

Daí, a razão de ser- do
.

apêlo presiden·

Cial, que não tel'á caído em campo safar0,
porque vem de alguém que assume,' na

presente hora, a posição de líder em meIO

à ord2l1ação das fôrças do civismo brasi·

"Ela deveu á mais oródig:a ii.atureza
dJtes fisi::;os alucinadores.- Er� alta, ma

jé'sto'sa de estatura e de admiráv.el harmo
nia e :,e"rfeição nas forma,s e contornos do
seu corno e formosa de rosto a obriQar

'

a

contemplação de todos; tinha no 'ar7dar e'
nos modos en!evadora graç,L; maraviJha-
va pe'a bclezfI".

'

Resistir-lhe, portanto, quem haveria
de') Ai da menos aquêle" que, pela própria
natureza do ofíci?, !,odia rogar-lhe as gra
ças com infinitas possibilidades de êxito -

ta .tas e' tã.o fundadas que as acabou co-'
lhendo, inobstante os ):lercalços ,enfrenta
d �s. Pu�iim.tnarmente, tratava-se de dàma
casada, Não tão bem casada, é precise que
�' subJi ,h�; que não tenpa ,sido sur)1reen-'
elida '..,elo es'�ôso "aos Dés de um fauna" _

a:1 me IaS .{ o' q�e co;'sta do bquérito'po
li"h! "I'ocpdido na ocasião. E nem tão per
feita l�as forInas que não trouxesse, à a�
tu a da co"a esquerda, as marcas com que
f.}ra cn"d:corada nesta ocorrência.

[\,ras o amor é cego. E a êJe se entre-

: "[GU, qllas� irracionalmente, o personagei:1
a quem-tocara, �)or 'herança ele berço, um

a'evantado papel elentro' da comunidade
f!:l1 rue vivia ._ na verdade, o mais alto ele

toel"s; C111 têrmos s�c,u�ares. A prir;cípio \
f�""m, rscanadelas furtivas, na calada da
r,('il". que nroQré'diral11 para tertulias ver

reni '�s, ev?,l;�lhd'') ra_t::1iclamcnte para con

v('�;::otrs renl\lNranc1tianos -- acabando poç,
ct�sa';qh;:: r'til:'f�,�)aj'atosas viflgens do:' fin1-c1e
S';�'lncl., ll";'1�:::ç\'(Js quais. !lOr sinal, indelC
v' "I�i'" nle ass\�ij�f.lada ��e�o fe,rrête ela His-
tó; i.a'1\ 'ela, 11,'Jill')! �ensual e chegada a

(lft1.'.i

ape
'10 Conselho Federal d€ Educação -ou nem

sequer têm seu fundamento autorizado por

aquêle órgão. Isto quer dizer que os jovens
que ali se formam, embora ao fim do cur

so' recebam o seu canudo de papel, não po
dem legalmente exercer a profissão nara 'a

-

\

qual bem ou mal foram preparados. Vêcm-
se frustrados 110S seus ideais, perdem di

nheiro c, -principalmente, preciosos anos

de "ida no cumprimenta de um cU!'s() qUQ
na prática os conduz a nada. E não havc- '

rão de ser os responsáveis nela criação dcs

S3S escolas nem aquêles, que estimulam a

sua proliferação que irão, hoje ou amanhã,
devolver a êsscs moços os anos que perde
ram Jl�S salas acadêmicas. O Conselho Fc-

.
deral de Educação ·s-.:gue normas austeras,

, Conto é preciso, para reconhecer e para au

?toÍ'izar o. Iuncíonamento. de determinados

"Cm·sos. }-;;stcs, -não .!lossuindo as condições
·�xigidas., não merecerão a aprovação ofi-

c�:JI� pois Ielizmcnte hoje, nêste Pa's, Ja E

ducação é tratada como um assunto real-,
mente sério., Embora, repetimos, sejamos
obrigados a reconhecer <!ue em muitos ca

sos há urna forte dose de idealismo c boa fé

, 7

te d::: acareá-las, quis fazê-IBs conviVer
Mais sinistro cio (lue isso: impunha-lhes
conflnarlmento, íl�[!ava-lhes saídas ,hOlÚO
S:lS;' imp�dia-Ihes estratégicas retiradas,. sub
fraia-Ihes quaisquer' persl1ectivas ele' atita-,
eles ligeiras c virís. Em sum.a: dava-lhes

tempo para digerir o fato conslllnaelo.
Desvario ou eS;_lerteza? A verdade � é

que d<:;pois disso conseguiu com que as ré
deas coüessem menos tensas, tirante cer

tas situações 'es!,eci?-is. Como naquEla em

que ordenou bvesti::,açõés enl torr,' do pa'
pitante tema de 'certas conversas, que cer

teiramente chegavam aos 'seus ouvidos:
obteve resultados altamente nositivcs, isto
é, irretorouivilmente '11ecrati;os, se obser
vados desde a sua cólocação no probbna.

Mas já aí a !,aixão não era a mesma,
d'O parte il J:1arte. Snl imculso inicial toma
ra velocida�le de cruzei�o, e se não era

com enfado que produzia na amante fi
lho sôbre filho, talvêz fôss� nela circu:ls
tância de que a !lreCiS3ria .m�nos deferir:
Do outro lado, se encontrava tranquilo rc

-hlgio, nela \entrevia tambim uma indepen
dência que não fôra '�dr êle proclamada,
mas pelos seus cuid:.tclos assegurada.

E a' confirmação de qlLe tal 'meteoro
já encontra'va desvanecimento ficou' pre
sente quando da morte da eS;:Jôsa. ViCIVO,
necessitando, suporte para a copios3 des

c�ndência oficial, declarou ao objeto de
tantos cuidados one l11ais amava ,sua rcpu
t"cão do que a ela. E des;_losou, como mw'

davam 85 regras d� sua estirpe, uma pi"in
cesa real.

Esti�e falando'ele D .. Pedro I e de Do
miti' a de Castro, Marquesa de' Santos.

mancebias, iqt,fressava a !.")rêsa elo: escol,
fulnlinaela -'-leia mais violenta paixão; a êle
homem triste e !'resullíielamente não-feliz
no recesso elo lar, empolgava a descoberta,'
tardia dos horizontes que se, lhe iam d(�s-'

vendando, enfeixados nesta soma podemsa
de nequenos nrazeres com que a s:.:ita uni
versal do amor costuma gratifi;:ar os seus'

, adeptos.
_ Coagido pe:o coração, e, seja licito

SUPÔT, outro tanto nela a�vo de seus ane

los, êste personage�l cometeu impruc1Sn
eias eli:rnas ele um estudante em ferias, cOm

a desprcocu.'.J3ção irres!_lonsável de \ uma

tartaruga. -Preliminarmente, ousou infrill

fir duas regras basilares nara quem se e:l

trega ao elôce, põsto que -perigoso, enú�te�
f'imento: marcava apontamentos 20m SI1'�
eleita usando c3_:1richados bilhetes, onde
sua letra ovalada ardia ele eles']') a cada

parágrafo; e; na �lrimeira oportunidade,
deixou-se surpreender pela inoportuna pre
sença 'da mai,s viva testemunha que tal el1-

rêdo pede oferecer: lima gravidêz.
De tão estouvado amante, a!,ós ditos

feitos, nada -,-)oderia causar espanto. Cem
a nossível exceção d� a9resentar uma a ou

tra·, ali seja,' a de fazer, encarar pela mãe
de sua _:1t"Ole a fi':l�a elo seu ardor, nada
mais era iustamentei:leSTlerado. Pois foi

precisamente cssa a prov� :�orri que eleci
diu si"!,Ldar, de certa f�ita, a arrollbós do:
Ciumeira qu::: a exigente dama lh,::: repre
scntara.

A ocaSiao escolhida, foi a de" uma

viagem à Bahia; o sitio elo encontm, o pas
sadiço de elegante embarcação na qual se

-

consumaria a rota. ,Quer dizer: não bastaa-

24M:r.
....
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Marcílio Medeiros filho.
, ,

O AGENTE SECRETO
Ganhei no Natal passado uma pasta estilo 007, Trata-se, sem dúvida.

.
alguma, de uma bela pasta. Aliás, desconfio que, com ela, já não sou 'o
mesmo pai" quando a trago' dependurada pela mão fico com ares indeci-
..," • f

rráveís de dinâmico homem de negócios ou de executivo de uma graflde
en-prêsa, coisas que absolutamente não sou, pobre e honrado profissio
nal do intelecto. Hão certamente de pensar os que me vêem carregando
minha pasta: "O que haverá ali dentro"? Pois eu lhes respondo; sem pe

jo ou orgulho, que ali nada mais há que alguns 'papéis de pouca impor
tància petições, uma ou outra crônica que ,trago para aqui ser publicada,
sem falar nos meus poemas sem brilho que não tive a audácia de lhes

mostrar e que por certo jamais serão impressos. E é só.

Bem, há alguma coisa a mais. Em caráter estritamente confidencial,
passo a relatar, levando em consideração a confiança que meus leitores

me merecem. Rogo-lhes ::ni'ém, que não espalhem a -notícia, sob risco de

dev'assar em ao grande público tumula.r segrêdo e obstruírem a ação eficaz

de um agente da lei, pois é isto b que sbU secretamente quando saio P2-

las ruas empunhando minha pasta 007. '

Eis, pois, a revelação:

'.11 Sete 'chaves fecham minha pasta e cem ela seus mistérios. Na apn-

rência, trata-se de uma pasta inocente e inofensiva, iguais a tantas, que

I·
existem por aí. Para abri-la, porém, é preciso passar 'por sete cadeados

e, depois dêles, girar o disco final, para o qual há um, segrêdn que muda

�. todos os dias. Aberta a pasta - oh, decepcãc! - sÓ os Papéjs de que já

II lhes falei. Ninguém percebe que na pasta há fundo falso � justamente por

,l :11 detrás dêssé fundo se escondem as mais temíveis armas -de defesa e ata

cue de eclif\caçào e de destruição, de vida e de morte. Ali se encontra,
, I desde a pllula anti-concepcional até uma mmltiomba-H, nas suas do-

bras estão escondidas mortais setas de aço envenenadas, cápsulas d,� cia

nureto, fuzis desmontáveis. pistolas automáticas, adagas sangrentas, E;.fi

padas, ',canivetes. uísque, gêlo e balde (sem água, por' favor), tudo, enr.m, .1,que s'e possa imaginal: pua que um 'intim�rato agente seéreto' ,pé1ssa levar,

:u���,o ��s l:��:�:�. que lhe são conf�adas em qualquer part'2 do planeta e,

'IISejíJ, em terr;l, IT_1ar 'Ou ar,. j�maiS minha
�

p'asta ,me �eixal:� l�al, .. �ois '

e:s que de dentro dela !'odere� s.altar'astro�auta ou hOm€l:I�;.a, lesc,J.V!n- \
d'O-me ainda no seu cc l1partJmento cle dIsfarces, a posslblJ.idada (,e me f
transformar �rn sorridET:te norte-,aml"ricano de cabelos à es:)ov:nln, em

Inltruculento bolchevique d� feições e olhar sinistros, ou um P3.cato brasilei-"

ro,- envergando a camiú, d::>' Flamengo. Sim" por que minha pasta é fô- I
�to! Numa ráp:da metan: orfose, basta eu guerer que me transformo num::
"pão", galá irresistível que rouba os segrêdos de l\�ata-IIari ·é dilacera '.

com violência amoroSa c) corações de pedra das agentes secretas inimigas,

cohq�ljstando-!hes a pai :ão' e induzindo-as à traição das stjas causas fc

'ras- da-lei. O mais vil f solerte inimigo da justiça, a mais hedicnda e pe

çonhenta rúegera, do ma , todjs, tedos sucumbem às �E'madêlhas e aos !pro·

dígics da minha pasta C )7.
.

'

E é para, a pasla'qv � agora/vão esta, 111a·!- tm,çaclas linlutS, :3 ...ar..l:nho
do' jornal. Saio rápido c: � cr..·de estou e iÍlgl'E:sso' no (meu t"nque bllmlaC:J

1

.

que, aparentemente, lU' 'a mais é que frágil V,olkswag€ll, 'protegendo dê
todcs os riscos minha oasta 007. Nenhum inimigo a tocará e n2nhum

.

agc-nte do ma:l ousará r lUbá-Ia� Tranquilizem-se todas,� pois ela está E111

bóas mãos, ora se' não.

DARRA LIMPA

O Govcnador Ivo Silveira
vem tendo un-:ca cond\1ta cxetTIplar
para com o seu sucessor, Sr. Co
lombo Sa!les, 'no que diz respeito
aos ríegócios administrativos .do.
Estado. Várias. das obras em an

dalllcntJ - que, _:lor sinal, não são
.

poucas - .estão tendo o. seu rit
m� qe trabalho ac��ei'ado, a fim
de que o futuro Governador njio
receba "l::!eranças" dêsse gênero
do atual. Apenas duaa realiz'lções
ele obras :;úblicas de .vulto inicia

das nêste Govêrno ficarão para o

próxirr.o: a ::}onte e o estádio. Mas
isto porque uma série de contra

tempos impediu �ue o seu início
se desse no :--razo previsto, co'mo
efetivamente c;?sej,avà' o Sr. Ivo

Silveira.
'

No que se refere [1,'3 dívidas do I
Po"êrno, o atual Governador tam� I ,

,11::,m deseja - e Está trabalhando

.para isto, ...:.,_ deixar a ",nl'ra ]im-
,

pa" -"ara o seu, sucessor, s6 p8r-
maneu:n(:lo aqudas cujos CQn�l'a
tos s�_ projetam para uin ou .dois
:>n'ns fnluros,
03 CANDIDATOS

Prlos: rlemrnto.'3 cle que d;s-
,

, /

p"e estA. coluna súbre as carídjd3.-
. t11ras S�l Anil'l e ': l J\.IlDE às CI8:
ci5cs p::nlamfntares de 15 da no- I
vembro, fif!iuam ''tn3.;; relações p;'e
I 'rl1Jnfl.rES de ..-anibo'; os Partidos
·nClTIrs flue em ab?Jluto oorres- I
ponde!"'."l à fxpectath:a do) eleitor I
s�'n"'lto. 8,1:::-1']""':;; dêlfS 111e81110 ch�

gano.o a despertar o senti
mmto d� lástima ln C'ã'lE;ão pú
blica m3Js Esclarecida.

- A pa r de ilustres e honrado:; InGmes cU,i a pjeiçã o só teJ1�: � a

fnaltp�f'r e' d',:,'nifirar 8. plllí.t'r.a
r'l,t1r'llrJ1S"'. '1l'qr,�('rm autr(1S que
d.··vrl"<I'" "�"f1r3]"lr""r :n ]'rl."'r"1-
C;,,', :'lrt-'dá:";1_'; '"1�lo seu simples
r'iFncir·nar. I� de �r c�perr�r \�ue. na

lVlnL da. rl8.boraci::.o eh relaç.ão
oficial dos candldatos" 03 Parti
dos fa�anl uma tri.árcem i:t' altura

.

-,

de ['rau de polit:z3.ção e:o nJSSO i \i.
povo.' � r

__ 'f·",-,�."
--_...":'�riUIi"'_""_"'''''''''''' ''''''IIi!-�",n",)SS1'''''''''''�.-,..)":!*' 'tIH.- 7 'õ a!IU_Jta��

.

