
BilJliotéca Ptíblica
-:: C. Fosta,201

o TEMPO
i

Síntese do Boletim Ceometeorologico de A. Seixas Netto

válida até ás 2311s18m do di� 15 de julho de 1970
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAOI ATMOSFERICA ME
DIA: 1012,6 milibares; TEMPERNfURA, MEDIA: 17,7°\
Centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 81,8%; Cu-

N Florianópolis, Quarta-i'eira, 15 de julho de 1970mulus - Stratus - evoa +; Tempo médio: Estavel.
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SINJESE
,

ITA.TAf
, A Prefeitura padronizará o�

,

l�asseios das ruas centrais, a

começa,r pela �Iel'ríliJ Luz,

Para esta, rua a padroniza ;;ão
será em mosaico" conforme

já eSLli; sendo feito na' cal

cada- da'\ Sociedade Guara",
> ,

por' o'utJ;,o lado, a Rua HeI.

,cílio Luz "orá tõda ilumina

da com lâmpadas de vanor
, ,

de mercúrio, em Iuminárias

herméticas de 50" 'watts. As

lâmpadas conhecídas por va

por' de .rnercúrlo atualmente
ém uso, são míst IS e ce

160 watts. Cada luminárla
das 'quais serão Instaladas

ru&tará o-s :16J ,80.
, '

--.----- -_.� ----

,

BEN�DITO N,)VO
Oficiais e solcndos clt) /

1°/23° RI, iniciarão ama-

nha, nos município 3 de Ee

nedito Novo e Navegantes, a,;
,

atividades' relatíyassuas a

Operação Acíso 70, que visa
i� ,

€12var o padrão de vida ,18.,
\

comurítdades. Reformas
'

-(�e

grupos escolares, melhora-
mentes ,em praças públícas
retificação de rodovias, íris

talaçâo de sanitários e edu

cação cívica e moral, são aI ).

guns dos. pontos ccnpreendi-
dos da pregramaçã J. ,

/,

Técnicos estarão reunidos

ern Rio Vermelho, oara, jun
tamente co'n1 líde{\;s da Co

munidade local, iniciarem 'o:;
,

trabalhos- ,:fl.R:g,u:�íl�'\ á:Feâ""',l"u);'�' 't'
:)'aC:�fó�)'t�á fdrb,.açào yO

'

Conselho 1 de Ihsévolvime.1'
" '

to do, Município, :. .'

TUBARÃO
,")' ,

Tem � prusseguímsnto eGl

Tubarã�; um curso de .aper
feicoamcnto para P' -ofessôl'(,s>

,

de Educacão Física, O' rere-
,> ,

rido curso tem pat. ocínio di,;

Secl'e�arià da. Eds cação' e

çultura através o 'lano Na

cional ide Educação, 'com ('r:·

cerramento previst» para a

próxima. sexta feir_'.
��---------------,------

RIO VERME( ,HO

D �,:-'l)

; Conforme informações 01)

�tiid-a� "o'J''únto ào' sr. l'YIario V!l-
• ,"

1
'fel�ang�r,\ Presidente do l�o

tary Glube F,rarwisrpense, J1<I

ma iniciatiVa 'daquele clube,
de serviço !'er,â em br=ve ela

borado um abaixe-asslnado

popular contendo ,t.odas r, i

,,'imli(moÇ'õe,; :fl.qucle pôsto e

",que ser,'j,o imediata,mente !'e,
metidas' ao futu�él GOV(i'l'lW.,
dor de .Santa Ca tur1J1a, '21l';e

;rdleirç. _ COI{ml)Jo Mac]'ll�do

SaBes; solicitando as devidas

providencias e atcndimel)t ....

LAGES

R�aljzou-se à noite pa3-
sada, ein

. dependências -1(.'

polegio D{oçes�;1no e�n Lage'"
uma_ fI')unii\o para tl'a�ar c;\,'

-prg['l1lzação e r.a!i�ae,ão o;

,

10 Se,mana Music:lI de Lasl' ,

r

pr0i110ção que te,á lugar Ul!

.data a �er ain::1a estabele:l

da, pl:even10-se iniGiaknen,,,

para o -20 3e:r,est, e 'do co:'

rEnte ano, Inicialment.e li
COl; estabe,leciclo que serão
mantidos contactos com di

reteres dê çS80las e profes,
sores de' m1.': ,ica e:')1 estàbe

lecimçntos de El1Ei�10 la�rm
nos, para '3eleçã,o dos par1i
.cipanttis, que em seguida Ia·

"

rão apFpsentw;ão ao públir:�)
---------------�--------

EMPRf;SA EDr'ORA
O ESTADO Ii 'DA,

Adminístracão, Rf lacão ('

0lidna:s: 'n)Ja C l1se\beÍl'n
�ia,fl'a, triO - CaÍJIl POSt.l!.
l39 "- Fone ::022 _:__ FJorianõ,
pn'li� _� Sa.llfa Cl tai'Ína.
I)JREl'OR: José r- 'atllsalém
Comelli I ' S'lJI'F UNTEN"
Diri:NTE: Mareílio MedejÍ'os,
t'i'Hho / EDITOR: l' uiz Hel1-
-iqur Tancrccto I GEREN·
l'E; 'Osi-rpl1' ";lti.)nj, Schlind,
,v!'in / SUB-GERE7I rE: ml'l /

,1;() Marj"t / BFT �'l'O'RE";
,

I
/ '�ér�:i(l Costa flR1110' !l..ptÔll;O
1,{flwlllski Sobrinhl Sérgio
i:.,()pcs, Halll '(;,J Ida! FiHYI {'
:i'crlr!' Pl'lu!o Mach't, o - íü�
lf'ORTERES: Roqol ) Edua.r:
,10 SlIllivan e Wilsc ' Lihórin
,lI:' 'WJH1,"il'!)<: .- I\F nH;�<;;;E\T,
'I'ANTES: Ri!) ele mciJ'o
ri:n - A, S, r',''''a l,ida. -

1,\'I'njclfl Rrira,iVIfll' .. 31 - 1 I"
'n-l:i1', S1í Cl Paulo _ /1., S. T�a
)'a Urh - Rua Vi ória. 467
,_ 'Pôr1o i\lenTe _, P"O"laJ
iP,n)lôa�alHl::l npTli'<, entacõe"

'. �_��ai �� Rua Coronel Viera-
r' ..-..,--�

,..:
/

hDj� as,sjnar ',convênio
o 'Minisjro Lúiz' Fcnuindó' rl:e' Cirne Lima, da A,g.r:

C1IJl!h;,ll, çbegou oniem� às 19h53m,. :se,n:dl.) ré;ehi�o 11

Aeropmr!ej Hér'cíllo ttuz pelo 'GovernadQr Ivo SHvdr
e

I

a�i(iridad,es civis militares, entre as -lIuais o ,Secr�,
I�rio ,da �gjriCidiúra, e�genheiro:agrôl1:om'o' 'GlaUtL
o lblgger, O �1iÊdsiro essíaa > hojQ às" 'II IUlras no Pahi
c�tl do 't«n,êrnc" «) convênio A�aresé�RaltCO dG Br��il p�
ra 10' Hna,nciamenio 40 Projeio �de ,Fr,�iicuH�rn�. �ÚIH
n�a pãgina).'.

frustrado
DItem tAvo' \ '

- ,
---

'

. sequestro /

Médici dã
Comenda
a Seleção

�
.

- o Presiden'te da R.Ej)ública :e ;11
cedeu ontem à Orcíem do Mérito
do Trabalho aos íntegràntes do 2r".

Iecíoncdo: Brasileiro, de Futebol,
-... r )

de segurança o 'Embàixatlor dos EE,UU, ;'0

Brasil, sr.
<, Charles Burke Elb'r:fc'�

dscidíu renunõiar ao seu- caro

go, POI questõ0s de saLdé; S0-,
-,

gundo 'e�evelaram fontes dlJ:,--lom,í·
,\

ticas, A Casa Branca,' entrj.tant),
ainda 'não confirmou a renuncia,
mas_,to� mesmos informantes dis.
'sor&m que Elbri�k d8ixãr'� o P:'),5'
to, por estar 'sofrendo de dístó r- •

bios" circulatórios.
" xf'

Çom o grau de comendador foram

'agraciados 'o Brigadeiro Jerônimo

Bastos, Zagalo, Pelé e Havelange,
enquanto que os dé�ais íntegran
tes da l?,elégqção re'c�berão a 01'·

de 'of,icia1.

Candidafts
se eXOl1e'raRt,
até 24· �oras

- Jeuy lI. .

qQe> Lanlarca
.

éC vailkJSD .