AS PERDAS

Enquanto isto, importantes sornas de

recursos (llll� os orçamentos de algumas
Prefeituras Municipais'destinam à' Educa

ção s50 ca-ra.izadus �ara estas faculdades

de eficiência dux idosa, !HC!�Idicando o eu

sino primário que deveria merecer o iate

rêsse priOi!tário das municipalidades. Em

. consequência,' sobrecarrega o Estado <Iue,'

para sunrir as deficiências destas Prefeitu

ras no que diz, respeito ao ensino primárlo,
sente-se obrigado a usa!' de verbas orcamen

\
.,

t'
.

d
.

I' d
' "darras que �10 erram ser me no!' cstina as

se sua anlicação S'� (li:-igisse ao ensino mé

dió. As faculdades cstâo _:,nra o setor educa

cional de algumas Prefeituras como os cha-

farizes' e as fontes luminosas estão para o na criação <J� faculdades municioais, por
setor d(� obras !1úblkas de outl'l1s. 'Ollt;�o IJdú não! podemos; IlOS fintar ao _de-

Mas o problema prindpal das hcuI- ,'el' de rpanifestal' nos.sas s5das ajlrecnsõ�s
dadcs de que af!:ui tratamos _:_ al�111 de in(I- para com o destino de centenas de joveu's

fissionnis de nível técnico, !]odeda dispor ' meros out·os que reahmnte .e�istem � é que frc<luentam, ou irão frequ�nfar aI-

eh cursos d�stiI1a!ios à formação de �l1ão- (lu_c as ll1,:,smas ou mio são rcc�nhecidas pc- �UJllllS delas� Para que? P:ra nada.

O'um' senso e�'c'ivismô�"
�.-:-�-

, L" \ "

\

ou moç'o. O ent;]siasmo duma mocidadp,

honestamente intencionada, terá sempre a

moderá-lo, nos eventuais'. excessos, a e::p,�·
riência dos .mais antigos, que também j.;1

confiança nas novas' . clir�trizes nacion�is.- leiro, para a reconstruç§.o ela Pátria. foram jov'ens e sujeitos aos mesmos arreb'.j.-

A palavra do Chefe Ela Nação se 'reve::.t,\ C.onvém que não ..
· se deixe pass,:)."', tamentos e imprudências. A função dos

em tais ocasiões, de incontestável:- aut.cr.i- portanto, sem a 'repercussão que merece ii.
.

'líeleres entraria nisso muito a propósito z

daele, porque reflete o bom ânimo e disp,)- adver,tência sorena do Presidente da R'�P\i· ter.ia o mérito de garantir: equilibri:J to)

sição em que se' encontra o Govêrno 0.:1, blica às gerações nõvas, do Bra�il, de cL'ja unidade ao esfôrço, cqmum, que se de,sej:-t
República para reconduzir o país às lin�lU::; . sadia formaçãO" espirit.,ual fica dependend,) mobiÍizado em tôn;lO dos verdadeiros lrl,i.'-

de sua eVQlução histórica, dentro ,dos' pr!n- 'o,\f{itlÍro do país.' O riquíssimo patrimôni,o rêsses d� sociejade' e da :pátria.

,cípios e{ue lhe fUndameritaram a' inde:_)8.'1- moral e material que terão de recsber dos Eis por que a exortação 'feita pelo
clênçia e a ,orgm1izaç§;0 del;nocirát;iéa e'; com : vf,!lhOs os' novos responsáveis pela' pereni· . 'Presidente 'Emílio Garrastazu· Médici à

'"' .' ,�"tieiPa(;,ãQ da.·;j�v:�nt�de . .J:' ,;·f.::;� .t�:�!�0::f��a.fd�·:�l1is�t9r:ica do Brasil ju!:\tifica ,� �e�p,8lL� '�,_. :r>.�Úl?5i��de ��asüeira é p�ç�.qú: nã�" .?e·!en,t
&. Na verdadei"às ir11€nsa:s reservas ele "com ·qué, sém que isso implique estado· 1·

perçler-se na vulgaridaUe dos, prOnUl"lc:a·

energ:ias dU111a mocidade que traz consi;;o nament.Q no passad.o, procurem a assisr.6n· mentos sem maior influência e prestigio,
tão ra::ijosas esperanças, ligadas aos desU- cia dos !pais vividos e provados. A estúj_)ld:1 mas sim teria de estar presente semp,',] a

nos do 'pais, i1ão podem ser :abandónaqas insinuação de que os jovens de hoje I átenção de. todos,' como a, indicaçãO ele;

tenhal]1 apenas recebido dos antigos Uj�Cl rumos na ,incerteza desta encnlzill1aeb

herança de' embaraços I.e confusões 11ii,) j-�istórica,. que' se depara às geraçõe,s _uow.s

pode ser levada' a sério senão pelos que e perplexas.
de�p,Tezem tôda uma evolução feita de ,O paí,s necessita nem somente ·de q\;2

saérifíc.ios e dedicações, alw11 das cL�i> ,se 1l1e removam os obstáculos materi8:.3

qúistas que a atualidade desfruta em bem ao seu desenvolvimento,' nid também de

estar, confôrto e sabedoria. que se aclarem as trilh,as d.8 seus destinos

Em síntese, a obra de reconstruçãl) e espirituais, em harmonia com as peculiu'ri-
prOp�lsãQ do país, que o liberte do 5:1,1];' },,'&;.des de seu crescimento", de. sua vida

desenvolvimento e lhe assegure mai� .el(rf.�<�i::1 interna e de '. sua própria originalidade
• · ... r";.:� r;.�� N .

posição no concêrto das nações, civi1'f2'aarr;, étnic.;1.
não prescinde do· trabalho de 'nenl1utü O apêlo presidencial l'epreserita, pOi>i,
brasileiro de bom senso e ?�vismO, �..·�,Jl�

.. ·".·.�,el.l.l()�&.': \,,'.'.,. ;:" Uhl' c§lt}.>Yite ;.l:I;�-"Pbservação dessas realfdadc:l.
.. �'" l..,." lt' ,,��.; ��'" ��'.,. ��,.' ; �. ,!C. .;;.� : �Jr ��� !..:

"

J' �
. ,"" \'* it r ;��. c" t.f

,.

Guslavo. Neves"

Um ,grande' amor
----------�--�----------------------------------------'-----------------------�,------_.------------�--�------------�-----

Um Deputado da f,-�ena, em

p:lcicnte p8squisa, clCU-;2 ao tra
,

ba:lry_o dê ver;ficar" di 1966 p:ll"a
('/' ,

, �,
.

cá, o número cl.:: moçó(cs de p,e-
sal' apreSentados ao ::}IE nál'io, por
falecimento ds eleitorei r_::s seus

par2s. Com isto, evid, ntEmEnte,
queria pi:ovar quantos ;.ôleitçrcs a

menos teria nas eleições de., 15 de

novembro .este ou aquê�e compa':'
nheiro de legislatura, já que a dis

puta .')01' uma vaga no Legislativo
Estadual será das mais acinadas

e tud:l conta.
, Segundo' os cálculos do par

_lamentar em Questão, quem
I
per

dell mais eléitores foi o Deputado
Celso Ivan da Costa, qU,e propôs
à Casa o envio de cerca de 150 te

legramas de condolências. Por

tanto, 150 eleitores a mencs, ga-'
nhando Estourado- dhs- -,dem.ais .

Deputad:Js." O segundo lugar. per
dendo 'fco coube ao Sr. WaJdir

, "

I.
Buzato e 'o terce�1'o, em regl�lar
posição, ao Sr. Hélin C�lrneiro. De-'
pois, !leIa ordem, seguem-se o:;

'Ir Deputados Fern2.nd:J Bastos e Nel-

son PE'drini, em pro�lorção mais.

'1, reduzida, ,mas CiJue nem pôr isso

deixaranf de! sofrer, defecções que,
no f.uturo,' !,oderão pesar na bCL-

lança.
r

FOLCLORE.

O .iornalisL::t e fuklorista Do

ra1écio Soares, de O :ESTADO, reu
niu E'J11 um yolume de aprOXilD:1-
d:ll11f:nte 100 pá-::·;nas. Ul;ra série ele

artigos publicados nê:;te jornal,
.

v�lume êste que dentre das pró-,
xin1QS dIas começará R ser corr:

pGsto nas oficinas gl'áfic'13 da Im

prqúa Oficial do Estadc, com 'Ed>

çãJ custeaçJ'l :'810 autcr,

DOl'alécio Soares reescrsveu

OS 2.1't!::08. adaptand:-c; pJra o

conjunto rh obra a S2r impressa, \

Enriquecfndo-os a'nd:l 11ais C0p.1
farto matfrial colh' do � .qui e ali,
nos fau tásticos e f tscinan.tes

meandrJS do folclol'@ c tarlnense,
Antes que me esqueç8, ,qni

\

vai o

titulo do livro: "Aspect s ct:J F'o)
rlore Cabrinense". A. o.jJa. é de
A1d'J Beck,
CINEMA NO SUL

f,o que tudo indlr t, o ciclo
dos filmps de can?,aço ! 'J111!?ça a

dar lU�'ar a ôutro tema, 'gualmpp
te inspirado na violênc:1, tendo
'como _:lalro as lutas É.r .ws OCOI'

r:das no Sul do" Pais.

S!lv;o Ilaek, que 'cabo1\ d�

f.i)m�H "A Guprra dos P lados" no

interior catarinrl1sP, ba' ea'':'") 'no
rr:Í113nce do escritor Ia,,' :Ú"1O ,G1.Ji
do W:Jmg,' ,Sa,ssi "Gcraç'Io do De

serto", que' per sua vez aborda o

tfma dl Camp'lllln do Conte,�ta-l "

dô. informa fjue já existem dois i I
pro�lutores. l"l11 do R'o e outro de II' ,

São Paulo. que estão se

l1lrfP:ll'anl-
�do para filmar em nosso' Estad:l

I
<!'

aquela aventura épica seguindo o I' I I

que sôbl'e ela nos legaram os h1s- I

tCll'inclcres. . J!
De minha p:1rt", estou alJOS-j,:

tando que, m:ús dia 111€nOS dia,
algum. �lTDdutor·tErá a fe,liz lem

brança de realizar um filme �6-
bre a Gl!erra dm F:lrrapos e ou

tro sôbre Anita Gari)Jaldi. Aguar
dEm e verão.
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CllDdomí�ios
dflspertam
in terêsse
o florianopolitano já começou a

mar festar uma acentuada preíe
rénc.u pela fixação de residência'

etn condominios. /;�: empresas

ilUl ilüirias da Ct pítal vêm

der; mstrando preoci .pação em

ore. .cer prpjetos de apartamentos
'. 111al"; atualizados, pois os compra

doreS de imóveis, notadamente ele

&� lamentos, situam-se na faixa

'·c1.cl .. bem mais atendidos", em

têrr. os de opções' e do qualidade.
O . Pre�idente: do . S: ndícato do;

Cor atores de Imóveis de .Santa
oat. rina, Sr, Adrnar

abo dando o problema
Gonzaga,
declarou

que vsncida . a prime .ra 'barr2ir,1,

que era a inibição do.: comprado
res JC'la mudança de casas térreas

par: apartamentos, 'a preocupa

çáo dos construtores que .era
von. da apenas para d: talnes inter

nos quando os apelos- deviam ser

toa: ,'colocados no interior elos ,

api_ ;amentos, passôu ,'� ser olhac�a

ell� ;ôl'mos de nwiü laUzação él'J

""_ esp. ;0, aproveiça'ndo áreas,' saIu·

Ç?l ciecorativas e, pr .. icipalmeLtt',
ç;il. e1ação ao aspecto extErno .elC::;

edL �ios".

'/e10u ainda o Sr. Aduia"

Cc aga que � 1-::05" p: iximos djd�
sé: lança:do na Capitr o' pl:imeir,)
éd
dr

_i,r,

�io com dois elevai ;)res soci?i::;,
:·in e outms', J.etaÍhes· de

:.nte - salão de lfstas, 'pIay·
gl'l :1d cober:to, garag :15 s'ubtenâ·

'ne pisos de parquet revestlmeá.
to n mármi:ire � qu foram pr'.'-

.os em funç,ão ·la exigê�ei::t
elc

.

:ercac10,

A vcr:iade, COl :luiu o Sr.

·Ac ar Conzaga, é ql mora.r €m

ap \nmento� já não é privilég:.:)
de :ma minoria de alta' renda.

Pc lnto, essa mine .\a, passa a

ex . r apartamentos de projetcs
nc . 8S, requintados, luxuosos.8

dr ":re1110 bom gõstc E, logo elil

se. 'da; tôda a classe nédia pn:is'1

TE(

jet

a zer as mesmas c igências: F:

s' estão sendo ate ididos pOla.;
�entes ofertas (jue têm se' :eri·
o no mercildg ir obiliário ela

tal. /

8:(1

fie
.'

• """J,. ',0....:...0;... •
'.' .), 't-�. , ....,

Depu'tado pede redução
I' •

de' paula para Suinos
)

. :;,.,

..

• I,

9 Deputado Nelson Pedrini ro

quereu ontem" na ASSembléia Le

gislatíva a expedição de mensa

gem telegráfica ao Chefe .do Exc

cutívo estadual, formulando, apê
lo' para que seja determinado ;'1

Secretaria da Fazenda a. redução
da pauta de exportação do suino.
em pé, de Cr$ 1,80 para Cr$ 1,:Jt)
por quilograma. Argumentou o

parlamentar que os suinocultores

catarinenses estilo sendo grande
mente prejudicados com a paut.i

. de €xportaç[to rixada recentemente

pela Secretaria' da Fazenda, uma
-,

vez que os frigoríficos de Santa.

Catarina; que no início elo ano pu

pavarn a Cr$ 1,20 OH Cr$ 1,30 o qui
lo co 'porco vivo, passaram agora

a pagar apenas ,Cr$ 1,10, Desta
forma, o suinocultor fica onerado

pelei -Impcsto de Circulação da

Mel cadorias em bases superiores a

relanva ao preço pelo qual real-

mente vende o seu, produto, :li: o

seguinte, na integra,. o despacho a

ser 'Endereçado pela. Mesa da At;·

sembléia .ao Cc vernadcr Ivo Silo

.veíra: "Assembl ·;.�a . Legislativa vg
acolhendo proj usição Deputado
Nelson Pedrini vg apela Vossên

cía sentido determinar a Secreta·
'ria ela Fazenda que proceda 1\:'

dução da pauta de exportação sui

nos em pé vg que atualmente é

de Cr$ 1,80, para o-s 1,20 vg -le

vando em consi Jeração quo Irigo
rirícos catarinen: es pa&-am Cr$ 1,W
prazo sessenta dias' et Em S8,0

Paulo suinocultor vende produto
base c-s: 1,20 vg recebendo a vis

ta pt Outra fp.:ma vg safra foi

muito grande et suinocultores nua

conseguem. dar vazão vg acarretan
do sérios preju.zos aquela classe

proúutdres 'pt ".;enciosai:nente v!,

Deputado Pedre: Colin vg, Prcsi
dente" ..

Classe mé,dica liilalisa
da previl�ência

,O- pre!?ider.to (li), ASsociação C.�:
tarinense de Me;iicina . .infol'mou

qUe a entida.'l3,'divulgará nos pró
xlinos diàs à cla,,;,e '., méd�ca 1 de tu .

do o 'Estado 05.. resultados a qU8
'chegou a as�eTtlbléiâ geral' e:Xtraoi·
dinária dos o.elegados o.a AClVI 1'0;1'
lizada domir�o nesta Capital:

,

A reurJão cor,tou cOm a parti·
cipação de rr.êelicos de tôdas as lE

giões catarirtC'ns:.-:)� quand.o, foram

deuatidas as normas
.

err!anada1
do Depart"m::mto Nacional da
Prev:idência Social que têm por

...
,a ussistênçl:].

�."

médica
.

da�la at .vés dos hopit?l:J
do Govêmo,

,

T2.mJ:iéril' fói' :1 anali:;adas a"

restrições imp tas
.

em alguma:;
agênCias do 'int, .01' do Estado ['e·
la atual coordl J.ção de assistên·

cia médica do �PS. .-"

.l
,

Na turde cl� ( tem os cl1rigentcõ
da Associação ( ;tarinense de �Vle·
dicina examinar n detidalperlt'e a:,;

proposições apl vados, eiabornc.
do um docume.:o com a sinte.;;�
elos assuntos p, "a distribui·lo :D;

médiGQ,s associ<. qs,

'1-'

,_.- -.- -_ -_._- --_.�---- _.....!...._ .•--_._---

1 ......[-.
,\
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·llrO·KM'! I OS VENCEDORES DO

ti,cnTARINÃO-10" SÁBADO
,

' ,

i

8�.Oi2
�41.850
!3fi.,31

3 Televisor JS

86.010
24.848

.

.::� ro�Ql ,;J"·,,E 1:�'i.iJ

( "CATARINAO-701l CUI�IPIE O" QUE PROMETE.
I A MUITO MAIS PIUJbtas, POR MUITO MENOS!

3 Vol1tSwag'ens � 3

86.011
24.'849 I,

58.730

'ar apenas. I i. CRUZEIROS MEH;S;, ',1;'; . VQ�S concorre plU' semana

Refrigerado, as e 3 Televisores c �ím�� a um CORCEL' no fim ,do It

,isso, �. apre de,!udo sôbre Q Fu��t
1, seus clubl <: e Sil a gente.

.

São �
re a'maior p ixüo do·Brasil.
,E VOCÊ All�DA IfAO ESTitPAi: HikiPl�NDO.DO "CATiÜUN��

ENTRE' AGORA 1.; lflARQUE O SEU j GOL!
fma edição; J1'EIVAMIR PINHEIlHJ I iEdUôra, PubHcidu de, Vend,

'J , .

COI a clmnceia da Feder ;,,��io Calarinense de' Fulebol.
Es(; dlório Cenlral Rua Deodoro, 18, - 30 andar. '-

,

."

L �,

" ,

I
I

-

ta 3·Volks,
is .. E além
sua láli·'
úleis sôc

L .� S,í�.lui;a Catarina, sua hish1f "

'li')�:umes reple!os de �ni\)nJlaç( �

·,70"

,
.

'..

.

Para ganharI V� precisa eslar em dia cal! suas pres-

aIENeL lO: I�ç.ões. Pague na �êde Bancária autorizaí 1. a presta·
.

'

.
ça� na � e b®a sorfe!

...1 ;':!--;;';;�;""?-E�""'�;��� "�;;;:i:':.�&iY����"""'�i�'.7';'íS��;;;�jffi""';;Õ:'o;��:�!Of,;;�i�

Exportação
de soja' bate
recorde
Seis mil toneladas ele soja serüo

exportadas durante êste mO:3

através do pôrto de São Francisco

-do Sul. A informação é de f0\1[8

daquele município, acrescentando

que o produto já' está depositado
no armazém da Cibrazém, aguar
dando o embarque.
Essa exportação; segunelo o l1i0S

�no informante, trará grandes
benefícios ,para a economia ele

Santa Catarina.

Cooperativa
recehe
financiamento
.0 sr.' Francisco· Grillo, assiÍlou

ontem, cru nome do Brd8'i con�:'a·

to ds financiamento com a COOi,q·
rütiva Agropecuária do Jacinto lV�u

chudo Ltda., no valor ele Ci'�/ ....

180.000,00.
O c�'éditJ ciestir::.a·sc à corisl-.rn·

cão ele um armazém com capaci

dade para 50.000 sa�os, de un; 'to;:]'
gcnho de arroz com capacidade de

beri-eficiamento o.e '18 sacos p:::r�
hora. l\lé,ll disso, o

.

financiamento

atenderá a 170 agricultorcs assocl<:.:

�los da cooVeÍ'ativa,' que terão me

lhores condições de comercializlk.

ção .de suas f�turas saíras acrfi·
.0

Ã ttSSinatui'u �'do· cont�'àto es�:i

vermn presentes reinesentantes eh
I .

Acaresc/e Diretoria ela Organização
da Proclúção c da SEcretaria da

Agricultura, órgãos rcsponsáve.: J
pela' orie�ltação da cooperativa.

IgriceUores
organizam
sindicatos .. ,

Contando com o as,sessoramm1•
to àa Federação dos Trabalhado·

res na AgriCUltura; foram recente�
l11El1tc organizados dois sindicat.os

da classe, nos MunicJpios de Cam·

po Alegre e Piçarras. " ,

Segundo infon110u' o sr, Zacha·

rias Schmidt, p:-esidente da Fr-·
/

tansc, C0111' a organização dêsSQ::;

sindicatos, eleva·se a 58 o nl<mc'··,
ro de entidades filiadas àqu21(1
FEderação. Disse ainda à seu pre
sidcnte que.a Fetassc tem dispmí-

.' didO todo o esfôl"ço, no senticlo

de promover uma continua ovo·

luçuo no desempenho dos sindicH'

tos' dos trabalhaclOl'es. rLuais' CH·

tarinense's, nos- .seus aspectos' P.J·
litiços, econômicos e, sociais,

III
• r

._ ·C· •

."..

====�!fItI!!SEZ!S!!bt!i'i.W1e:e:·2!ii4.
-

Seminário
de música
começa dia 18
o II Seminárici -Gaturinensc cl(;

Mü�jcu será realizado na' cidall"
elc Blumenau, no /período de U) ele

j1;.Jto a � ele agôsto, tendq por l'l
cal D. Sociedad3 Carlos Gomes. ?<�.

ralolamente se desenrolarão os

cursqs de Iniciaç'io Musical,' Re·

gência, Coral c In:otrull1ento.
AUDIO·VISUAL

As ü13crições para . o Curso c\"

,OrimtaçfLo, Método Auelio·Visllill,
cm regimo i:::1tensivo, especial par�!

'

proj_essôrm:; ain::ia estão
-

aber�D.s

ln Livraria Ac",dêmica, à rU:1 Vi·

tor Meitelles, 28, térrEO. p cU:-SJ

seri ministrai') em depel1clêncl.,
.da ex·Faculdadu, de Filosofia, Cle'E'

cim: e LetraG da Universidade I"c·

derrrl de Santa 'Catarina, no perü�
elo cl'o 13 a 17 elêste mês, senc].J

cobrada; nO ato da matríeula, uma
taxa do ce111 cruzeiros.
BôLSAS DE ESTUDO

A Laspau estii ofer2cendo b51.
sas de, cstuçlo para por�'.."'5.ore,s d'l
nível universitário .•A informação

1

é do Departamento de Extens3,o

Cultural da Universidade Fed'3J'al

ele S"mta Catarina que comunic't

f;starem os primeiros exàmes (].3

candidatos às bôlsas marcaelos pa·
ra o J?róximo dia 22. In!:\truções
complementares pOderã') ser obi-.i'·

das pelos i:1teressados' no DepDl"
tamento de Extensão Cultural d(\

.

�

UPSC.

.wJ�e $

DIPROHAL
Rua Felipe Sehmídt, 60 - Fone 20-51

, DEPARTAMENTOS DE CARUOS ÚSADOS
Rural 4x2. - Azul c/Branco .' , ano 1969

RU'J:al 4x2 - Verde o/Branco .. , ,., .. ,........ ano 1968

Rural 4x2 - Marron ,' ,...... ano 1964

Pick-up 4x4 - Azul , �
, . . . . . . .. ano 1968

DKW Vemaguets - Azul , ;... ano 1967

D,KW Vemaguete - Cinza,
.(,

.. . ,"" . . . .. ano 1967

Aéro Vermelho/Branco , .. , .. , , ., ano 1963

'Aél'o Azul . " " >,,, .: !. "',, .. " ano 1964

Aéro Prêto/Jóia , , . , ó ••• , •• ano 1965

Aéro Marron c/Branco .. "
, , .. ano 1965

Simca Emisul Creme/Prêto ., , ,..... ano 1966

Volkswagen Branco , , .. , . ' , , , ,. ano 1968

1969

1968
Volkswagen Vermelho ., .•.......... , ,..........

ano

"I' . �ombi LUXO_ "'........ ano

U-_.�....... __ �* &L

.• _ .......-.

rm

,-
_.-

.

��lIawa &&

'.11.. .

\ JENI,IROBA ,AUTOMÓ�VEIS
Op:J.la (lI cil. luxo) ., : '� , 69

Opala (6 cil , luxo) "
, , . .Ó: • •• 69

Corcel (4 p/stand)' t. ,
, . .. . . . • • . .• 70

.... ' '),.,',.,
, . 7Ó ox

fi9 i
'70'
Gá·'!.'
\ 66
69
63

. Volkswagen .

. Corcel (cupê
iV6.l1{swagen:
"V�;íksw�gen\'

luxo) , .. ,
, .

I
, �.

1
-.

� _'

., , ', .. , , .

.
,

••• � i
••••••••., , •• '.:••• , , ••• ,\ •••• c:�. ': .,'� : ••••• :. 10 •

"Volkswagen (v/côrés) "., .. ,.: , ,

Volkswagen (4 pjstand) ,
, , ..

Gordini •• ", •• , .,."".,., •• , 0'0' •••• ': •••••• °.°.

'Aero
Aero

• '. \' • : •• " •• , ,' •••. i'·' •• , ... , � •••. ' '. . , .•• , , • , ..•.•. ", ••..

,
.

64
... , , , , ,' , , .. , �' , , .

Aero , , , , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65

Itan1araty , , , , . . . . . . . . . . . . .. 66

DKW (belcar) '.'
, , .' 67,

.

DKW (vemaguet) ! : 67

Chevrolet , , , .' ' . . . . .. 56

Emisul . , : , , :: , , . . . . .. . . . . .. 66

Simca : .. ; .. '-. , , .. '. , , '. , , . , . .. 64

Oldsl110hille , , 62

.�
.

Lal?-ChàS.
a 'Turbina (.modêlO) .. ,., .. , :...............

70-
.

.

Financiamehto até 2� ou 30 meses. '.
.

Rua Almirante Lamego, i70 - Fonê: 2952 - Florianópolis - S. ç.:
.�_-"",,-.--. �--_.' 41

I

V·EítULOS S/A
-- Dispõe para prónta entrega �

CAMINI-IõES lJSADOS ,

'

.

Furo ..........•.... _ 1947 - 't959 - 1962 - 1963
,Ford Diesel. . � : ....•.... � _ : .. ; .;.•• ':,,1963
',Ford' .. � , ..•. ; .'

'

'.' .; •• , .•.. F�3.50
� Chevrolet , ,............. 1950

I.
Dóis caminhões com tanques para' transporte de combustível.
Estudamos financiamentos 1

I .

-

L_.
�";'.Q.lJia�u �iíili m&lAA!iiSiÂfiLtL

\
-

Tel.30-U
- .,.
.• ..J \w_.

rF'�"���������--.���§§����.�...__·"'......... l'f:
� I ,,;

nl
�.

ÁUTOrvlÓVEIS S�per Ford Caçamba .

Ford F-600 ,

.,65 Ford F-600 .Kombi

Financiamento até 30 meses

l\-1EYER VEíCULOS LTDA.
Rua Fulvio Aducci, 397

Fones 6393 � 6389 - Estreito

·IlEVENDE;D�'R AUTORIZADO
l"

RUd Francisco Tolenfino n; 14

(AO iado, do Expresso Florianópolis)
J ,

Aos Domülgos. - Prat�s Diversos

As 2s. feiras - Dobradinha à Portugueza
As 3s. feiras --- Bacalhau à Comes de Sá .

I ,
'

As 'Is. foiras - Arroz de Braga
As 5s. feiras - Bacalhau à Portugueza
As Gs. feiras - �/Iocot6 com Feijúo Bnmt;o

Aos sabados - Feijoada à Erapilelra
Serviço a LA CAnTE

Todos os aias'a partir das 10 horas até às 24 horas

SerV'''1.10S o 'tradiCional CALDO VEImE

" ..

,

,�

��I7���_������-�.������§!iii.i�=�T�
...�!=r="?P'f��...........,!!.��:êliEiiiii���.�i..�I1i:�&·w..i."'S1Ii'.:!IO."ilr

l /

�A j lJ ::� DAUSSEli - eH\.. LTDA.
C01�mRCIO DE 1\UTOMúVEIS E OFICINA

Vr':NDE' - TROCA - FINANCIA - PONTO CERTO'
PARA BOM NEG6CIO

TEMOS PARA VENDA:
D. K, W. Vemaget ,' ,., .. , .. ano 1967

\

Karmànghia
Esplanada
Aéro Willys
Aéro Willys

ano 1966'

ano 1968 I

ano 1963

ano 1962

Corcel .Luxo (4 portas Brj3Jlco) " ..

�ua Dr. Fl\lvio Adduci, n. 9h2 - Estreito.

GALERIA AÇU AÇU
Em exposição perm�hente os melhores artistas barriga·verdes.

Artesan�tci, .ióias, cerâmica

�t.ci & etc & etc

I
I'

i
I

'1
!
!

,
Blumenau - 15 ele Novembro, n. 1.176

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Qj .. llderido ca,mpeonato
Na próximo domingo. CJl'�

�1
1

terá 'prosseRuimento o C'>_'
to Estaduaí dê '. Futebol, os

nopolitanos, �C01110 os rF'C
.

giados da rodada, conhecere
conjunto-sensação do certam '

Próspera, que.daí�, combate :'

vaí, no encontro que é rc:
como o mais importante dentv _ 1'8

sete que constituem 'Çl '17"a 1'0
-

Autor da proeza, de i iterr
a série invicta do. Amérioa
através dos, três a. zero él�,

"

go último. em Criciurna, t;<'/'" >

entregar-lhe e aoYFcrroviftl: '3

01��11pico 'o pôsto principal, (

quadrão do Próspera tem tudo ra
ra 'levar ao "Adolfo Konder" a

01

o

id

I�

LlRÀ VAI1"ENTAR Á ,SORTE
f

n

� representação de basque; '.101
juvenil do Lira Tênis Clube vai
tentar .a classificação, para P"

.

i_

pat"'do:éertame estadua] de bel- '10

cesto, temoorada 1970, no to:' c'iJ
que:' 'a diretoria da FCF progrz )u

para a ça9ital do Estado, no, _iJ
" j

mo dia 23 qu� contará ainela cora

a participação das equipes do Ban
deirantes de Brllsque, Vàsto

T'

('

de de BlulTIc:'nau, S�,Ta'1o d'; r �

.

ges e U'n i�o P,al',11cL'as (f� J' J_

le.
.

Pela chave B, dísput'1:'l y.'

inville o Doze c o Ginústico r

o,> classificados..