/

Os candidatos a, lJosto� eleti'fo3
!las prÓx.iri1as �ieições parlamenta
res de 30, çl3 novembro tem pc:!
zo para desincompatibilizaçãQ de

cargos ou fUflc;ões, execútiva,;' na

ef.�éTa govel'narlental ou da ad'�::-
, niseração inrli reta até aS 24 ho·
ras ele hoje, O Secretário, de Go·'

/

vê.�'no, Sr. Di� ChEr'em, le o' Di"!!·
tal' do, BRDE, Sr. FrancIsco Gl'i!�)•

/),}a: ./",

cleix_am lio'jE' seus ,POqtos.
'

, Diante- da SitU8�)ão 6e � �ah�nl1 _'1[1�

d� prOVOc�[l� 'pel� dêça, no Nor·

deste, par_tiGularmen�e no Se rglIJt',
2pe"'liIr d�l, �',íl1}.plantaç'ão, dás fl�e:1'
tes de trabalho, 'grand8 é�9' nü,;,!:,·
,1'0 'de, f]D,;Plad!:fs - ql18 te'Yl ;n'oc c;·

rado 'se �s'tab�lecer 110S" ,E..,tadoõ

O delegado Sér:iio Fleury der:':,,
rou que o te�ronsta Lamarca
bi'n o e vaJclo�'(l e não' pe�'cle 'p:,y'
esperar" Referia·se as Il1fO;'l'rÚI-

ç'õe,s ,do �x tetrons:,2, Celso Lunl,:,l.
rett' segun:'o as quaIS o ex capl� 'i!) -

pl'etendm seqUe',t,rá-Io para enf;'pn.
fá-lo E111 duelo, DIZ Fleury, que t ,,,
'ma 'ca e::,tá descspen'"do, por cw"
sente que o terror está no fim

,

,.[ I )\:.-

ela ,região �ul,' 'pfin.cipatnJeqte [.1';',
'cidade de Sã'o Paulo, (mele {111alç r'
Ó • me�ca:!0 c1e, tl"atalho.·'

,

a�rftY.ar��oU y, " ,,0,

l

A- coriias:c1o Govô�'no do

],81f!:h :\S i) 'i9GfJ 101''-'111 apl'OVflr[8,"
llQJI' lll'flTlJmi:' flÇt\, na 12'1';]8 dé o;;' ,

tA'YJ p-lo 'Tl;;b\J;,;[\J ele Contas, ()',,;

rct1Y:i:lo ,q1tle contou com a pl'eS'1d'
('}1 [ln S\;c�'etáno ela Fazenda e de'

\ '

�Z)'d8dnl' GG:'al fi; nlatél'ia i'oj r,'

!a'{ada pÉllo Com,ell1eil'o

Sl('\-in"!{r ((1'(" Fl)TI srü'pal':;cer, j,:l
pnl1 o rl':?',J:1C'n'n !"e:T1 ,qtF'[(llJ8'
81ln"!i1"lidf'H1l' Toclos, o!> l11emhn';
,''1 (-:�"!."I(l 0(' ("IJnj'lC'!, 01r..

"c!lal'(1�11 ,(,1'

!11mWirà correta da 8!}ão. do, Go·
\,{, !lnc1Dr�� (ÚltH118 t):1g111a),

'f,l"._�_ ...--=-, -----,- "'_......,.... .. """"._, '..-- _

.
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
,

!�:tiVaracUrdjde dE ['1gas
com �ç�a ,ola) em agusto

/

Lages (Correspondente) _ Por

decreto c1n Presi 'Jente da R.en(l"hli·;/',
ca foi autorizado o funcíonamen-
to da FáCLlldael�" ele 'Ciéncias, e

Pedagogia ela cidade de Lages. A

Faculdade funcionará com quatro,
cursos, assim di�<;tÍ'Íhuídos: Pec18'

gO;:)i1, Ciências Sociais, Letras e

Matemãtíca.:' "
.

"'\. �'
síl.

A <; 'solonid::Jde;; estívornm o re

sentes as mais altas autoridades
do munícipiô; Além 'de "1'.eprese,"
tantes de' outras ,cid'ad�s" cntarí
nenses.

t':";'.•

,'/. �'""f.;
,O nrirneíro concurso vestibular :',,' ':.

. \,

do nõvo estabelecimento de .enslno,
superior está, sendo -atuaímsnte
realizado e a �ula inaugural será
no I próximo pia 3. O númúd da'
vsvas onra cada curso éf de 50, alu
nos. Está respondendo' pela díre-

cão' da mais nova Faculdade ;:-1(.
Spnti Catarína a professôra SÍlúa

, ,/
Chedid.

, ' .

.

TÍTULO DE CIDADANIA

_:�',,- .. ,

!r:'!;o em f;-!?'lIi:l::t o gr'l1no' levarq r,
• r r

,
.

seu. '8�Y)·�t:ír.l1Jo n ... �a o IMtltsP-ú '5r-
.

_,'

I\;;.t.e cl� S1'1o, \ftulO,I ,," ÍI.

/, \

O diretor do Departamento" ,àl�
'" Cultura 'do, Estado', $r: Carlos
Humberto Corrêa� infórmou q1.í��
deverá ser reaÜzado e;n novembro'
n��ta Capital úm cnrso' de museo-

10giR, com a duraçào de, 15 dias,
ministrado por professôres do Rio
e ,�F\o Paulo. A promoção foi aceto

tÁela_ com o Sr. Sérgio 'Limá, c(m·

''''''''''''dor,chefe do ,Museu Nác.iollQ]
de Belas Artes, durante o V Co!'-

g;-esso Nacional ele Museologia,
re!'1lizado em Petropólis.
Êsse Con�resso contou com a

parficipação de representantes' do
DepArtamento de Cultura, se com'

tH,uindo no
.
maK absoluto êxito,

:;:egunôo declarou o Sr. Carlos
Humberto Corrêa. O conclave CaD'

I'

b.�]a","l"JI'=-s' JlilYW

I

Ó 14° "Batalhâo de Caçadores ini-

.cía.a
.

hoje a 'sL�a participação n�

!� �J.. .(\cl�() 7U, á�ll(.lndo e.I.J�"

'Tij1:,cas � e BigtUllqú, sé�ni(,jó in;";; .., \,: "�,O
I! 1 'o-

ma- ões elo Coronel Iv21n LI n11a!'8';,
CCl];!�Jr1danh da Dniclaél0, A atI:::,
(,&,0' nessa �tUeá '�Ol'Ú ;'o'nlizuda ��,;',;

Ao' cOl"ceder a \ii�\tii1CãQ ao s:; d�,�"'in�;) polB. muni 1ft, IJ Llando, ';,:,)
Remi Goulart, / '08,;vereado'rês '.

'.'8E" \,(\",' mjr;sa e 'exibição da banda' clt"
saltaram o e,srôr&'í_" ·d�:h'Jm'2m:. 1'4°, BC,.

,

, :'

geado, qÜaRdo,.da'.;'Íll�er�gr;ção" ({�
.'

L.(JnÚ;J\.I . tE\l11]Jé'm 'o'·' Corone:
quela cidade 'serrana, , ao, sJstei<rjl}l Ivan Li11118 "es que, nessa oporru-
energético pr��QY,r�Q ',;peta 'C�IPí";'? nidn.íe, serão prestados servi�:i"

em 'Sant� :Catartría;
.

possil;úlitancio , {
rv- ';i'ie0� (;(10nj'o lngi�o 'e_ veteríná

, a solução: cJ"e."ll:rn.!d'ó�s"imais graves '. rio" promovidas, reformas' e 'l'e

'prob'lemas;,cjaqtIe1���'r' �t.ão.'
'
.. -'.:' .,:'.;:' lhoramentos; nas escolas 'iocali�,a,

,

.

"

.,j. <' í�,�.' ',4. ':; ',; �/ das nesses municípios, além e'a

GRANDE PREl\1!W'. 1.:' . :/. ,,',I '<, distribuição de 4bo:� Iív/os did;1G'� -

.....

-, ::, .>_
.,-: ; '.,1i

'

COó'; .3,500 ca:ier,nos;e mais 'U111'1.