11
it
:1;,

t€

[:1

d
e

s,
d
a

CONCóRDIA CONS"""7ê'
PISCINA PAI�A.' OS 10é

·ABERTOS

.,,� cidade de Concórdi'l, c�' I

se pTeparando p�í'ã a f.;TCi ,(� •

db desporto c�lt:ll·.i'lcn;::, Clt
teremos :i l'ealizhdló em OP

,

"

próximo. elos JOi';o}; AbertG�,
,-

i
.

.,( ,

,"
----- ,-

,
-�

-

.

o FeinjenOord, ela Holand<'. ' -,-

cedor do êar')1pe\:mato dor;:' �INJ":�,
campeões da Eurôpa, e o Estuclian,

tes de La Plat?", 9a Argentina, lJ".�l
peão da América TIO Sul, j:'. 'I" :.

data",marc'ada para dis1)n*<" 1 ';,

final 'do Mundial Interclllb�",'
A primeira partida será, j ,'" -.1

.

em Buenos AireS, no dia. 45 .0,8 �

to, sob a arbitragem de um "'�

eurt?peu� O outro encontro. sen\ '''''YJ,

Roterdã (rIolanda), no dil:J, 9 dI'
setem'llro, com um árbitro S1 :1,

americano. Em c�so de,empate '�'1,

verá. uma, terceIra pa,rtida, no ".>',

po do MUan, <;l 2. data aincla �""8,

fixada.

1 '

Segundo o Sr. Mariano Man1'),n,
presidente do Estudiantes de T,'1;
Plata, a data dr" ter�eira rf'rtH '\

será marcada para 11 nu ,12 (10

setembro.

o $el�cionf1do 'Url'.gu�jo r' "."

tebol, q_uarto cOJscado ro" Cn

nato Mundial no Mé;:iC!!).

rCltado domingo à tarde, por, r '\ 1

por uma eq,l1ipe integmda rl,e ,'''' '''o

dores estransÇJ�ros émc I1tU[1"" ""Qé

país. A partida f�i uotroC!Ínrr.lé' Y\.�,

la Associ�ç510 Na P';_;tcl�(l1iP:+�r' �

arrecadar f;'n}os 1 �"'n ::-u,.,

social:' Antes, houve P"� Gli,r
artistas IOcflis. �nA., jll:nto (;'"

30 mil espectador2s,... :tü1"llC1l "

Seleçã'o por sua boa figL'l'a
I ,

Caml)OS mexicanos.

A Seleção contou -:Com Ma71,+if'

wioz; 'trbinas,' Ancheta, :(Vrato�:'s c

Mujic(j.; Montero Ca,stillo G JÚli.o

Cortes; Cubillas, Maneiro, Fontes
I

maior assistência 1
iá vista, em jo

gcs do Campeonato.
,

Daí o interesse que o jôgo vem
.

despertando' desde 'já no público
,

9,Íle vai' torcer Delas côres avaia

�as? p'o!s nada r;;elhor elo que uma

. vitória. consagradora para que\', o

"�zl1lão" consiga readquirir ljO�
inteiro a confianca- de sua "torcida

qLlequ�r ve-lo d� nôvo como nos

velhos tempos, quando dificil era

tirar-lhe a, hegemonia do futebol
catarinense,

FIGUEIRENSE EAí.f
BLUMENAU

A equipe elo Figueirense na 11.a

rodada joga na Cidade de :81u111e
nau, contra o Palmeiras que é o

favorito nà proporção de 5 para ê.
Jôgo difícil. como 'se vê, .nara . o

alvinegro que ainda domingo .foi'
vencido. em 'seu reduto pelo' Inter
que marcou 2 x O.

NOS DEMAIS JOGOS

'\ '

Cinco jogos completam a roda-:
.da: Barroso x Ferroviário, em Ita

jaí; Hercílio Luz x Olímpico, em

Tubarão; Guarani x América, em

Lages; Caxias x Internacional; em

Joinville e Juventus x. Carlos Re
naux, cm 'l�io do Sul.

setor amadorista
piscina semi-olímpica,

-

a cargo da
Associação Bancária Concordien

, se, vem ganhando forma e os tra

balhos continuam em ritmo acele
rado,

,

. Também o gmaslO coberto que
o Plameg constrói ria cidade o�s
tina, cont,inmi em ritmo �de grande

,�trabalho, esperançlo-se seu térmi
r.o pa;'a setembro� .;ortanto,_ quasi

''I'
um me,s,. a,;��es.da "lnauguraçao dos

. ,Jogos Abertos.

JOSÉ MARIA NUNES O VEN
CEDOR DA CORRIDA DA

'FOGUEIRA

Apresentando '"" um. transcurso
normal e contando' com a partici:"

.

p'ação ele quase, cinqueht� atlét.as,./
tivemos na noite 'de' �ábadQ, pelas
pl:incipais artérias da cidade, o de:
senvolvimento da tradicio]!al pro
va pedestre denominada Corrida
ela Fogueira.'

Venceu com méritos o fundista
José Maria Nunes, com o tempo
, /

cronometrado' de 28 minutas e ,58
segundos, cobrindo o percurso de

I

8 quilômetros aproximadamente.
. Por equipe a Polícia Militar foi

a vencedora. A competição reali
zada pela FAC teve como árbitro
geral o desportista Sylvio Serafim
ela Luz e como homenageado o Go,
vlemador da Cidade, sr. Ari Oli
veira.

GIN,ASTIcb �"'DOZE"-OS ME
U;IORES DO TORNEIO

CLASSIFIC,ATÓRIO

Foi desenvolvida na cidade ele

Joinvillel o torneio ela c;have B
quándo os clubes .ele bola ao ces

to !juver(jl ,do Estado, particíparql11
e lutaram �)elâ classificação par'á
às 'dis!Jutas do estadu'al de 70. Fo
ram ve'r:cedares o Ginástica, local,
e

.

o C;ube Doze çle Agôst_<?, da ca

pita1, 'que a�ora vão f(sperar os ou

tros dois vcncedores da chave A,
.programada para a capital êatdri-

- nense, para em tu rilo e returno d is

,PlJtarenl o título da temporac1�.

:ticias 'nidiversas
e ,JLlio Morales.

, O se'lé'cionado estrangeiro jogou
com Manga, Brandon, Figueroa,
,silva e Moller; Saravia e Rej:leJ:o;
Célia, j\rtime, Spencer e Per��,
Dê.stes, dóis são brasileiros: Manga
e Célio. \

O presidente da Federação Ita

liana de Futebol, Sr. Arte:nio Fran

,chi, afirmou, que não têm o 111',),

nor sentido as notícias de. que a

Itália voltará :1 contratar jogado,
res estrangeiros' para rdforçar a"i

,sua? equipes.
O dirigente disse, entre outra:;

coisas, que a Seleção Italiana mos
trou na\última Copa d<;> MUl'ldo, um

estilo tocjo seu, sem influências (1_"

outras escolas. "prqvando 'que nã,Q

precisamos trazer jogadores de 0'1

tros países para melhorar o oosso
futebol", .

"}

''-._
,

'Em série a,mistosa; a Espanha
d2r,rotou os Estados Uniâos ]t>or

,
.

'

<1 a 1, ambos os países jogandq
com com suas eq1Jipps para a Ta,

Ga Davis, Os jOgOS se reaJizarám
em Bm1ceIam).,. Espanha. e se en

,

cerra��anl1 ontelTI, quando �a;n'JeJ
Santana marcdu o quarto pont,o
eSDunhol ao derrota o número
um

.

norte-aJTle�icano, Arthur Ash::-,

por 6·1. 6·4 e 6-3. Stanley Sm,t!l
fêz o único ponto am\,r-icanóeorn
sua vitória sôbre Manuel Orantes

por 6-4, 3-6, 6-4 e 6·2.

o Pinheiros, de São, Paulo, ga·
·nhbu invicto, o Campeonato Sul,
Americano de Clubes Campeões de

Voleibol Feminino ao derrotar on·

;{1

tem, em LÍma, Peru, ao time local
do Regatas Lima Os sets foram de
J5 ::t 12; 15 a 9 e 15 a 3, sendo quo
o tempo total do jôgo f�i de 5c�
minutos E' o último set, o -mais
fácil de todos, apenás 14 ininut03.

"."

,0 Governador Negrão de Linn
reGebeu carta do jovelp mexicano
Javier Ruvalecaba, i residente' na

Rua PabIo Valdéz, n. 309, em Gl.ta·
daJ.ajara, Estado de Jalisço, fe]}

cit,mdo todo o povo brasileiro pe
lo triunfo de nossos jogadores n'1

Copa 'do Mundo.
Salienta o meXl.cano, em (sua ca�·

ta, ,ser um grande admirador do

Brasil, dizendo ter acompanhad0
tôda a t'rajetória vitoriosa da 31)

leção Brasileira de Fútebol e S0-

licitando o envio das edições t1n

JORNAL DO BRASIL sôbre a co'

bertura da Copa,'do Mundo,

Tostão não pôde ,reaHzali, o seu

primeiro tréin? no Gruzeiro após
a COj"la do Mundo, porqúe demo
rou � chegar DO Rio onde pa::ti-

, cipoU\de \\m programa ,de TV n::I,
nolito ��e dominrm, para a dec'�p
(,'8.0 de wí:'ios torcedores que In

rDI'n r,C> 'p",t.rc1b Juscelino Kubtts
[hc'r ;:,. o,: '�hamente para vê-lo' eál
'pçã.o.

MEsmo assitn apareceu no clube
,à,s 11 horas, qu::mdo a maioria de
seus ,companheiros já havia se f("

tirado, e�contrando no' vestiário

apenas Piaz;<:a, e no correGior qu�
leva BP. "'famado, um compositor
ele mú"i.c"., sertaneja que o' querh
'como parceiro ]18, tnusica Morena
BonHa.

.- ....
'

Remo
"

O pí=imeiro barco Saído dô� esta
leiro deWalter Jacob de Sousa (iuê
tem' o apoio e o incentivo do pre:
sidente do Clube .Náutíco Francisco

" Martínelli, senhor João Batista

Bonnassis, foi, um 'çmtrigger?, à

dois remos sem timoneiro, que o

conhecidb carpinteiro entregou aó
rúbronegro na anteyésp�ta' .da

disputa do Campeonato Catarínense
de Remo que acabou sendo ,vencHt!o
pelá' 'agremiação iía' R10là João

, Pinto.

.

•

I

O <Martinelli pretendia prim�it()
um double-skiff 'no' que Wa]t.�'t'
procurou .atender . Os trabalhos '

iam a mela) quando. o 'clube re891-
veu que seri� melhor ,transfofmâ:\o'
num outriggers a dois' remos ,S":D1

timoneiro:
,

o' que. foi, feito.
>

, ,

Liquinhoi e Mauro, a guarnição
'de

,

dois sem· timoneiro
.'

para-.o
Campeonato, lançaram a mais nova

,inidade da frota subronegra 'aÓ
mar e 'a acharam ,mu�to�léve;,�
flexível. Mas, não. góstaràm das

braçadeiras que fazi�m o' b�rco 'ú'
aos pulos. Res�lveraín não usá��b

I' "" .

!� "." ,:"".,,
até a, mudança das braçadeiras' o
que deverá .verírícar-se por .. êst��
días. utilizaram para �l diSp.'l!ta ·:ó
'velho e pesadão "Acioli Vi.llibili:'
conseguindo, a vit6fia por boá
diferença

..

sôbre o Riachu�IO qu':i
tentava "maís, um, ,Útulo' i:h'páte-()

.
número- dois do 'Campéõüato..

Segt)ndo a, reportagem s@Bt'\
Walter, ,que' refo,rmou o ,. 0tt(>;
levandQ-o à vitória no' ,párFlo finál
do programa, v:;li,- agora, can.;,
truir um�:double" p�dendo ,ehtr�g4-
lo ao Martinelli. .até o fim ,do tnê3:
Depois construirá um barco a, oito
remos,

o PAlmO DE DOIS CQM: NÓ
CAMPEONATO'

O páreo de outriggets a dqi'1
'com timoneiro surgiu no Cé.mpéo
nato Catarlnense de- Remoho an.o
de. Ü151" sendo primeiro vEmcedo.;'
O Clube' de Regatas Aldo .' LUZ'
através ,da dupla :i3�latmino VelMó
_:_ 'Adolfo �Cordeir�, . 'tendo coma
'timoneiro Álvaro Elpo. Os seguin
tes vencedo:res foram: .1952'- 'Aldo
,Luz _:_ com Antô-afo Boab,aid\ e
'Kalil,' Boabaid e Áh:aro Elpo.
timoneiro; 1953 _. Aldo Lúz' �
com ,Hamilton Cordeiro' e Sa,dy
�erber e Alvaro Elpo,

.

timoneiro:
1954' - Aldo Luz ':_', 'com Alvaro'
Elpo, timoneiro, Francisco Schmitd
e Edson.WestephaÍ;' 1955 _:_ 1956,
?S mesmos; 1957 - Atlântico
(atual Cru'z'eiro 'do' Sul),' com

Orlando BIrle," timoneiro, Werrie�
�esthoff e Marcos Hille; 1-958;:_
Aldo Luz; com Alvaro' Elpo, tim,ti-

.

neiro, Wilson Boabaid e FranciscO
Scmitd; 1959�, Mar:ti'rÍelli, c_om
Ernani Rutkoski, timoneiro, Si,dn�.I'
Prats e Donald James Mac' Leo,c1;
1960 - Cachoeira, 'com Heins '

Schult2;, timoneiro, .Rolf Fischer., �'.
Oscar- Silveira; 1961 :__. Cachoeirs.
com Frederico He;rnpel, timoneiro,
Hugo Hertenstein, e, ·Orival l!'ef.
reira; 1962 - CachOeira, con1

FredE!.rlco· HempeÍ, tifuoneh:b
Alberto Blema e He·rbert 'ITnÜlakqf',
1963 _ Martinelli,., com Estêvão
C1imac, til't:J.oneiro, Teodoro A

Erl1esto; "Vahl 'Filho; 1964
.

Eia.chuelo, com João Flôres, tim(7-
neiro, Ivàn, VilhÚn e· K;trl B�ü:;s

Jevorowski; i965 _' RiachÚelo.
com Ernan! mÜkoski,' tiinorieif.ó;
Rainolqo Uessler e Ivan Villáh;;
1956) -:- Mílrtinelli, coiÍl, J9bel
Furtado, tiinoneiro,. ,Lüiz ciÍrlfis
Dutra de Mello e Newton Schwank;

\

1967 - Riachuelo, com ..:.Walte:,

Costa� timoneÍlq, Rainoldo Ues�l�.r
e Ivan Villain; 19�8 - Martinel�i.
.com Juvaldo Vieira., timoner�0,
Luiz Carlos DUtra de Me lo e Sat\lo
Soares; 1969 - Riachuello, COft)
Walter Matos; timoneiro, Rainóltl'o
Ues�ler e rvâii Villain.

�
\

Resumindo, o Ald.o Luz foi
campeão de doiS �,com t1in.onelto
em seis ocasiões, seg-Llind�'se o

Martinelli e niachuello -

em 4,
Caohoeira em trê� e Cruzeiro em 1.

II i,

EXCURSÃO URUGUAY E
,/r

I
I

ARGENTINA

SAlDA: DIA DE 18,.JULHO
Participe você também des-

ta maravilhosa excurs80,'
preparada especialmente pa
ra suas fé�ias. Oito dias de

;viagem� visitando ·MONTE"
VIDEO E BUENOS AIRES

Tudo incluido: viagem em

ônibus especial" passeios,.
hotéis c/caíé ,da manhã, pas-

.

sagens de Alíscaío.
,1

Preço de eis 545,00,' finan
dados em 5 mêses.
VIAJE BEM

VIAJE' HOL.ZMANN
"- Y.'�-����������'�'�������:,�:,.� -------:-r-

iIf5'W�----��-.-- .--.'

tAUESMIIS JUVENtUDE ii
I

"

I·'

i
..

li i �

,

,

Brochuras Espirais em Arame ou' Plásticos
ICAL - LACl _ Latonados '_ Cromados

Isqueiros: Com uma e duas rodas
ICALEX (Automáticos)

!CAL _ industria. e Comércio Auxilíadora I4da.
Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones; 349 e 361

. Cx Postal q7 - Teleg. ICAL _ �io do Sul _ S C.

./

/.

��"���������������_,'"�,� URJ2Dilíi,
._'

'Ir'"

MÃO DE' OBRA PARA tONSTRUIR E
,REFORMAR MAO É MAiS PROBLEMA

"'1 \

I" ,

R. ,Anúrade. nrma- empreíteíra especíalízada-em mão de obrà ps.
,

ta construção. reformas ti aoanaméntos de alvenarras e madeiras, pre-;'
ços modroos. , iii Ã'ii;·

, .
. .AC�I�à-se construção pela 'Can:a EconOmlcà., e .Ipesc.

Tratar - R. Nunes Machado, 7 - 1° andar .....; sala 4.

F;lorlanópolis.

I·'
1
i

ESCRITóRIO

El'critório especializado em:

Mecànizkção . Contabil
,

Abertura � Registros de Firmas
'Ássistênéía Côntábjl.Fiscal-I. I,

Reorganização de Escritas ,Afrazadas
Impostos: 'IPI, ICM, IR.

'

Administração de "imóveis.
O '''CONTEFIS tem para alugar: .'

ótimos apartamentos' no Edifício Brigadeiro Fagundes sbtnentc
.

para residências;
Lojas para comércio, na Galeria Comasa;
Cónjuntos para Es('ritório>, na sôbre·loja do Edifício Comasa,

i'i,Íialmente decorados, com forração em buclê de lã, apn,ários emb\J·
tidos, percianas, etc.

-

,

:pois andáres sendo lojas e sobre-lojas no Edifício Brigadeiró F�.
gUndes, C,O::'1 área aproximªda de cada ,um de 400 m2.

:1
..

Tratar no Contefis a Tua Felip'e Schmldt - Edífio Comasa -

l
Sala. 404 _ Fone' 3469. ' .

. .. :,

.'-'
. ."

,�==--"'!':""'�-'c�---���-�-:-=-:----_c===��!
..

�ua ��:anl" Ma,���LL!,qL!�!��!!�� _. F:e '3.�-1
Florianópolis Santa Catarina .j'Rever:ldQdores autor.izados .da "SPERRY RAND DO BRASIL S/A.

,

Divisão REMINGTON. 1

'Agentes' e Revendedores' Exclusivo da CIMPRO _ SHARP

Re�ended0res Exclusiyos dos Móveis de Aço SILVEIRA
.

. Máquinas, de escrever manuais e elétricas

Máquinas de somar manuais e elétricas
. Calculadorl'>$ mecânicas" e eletrônicas com .f�ta
DupÜcadore3_ a Alcool, Tint� e Gelatina

Máquinas OFF-:3et e Fotocopiadoras

c ,

Arquivos, cofres, ficbários; Kardex, ,estantes,' mes_as e 'Portas for! es

0árteitas escolares, carteiras universitárias, carleiras inâustrials I', Móveis estofados, _:__ Poltronas, Cadeiras" Banc()s e'Conjuntos
. I

Máquinas de' contabilidade ASCOTA "I· II'JMultiphca�ora ASCOTA

ri
....

__ TI..,..

:i r

,
.

, .

RESTAURANTE CHURRASCARIA
,

'

I
I.

Feslinhas, casamenlosl reuniõesl cGqueléis1 ani�

versarias - U,se nossos serv:iços .....

)'\

II,I",
J.J'

Eslr,eil� - Florianópolis

r:
�-------���-�'. --- ......._-"-.�.-�--�-

5fJ5iiiiEB, -mm -=--��=waa .. ;.wa:·� T' '-7%' -'ff#i·�s-"'Ts'JnqzGr > WfEESZ-
-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\ (�

� - ,

, Ministério da Indústrià 'e do Cohléttio
\

\
'

Instituio 'Brasileir:o do Café
, ,

j

..

Seguro's
.

) "." /

Representações
J •

'-
F.

PlJoçurador '

. Esc'ritório: . ,

R. M�rtinho Cailado, n. 3

Fone: 3967
....

,De �:og\!nda ª sáb.ado
Hor;írio: fi às .12 :h.

14 às 113, h ..
'

{
,

. .....,.,..._ .:.--..._--

EN'DOCR1NOiJtCISTA -

'.1 ' /'. -: "" ..
"

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

,

IlR .. ti 117: C�I�,LQS' ESPINDOl.A ,

,-" Dois ÇlflilS' dt> f't·sid<,,,('Í::J "<1 f;istiluto <Ir· Enu(lcrinn.
"i ";\'111 da Cll �rIJ,t' J(Jsé Séherni�LOn).

'

.. ,: ,

'

.
:1(11-: IlrmllJiúlo pf�ia' rue {plof J:�yme R(ldrig-uesJ'
Diah�tf's _::,,' Obc":';dadf' _. Tireoide - :Distúrbio$
Glandulares -c posa'gelís [iormónais' -:-:- P"6J; >

' '

..
,�:QNSlll.T()I?I(? _',.,:, \ '. RRSlD,RN(iI;\

Hospital Ci>ls0 R::'!nlfi� POllf 3147'
',. Pnl.le 3699 --'- 3�99
DflS 17 as I Rhs. t1iàl·i�ípe�te.' I

---�������--
CASA DÊ PR'ÁIA

.

Vende-se na prái� de' Peteqi.tê .(portó
·.l''PatriÍ" no ,mesmo loçal,::Av'enid�. Pôtto Belo

,

---w�T,A�h,o'; 'r.o�&�;";,s"",,...,..FJ="'·""'t�""h"'º""."""'·'-""''-'''''""""''''
,

\
'

J'\uVOG:.\riô. .

"

I.' RdA

\1 );
. CASA_VENDE-SE

, Vende-se uma casa de ,alvel1aria� com 8 peças. Si
�& à lA"veI1idà Atlântica, fi o 217 � E�treito. Tri:1.tat na'
'mesma.

" I

I.

MINISTÉ:RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA-
_'j;

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA '.>., i".
CATAiUNA ....,.!
SUB-REITORIA DE ENSiNO E ,PESQUISA, .. ;
DEPARTAMENTO DE :a.EGISTRO E
CONTROLE ACADEMICO·

. ,EDITAL N° 702.006:3·'
Marca época de, matrícula inicial 'para o segundo
semestre-do' ano acadêmico de '1970 e dá outras

I '/

providências. .

.

'

,

"

.
" ,A Diretoria, em exercído,. do Departamento ' .de

.

Registro e Contrôle Acadêmico da Universidade Fede
,

ral de Santa Catarina faz público, para. ciência dos in-

teressados, que, "

'

I

I - No dia 24 do corrente. será procedida ,a pré
orientação da matrícula para os candidatos c1assificado�
no Concurso Vestibular promovido' pela" Universidade
Feçlei"al' de Santa Catarina e que deverão iniciar os seus

\

estudos em agôsto vindouro. O primeiro grupo, consti
tuído: dos 150 últimos candidatos classificados para a

área de Ciências Biológicas, deverá se, fazer presente no

auditório da ex-Faculdade de Ciências,' Econômicas
(rua Almirante Alvim, 19), às 8:00 horas, o segundo
grupo, constituído dos 'ISO últimos -candídatos ciiss�fi-;
cados para, a: área de Ciências Físicas, às 10:00 horas;
o terceiro. grupo, constituído dos � candidatos classificá
dos do 261 ao 417 lugar, inclusive, pata a área dê Ci

llncias Sociais' e Hurnanas.. às p:OO horas ,e o qi,láfto
"gqJpó, constituído ,dos.:19 Íllt�mos éandídatos 'c1àssifiéa
,aos nara a ãrea, de Artes' e Comunicaçõ,es ,y cios candi-
a�to; classificados do 41.8, ao ítlt�nió lugar, para:, a
�rea: dê IÇiêricia� Sociais' e Humanas.", à5J15:0:(h9.r��:

. " ..• É IMPRESCINDíVEL.. O' COMPARECI�EN,{O
Dei' CANDIDATO - A' PRÉ�ORIENíÀçÃ_o'{RQR';

, .' �
� ., , l' � '<

TER' ESTA A' FIN'ALIDA.DE' PRECíPUA PW�M::
ên':It'ÀR E ABR�V�AR '0' PRb�ÉsS�MEN�Q:-:-.pA
Q,RlENTi\'ÇÃO NO PRÓPRIO, AWO DA MATRíÇ}:U-
-LA :.,,' ", , .', t' ,.

. ,'/�',� ,:'
t.' : II .; Nós 'dias.27 e 28 cio corrente/serâo ,p.to,e�bH
'd·a;. as matrículas do§ referidos. c-inclidrit,os no' ���p'�r
tkmento, de'. Registro e': .Cóntrôlé' �c.adêrriiCo,

.. in's'iál;iClo
nó' pavimento térreo da ex-Faculdade de Filosofia, Çi�
êi1Gias "e .Letras

�

(Conjunto Univers_itáiio:' da' Tfin.dade);
bbeâecido o seguinte esclareclmenlo:" '.'. .

. \.;

..... Día 2,7, às 8:00 )1o��s: � .éa�d�i�,áios r,e"la�ioh'á�os
.no Edital. de Classificação 'dó 'Conctlrsd-'VestibuJ.�r·sob
na de' ord�Í1r153 a ]84�p�ta aárea d.e-CiêriCias,Bioló�
,giCas; d(j)·151 a'182, pú:i a,de.Ciências'Físicas; dé 261
:a 3.1 2," para"h de CiênCia� 'S�ci'ais' e'.�Hüinanas; 'de·.41 a

.44, óara. a de: Artés e Comunkaçees,. '.'
"

•

!. -às lO:OO'horas � candidatos & ri'o de otdem,185
� 214; nani a á�ea: de Ciênci'as Bioló�iças; qe' 183_ a

�i12,:"'�'��a �.. de c'iê�cins-Fíilic�s;·..de, 313" a' '358, pata à.
de Ciêríciasc§o'cjais e' Human-às; ,e' de'45, 'à '48" para: a' de
Artes! � Com�nicações�. ," .: <

• ,::"'. ';- -, ' ,� : ,- ,

,

,",'. às�14:Q(J '�oJ:as;_": c.:aJ:1,�id��os:de-n� .. :2.f5 !l':244;
para,à área dé: _C:iências'l3i6Iógicas;' 21:3' <a 242; para, a
de. Ciências' :Físioas;. de 3,59 a 40.4, p'ara :a ,de Ciênciªs
SOC!;üs' e Huniànas; e de' ;;f9':a 52,:'pa"ra a. clt! Àrtes. é Co-
lÍ1uniçÍlções .. ':' ',". ". ". .

.

.
" ;.'

"

:. '.>
,

.

<
: Dia .1.7,: às 16:00 horas _; êándidatos )de n� .245' \

a:' 214, ':bára a-área ,de Ciências Biológicas; de 143", a
.

272(nàta a d� Ciências Físicas; de 405 á. 450, "para .a,
d�-Çí�nÇias $Clciaís e'Hunúl.nas,e,de 53·a 56,.pal'à à de
Attes e Cómuni�ações.., ' .,. \

'. '" Qia 28",- às 08:00 horas, __: candidatos de n° 275
\�{3(j4, para a: área ge Ciênpi�s Biológicas; de ,273 'a

&t)2;' p;:tra a'�de' Ciênci:;ts:Pisica.s; 'de' 451 'a 497, parã:a
d� C:j'�néias Sociaiú FIumanas; e dé 57 i:59; para' a de
Artes' e Comuniq.ções .. , ,

'

; , ,

,

'III - ds aluflos da Universidade, totalme;nté �,ré�'
.provados na 1 a série de· Cutso seriado" ou que :tivêrê,m
deferidos pedidos de trancamento de matrícula, na mé's
�a sÚie;, cÍeverão a,ssistir _a pré-oricn'tação em qUáisq��r
dOfi horários ]1revistos no íteni I, e !)l"ocessar'!l matríéu"
ia' �s 18:00 horas, do dia 19 do corrente, tamp,érn; na

Departamento ,de Regist�o e Contrôle Acadêmiço. .

IV - Em hi'oótese alguma, sel'ão procedidas �a
trlculas condicion;is, e o c_ànclidato ou'�aluno ciu� não
c6mparecer .n.a data .e horário marcado para ,a súa)TÍa
'trícula (íteril' II e Im" será considerado. retilrdatá,l:io:' \e
poderá proceqê-la como ,tá1,. no m�xlmo, �té '72 hotas
após Q horári� 'aQterior.rgerite fix�do, mediante o. paga-
mentb de multa no valor dê�Cr$ 100,00., . .:.

"

,'. ,V - No' ato da matrícula,' o interessado· 'deverá
apr<tseritar:

'

•

"j"
.

. ....
'. : '.. ;.

. a) Certidão de registro de Inascimento; ,b) Càrtêi�
r'a: 'de identiclade; ê) Título. eleitoral; d) ComprQvánté 'de
e,stat .em diá com as obrigações -

militares; é) Certifica�
do de ,Conclusão e histórÍ'co do eQsino médio - 10 ,e 2°'
ciclos (duas vias) (Não se a.ceita' fotocónia); J) Atésta
do de bôa ,conduta; g) Atest�clo de,"sa�idade física �e
�lehtal, passados prefenmcialrriente" pai ómão ofici�l,
que dJspensa a' juntada' de ,prova de ,vacinação anti-va
ríolica e do resultado de �x.aT'jle .abreugráfico; h) Três '

(3) fotografia.s (2x2cm),' ;
,

A imoortância a 'ser recolhida, no' ato, é de Cr$ _

60,00,' sendo Cr$ 1 O�OO de taxa C; Cr'$ 50,00, a título
de cont:'ibui'cão ao DiFetório Central. dos Estudantes.

NOTA: Se o c�lndida�o fór !1ortador do diploma
de Prdfessor Primário deverá anresentar. além· do cer

tificado d:e conclusão e históri6õ do 1 ° ciclo, (2vias), o
hist6rico do cu�so norma\ trmbém, em 2 vias, e o Di

ploma respectivo, devidamente re?istrado na Secret�ria
do Estado que o expediu; ,

.'
_

-

--:-- ,O dipiQ'ma de curSQ superior,1 devidamente regis
trado, SUPt� a apresentação de documentos do' ciclo
médio.· "

. ,1 .

. Se o carl'didato fôt l)C\lrlàdof' de dinloma de Técni
co em ,Contabilidade é �sufi2iente a -áNesentação do

mesmo, devidamente registrado, na, !epartição ,compe-;
tente,

"

PELO' REGIME DE CRÉDIT'bS ''ADOTADO
NA NOVA BSTRUTURA UNIVERSITARIA, '�Q
ATO DA MATRíCULA, O INTERESSADO APR.E�
ClARA b ROL DAS DISCIPLINAS

.. OFERECIDAs·
NO SEMESTRE, EscoLHERA AS DISCIPI,..ÍNA�
ÉLETIVÁS E ORGANIZARA O SEU HORARIO.·

Departame!1to de Regis'tro e Contrôle Àcadêmico
- UFSC, em Floi'ianópolis, 1.0 de .julho de 1970.