RFalizàu·s'�, 0:0 ú1túno· fitJi_;de :-ic·· grande quantidade' (f�, l(t;nis, bor

mana,"na qà,'íi6Iú, dO',:'JQ�k�y' C.!úbü, �arfias; fuanasl, glo];)(?s:.; � b'iimc;leirJ:.
�, da cidade, a' dlspúta 'do "1� Grande Serão ainda' doados ',agasàll1os' à

'. Prêmio: "Cã;:n:;lra dé Ve.r:e�dore$" po 'Í,Jé)(?(Je"
-»:

8 Q ca�:'r0, éle atend.
Flm sessão realizada no Ú)tiJ11') de Üg0�:: oricÍ'e' t�n�draJ1l': p�rt9 'ry'lf:JTÜO ..

n�édfr;os ' d;1( cDi()n:�ir.as so

elia ] 1 ::1 Câmara Municipal de SG.rr tras cidades�,' ,;, ,"
." ;., ,

('biS' t,a;,llbén) 'e�t'ar4 :.�üúando 'l(�

Joaq.Uim concedeu os títulos' (10 cêrca ele 28, áilÍmai� "desta: êid:;l.GP, qnr,iiJ<: l�(:ah(Eic1es::' t ", .: ,

cí' '1cliJos honon1[ios claquó'la co' Và�aria,' GaÚl�� "Bê�q�'do:' �til, Rio 'P�riÍr:ipar}�) de�tfl..:\{ase' d� 0'18
fi"llPa aos f'enho\'es Remi Goulárt,' elo Sed, UrllPen1?, Ú:�1.ibf:éf,,:çür,!tj9a 'raçié; Miso 30 ';1�ilfta1;:cis, do 14° BC

'flJ,'pj;or 'Ç(:)mer0431 dá, Celesc e e Distrito 'ele Índiosr'Fót' Q�tãnde' a : e' ;:ct:�: 110spital miÍifih': :contan)o
::::> J,l :(]5')1110 K/'m'rler' Bornhallsen, dirétn" .'afluênciá :de " ��lmü:áãq���,'::"do�t,;:;-r,' . ,t8Jdj�1�'.' c�ml' H C{V�bo:r�ção ct'ê

elo Bánco do Era-.
.

fe, �ss,?éiàd,os �e, v'ü�Úah't'�s', de: ..'�ir " �nivQrsi1 ,\ ':ims, ele rrl�cné:ina, \OdOl1'
'':' " , .•,'

"

,

'

EoJ<g-j,a:; ·.��ervj(;o .s02ial"e -educaGiío�.,
�

�I"
-

.

'.

d'
'.

"

l
. ..'!. '_ .� <'

•

Sel'ãn ';,roferjc,las', a:á-ida wu31:?st!,'}f-i

r. ,; 'y'::"b'n' ,"\.',', "I"I) q<u''e'" ".",',.;'3' 1fa·',�'S" fH"'"��' ;;�;i;"�i7' ;��':I�t;t�;';�; ;,,:::
�.:.:,,' ,ti' ",'"

' ,I A ." ',de r,O·,:>:cn1Pntes, ,RléITi: dq vaci:'1:�·
.,;;, .",J;.',', , ,',' '.' , ., .. "."

,

,

,,;;.� � '·��1icam",Jtos 11 fl:ra, o gac1'O

�5::,ctescif11ento�,:sãD óUmàs ':rt;��l,bo
., " :�' O Secr2tário Ivan M�ttos, da Fa'

, 'ÓS1UJB ' ma' 01sodmT
.

o SBm N! ',' ,' ..
)

��3';,',;:.,ieriqa"declarou ontem aO ESTA' A maté,ria já'foi aprovada pela ··e· S.UPPS.L"O'·t;;:::�..+, DO que' aI' ta�.a!s de' crescimer).'to' Assembléia, estando ag�or'a, etn 'e5-
1':.

'

.. ' lr II '�'.'
_1-�.,""" 'd� econon;lia ?�t�tinense corres·'

.

;tudO!H nà Secretaria' da f"azénela, ' , , , (

z�:;" , .. poridem à 'expectatiya da poJitica Í3'in fac!3. de uma nova, eín�enda, ,de n.'·:" O· Ii o 'a' t r'o�
.

"

t'��' ,

'

';eOnÔt11ico:finaFlceira' ,posta Á�
,

,Ínaior repercussão. , �" ',t, ,'. <.:;�,,::., pí'ática' pelei Govêrno, mas\' que�' _ ,Não há problemas, quanto ::t
.:

I "

::':�.�'� tfl)vez elas não atinjap.1' os íl)dice�, ;repei'c!issões négativ.ás)' 110' orça,
9.:' :.'ds' creScÚl1et\to rerificados' no 3;;0

_
'm�nt9 ,estaduaL pGiS com a. dcn C:ontii:ll1a'rá em exibiçao por ti')

::::: :.", j5assacto, os' �uais' fo1'H111 ',verc1aeléi··' cessão. da, l'mistfa a 'lei provoca unr d.ã_ est,[l sem:ana., I1Q 'Teatro: Ã:lvar.),;"" :�' ( ·rúriente "excencionáis",' ··acr€sciiTI� :im'ediãto: de/ 'eeeita:,' to:
.

d�, Carv.81ho�.0 G r�;I.)() J��bo, l!t�. �,:>,;,",",>,,/.9; >l'ac. ,...... _ , .I �,
'

,

"''''' ,.' :""...,- Mesmo assim -i' asseverou dos ciuerenqo saidar,:; sem., m'ui'i'<j�" 13ue!,10s Ai'res,' ,com sua inédit.a c:;

:,�', i as' taxas de crescimento econômi-',. ci· i:npôs1.o devido,", ,t pexi611cüí, ele cOll1i.i'nl"�f11'io o!'am.;'
::'1.<..;.;. �., - '" ,. ,.' �,. '. f

�

�
-

,
• ',,' '. �. f J l'

, � • .' - I
�, '. ,'.. •

--, \-:.:...ç ".'.<':, "r;,GO�.sa0 \ CJtHnas� 11, m(ijustr'J;lll:-CfCi'· ,',; ,.'" ;' \' I.tl." \" 'c'M 'I: .,.. ,," ' ,tJca, Ç): eó')){�.ta[!llo, IPOl�'
.S':'ll alto r'·�·.,.�'·t{·,,'�j',r·1,i· .J�

....
\ •• "/ '. � "'·r' '1�'�'!l-,tA't,�:!( 1" -; ·�\.e_.M·n.} \. l '� .. )',"" t �.\ ) l::-,V',:!'--'·l'�'ol.·""·'\ '�'f�<'.- ::". .• ; � .........�� f- �l ..�:::;; :lIC-e�i�"lleste, pri . 'el1'? ,�s\')lnést,t _.r'l'9,:, 'I 'ft:iD'N,\�T,jrA

\
'TE-;r<!:Ji;T 1.'" '�.,- .',:. �, ��;'t,:""t� ";���a::t'.'l'!:,:���:ê,:�; �'1J??';,� �elo as �TV'-

�"'·,':�,&r.ercicio a Ulma ver0cidárle qe 9(%(1 :
' .' ..- ',.

" .� ".". Ih,"Cl.s" ccít'iÇ;:1s ' dó,
.

p(llbJico ela, Cf[• ..
.' ,� _. l ,., • 1',' - ,,)

e' as vendas comereiais' ,,:�ahib(�!1r • �s ',di'fieulàaçlés HJ1posta� : pelo.� l'\n�l'· .�...", .",:
_

'J,�_ 12;)"','"
,.
., � .�.

.

�
� ".: !.

�.,.,>,�,,' �cresc6)in . Em velocida.de' �bem '·ace]l)·
' Estados' Unidos., ',à COIOC3Çã'0" eri' .

\ ",",' ,;'? .

.

. Gr:r:n'"" in _"1'"')1' "'1�,'r1l10"�n,'l. t�nt� çp
rada" notadarílEmte'" ··a/ venda ci" seu mercado !.do·s produtQs texteis .

elo '''1';'1 e ,t_,..É)ia inte'r!1aciona), e��avPícuios no Estado que' atingiu' o brasileiros, o'brigará', a procura' de '
'

, , ' ,f1 '-"rÇ'lc,,:p1-"t''\''fjrl ',T'1. Fl()r·i�P1("·,n"""lic.;',alto índice de 54%, A- venda de tô,
'

novos mercados e,ternps" O ,Se·
Jevisor.es àument�l{'êm 1:3'Ô%. Em cretário Ivan Mattos já mant8h�
todo o-setor sesundá�i.�s �� ínà i, 60111 atos com a classe pat1'ona] C.:l
Cós �,ão eleva�10s, fiest'a:n:os' prórni,. Inclúé'tria ::l'e Fiaçã'o e Tece\egam
veI' a inyestigação no ,setor primj· de Blümen'au; ,discuÚnào even-

'
. ,,' '. "

rio e
- já solicitamo,s"ao S�ci'etári.0 tl'nk '"n1u0õp<;; n'lS Duais possa la�· J',:0'j,rf··e'.. 'd,.,ft._,',:·", ',D"t,.'i,'l�'la.�.'cÚt .!\gric':lltnra o levantamento C� .

çar mão a administraçâo':'estadual ,. 'J I" I .....,dados· referentes a_ agropecuária. cw maneüi;a asseg{lrar \ltn flúxo "

' "

".

. I
,,' reg\?lar do� pródutas, texteis cata· f e' 'fH"

:

e' D' C" o..., "tru''-DE�AFôGO PARA TODOS rj,nemes pára, o exterior. "

.

'

"Rf,ferindo,se à elasticidade da
� O Sr. ):van Mattos, a,credita D't) t, .. :1',' ;". J .,',

lei 47/7b', que concede �erl1issã9 ela �reseonte vpluníe de-expclrtaçõe$ /é
-

"
.

. '. .

multa e da correção monetária C:o,' a,orientação'dada áo problemk pt';..' r:�'m'" fi ·R·e;"·Io·r·ICM·' Eleyidó por qualquer contri- lo' 'Govêrno do Estada é a de' ctlr- .

\ .\' 'tlO .

'U'
.

'

_

"

.

.

APARTAMENTOS n 20
büinte" qisse b Secretario Ivan, figir as distorçõeE' decorrentes da,'. <.

. '!1;:dificio, Aldebararí - Av, Beira-Mar Norte CASA, na Servidão Franzoni em terreno de 7,!l
MaUos qlje' "qualquer, lei que .ver·

.: 'restrição imposta' pelos america'''' �, ,t(,.lJiiJS;"'{��Q.f;";�iB�r.J�@ento, composto de. liwing, 4 I por 14 metros Preço' Cr$ 28 DOO,OO
,

. .
, , . �i:(üâr'tõ�j,,:,,;ç2" -tiariheiros sociais, magnífica copa e CANASVIEIRASse' 5.ôbre, exclusao de créditos trio nós
'

O R�jtQ� ',FenE)irr Li1113 're�eln:.1
I t

. .

2 t b h'" , " casinha. área de serviço, dependências comp e as CASA, em Canasvlenas com qual' ,os,. an eli'O,lmtái'ios ou extinção dêss�s c1'ó· " ',j ';, e;',· ;:n.idiênch} ·eçpecial o piOfe�n.>" de empregados, garagem para 2 carros, prédio de casinha, garagem, em ter:r:enp' de 12,5 por 50 metr05.
ditos, torna,se muitas vêzés ibjus. ARRECADAÇAO Tol2do Pizz:1, Dirdor:do. Im,tit1If,'"

f'
alto luxo com haU de entrada em mármore. Acaba· Preço Cr$ 25.000,00,

.

ta pará ó bom contribuinte, '0 mes·
! ,

.

\
' "

"T'�ci('nal d8 -E'-,tnelos ,Peéla,gó"ic,'�' ", menta esmerado e tâda vista da Baía-Norte. TERRENOS _ CENTRO
, " . ,'Edil'ído Aleioll - ICml] fmanclarnento em 10

'

Grande terreno que vai da rua ArCIpreste Paivamo.' ?-contec�ndo com" ,as leis dz A' arnlcadacão do Estado '''cdr, D\1·��n·e () "nr.ontro o visill1nte ("
anos em pleno centro da cidade, ao lado do Teatro, até a' rua Tra iano _ Laclo Palácio das Secretarias,anistia O\?, rerpissão": reshOl),dElu '�'�XPéctativa" segundo, riw'f' tr,1t,nu 'C0!l1 ,q Reitor ,,ln I )1"ó:')"io par8 casal sem filhos ou p�ssoa só, a melpor Terreno, Travessa Carreirão temos um lot� de

-�A, medida é,'no' entanto.. : co :: ; o S�.,éretfÍfió IVAri Mattos, ,embo�a TF'''í: ri" � "srdhi],ir1�d" (li'] vi"c18 (!' o'ferta no momento para emprêgo de capítal., 16 .x 24 entrada Cr$ 26,000,00, resto a combinai .

.

t 'd' • ,

ó :ii ..• '.., ;"'" �' , " . j,C',Ol'::' f',llncI'ona'rl'o,s 'do Inc'p 'pa'·ra,·e'.',<:, LI;iUdo Bmnehmi _ Apartamento com 3 'Terreno de 10 x 20 metros na AV.-Mauro Ramos: '
mumen e emprega, a) pelos "" rgae<; "�O .' re5i�lva,st'� !'a)gumas, rubricas dl),' . ,

.

, • 'c ' quartos, sala e dependências _ Pronta entrega'. Preço de ocasião.
,federais em face dé' sit'ú�ções C8:i: , "_ó�G.ainento . deixàssern '. a 'des{jar, jn "'i� reJ;11 10.'1 R.'Cij O"ÜI. 'l'Oll1a"jfl' '1 'Edificil; Ilheus . ....:. Apartamento de fiuo acaba-" Jendemus i) terrel)o/ de melhor localização na

junturais que ,se 'repe�em com ", ,princip�.JiTLe'rite no tocilnte a Taxa as,im, cc!nhrcimento do sistp'llH mento n<;í coração da cidade
_

com 2 qua::tos, saIa, A venin8 Beira Mar 1\];orte, de esquina com 20 por
uma periOdIcidade indesejável. 'Rodoviárlá,. cujo recolhimento fói ad:",jnistnJtivo e dos, serviços C00- oanheiro e dep'endências. , 25 metros

_

Nãõ há de fato' prejuíllo par:a,'" () .

'" ': in.e.JÇp,ressivd!:. /" As previsões incIi. t:íbris e financeiros. l'�çlifício �rig'adeil'o Fâgundes -_ No 7.° andar ESTREJTO y
.

A �

co.m 3' quartos, ·sala, casinha" banheiro e c;lependên, L6te de 9 x 60 metros na r\1� Santos �aràivaEstado, 'l?ois estamos" dÍS;",e,n'''.sa;:''rlo, ','o ' ',f, ""n1,' q"e, ,oo-:.coJTlPortamento da '
..,,,.. O Drof"ssor Tole::lo Pizza viaJ'f)l' "

d DNEo
- "" �"�. "..,..... ..' .". -",,', Y

. cias, preço Cr$ 40.000,00. Aceita 'terreno ou casa, -, em frente, do depósIto de ·maquinas\, o
..

.�

apen�s c�s multas, � d��de :�_ué" .-0. ,

.
�. r�c���Qã9:�,es:a�\.làL. s�rá melh'or a em �egüida,. para Chapecó, a fim'

.

'"', Edifício Aplub _ Com 51 �2 no 10.° an?ai\ '

.

�)freç(O Cr$' 8 000,00
contnb.!lrnte pagHe no, prl?-z()" "(\e", ;., Pf1rtlr� de }agQstQ. �"

I de 'visjt�r ó "Centro ele Tteiname�:' '". i enb'3cla C1'$ 15 000,00
,

_ _" ,

,',. ,,';!, I ;iW": Lote de 12 x 25 no Bom _\brigo por ,Cr$ J(J 000 no
\ '. - '" '"

1.0 'c:jp 'Pró:í'essôreÍ;, 9,ue está 'sendo "'" ,Apartamento em. CanaSVlell'aS _ Para' prontal''i ;�' 7 lotes para, indústria na rua 14 de Julho n 220
"

'

I entrega, preço Cr$ 15. OOO,OO�
,

Preço Cr$ 85 000,00 \ '

M I'·" I"
,

, instnlacJ.o naquela, c.idade, como
...<' CENTRO _ 'CASAS Lote na rua Joaquim Carneiro, preço Cr$ 6 000,00.

US tao Og I'a 'e'm'
,

cursO'
(le�orrfmt:'ia de convênio firmad::J Casa para comércio no melhor pO!':\to de Floria· Lote, na Avenida Ivo

�

Silveira com 58 x 3ô'

t! '

' ,,:' '\ entr.eo Inep, a Sec.retaria'ldo Oe�i2 'l nópolis, frente "lura cohselheiro Mafra n, 17 e ·met.ros Preço Cr$ :350DO.. 00
"-'I !III.'

'

.'. I,
se: t' d Ed' '-",

C]" I, fl.mdos para Bala·Sul, preço de ocas�ão"
.

JARDIM CONTINEN.'iI'E'

'1!I,IlI',
,'.' .,.:", " '; ," ,". ", ' .. ,,'

e :-reere ana e,' UC;ÇROc e u ,:�. CASA, na rua Alves de' tirito ,com 3 quarto;;, '�rande' loteamenjo, na Avenida Ivo Silveira e
, ,," "r' ,,�,. " '. I

\
.' ,� . ra,:" ',", "' ,:

, ':, b .

sala. copa, cosil1ha" ,
sala de ,iâQt>a:t;,ri jardim ,de

.'.

,�; Silhh:rs S:naíva, ,ilÍ com .calçamento e lü�' eJ"\trica.

m are··. ·�·d.o· ..p.•a' ra,n
.. ··:o·,···. v·'.-:'.·/"e,f.,'R.I,.. b.,.', t,:'o.,),,�' 'Dgrlll, c' 'u'l.t"ur"�.'�.'.',_.. i :::e���i���a�f���o::'(1����t�:::A'" ::�:���1�:�t;i:��t::�:te d. i2 x 30 me',",'

U
.'

..
' "J.f fJ CASA, na rua Humaitá, n. 111, com: 3 quarto� CAN'\SVIElI-tAS

gIego� •.\l�u;OS, ,/.pró�:��s\o��s ;!<\j;éC� :,:', .' ,f !I, j,',;.n��.g'',fig':( (1":0':-:"1":.�:;,; .