Be1. Tânia Maria Gorpês do Amaral
Diretora; etn exerCício

,�--__""_,,:,,,,-

" CERTIFICADO ÉXTRAVtAoo "

Foi extraviado b certjfi:cacÍo de órúPdect,áde de um
Caminhão Ford - F-600" .:_:.Molor- p�o R64 -

..
'
..

AASB25055:4; pertenéyilié ,.ào_ sr; ..Jlrahtisto Rci��tti: .

�,' • • '.
1,

" ",', J.
_ " •

: I

,
,

,

Dr.', À;tDO ÁVIJ.A DA ,tU!
ADVOGADO.

R. Tenentê Sll�éira, 21' -- fone ;2768. '

, ,

III -j Jl1.�-".

I
�,"'ii, .' _ I�, .,,1_

.

-,_'8 � .... -� ...;..;
'[

� -�. - .. ---------- ._-� -'-�'f _. __ .�--C.-'--"'"

'I

ED1\'"AL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Para conhecimento cios interessados, torno públi

co que a Associação de Crédito e Assistência Rural de
Santa Catarina, ACARESC, fará re'alizar às 10,00 1;10-
Í;as. do dia 11 de julho de 1.970, no Escritório Central

, da ACARESC, à Rodovia Leoberto Leal, concorrên
cia pública para venda de 6 veículos; com as seguintes
característiéas:

1 � Jeep Willys, ano de fabricação 1956, modêlo
CJ ..:__ 3B n.o do motor 4f142.861, n.o do' chassis ..

'

5'734834656, com preço -básico para proposta de' : Cr$
1.600,00 (Hum, mil e seiscentos cruzeiros).

2 -- Jeep Willys. ano de fabricação 1956, modêlo
CJ - 3B n.o do motor 4J.177.219, n.o do chassis ..

5734841192, com' prêço básico para proposta de c-s
1.60Ó,00 (Hum mil e seiscentos cruzeiros).

.,

-,
-3 - Jeep Willys, ano de 'fabricação' .1957, moc1�-

lo Cj - 3B, n.o do motor 4J.180,420, n.o .do ChaSSIS

57,34841552, com preço básico para proposta de Cr$
1.600,00 (Hum mil e seiscentos cruzeiros).

4. Jeep Willys, ano de fabricação 1956, modêlo
CJ � 3)3, n.o do motor 4J,195:224. n.o do chassis '.',

57348439,84, com preço básico para proprosta de Cr$
1.600,00 (Hum mil e seiscentos cruzeiros).

5. .Jeep Willys·, ano de fabricação 1956, modelo
CJ '--,-- 3B, n.o- do motor R4J.316,349, n.o do chassis
5734834647, com preço. básico par� proposta de Cr$
(600�00 (Hum mil e seiscentos cruzeiros) .. '

,

'

';, 6. )eep Willys, ano de fabricação 1957, modêlo
CJ ._:_. 3�, n.o cio motor, 4J,l42.872, n.o do chassi.S
57g48J1557,' CO!}l preço básico para proposta de Cr$·
i.600,(.Bum mil.e seiscentos cruzeiros).. "

;;. '��' 'As'_rio��as d;a, presente conc.Q:r�ncia, estarão .� qis
posição. dos interessados no Escritório Central cla .:

.. ,
'

ACAR:ESC e nos seus Escritórios Regionais.'.
' .

'. -, H6r-ian6polis, 8 de junho de 1970
.

.:' '�eimblitad�'por ter saido com incorreção nos .dias
14,'16 e'l'7/06/7.o: . �
i: " -

.
.

: .

.. ,." CHRISTOVAo A. FRÁNCO,
.

Secretário Executivo Adjunto
.

EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO'
'

,

. Convo�açãà Para a Reunião da �sso'ciação PI;O-
, fissional . dos Earmacênticos de Santa Catarina

,TODOS, OS, EXE,RCENT�S .ElA CATEGORIA
·PROÍiJS�IONAL DE FARMACÊUTICO·

. CONVO,Ç;kÇAO DE REUNIÃO
.:

c; ", • \ " '/. •

.
',' Por êst.e· intermédio, são convidados todos os exer-

centes ,da càtegorja·.profissional de fanrtácêuticos, 10-
calizadds Jiêste estado de Santa Catarina', a compare- .

carrem à:réu�ião. a. ser realizada no móximo 'dia belve
.

(9) .d� jUI,h6 fluente, na sede social· do consé.lh� i-égíb-' ;

o'a1' dé ·'farmácia 'cle Santa Catarin'a (CRF-l1),. Sita - à

'i:"i:�vés�,á Aige�tina �.ci 4, nesta cidade, .a fim, de úa
lar é1'�: ,seg'l'linte ordeni dó "dia:

: '- A ...:..:_ Fundação da Associação Profissional' d�s
Farmàcêlitiéos'. de, Santa CataFÍna, Para orierít�çã<? e

defesa aá< riossa coletividade;
.

,

13� -'- Aprovação dos, estatutbs 'sociais da entidade;
_

C _._;_ Escôlha duma diretoria provisória, pata a'"

drriipistJ:à:e, a associaçao, até à obtenção de sua, ínvesii;,.
dura "sindical e ,

'

"

, D' _:'Outros 'assuntos de interêsse geral ida nós:
Sa coleüvid:ade.

F1Çl!,ianóR,.0Iis, 3 de julho de 1970,
,- Pi:ofessor Aldo )3ritto

.
. 'Presidente -da Comissão Encarregadà
l ,,'"

__�__�_�..,.

"CONVITE PARA MISSA bE 70 DIA
,

, .

"
, Viuva Altaloho Lôbo Guimarães, Augustá Mo;
nhra Guimarães e filhos, Adhemar de Mesquita Roch'a,
senhora é fiihos, Augusto Cesar Seara -Guimarães, ,se
nhora .e -filhos, Luiz Fernando Seara Guimarães" senho
ra e' filhas, MaurÍl;io Àronovick, senhora e' filhos, clÍm
premo o doloroso dever .de participar o falecimento de
seu (ilho, esposo"pai, irmão, cunhado e tio.

'.

MARIO ALTAMIRO GUIMARÃES , ó

ocorrido no dia Lo,' na cidadt\de S�o Paulo e conv'idain
parentes e amigos para assistirem à missa ;qúe lllanchl-'
ião celebrar em sufrágio à sua alma, no próximo. dia,8,
às 18 horas, na capela cio Colégio Catari�ense.

"

.

. CLíNICA GERAL - PROTESE FIX.i\ E MóVEL
"

COROA DE JAQUETA �'CIRÚRGIA '

DR'. -EDMO BARBOSA SANTOS
. Cirugião Dentista I. �

HorlÍrio: de 2a• a 6a. Fei.ra, das 14 às 19 horalt
Rua Deodoro, 18 - Edifício sorai, .....: Sa�a 13

: 'ATENDE PA'!'RONAL DO INPS

Adil Rebelo
Clovis W., Silva
Ad.v(Jgados
Somente com hota marcada.
Cent>ro- Comercial de Flori:ll1ópolü: - sala, .. i16
R. hnentf! Snve.jra, 21 - l,'hJríanópolis - se.

./

c\1)VoC}\DI I

Causa�
,,\

Ci.veis, cUmerCIaIS, tl abalhlsl;lS" Fiscais e L'tJ!.nl[l.al�,
Ater�de:

.

d�s !-l as II noras, dianamente, 00trl tIO: d

tllàreà<1a. .

\ ,\scritórlo: Felipe SChmidt, '�l, "ala 2 - Fone 27-79

Residência: PresIdent.e COutm.ho. a5 - Fone 27-7�

nvR,":.�IOS DI!iRIOS DE' FLORIANóPOLIS PARA.
CURITIBA - 5,00 - 7,00 - 11,00 - 13,00 --, 17,00.
JOINVÍLLE � 5,30 _ 9,00 -- 13,30 _. 14,30\ � ln,30 i'
i9,30 (direto).

. I

<i3LUMENAU - 6,00 - 8,30 - 1200 _.:. 15,:W - 17.(l() -

18,Od (direto) _ 13,30. \
JA�AGUA, DO S.UL .....:..' 16,30 .. ;; .��).

,PA�A TIJ:�JCAE) BALNEIAnr() Cf\l'ABORltJ fTPIJAi.:...
\,

TODOS OS HORÁRIOS ACIklA
EXCURSÕES .-- DESPACHO DE ENCOM ENDAS ""

,

VIAGENS ESPECIAIS ' I

ESTAÇAO RuDOVI,,: FONE 22-60

PUBLIO li�j.J> .. �tOs
EM BRÁStLIA

I,

A.DVOS; .. o
Cilllsas Cíveis, Comeidai� e rabalhistlui
Ttibu_naisl Supello;:e-,i!!
_Ed. Goiás, cônj. J 10 ._-- S { '$� ,

.,

felefone: 42-0461 .::.._ Caix" Postal, 14...2319:
BRASILlA L�rSTRITO FEDERAL

SIDERAMA - 'V!AfiEl'Tç,! P>A.SSAGENS. E TURI1SMO
p, f\"

CGC N, ',3 ')'11 769/001
Assembléia G" ",I .!.�x'traordinária
I EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os sanhcres acionistas da Síde-
)r

rama, Viagens, Passagens e Turismo S. A" a se reuni

rem em assembléia geral extraordinária, no .próxímo
dia 15 de julho do corrente, às 15,00 horas, nos escrito

rios da Êmprêsa Auto Viação Catarmense S. A., gentil
mente cedidos à Avenida Governador Ivo Silveira, es

quina da rua Joaquim C, -neiro, a fim de' tratatem da

seguinte
Ordem do dia

,

1° -, Alteração do artigo' 6° (sexto) dos estatutos.
sociais. "
.

\ 2° - Outros assuntos de interêsse social.

.' A diretoria, coloca-se desde j á à disposição dos ,:

"senhores acionistas, para prestar Çls esclarecimentos

que se fizerem necessários. ..�

Florianópolis, 18 de J ulbo de 1970.

'Dr. Werner- Greuel, c1ir.2Lor-presidente.·

. BplaSt,,' ltda
ASSESSORIA
PLANEJ�MENTO
AUDITORIA

'E
SERVI'ÇOR- er ;',T"I'AREIS

RiESP' .,-�; VEIS:
Bel. ERNANI COSME r i,r �,lA - Contador
Bel. CLAUbTo E. A:M;\N: E - Contador
EVALDo' FURTADO -- Téc. em Contabilidade
Rua Tiradentes - Esquina Saldanha Marinho. 2
J'aixa. Postal,774' - Telefone, 3343

'

Florianópolis S3!llta Catarin::r �

__ ..L..._,__-'i- _.;..._

APARTAMENTO

Àluga-se um apart�'""'''''''.!) com 3 quartos a rua

Padre' Roma, 48. Tratar '0',1 "_"la Padre Roma, 54 .

DECORAÇÕES DE C:"�-::T]{I"'l1liDOS KONZEN
. Gonfecções de Cortinas MagÍ-pregas-,

Coloêações de Trilhos
'

Orçamentos sem Compromisso
R. ARACY VAZ CALLADO. 62 - APTO, 3 ::- ESTR,EITO
FLORIANÓPOLIS SANrA CATARINA

I,'nOFESSOR W;;;',I �QUE STODIECK
ADVOGADO

EdifíCio Florêncio Costa (Corriasat
',1' .'

Rua Felipe Schmrrt, 58 _ sala w1

[iià:rtameilté" dai" 10 às 1,1 e das 16 à<l 17 toras, ou, com
. .

'.' hl')ra m,arcac1a. pelo: 'Telefone 2062
.e

TFRR�NOS N4, TFlINDADE É COM' HFiLIO COSTA
Jispõe . de 200 lotes Pertinho da Universidade.

_�egõcio
.

direto ser!} intermediário.

�reçps espeéiàis. Pr·'" Ti j\ : ,NCr$ 100,00,
"

Nunes' Machado, 1'7 -' 4 - Fone Ext. 20-59
,- ,

• "<? �

SEJtVILlAR DPTO.- TI.; '�TI;;O DE !l'EI�EVíSORE�"

'
�

\
'-. Sstá em condições de �onsel'tar seu Televis-or em

- 24' bbra�, Átendimento domiciliar.
Nunes Machado, 17 - Conj. 5 e II _:. Fone 20,59
---..__.,__.,.....,,-'------- ------_.;...-'"'"'-

'DR. CAlJ�(TfTJ �OLIN
Ci�!Ír�ão - Dentista
r:líií'ica :_ Prótes.e -- (', '

n, ;e" :<

e�fit"(Í CorriúdaI de Fi PI.;' -·"lis '� �ala 106

, »ORNf' ,<;;' n \: PEL'R!:
:._ Ó'ás' Unhas -,

",. ',('ahducln - Micose.
�. AI�rroa -I Tratam'" I,." ""PC' Peje i-J'eve Carbécni-
:a e ."P�eling".

.

,
,

/
�.

.

Dr. RoI1ertl'j"'"" ;�� Amori�
-

Ex':'Estagiário dI! r J ., ,r�� Clínieas d� Unive.,
c:lJ.adé de S. Pall!�.

'

: ..
, CONSU4TAS: --; 0i2tri:>mente. à partir das 15

�oras.
"

.

..,

i 1
CONSULTÚ1ÜO -- R lerAnjmo Coeiho. 31$ ..:_"

'P(J. J.'Ílieta - 2.0 aíJ·dar, - sala 205.

f.:SCIUTóIUf;l ,.�� �,nVtlCActA'
"DR BU!r r�: t' �7T: a. "'NA "

., __ ,. i.1..;t , � � ��1"

Cíveis _ Crim;, r" - 'T'ra,halhist'as
..10CY JO"-':-; nJ.;:: BORBA

.

�
Advogado I

Rua' Fe1tpe Schmidt. :;2 - Sala 5 -, 1° andar

Telefon,e 22-411 - Flnnan6oolis'

A1V"(V'II.DO
R.u:\ TRAJA', J 1 � - SALA II

.
SAL;\. "T�:"'jnE-SE, \

Edifício APU.lB --
<':., �,-:dJr: Tratar à Conselhei

ro Mafra. 37 - Cartó"i-, S3!!CS.
- ........------ ---- -- ... _- -.

, fU,.,[J(GA-Sll<:
"Especial oara Re:D<:\rtic;:in Pública". Uma ca-

sa situada à njà Feli�é;- S::11i,- idt, 71' esquina com Pe
dro Ivo. lnformações:' T '. ;:3ú,

MINIS'l"ÉRIO � '["':!
I
�� ;;NSPORTES

DEPARTAMENTO N/
'-

--c., nE ESTRADAS DE

16Q DISTRITO RODOVIARIO FEDERAL
ED�TAL

. LEILÃO DE lVli�,TERláIS INSERVfy-EIS
€> 16° Distrito, Rodo\'iário Federal, sediado em FIo

rian6polis, Estado de Santa Catarina, realizará, por ir"
termédio de uma Gomis<::'ín designada para tal fim, Hi'h

leilão de material co"-'", '�'j inserVível, compreen:
dendo utensílios de es" r:e desenho, de topogra
'rial de ferramentas de �,' , '-,pr:ânica e carpintaria.

Todo o material e�"': 'T" "'t"endências dó SEM·16,
4 rua felipe Neves, ",:,-,' ""ij'ç;) "'l'\rianópolisl onde sani
refl.]iz:;do o leilão, no dia 10 de agôsto, com início l---'re.
visto para às· 14 horas.

. �

>

O Edital objeto rl"<· ..• l,,;''ln encontr'a,se a dispn
sição de q;Ji:m jnte-c' "��f> no endereço aeima,
onde serão prestados t - ,. "C, ",'''�!1recimlmtos, r)0 �xpe,

-." diente norl1lp.l das 8,00 1. l' "1 8 das 13,30 às 1-8,30 ho
ras,_. de segunda a sexta f\'ira.

. Jflorianópo�is, 6 de jü lho d� 1970.
R1,li Pereira Uma - Presidente da COlllissão.

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

IlJlVnr/ôi'I!\
';08:€ DO p� n'i)t;'f1\TJ0 (TAI.LOTTT

PAULO BENJAMIM FUAGOSO GALLO'M'r
Ruá. Felipe Schmidt _

..

J!�d. Florêncio Costa

<,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o 'I'ribunal ele Contas, com base'
I

no artigo 91J' da Constituição ;l�;J

Estado, resolveu eU1 sua sessão :�t�

ontem pedir a tr�tervenr;ão CS�H'

dual; por' ial Lu de r81118s3o, dos 0,1'

18,I1COS de 19'd9, nos seguintes mu

nicfpios: Tangára, Traní, R0111e·

Iãndia, Cunha porã, Laguna, LTc�

guaruna, pampa Belo dq Sul e I: i

Na 11:",,":1::\, .scssào foram apre
vades os balanços de 1969, dos

municípios ele Pôrto Belo, Tuba

rão,
. Jarag�á 'do Sul, Paulo Lope�:

Agronômica" I�oílt:as. Laurentino,
,Itupo.anga e Sél;lroeder.

�
. ,.

Fir:;ou [:'spcr;,j,� até que, sej8�,1'
prestado,' cschJ'ccimentos, o' ju,1-
gamento:' do palança,' d,e Água':
Momas, i'mitapo'lis, ':dO JoàQ TIa,
tista, Á[;1};:'.E, dê CÍ'l.apec'óI La11l'Q

Mul'�er o Wo :10 Oeste.

G
l\

overno;
concede
.. '

......

Isenço,es

no

meiro cli'�, t�eS!Jl ;�,() ;-, conccfE,lío d']

lSCJlçLo dt', leM, p;m:t as' \,en,.«\3
l'eHos P'F, Jh'qdll�p!eé, e ralJlicm:.
tcs às C;;:1j<"f}(�i diplomáticas e, ,;f':'
pre'.sBntaçC;c:s .. d(; /oütros países s;

tuados Df,) Brasil.
..,

outJ;o (le;:�eto. conf,ormc "10
r

opinião cJ® SJ'. Ivan Mattos, é (,'

gl'aJ';clO -iO';pol'ifIncia" paJa"u indús·
tria -çata1'inen.ss.' Rc;fe're,s\l a pror·
roga(j�l()', 'e;us Lll,,>;O? 1J3:1;R co, �w3a·
l1lGl1tO' '(;�)', Íl1lp(lsto ,ele '<i');cuJaç�o
elo rl1er�a:indas C", � Pll1:t.J.}·, da Dcl'

blicrlôão Glcs�9 'c;ecreto o ·r.CM \)<�.

ra t6da,s<,a,s tncln�t)'i:Js de _:')<11'; 1
�

,

Ir' •
-..

Catarina será de 30 di2.-8, 'ao ÍíW(;;
da, 15 dig,::>,

-. �'P "i-_" acoJJ�ece atua�·
mente. 'Tdi chipiica:':;c: PÇll tan'"o, r)

prazo qu:, t�m Cf, lr:Ctustnais 1):1"8,
l'scolhimr':Lo do IC;\,/[". e�,::Jarõc:"'1
o Sec�-et.i11o c�.t &'1,ZCI1C�a, "rnas (.".y

cluc:n,sc c1<.'ssa l)';('dida os que N
gozan1 de pi.�U��O de 60 dias c ()s

inàu5trlCtis' qü� j(}briqucrn CÍlllC:1-

to', ciEarr�·-, !;cl)jdZ1� en1 gcr�-al,' tOi'
rrf,açõe,s c 1�10Jg8nl de café, pois
esta-s COllClCcl::tm pagando nor;n:11·
mente J ') qj;:lS 8lJO,: o ericcrram('l�'
to c:a r2�, 'ediv!:\ «i'lül5lena'·. Os dei
Inai.3" e� .. kü.a:'lle(_;i�T.tcnto, industl ia;�;

se cnq\1a� 1':1)1' ':10é' dispositivos ·(�O
novo decH:�,o."

"

I 'I ,

.'

I
I, '

i,

li l' �-',., .. '";::-t" �,�) li.?lar:ões pú.bl.!'
cas c,la ·...,,·lc :"�lC;:1. ela Recei trl F,;

cl81'81 Oln í�!joda�lÓ];D1is, diDt.r'ibv1u
nota G0l1�,I�;1ie;:\,ld0 que, segundo ('

acórôfio lJ�' '{,'(ID do 1°
/

ConseU}')
rio CQn'tr:�lLlíntei3. publicado,' r,Q

D�álÍo O:lchl (iR Unl�o" do dia 1[;

de junllO as deducões cedula1'e.;
cslrão r,ii_] �iL�;�, a' compr;vaç5.c
qUClndo �1:35ir;1 ('xlgiI: a � repartiçfio
fiscal.

A acejt;:ção ('18" r1cdl'ções cec1'-l
lares está condlC'io118da à prova da
ef@tividaele da ueS�lesa e comp1"O
vação ele c:t,la 1i81')opibili'lade p:ii::t
[I porc�pcào rio::; l'Cn"i:ne:'l.os.

A deelucJio global Oe 40'Yo' do l'''n

clin'ento ])t'i[t Cl ri;) e:)dllIa ,"D", �i8

COi'nmte ela Si1110lcs aplicac8:O' .ia
referida 'ta':a rNc::"""�l sôh';p o

total, dr, ''',nl":;,,, chsç]fir ivei" ",<�.

L1uela c/'-"� 1�� , IV' .� .... -:,) o co:r.:_:!-:J �

c ..:_!o; j �!nadirnlE5.!�.'elt

). '

':r:J]cetr�::'la a 30 de junho a eaiu

panha de alistamento, eleitoral' o

T)�TG divulgou ontem o total �1()
eleitorado inscrito -até agora', fal

tando ainda a computação 'd03

ma, las ele Biguaçu, Brusque, C�1l1�'
pos Novos 'I'ijucas, Tubarão, Vi

doira, Aílita Garlbaldí e Seára: .....
1027.340 eleitores estarão lúbíli.

tat1(,ls ao .voto nas oleíçóes ele �J

ds novembro. A campanha de J.J'j:;.
tarriento eleitoral, surtiu maiores
efeitos nas seguintes cidades:' L8.

g,cc;, - que aumentou seu efc�i-.'\)
eleitoral em 5.888 novos eleítorcs

�·>Blun�eÍ1au, cem 5.340; Chapecó,
�, .... \ /

!'i.0!>:::; Xrmxerê. 4,604; Criciúma,
::úJ\if; -Maravilha, 3.577 e Fleriam\·

poli=, 3.:3:<3. As zonas de' maior
cleíroràdo no' Estado agora- são

Joinville, 51.711; Lagds, 5�,302; Flo

rianópolis, 51.013 e Blumenau, .'"
49.632. 'I
,: O atual eleitorado .do EstZldo
--' 1,027 .310 permitir� a elciçd I

"

uI
de 12 D,:putados Federais e ,:.li)

Deputados Estaduais, segundo as

leis eleitorais vigentes.

,.

O Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, Desembargador Nor

berto de �iIiranda Ramos, anun

dou o nõvo eretívó eleitoral ,ln

Estado, ressaltando que "com ês;,�

resultado, Santa Catarina se \ (':)

10c?- ao ,la:::o ele outros Estados 'que
contam com o dóbro da popula
ção, atesLDl1qo, assim: o altíssimo

percentual de alrabetíção de S'es
pOV:J 'e demonstrando, mais urna

��IÊ�} à �trudicioflal civismo da; gente
barriga-verde".
:_ Recebem, pois,' nesta. hora, os

3rs. Juízc; Eleitorais e seus auxi

lim'C'J, os Prefeitos Municipais, b

Imprensa �alada,. escrita c tclrvi

sacis, e· a todos aquêlos que escu

tar: rn a convoçação feit� por l'':;'

te . 71'ibu:ül, um emocionado e

agrs·ç1cciLi:). cumwin:ent�,

r�lla
,.l M'.

'11'
'

'n' ,li! '

ull· sua
o ,SCl,::.�;or Atíliq (Contana, p ,2

,j,1r: .lte (1'1. Diretciriu E�]i)onc:.l eh

Árf:.u"i:àt. ,;ccnfii'mou pu;::, 04 }ll'()xi' 10
'

(li; ,] 7 a c()J1·.-tnção do, PattJc!'o d,'::·
, ,

. !jn, ',,�a Ü llo111ologação elo;;) nrJal'.,:'-;

eq) ('D���nl1ciro C010111bo r 8Bll�s C

m(lusúnal Carlos CJd Rena_',;:

a Govc�nado,,:' c'

rcsr'c1ctj"v"anlcuLc.
\

p,ara O

convênção
li:; .. J. lY;' plcürio da AS3c111bl,;i,L

-

1.06 Ja{iv�' c o :::;cilac1or Atillo FO;2-
,

,

L:l;;'1 já f: ,;�á convocancto todos o;
,
e�t ';]Jpocs ,'0_ Diretó:"io Rcgiomil.
r,::., outn�, pai·te;,' lon�: da Al'O:J,l

inilll mou 11:\ tarclc de ontem q:.1f!
o cll��el1hc,ro Colombo Salles já' e.::·
tá cláborLndo o promu1ciame:1�t)

, ,

que rará aos cbnv8ncionais��10 c·b1.
17" "j1(;�; i,' " sou nomo" homolosH
ClrJ �'c\Ia o C:ovê:l'IO elo I>;staclo. :3t'

f'.P'"{ .

-"T--�"---_._-I'-----_;-'--�------_._----..,.-.�--------

o depdwclo pecll.'o h'o Can:p03,
,pl'é�jde-nte do Diretório I-:'eg,ion"l
c1u Jv1DB, in[crmou que aln::la nelO

101 'lixada l� clata para a con 'len:
ção 'elo, Partido para a escôlha de!'.;
clLDclldac!os às eleições de novem·

bro, podendlo-se prever, entr'Etal,tCl

que -"ela s:rá reali�acla , em finals '

cic:ott·) mês ou prinC)plOS de agõ,:;: ü. r

O Diret(!110 está manten0.o' ,con�;l'
to::;, prcHl":linares com os lide; e-;

oposicio!'lSt'uS de tÔdas, as regiãe;
dL; Estado, para realizar a coqven·
ç:ío num:: data ideal para todo;.

,
Adl8.ntou o parlamentm' qU8 j:.í

€i .. istenl 110lT1GS confirrna�ios pí.lJ U

disputarem uma càC\Crra"\iiil�i'ima�
1'a F:.;c.loL'al, 'cntré os quais estão v:;

dos ::_' � ;:. Laeric RarDOS Vi2iru, L��!i:;

Bér(am\n Pacinl, Henrique ele ,'.r

ruda Ramos, Jaison BÇlrreto c D,l
r;ilG SCh:-:lidt.' Para

-

a
.

Asse:TIbl�l.l
,

-

LC3i::lnti',�'1, lü:1os os :?Luais, dCPLlv
ta.clo:, do MDB eOllcorTer;lo à c·c·

.cJ.eiç5.o, surginclo vários Ol.ltros r,';

'mes 'éomo c!1ndidatos mil pot::m·
cial, tais CO�110 os �rs. S�l(1i ,pj "::(1"

to, Ler 1,,1a�:a; UllS3C'J Í opc'),. ,po�'
,.JG�l:·,:llo; 1\'(:n José Rodl'iL :S::;, p!)�
�)ao }'l'al1�'i,SCo;,Walter Zigclli, 1'ele,
Oos(o, lJeU:.im P"ixoLo Filho, lxh'

ItajUt; Dclamar Vieim por Flo;:ic'

nóp"lls;' 11derbál Rosa por Tul)�.>

rilo; 'Nei Aragão", Paes por Criciu·
ma ,) Frn19isco Assis Soarcs' por
L a:.:; '",na. '

SEN1\.DO

Com r:bção ,cc candidatura elo
um <Ide r da opo:;içilo' cahtTinem,e
p"r:;' o f'mlado o, deputado Pect'·)
I<io Camp:Js inlorn�cl: que o P?':··

tido aind::: não tem posição d'O�i·

nídd, exif�indo, entretanto, váric>
1:C:.;CS 0;,'1 cogitação.
o assunLo será' definido' den',,'o

.

e:n l..'reve numa reuniào ela Comis·
são Execl:tiv<1 do MDB çom alg11Tlc,
membros elo Diretório, estanc10

prd,t�Ca!118;}t8 c8rto c1ue o Partü�f)

8.pl'csenta:::L candidato únjco a

l:ma das "l;t'Sar; elo S2naclo:

,
'

8(';i):'O;:: _j..'p"
•

s�:a PQsição }JGsson! p

d�:r"�'��;_do 1"'\)1I1Q' Ivo Can1po5 (�8cl::·
rali I {ue cJa será d6finicI�.1 ClD IU1::_4,J
çuo da c,\�clsão partidária, "caben·
do �� c1ircçáo [Jo r·IIDB verifi�2.:'

(r,-12� cs l-.leJl12l'2S objotivo� _c pCl's·
;�2c";'�;as l':-','�a o �for:],lcciLlentn c�o

I-ai t 'elo c.:-m o lançamento da rn,l'
l�:lt� �nndtdatur8. ao 8ena(10, h
Ct.1n:..::.. a (,;s D8plltado::; ou à ..'1.:::.

sCl�-:I)lcHa Lcgjülativa".
- - --�-.-- -- - --� --- ,_._-------� - �-- - ---- ----,----�

\I!���;:;;;;:;;::;;�'���;';;���--,· I�
1

' 1itI��" 'ii �.Ií, 1.11 Ir .H!,Jl(nA ' .. j,,��I,,",J;jt, I
II O TRIBUNAL DÊ COkfAS DO ESTADO fi'lrá celeb,çal', na

Iii Capela do Colé'Sio CatarInens,;, 'ciiá 10 do cmrente, scxta-fejra, às 18

III )J()l'8S', missa em sllfrá�iD d� alma do Dr. Paulo d:: Tarso da Luz Fon

I te8, ex-Ministro dêste Órf,80, para o que conviei;} todé:s quantos ql;ei-

Il'
ram compare.cer àquele ato ele fé ,cristã: '

I ; ,� F J

�_�_-= -�--�----��---_._--�-_
-

-7"-

-

A-,a-��2�.w���4ii&"_�!_:-�:
, '

,

/

. Aten:�,nho�::�1no' FUBA, procurem o l\/[i)inho Regina, na rua Dr Ft':hJio l1.d'l''C'i, 72,1. 1_;- fundos cO,m H;ermes Macedo, do Estreito, Comprem FUBA REGINA, ImllI' ,
"nQ Moinho Regina para GOlTIp�8l' l11,elhor., t

I�: ' .� -''''1[\
�9__ B'61 &lLL""W2!'t!!l'!A'b%,1'if * .. ���--=""�_#, .,. ..... L_·��"''''''::..:;;.'�_�......_::_ �:.:::.�J

Decreto fixa
\ .

ad issão
de pessoa!