'

,

"
' �ffiti:,��ri,��S3�!� e���1t�.r�9' :r���ei��$ d:b!����) �r:��

o

J:���l 6�*�ra��n:lo��s�e e� l�� ���s�����s,
",hiéos' em�.'museologia; ,tei:iâo�"§iélov,:, ,.,�" 'IP" �:: I :fi' , U'·

"

.' '"<,, ','o "r::'''''' CASA;.,na rua Tenente Joaq_uim ;MaclútdÜ', n.. 103,,, ,,', SACO DOS ·LIMOES
d�b 't'á"! t'" t"'! ,o" � "':.' • .1 ,_h.':' ,�-. ".'�) ,,�.�

,

�,t" ':1.', 2Qr11'3 quartos: sála deestar,'sala déjantar, �anhei.ro,
.

l.;.�� Lote oe 14 por 14� preço Cr$ 5.000,00.'s:� ��l t:��s::, :u::�:' :a:e:u���:�' �,
.

:'c",'c' in 'b' lO'YI·;'O:":O\·S
";,._' �

1>" '. c,.
.

''cOSi��'�h('U�.;)O 1��:ç�2, ?300qO�a�0��S;�í�,
.

banheiro em i�"���I:�SIt&guáçu bom lote Cr$ 10.000,00,moderno e a situaoão dos mUSf'lU';
"

. " n(\rps. �o,;inha, er)! terreno ds 12. x 30, BAIRR,(J �L�!(HJEL
bra!me�ros'. "F�i' ',J,a�l1bé� ,apresrr�'· ,_ .r." ,', >.

I YPIHANGA (Barreiros). .' \ All1['l� lOll1 sitllar1a no me!l1or ponto comercia,I
tada. uma 'PF�posta :para 'a, ehÚW' ..

.

I' CASA, na rua Joàq\üm Antônio Vaz, n, 39, com rl::J fPf! TRnEmt.e Silveira.,
. . "

, � rnlart0S, CaDa, sala. CORinl1a, banheiro e.mais uma Al\lg'acse uma loja e sobre-loJa. na rua Trajano"ração. 'd�A'\.\m,a carta ,d,e' , ..princípiOf' ' " k: Secretaria, :.da Alnic1,11tl11'a, 1

�
.

.

, •• "",' 'J.
'

� pel;a 'anexo, !l6va sem habite·se, Campinas (Çapoei, 201 m2.-':90'1 CbháJsso�" a ser' tlebatida' DÓ' 'I

.. >ii.f,j�'(!é�,\'d�' F.unqep (Fl{ndo de De· ras) A Ju��a,se lIma 10, a cbmercüil na rua Cbnsell'jeirr."próximo en'�ont'ro, marcado p:'\ra
,.' simv61vimento da PecÜárüi) avisa CASA, na rua Abel Capela, com 3 quartos, Sfl!a M::tfra

19'1<: na cidade .de Sergipe. ., . aps' criadores que és.tão ·inter�ssa. casinha, banheiro, etn terreno de 526 m2 sma! !\TENcÇÃO '

�
. ,

Cr$ 26 OOO,OO,e o saldo financiado p�lo,BN fi Tt')'ol()q ,i'(mlpradores para casa. ou terr8110s'nas'Dutante 'sua' '!iagen'l ao 'Rio EC clo� em negociar animflis, das ra:
i\GRONôMICA irY"'cli�(,i'),,� do centro ou, Ag;ronôrnica, Mlóturo Ram<;.s ,1'Peúópoüs,:o dir:e'tor ro' Peparta, 'ças charoleílas, guzerat .e n,elore que C,MoA"

I

na ma joaq\lim Costa, n 23, com 2 e Coqueiros , : I ,

menta de Cultura encaminl:).ou aI) ,arJ0'ela Secretaria tem .propostas' quartos; sala, cosin·ha. banheiro ,e garagem _ Sinal ,E 'MAIS i�'
Conselho Federal de Cultura o� f'

, ...�" �<p n rli9 :�Q. dêste'mês.. Cr$ 20000,00, saldo a combinar , OPOHTUNfD,l\DES em casa, terrenos e ãparta, ii
'i

.

CASA, de madeira na rua i Delminda Silveira, Il
\ mpntns. Não J)('!]'c,a seu tempo. Venha convei'saroriginais do lúltimo livro do pro: O.. interessados poqem .se

,.

dil'j. ' "

S']· 1 (2. 248: com 3 quartos, Sfllp_ cosinl1a e banheiro de ma·. conosco fi rua Tenente I vei�a \n. 21, sa a J', - �fesspr Osvaldo Rodrigues' Cabn'l, rir 80 Palácio elas Secretárias, 5), 'eri,,1. prpço Cr$ 15.000,00, Fone :��·90 (Cpntro CQT!ier�ia])' ,- Pronel tem � I r
para estll.dos e fu'tUI'a PUblicflGã:l" arldar, de segunda a ��xta-feinl. ALUGO ou vendo casa na m.a ,Joaquim Costa,. 1 0;;<)1I Id'i n rl(l SÀll problema (Cresi 11 1.9()31· I'i

, , 'IH'

''''7EF�7�'�'�"�3W�"�"�����""�Wi'�'#Y�'9�IrZl�GV�:!r�W�!!ii�ê�. �.·"''::''2ii;;v��_��mriigi;W�;i�pjM;s;�'?· ":;'-;i&;i"mEm=--; -:;;';i"' -----,.;,;;:.;tF;:;-------;;;.;;;;:;----�--ª';;:
('

t·-

t: ' .. � f"'" fr'3t; .' \ ... �u.
I I
i
I

\

Esla é a únicn
nestas condições

eíería em FloriBmó'polis" neste nrazu,

cnm fôdas as g�ri]n�i�s! a tranquilidade

que sàmeníe a, Premei inspira.
. . I

"

.-

, \

Ceniralllonlo co�ercia! e bancário de Florianópolis ,-- lojas

salas e
\ grandes salões.

Somenle 6 andô.res com 331 m2 cada

J. Planei Rua Tenenhl SHveira, 21 sala 02

N .(

� •
>

"

,
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f

I

..

"

, i
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.. ,

(Ir�...........--.........-��-iiiiIloílttlr�ail';t\':-"�";-,., .

'�!�ji1tn,�, '-'i'':''J- �'.H!�"'M�!'.�Io:.-,,,,
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[NPS fixa critério de prioridades
para a disiribuição de remédios,

- .

Em entrevista coletiva concedi

da à imprensa da Capital, o Dr.
Carlos Velloso de Oliveira, As
SCSSOl" Técnico da Secretaria ele

'Assistência Médica dá- INPS. in

formou 'que a resolução n
" 308.2,

ele R ille junho dêste ano, fixou o

critério ele nrioridades no forneci
mento de J�edica�entos sem ônus

para .o heneficiário. atende.-do ?o
clisnostn no Darrf't0-Lpi 31?/67,
iii rpOlllament;:Jdo nelo Decreto ..

6() (,73. de 3 de ;;'1io do 19(,'/. A

an] icaçi'ío !)1'á�ca d0S disnositivos
lrrqi, somente agora fni 'posta em

f',·!íticfI :,fW c1pterf'lin:;1'::90 elo Pre
<;!�rl<"\ .... i,... �tf�nl,...i nl1P rlosp.i'l VP1' rt�-

solvido o �rohll'!,t11a da Assist&'lriq

F'l,:"',:)cputir'a aos henefiriáribS do

Tl\TPS. 0, ,SP�,H,·"r'{n, ln Sj]::.t m.,jnria.
ni;í,o -r=rn ç.onc1irC},Ps de ,.cum�rir .()

J:.p,ceitu�ricÜ médico. t" no l11Qis

das v(h,f'S. êl« "pí"'':'hl'! .
a (p,f'n;t'l

prt'v�nd_o a medjcac"ín � nii0 fl.onl1j
Te os. r,eJl1,édjns T)resçritn�. Fssa ,r1 is-
'i' \ -

,

torc"" tn,:n�"q. a ASfoist;;nr.i" M�"
r":�� inf··"t'f�,.<) ,P '1 rposn',),,:jn rio

T-'''TP�: ,,;sq :':;>t;"'der � !irando' mr>i
s� )1rf'vjçlo,:�járj,::j. r�I'f'�t� q,P, !'�

cursos .. Fssq <lssistpnr;'1 ,nhed.e,cor�
a' 11m r,·iti:.,rl()� elo :,,�l().,·l,qq��q., n0��
O invf'still1p'1to ,;'ra' "1l1tnSO "P, o'

'Tns:tittltn, 8T°'-?dprÁ, 'nrjm\pí",o, (lI: r'1-

'sos T)lais çr"flVPS t; ur?-entes, A 1'I"'\"a

d",ssas nrioridadf's: os mpc]i"8-
mentos sonlent-c s",,<'in fnrnf'cirl"s
n::l� r'1."jt"is dn.s ps.t"1d"s _ r�l')
111f'lWS' rl'Il"'lnte ,q j'"sa i,,;�i1J r1q

nov� n"lítica do 8ssist�nri9 f.q'·
�Nl('Pl;ti(:fl _ istl"'\ nwmJP p' "y�t�� (

mpn1 p )1::JS C::>��ii "is (ln" I) T"stii llt')
f'Ah"i 1]'"'' J1lP,lhor infra-estrutura

_administrativa. .

_' ()"'l"tn "s ";rirwirl"r'{ps _

,,01"n n n,· ('rl"l"s ""'10s,, n" ()li
vpirq _ pl"s pst"'1 rl,,<�;f:,,�rI.,s na

,SOOl'1io"lto (l'°rlC\m rl".. o::tl"'Aj.0il r"';"I1 8

·r ..... (' ...... lq,...rl'" rl., l""'·P"irl�·-.,.....i'l rln r1\Jn�.
'''�.:tirrn "A" � nlprl";f"'q('q'l Pqnorí_
fir::) p �"h<,ic1i<Í"i'1' "0S r"sfls elo
'l"'l,"",0f; ... jJl ,·i ...... c r"'''''1 o;'tr11l1· ..... � nf:\ hll"'="l'_

('lll\,ç;n prrlOoc:<:,'Il, "11 , ... ;:;" do hn�Mi
t::li" rrn:::p,rt" ln ........ t:·Dt.-,,,,,..... .... 1() :',"',,1 .... 11-

,lntnri'11 d .. f'lsljlnln "n "111 rrlllSl1l
'1A,'jr'l<:; 1 .... <:lI·tjr>1I1') ••�� r1 ..... !.,-.hrl;,...f"<' r<"('\_

- , ,

r1..,·... ,..,i,..,,...1 ..... '" �f\/I; .... (l "TI" _ mp(lir:=t-
('�f"\ PC"f'('frjr<8 nr'l<: r"'lçro,! rla hr'l"'("_

fici�rins nnrtnr1np's el" rl,-,o'1""

mental, ('(Trrssos 011 'não ele hospi-

tais, qu ando em tratamento ambu
latorial do Instituto ou em consul
tótios particulares de médicos cre
denciados. Código "C" _ Aqne
les beneficiários em que o trata
menta ambulatorial ou domiciliar

?u�er substituir a hospitalização
irdicada, por falta de recursos pa
ra acuisicão de medicamentos, 'Có
diso "D': _ nos casos em que a

hospitalização erolonzadà do be
neficiário puder ser s'ilbstituída por
trfltanwntn d"'m ici I i a r .comnlempn
tar ou ambulatorial. ( Códizo "E"

.::" "

_ nos casos ele s('�uraelos abran
oidos pelo Plano de Ac;ã� Conjnn
ta. ela Secretaria de Spouros So
ciais, .os anais tejn o seu benefício
�ln:',mHi(} 1301' dificuldades na "re
'r" ..... �'·'1r?',n, ,�' rf"tn,r'�o ao tnibalilo.

·

CiígJi1W' "F" --'- aos segurados -�'ti-
· V.f'S e i9ii!tivos, I'l",',"" N'�10 '.-

,,' v" aos sC'ns
· ,d:eperíd,�n,(es cuja 'Fenda mensal

" \:

não, exr=der de' Um salário mínimo
resional., mas, nessa hinót�se_' dom
��rl;A0f'il"'. :-,�,,�n"it'; C0�, h/se 'phs
-:,

.. "'rl.,'A� "pss�n�i;:Ji,s·, preyistps 'pelo
Serviço .de 'Assi�t�n.Çip. ,- Médica') e

,'Pu", CD",stitw;,1')1., b,àsiçmTl,�nte, "os

'f''''\c)l1f:,�,r�bj(':oJrl�� ....'�Ia indúsiria
'fa�hJ.-a�ê.�tica::do, INPS.

, �,,' �. '\.,," _ .

� ',t:
; '� Sr:.(Tu':çl,o. i,,;,f,onnou' ,o 'Dr, Car
.' l"�' ','oI I

".S'1 fl';', (l'i",�irf1 SO'nf'nl";oS
r-;;rI;�A� (1') [Nr" pst1ri'í,0 hf1hilj1a-
d�" � ""�S""P\I""�", os m,eí) i �'1"n/?l1-

'�"evist(ls ,na rpsíllu&:)'ío do
TNf'S.

Com rf'l acão à A ssis.tAw:iA 'Fnr-
p, ...... ".,.;,...., -.,�" �..,",f'"l rt)1.",;,,�. ,f'�-

.... rl"'·orolJ o D,': Ca"l,os Vplloso de
Oliv,:,ira.' C!_ue a!1enaS Florianópt'llis
c('l"h"á imédiatamente com ó be-
nefício.

.

_ Somente d°;tois que o TNPS
vt'rificar' a dema"da c o- co;"SU1l10
f"'f'v,ií""l �1ara uma _t:lO,!1u13-cão ',;re
vi,.-l""ci'Íri8 com'o a e'll". F'oria"'�
r01is é qUf' �'odpr:í "stimar a .de
,m:r::la· cm outras :íreas do Estpdo.

F"f;'ío. C0"'1 ,base nos levantan'Jen
t0s, ('SU11 (SI,Í,C0S .e nas �'Í"evisões, i�o
rI."''í " In�iilt1to ,f>s!'''''rl>r: "'A /me
clicln í 111 (lll" r:s reCll"SOS OrCêlll1PÍl
I
..

n rl·, r, rn.(' .... A'.p.,:4 i '.(-h:'1_.
'

O hp-
'lef'cio da Assis:tência Farmac�i;ti�

ca aos demais municípios catari
nenses.

A A�\\)istêm�ja. f.arfJ1acêuti.ea já
atel�àe aos bendj�járjo� cj,(>, FII:wja
nópolis d�sd.e s�fllmda-f�jra, den
t ro dos critérios rst,ah�Jeçid,os lHI

resolução do Insrlruro.

P "fpril�d�-sp iis �'I'�;v4,,{-'i� re.r>lf,j
marv-s a,o rrit&"io do ('ódi"" "):'"

- odisl\',onc10 ��� �s· h,pngfki�l'jns
oue �,�r.çf'b�rem p ,sí'lJál'lo mínimo
re oional tf'.I'.ri[) ,f'1'i.nrjÇiael� _ o;ss\':
o Dr. Carlos Ve)loso' ele Oliveira;'

- Admít.f'-se ')l),@ flUm nlfll1lo
rI�cps hw-!,}·.4 flhll�m .gJ.H� se j'J,llmje
Í"'Íus,tjP!l.o,. mV�'J�w;a, s� f�'7!.>r �m
(ltp))'djm,p'1tn rTll )llG)S�,a teremos
que. inicialmente, atender a uma

n"pl'kê>'() r0�reil"l,,' cnrn 'os recursos

orcam,l>n,t4.!'i.flf; ,dis!')i'lní""eis. D(,'1t�'o/'
d,-,s d!,(>IJ�,n�� 0f' c:lJstn.� nrn,('t>d·i,rlns
"oI::) Sor.1'ft�rja 48 4,s�j,stê!l,cjfl Mé-
dica. 'Jkst,a f.as,e. jn;çj�l, o IN'PS só'
t"n� 'ro�d'i'rh(>S d- Mendçr à hix,a
c1"""�),,S pl1A �n;'pbem o salário
rri í 'li.1:!JcO 1',�!! i�n{ll.

'. �' ,

O nr, CfJ,lfls VrlÍ.t}s;o ,de Oljvei
ra �x�lico'u aúe' o INPS �e ureo-
"" .... " "." pst,."hll·:ilr o spu lahora
t0"'in f.a'·"'nr;;utir,o n;:J"::) <ltpnder ti.
toclo .. o-'serviço de assistência.

_ A indlístria farmacfutica (lo
TNPS _ in formou ---; é exata-

111pntr lll11 çlos sptôres n� <l is h"111
cn'ielados na atual acl111i"istracão.
Fla está Sf'ndo reenuinada e alll

"lj"n'1 h"hil;tqneln-se
-

ao forneci
mento de mpd iCflmento bas,ico rl"s

ti,nado ao consumo dos hf'''eficj;:í
rios e ans hos!1itais do INPS .çm
"r,"i"s p"t::Jc1os da Fpc1""·acão. P,ss'>s'

m�c1icam",nt.os � 6':xnli.cou _ n?ío
f'stão dp"tinfldos fl l"h"i,' 4,·"" ,.-l�

c0111petici'ío com a inc1ústl'Ía pri"::J
c1:l !")nis 0S SPll'<:: hpo,,,,,fini"''-;0S ,-;n
just,:Jm.PJ1tf aflu�lRs Çln� nã,o tP''Il
rr.l�q;rí}p'S dp p,rJ.nl)'jrir l·pl)'g�rl �f)S
]1pn1 P�f'sI11.O níl F.::JJ'miicifl.o0 lns-
1;''''.'') Nn r".r.A .rI') illcJ,�I,J"if) frFm,;l
rAnO"';) dn Jl\Tj;H� _ ::ISs,eXTP,""n o

Dr. Ca�'l()s V.eHoso .dt Oljv�ira
_:_. �)fl ""i,<;;� ::)nj"'� ,-l,,, fll.0n· "rondar
"""1 f�}�<) h�nf'fi",i�ria nl8';is llé'.;Ç,eS
sit a,d:)., ·pois 1',(Í íilssinJ P l�PS obe
elecerá q_,O prin.cíp�o d.o seguro s,O-
r(al hràsiJeiro,.