/

_ o Govtrriàdor Ivo Silveira' as

sínou. decreto que d.spõe s6brc a

adnussão .' ele ;JC's� x1,] 'tCl'í1porá:'['J
nos órgãoc da arrministração in
direta do Estado. A admíssão se

rá jirocsssada, respeitadas as .n_�s

posições elo Ato Complementar
nO 52, mcdianto prévia- aprovação
pslo Chefe do Executivo, da Tahe
la de Funçôcs TeP..1por;;;::-�é."" cub
metida,' anuãrmente 'em vista de's
'recuc'sos consignados.
, I

"i O;, órgilos da ",dministraç[\o i(·

dire.a, quo mantcllball1 o regime
elo };;e-ssoal ,relerido !18ste decrei,o,
SUb:11cterão ao, Governador dq Es-:

tado,' rio l::'azo ele 60 dias, a ta'be:a
'de [unções tem'por'úrias de que nc),

êessitam, ,com as. réspcctiv�s lI·

,xáçõ�s so.lariais'. Essas tabela,";,
rJel�l CO::10 �uas dltera\�6cs� scrfto

Cxp('�Jida::; por ctCCl'cto 'eln
� ycr:l:;r.

l1sdor.
o pes::JGlIl conLr>1! [leio, em vióL1

elas no'va;,: c11sposiçõei" 11[[0 poclnr::i.
.

� I

pt)j_�(übcr rB.ntagcn:; qt1\; nao s=jan1l,
at;:ilJuicl::ís' ;tO iunCicmüismo (;ú:

I

gerDl, l1Cr.:l c:{c:clcr (JS seu:; pc�'�
_CC':'1{ l�[!,i::.;.

Campanha do
livro us o
; ,

A til,
il,ç..ança eX�iO�

,

F�)�{Ó�,I; da 'UYüvoTsiíJa�c r'edc:1't11 �

de Santa Calaj'tn�\ iniorD'wu qC!c'
di vr:;' rsos e.sLabolecin1sntos COlnD���

ciai' (1e:,1 I, CapiLôI có:li'io cola:Jc,
..�, r .. 'Ó CO} ," n canlpnnha de Jiv:�');
(Iki(, �icos l'sados, quc !::8 desUnam
;\ Aç:i;io Cnico Social - Aciso/70 -

qUe sc ciesenvolve em vürios l}'ü'

:1icípios do. Estado, Os liv,ros �c:
tão . send:) encalninhados _ ao l·rJ

'/
.

But�lhão: de C2.çadGH'8S c �crvlrJ()·

\pa-:-fI a in:3talaç40 dQ biblio'tecas
em grupo::; escolares(
A Sec�'eta{iu da Edu:açflO, pl)r

Geu turno, csLá cooF::lenundo a) C'),

leta de livros nos estabelecimen·
tos oficiais do Estado, el1quanto
que o 14;° BC busca obras usad,13
l1Z1S escalas, particulares.
A Aci$o/iO será Íl1ic1ada na á�,<' 1,

• cl::;, Grande Florianópoll" 110 p1'óyj·
I�10 çlia ,1;', 2.tinginjo , ,os munic.:·

pio�ó de Biguaçu; Tijucas c San�,)
1,.1',1<1 ro da IJI1pe�·atriz.

.

As atil'id8c1es de dü_;t:'ibui�.:ão ct2�;
t2refas c oí�ganiza-;;ã.o (as opeJ��'

çõc!:: a S:T8111 dcsenvolviclaEj nesla

área estria sendo ,cx2cutaclás/ pa ,"

V31}OS grupos, sob ,n coorddn���
çito ge:'ul C.O Goma::dantc do 1 tl·)

rbt ufl1i1o de Gasa5mcs,' COl;W:,ct
Ivan D6:1L�CC Linl1ál'cs:

> ;

:Sobrevivente
de tiroteio ,.'/--�

passa be
·0 cJ-bo, Carlos CÓ:'deü,cl" fel'l:1d

no tIroteio ,�COrIjdCl_ sábac10 ('):11

Sa'1LiJ .Ce'cUb, Cil1é1:1Clí) l11arrerm:1"
'c1oi� int€f,ralltGs' ela Policia Mílit,)f
c urn eloo clesol'Cieíroói que pro'm·
cm) i1 oeorrêncin, continua 'lnts [:< •

J".allo no E9spital elos S2rvido.i.'(;, 3
desta Capitoal, pam oncl� foi r,"·

mov!do. Embora seu estaelo aincb.

hspre cuidados já aprosente'"
nelJ'oras sensíveis, segundo' fone.]
d8CJllele Hnspital. Jocir Fqrnandos,
l:;n dos elo<,o;deir�'1 ""::ntipu� fOl,"'

cIdo, tendo f'," l)o:�:i-', :�8 L�geS '.:;1
C:.81':-11s 111'l111icÍnjos da rogiuo se('�

�. ;��\ ::-.' ". '_' O'n\'�L'.'_' n/. ,,' 0�r '" «
----. (;,..l '';�-r-'''''-'-' f->-��'

) -

I
'Iria' JúUa� u drama
uito pouco humano

Maria Julia Wojciitiewiec tem lJ
"

.anos :(:0- idade, man aparenta 'tu

apenas quatro. Se ;,:;

olhos assustadiços j i estão acos

tumados D. {ver um mundo só de

.crucldade, onde [,::mpl'C viveu.
Seus pequcnínca e 1 embros, atro

fiados,' e o sou e�t:':o ele pré-iria-
,

\

nição, transmitem r. írnpressâo '::

urna "triste criança da Biaíra.. do

Cambodja ou de 1l:11 frágil ani- \

malzinho sub-nutrido, o. "eu lar nâc.
c:'a o de seus irmão:. Rib 'de C:l5:'

sia; elo 1'0 anos. ROI: rr�, de 5 an,:'�

e Hjca�'do Jcse, c:' 4, 'inoravam
com .os páis no, 'n'; ;,o�o 22, fU;l

dos,
.

da 1 ua Duarte 'chute], IVlarb
Júlia, não. Ela mo !Va numa ;)�

pécio d3 cur:al dc>'tlna:io a [:ni·
n1ais c1ornésticósi. EL vez de ilri1,)r
i

.

,

q �carinho [jCUS� pair deb:8.van1 n 1.

r:m;,toÉ( dias Sem' qt .louer aÍimeh·
,'. -...z_

... f

:1. -

to, �U naa .ser alguns � ?St03 que lun;-:,

tia ela, cl'ial�ça ·1�V<1,2 so:·rateim·

'l11bl't"c, pai::; Rica�' lo Prallcis:'('

Wojcildevl,icz, , ';3.4 é:'nos,
'

t:nca::CJ'

clor, c sua· n1ulher �'.'!:D.rb eh GlG·'
ria Bion '\Vojeikievl-':z, 23 Ul"l;Y",
çlor:;_éstica, não adl-- �1 i8rn para f�

filha OUtro tra:ün1�\11to lnal"3 1Ht
mano. A pequena c:'a espancaêh

vêzeJ c _po�� Y8.Yias v(�zec-;'TIuitas

:';UZI Üa, Ma,'ia CamE: Wojcklew,iC'l.
,. f.' 1a ';lr_a' "De a, Carl qucim�clurD,

)la:.; miIos e< Ylll.Üt?3 (,SCOl'i8ç0e�.
f\10Y211do n2: casa :Qr Lrent'J, no n 1

��lor,o 22íl; fi tIa dR �çr�ança ��lb!"J,"
eilte'o irmão c.a c1:nllaeJd' m::mti·

de Segurança Psssoal, êsses meu s

tratos consístíam na "falta de ali'

msntação, SUrl0.3, queimaduras
com talheres aquecidos e a pri;;ão,
dia. e ncitc, num cercado I desl.i
nado a animais. Júlio nunca souce
realmente porque eeu . filho dís

pensava ,a neta um tratamento as

sím 'tão c�;:el. Principalmente por
que êle não era o mesmo dado ::t�:;

(lemais filhos do casal. Nunca 0'1'

tendeu os reais motivos do tratá
rl1::mto discriminatório e dêsuma,
no dispensado a )\1aria J(;lia. Ne!).l

penwu em comunicar o fatÇJ à;5
,

• aut0ridades, pors temia o fiUl(I

q"w o ameaçara de morte, O FJ.Vôl
da pequena maltratada se dispt:
s:ra a O1'iá·la o sua mulher, Es�c·

:.�n�;�, I�r�pp��at� j,.�pus:_r� ,ar' ::'):.d u.l1a· üdo,uQ. r,LfLla JulJa •.,e,l,'

criada pelos avós. Hicatdo woj"l'
kjevy:lcij, coi1lurJoJ não COl1CDIK'lÓ1._l
Fara de Mil.1:ia Júli'a é rotarclac\,:,.

,:'G;1";a ,'V8Z ,q�lC já passa elos 9 tines
c '',l,UO' s� clesenvoJvcu quase nade:'.

.

._ .. Era tinha 'o vír;ia cl3 co;ncr
.'
"',
... i'

.

nnrihoca::; c ou�:'os lni'stos c .m:ú
t�::; \'êzcs a isolei dos ou.trcís- j;8,rf\
(111(' não ccntr�ü�Lenl jgual vh:'�:-:

::�c 113.0 a vl�'jr:sscnlcs;- ela çOil1.Ía
nf'§ ........s prÓ'jJlias fezes.

Contou qüe m'uitas vêzcs a ]"e,

([uona furtav·a peClue110s objetos etc:

clarecGu que ,ela "uma

1110'"� se 1:0 rosto pO,l' �el' cáíio flD J

, �<:'t.:+>,
. �

"'�:�'::'\��l��� 'i }I
U rrrãe CP

",,�<��_;;-�,��:;;W"';;;M�'��___' é':"'ll
"
" ',1l\.!lE�IA .

"

'I';VADC�A NACIONAL DE S!",Nl'A CATA:RrN�

d�
1]1::51110 11C::; .dias ,

frioJ do jnV81'!lo. Ji5
une; a pcqucrJa Mari:l JLi�ia :-"i"J 1

ali. Cc�ual1clo Ricardo � 5ua r:lulhc2
�Q.í[;:,}1 ele \ C88a. (rCiX:fl,V�).. r:1 n, cl:Ll:1- r

çn éunarrada. S6 'cntãC) - porqL�p
tcnüa n::uito O irmZ'.ó q1..:C [l, amea·

çU'i:a sernpre - a Ue!. ela 1112Por c\'

,aventurava :J, l'cvar-lh8 algl.ilna'" 2 ..
':

rn,i(lu] que a crinnç2. poo'ia, 11l1111.1.

voz lTILütas vêzos (.�ébi1.

J::lio José V/ojciklcwícz é aê'''·

trinco, natural de �'jenq c tem "I�
ano::; de idad2, resi:;ljnclo no' n:\·
mcro 22a da rtw D:..,á·;te SehuteJ.

Potúgrafo aposentado, 11CS fU:1dcs
de seu terreno está ri q.sa do 'fi�
lhcl RIcardo. tsle é l) a':ô eie Ma·

I ,
, 'I' II

- � ,

_r�a JU la. - a unl ;:;,no que sabe
dos maus tratos c:�lê a neta i'(J

fri:l de seu pa·i. sê, � 'J�ndo �:;uas p�1,,�
lavra:-_; tExtuais, p:,.: ,��das üs Ltu"

tOIldadcs r�olifiais nJ..' I),)legacl�l

,

rllI '

1,[ /,LIANÇA. REN:

lt
II

. O Pl'5sjdent
1 __,CiGll ue el1{ 'Sant!l
1 .tiva c eh; conro,'_
� ele 1970, resolve

I� 1181 do Partido, :

lru (�� iulho do Carl

gislat;va do Est(
1 ü Escé

1118li.Cr, nega ela I12[f1 I

seu Tí,arlc1o' ma1tlatamnl Maria 3ü·
,

, - i,
lia q.U3 ,em () l11u,smo �Tat,arBcnlo
de �DUG t)�83 ir111ií os.
O caso está desde ontem na Pi).

lici:J., depois' qUE' o titular da ::oC'J
legacia dê Seguranca Pessoal: Cf�·

'pitE.:-; B=lfoT� Anlújo, acolheu
- c:c'

nt',ncias e manclcu os agentes Valo
dL: c Gurúanaz8s, n16111' elo \

sold�·
-

'
,

do Everalclo opurarem a sua \'e'

raci.dade. Ontem pela manhã às
trGs descobriram' tudo, entr3 'e·

\ \ J �

volt [:dos e peri)lexos:' não era um

pos"elêlo, era ve'rdadc.
'

Os pais ctt:: Maria Júlia ostilo

prêsos nu' DSP que lavrou auto dê'
,,-,

prisão cm' flagr[1nte e deu iflíci,)
ao inqí.!érito. Mnrb ,Júlia pernoi.
tau ont;ún 11j) nOS1?Hal InfantJl

pois, precisa. Ge' 8ssif,tência .médi·
ca. Hoje ela w::-á encamirlll::!cla
Juizado d2 MenoreS .

"

SDl'U.L DTI CONVOCA(AO
, � I

":10 ::-_', ':lóri:J R�:.'io:,aJ da :A�;,:mÇl Re;lo\'adora Na-
atql i .. ,' 3cata:Jdo delib;;racào da CGm;�sao

EXCCU-I,:ad·:. :n'6 alt. 3° da L:::i'Ilo 5.5'U]'d�.26 d:: maíd
,}rlV.J� .11.' os Sé'Ehotcs Mem1)f03' do Dír((tório

,F_e'SíO-1a a ::-:.J:Jnncão à realizar'..se nesta C::p: aI, dia 17 �
.... , f I

:,e ali,'. às 20 horas, no recinto eb AssembléIa L�� I'), CD;il a se'[;uinte orckm do dia:
\ _

' J

',a cios candidatos a Gove!'llador e \'i2e-GoV':1':la-
E�i:;, J. :iar8 as efeições de; 3, de ou:ubro do eOl'-

ano. \,
dor
n:mil

Outr ; aSS'..i'�tos de interêss"e Partid{u io;

:7�OliD::,)poli3, 7 de íulho. de 1970'
mltaIF.él - P:re5idente Diretório Re�. Areml em se

;llr�
--

Lmi�;-cBl,i�---(�':J�]li Em aicnç:l(') ,C) Ofído CD n. 3/78, c1ahélo c 02 do co�'rimte, '

,11/11. ContJel):'jO Deliber:' iv(), ,sollcita:no3 a03 senl:clos �s,:ociadcs eín débit::J

para, COIP a tese lr.a:·ja ql:C c,):�1pa1'8çam a �e0r,,13ri::l GO clube llJ

IH
��oririo COlnc.l'cia a �lrn de regulariz3.ren1 sua !:.it!,u�çâo 8.t(� o. dla 15

"I "�Q n1( (I �

�'� ::::--" �_:��2���_·3.
!

J j.i

j'�I .. ,:�,
_ •. '.

, I'
�� �����

-

�-'-�..f_- -���:����i.�:=,�"_�_ry... �-�'��'����:'��
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