,

�associacão de Hospit�is eXQmina
problemas 'com a previdência em se
A assembléia !reral extraordin:1-

ria _da Associacã� Catarinense de
HAspitais: re0.lizada nesta Canital

com> À .prf'�S�;llc.a
.

�e 70 representan-
." tps *���o�li.:imt#,lto�, �hospita- ��
larrs elo ES,tado. chegou ti' conc1u-

.

�:;'1 de oU" f'xiste f'm Santa Cata-\'
ri'l.a ara�de disnaridade na forma
(1� ";(T::)'l1�nto dns- servÍC'os hosni
talar\?s- nor nartp, do Institl1to Na-

,
cional d'a Previoência Social. A in
fnrm::1c:ilo f0i nrestada n.p,l() médiN)
W:J1el,.n1ar Barbosa, presidente, da

"

entidadp" aerescenta�do qne. se-
0'1l,-r;1� i"formacões d0 plenário,

,,:,.ps di8d�s varia'll de Cr$ 6.00 a

:: ,Cr$ ] 6.40. existindo cidAdes onde
s�.Q n"ans servicos c]P, clínica médi-

'I :' .. ', • , .

'" ca, Cln) ra!!�a 'e obstetlca
r
com um

líniro :/rn, mItras com dois ore
", cns e O)lt.r::JS com um prêço para

.

C:;t,n1 ti'1O de servicn
nnr�nte 11 asspll1h1iia extraordi

,n.�ri::) c1a ACH foi desianada lima

,çomissão :'::)1'a ohservar os recla
mns e nnnderac?íes d::J classe hos
pitalflr. 'Fssa 'comisS'ão elahorou

-'i.

lI"l relatório de ,suas con,clllsões,
]ln (111::11 ronSt'lm, entre outros, os

se[l'ujntf'S dpta lhes:
- A maioria dos ho�nitflis t"l1l

c1i'íri8S hnix'1S. Jf'vando-se em con

ta os n,íveis m8.xil11o e ilínimo
:;l"'·"sp,.,t'1doS. F'ssP, d::tdo c)psacon
�'eJha nôvo rebaixamento da re

mll,llpr"rão ele di,árias, seja 9�reta
Ol! indiretamente;

_ m::orr,e. �m ,;:t1CT).,lriS ç,::Jsos, con

s;r1p"8vf>1 Ah':;l�() no' Qil9'am,ento do
::J1111lf'ntO dI'! ) R o/n íH;tori7,ado nela
COl�JSP)ho Tl1termjniste:ri.f\l, de Prê-

i���::,l �p.rtir � ] o i� junho 'iliP.ek
1Q";Q nOl" frJ1t.a ,qo a.�,�o de �Ü:l�)I-�
pi�t,,�c],ól'es b.osl;l·jt�l,ar.� ou por
probJ,P.m::ts Jiçrf1pOS a.o IrNPS;

,

.

_:_ existop f.:l.Jta dI'! anill:�J)')pmNt
to s:j'> nps"oql e PPHinl'1n�ento é:m
f-Nt;tS 'rlapnçJ.as do INPS" '

o
;
,(])Ie

�r'l)TPt,::)
-

<)tras,o no proi3eSsa)l1�flto
d;:JS ,c(1)tas hosnitaJar.f's:
_. foi constatfld� a falta de ll.�i

f""mid,:)elp, nos rritirins ad0tao.os
pf'los coordenad()rpS locais ,f' ,a2'f''')
tn� ",O (llle se )'pferf' à pf'lj,r:;>r,�o
f-11> T)"wm�� e T�soll)('Õf'S elo DNP5iI e

INPS. t::)is �omo ?losii1s. �labo?
r"" d".· f8tllr.as. !,a()'am�T)t,o de diá
r; -''' p �n0"11nan,hant('s,. prazo para

l"".·"opnt<'lÍ''''' ,rl� çontas e doctl

ment<lr"ío exigida;
_ Oç,m',·p,. com (Trande f.rf'n�lPll

ri::), 8 poy:eclidío dp
-

(iroens verbais,
p(lr vêzes contr.f\ditó,rifls e com

,,��;tn "pt""::)ti,,n nrinrinalmente
nos casos de restrição de atendi
p'''''tn p mlldanc:-a dp nonn_as, cri
"nrTo na"n os hos!_1itais situações
rl:.c' ..... r-�c;. nrincln!)l ..

(111P limitam os direitos do bene

ficiário:
_ constatou-se lI.ma cresrp,nte

blln)crati7acão !'lar nar1e 00 rNPS,
r)'i'l"do si111ações difíccis para os

hospitais não aparelhados de pes-

I

CADERNOS JUVENTUDE
13ror.huras - Espiraif em Arame ou Plnsticos

rCAL - LAcr - Latonados - Cromados

Isqueiros: Com uma e duas rodas

ICALEX (Autqmáticos)
rCAL - Indústria e Comércio Auxiliadora Ltda.

Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e 3tH

Cx Postal 137 - Teleg. rCAL - Rio do Sul - S C:'

I
l,

snnl.' n(,Jmil1i·stratiNP :em graNde
quant'ict��é;

,

,

__:,. O INPS. 'nos cn';()s df' h"sni-

t";� �,:>lt��0S �1 �;o'u; .nr�ticarn
",,�n<f fdfl,rlll1p,,�s. aro" 1nvP,S ,cte

advertir ou nunir os' faltosos il11-

,....;;P ""'ll;t",c;:, VP7f', .,t("\'!,0U n()l·....."' ..... c;:,.

d;srinli""r1",·"s an1irarl"s 11 trorins

('s' pd�h01priJ1lpntns hnsnitAlarf'�.
(l;f;('llltflndn 11 rlr"n d"(.1\leles ,que

pl'oc'edp'l� rn"'·f't<ll11pnte:,.

,

� ,ns "'ol�r"'es' f'nt"p _' o hj,nA�;()
n-""snitíl1-T'N'P" n�n sêíl) "s .(,I"<:P;"'-

�

""is. or(l'TPnrio. 'ef'1 (TprAl. lImA si

tllacilo de i,.. tr"nnni1i,il,QrJf', ri!> ins.,
(llll·"=1n('� p (10. rrnltll� �11'!np�"",:'f') .1'"1,.('\-

i11r1ira"'do " rOnSor11l'<ín (l"s 0hie
tiv()� rit3 $"P)l�'4$ ?� �,�sf;t.p;p�q,· '

_ "11CTCIo'4P_<;:p 11· .....,-:1 mp�lrl<:l �rqll-

tAl"r! ,." (,I" P",,";i!Rnri') �rod�l 1'111

PC''''r:'Or<l.'7Il '-',("'IC' ,.... .... ,n<: PJ�, rl�R' () 1"'''''''''13-

f;A;"'I'\in tJ).m'�,�,'�� ,c0n,trihl),Çl ('()111-

1"111<::0r-1,)-I"��Pl",.q '�n1"� ,"Htr�� ,entjr,!=\
il,..,ç;: "'s.s;�:tn,t"Ir>;'i';,� 'V'l)pnql"_c;:,p lll,�-

SI' (lllP pxclusivameT)te dos r�.c)..ll',sos
(l,-. TNP�:

_ f'm nllO 1"\PC::P � ""ll3""t�(\:;" n0
T,,·rn<: CIo1"Y'I t;) 11 ..... �1· f.I 5IcC';,t�nrl� "..,t;_

I (l:r-of"\_h",,-.;f- l'"ll· f"!:l,4-::' �1'f'::t, �1.,(1'1
,,�f") �tjt1('r,rJ'1, P'1.1 n7h�1' nV311.r,,·p.,

('llç;:f"" P Pll1 ;",....·,P, ...,p, ... t'lr � rrlll1n
,-. ... :., t", ... ;t1"l_C:r'loT jn�nf..'1·irlC:f""\· 01}O � ",n_

t.·;l",�"",�,"", r;� ..... , ... ,....r.o;.'" np��c; "t:'Io,.�,;(',,�
f"1·"c1r')�f")C; ...,7l" i '"'"'1"'('\('....., ,n �::l1".·l'·P/),·,,
rM"t" t"<;n";"n, �iel1tífjc() f' H;lplfri,i'll
d0S h0snihi�. 1

"

l
!l i"; ri q 01"·""t,, fl "SSPn1hlpi" !!p

....... 1 n'v-f'·r')(\1·,l,..,;J,,;'1 r1? \ 4,c"rl�r�f)
('"tO:ll·j'1.P .... i:P ri" :R'''�nitqis f"i I'lp;} f1
,., ",?"8 0i,·p!odn ,ri,,' p,'1irj<lel,P flllP,

+:""'''''11 o:)ccim _0An,titntrl''.:'I· nl'P's,r1l\'nt\e
'V"lil".,,::t,· R�11'h()�8 ";('f'-nrp�irlp,,
t", nrn .. l,", '., .......... ,l"\l·PC no;:) (""l'lt1h� ).tfn.11r).
,P("1·pt�,·i� "��11"\1'r1" ,7;1"\"<::1 r:�;1l1()' 'e
tf'somriro J-Ta�ilÍon Dalascio.

.}, I ••
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tôda beleza artesanal
num produto industrializado

RENDAS E BORDADOS HOEPCKE

, \

"

D,; uma das reglOes mais famosas do Brasil por

seu artesanato em rendas V. pode, adquirir um

produto industrializado com aquele «toque)! que

somente os artesões são capazes de dar ...

FABRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S.A',
Felipe Schmidt )39- Florianópolis· Santa Catarina
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Fixado o número de deputados que

irão defender os interêsses da comunidade

catarinense na Câmara Federal, cremos ser

chegada 'a hora de algumas reflexões. em

tôrno das responsabilidades .que terão os

homens que a 15 de novembro estarão re

cebendo as credenciais de defensores do po
vo junto à esfera nacional.

_ Com. a reducão do número de parla
mentares, por -fôrça:de dísposítivos constitu

cionais, aumentará sensivelmentne a respon-
�.-!

,

' -'
.

sabilidade . de cada um dos futuros deputa-
dos, que se verão obrigados a preencher o

vazio das duas cadeiras retiradas da repre
sentação catarinense, Esses doze homens
-terão que 'somar seus esforços, deixando de

lado as possíveis divergências, a fim de que
S:�. cUllsiga' trazer para Santa Catarina todos

os beneficios que ela,merece, proporcio
nando-lhe condições para cada vez mais se

afirmar com,o um Estado que ocupa posição'
de-destaque no cenário nacional, graças ao

esrorço da swr "ente e 'à operosidade dos

seus governantes. \

O elevado grau de politização a que, ,

chegou o eleitorado ,cát�rinense nos. dá a es-

1
r

,I

perança de que a 15 de novembro 'serão
eleitos homens realmente capacitados para
o cumprimento da tarefa que o povo lhe

confiará. Para que isso ocorra grande par
cela' de responsabilidade está nas mãos dos

-

Partidos políticos, entidades que estarão

encarregadas de submeter ao povo os no-

I' mes que dísputarão a dúzia de cadeiras des

tinadas . à bancada' de Santa Catarina.

Esperamos que- nossos futuros' repre
sentantes sejam homens que saibam usar

sua voz eseu poder de liderança para a ca�':'
tação dos recursos

..
indispensáveis ao desen

volzimento do Estado, .desenvolvimento
que trará, corno consequência natural, me

lhores condições de vida ao povo. Esses ho

mens terão que partir para a elevada luis
são despidos de interêsses puramente. re

gionais, pondo no plano prioritário das."

suas atribuições o fortalecimento do seu Es

tado como um todo e não como partes dis
tintas.. a exemplo do que" não raras vêzes,
acontecia no passado.

Necessário ,se torna a conscientizacão
de que à realidade brasileira do presente
está a exigir da classe política um papel. de

•
�. '.
�....... ' ,

m
Quando, por amável deferência' de

amizade, o dr. Mário Tavares ,da Cunhá'
Melo me distill!1Uiu com a incumbência de

prefaciar o seu-livro - "Por êsse mundo
. de Deus ... ". - aludi às desilusões que a

política lhe havi'am causado, por sôbre umá
tl:agédi,a que lhe cail,l também no lar e que
o levara 'a procurar, numa excursão por
terras estrarihas, arriortec�r os efeitos do
terrível impacto. �O livro, saudado 'em tÔ
d-a parttr com_ �ouvores,' teria assim, além
do mérito de revelar ll_mà 'sensibiljdade: apu
rada, o de dequi1ciat;' por detrás dUl;llà mo
dcstia excessiva,' 'um, espírito, :de' .ÍmeFlsos
recursos cülpjrais, que a polltica feria po
dido anrove'Ítar em favor das causas do
proEres-so coletivo e da exoansão social dos
Cqtarinenses, Mas o dl:' Mário' Tava�:es;
COl1l quem eu me havia reencontrado na

Secretaria do ínterior e Justiça, de' qLÍe êle
era ilustre titular e eu Diretor, me parecia
o homem desencantàdo dàs lides' políticas,
embora não lhe fartassem qualidades de li
derança.

" Agora. porém, segundo depreendo dl)
ma entrevista que (concedeu à revista '''Re
pórtagens S/C", de J \l(aguá do Sul, verifi
<;0 que renasce, no ânimo "do aeputad.o su
(plente da legenda da ARENA, a confian-

� ça enf melhores perspectivas para 'os pré-

'O zagueiro B,:ito, do .Flai'nengo, há
mais de um mês tri-ca'mpeão mundial, ain
ela nào �e ápresentou de volta ao batent�;
a quem interessar possa, declara que ainda

.

I
está, recebenelo homenagens.

.

'

lVluito iusto. Jairzinho, outro' Ui-cam
peão, chego� a preparar U111a age-nda:' ho

menagens de terça à sexta, futebol aos sá
bados e domingos e� descanso na segunda,
que I)inguém é de ferro.

A cidade de Campos� no Est;do do
Rio, descobriu que são seus filhos dois cra-

,

ques ilustres: Didi e Pinheiro. Vai homena
geá-los. Araqjú providenciiuá uma estátua
para o garôto Clqdoaldo. Caxias promove
rá breve armistício, para prestar honrás ao

seu tri-can1!)eão, o já citado Jairzinho.
Rivelillo, em plena lua-de-mel ganha

�lIna reportagem "prá frepte". e dá, junto
com· a espôsa, uma de Jo.hn e Yoko Ono:

\" .posa _r1G leito 1111'�lci?1 en1 trajes ligeiros.
Ado é londrinense por adoção. Foi fe

riad9 em 'Londrina na sua chegada, para
irustrqção 'dos jataguaenses, conterrâneos
do ,H�l uei 1'0.

'De felé, nem é bom falar. Fàlemos da
ARENA, que preten'de montar na garupa
da Jules Rímet e sair angariando votos. E
das emprêsas' e firmas comeJ;ciais que, sele-

t
I

Ia·

alor
, .

alta importância para que se consiga o ple-
no' restabelecimento da normalidade demo
crática, meta a que o Presidente; da Repú
blica se propõe alcançar até o final do seu

mandato, conforme tem afirmado à Na

ção e demonstrado pelas medidas que vem

tomando no campo político do País.

Aliança Renovadora Nacional 'e Mo
vimento Democrático Brasileiro preparam
suas listas de candidatos para apresentar ao

eleitorado de Santa Catarina Que êsses dois
.,

r'm unos Saibam selecionar os melhores,
deixando de lado os possíveis aventureiros
..

-

•• to porventura possam estar a aspirar um
, /

pôsto elenvo, e li lIue 10005 os catarinenses

est,ã<) a esperar. Se por, acaso após as con

Vd�ÇÓ�S partidárias surgir algum nome que
não esteja capacitado para � o desempenho

/

das funções de representante do povo,' te-
mos a certeza de que ó eleitorado ,catari
nense terá o. bom senso de não o eleger, es

colhendo, dentre todos; somente aquêles que

possam dignificar ainda mais o nome da

gente barriga-verde no cenário político do

País.

,
\

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

:viçO � sua terra e l:1O espírito de �uà gente.
Contl,ldo, não seria sem 'legitimas creden
ciais, eX�Jres�as em ações de sua vida públi
ca, que êle esperasse e apoio de seus 'cor
religiOnários, quando ,postula a sua candi
datura junto da: direçã:o partidária çle seu

Município. Nas declarações' que fez à
/

re

vista que atrás citei, disse. o dr..:ravares
.

que riào' dçReiú:le4"(I'e,.:�u�,_vo�tá(te'c,iú;tdid(;l1,,
tar-se QU não

-

à- depufaçào esti:ldual;"embo
ra asnire à própria iI'1clusão entre os candi
datos- da ARENA. Seja como fór, hayerá
de confiar-se ao-cÍitério de seu Partidó -

e nessa' atltude, mais uma vez, Dorá em

realce lO seu caráter cónciliatório, �. seu des

prel1lilQient'o oeS,Soake :�,sua;,inabalável dis
posicã� :a&;:�

..
�6nt.'�-ib.'ult.. 1)à�ditn:;.',:�af.�â..

·

..
�;â� solu-

_, :'X,I r.', .,.u ' :,;1 ,,:'.."�':� '� ...-' \� ��; r·�!JY · .. ·-.':i: ','_ �1 '

.

ções �q:p��9tca�,�1liost��piqller��s p'g.���'CIários.
A, amizade" que' Ih'ê" vol'o� "'ácrl)3iração

que me inspirou por sua honésta e labo
riosa atuação como Secretário db Interior e'
'Justiça, num', convívio que. nos permItIU
mutuamente mais íntimo conhecimento, me

impelem a externar, nestas consideraçõe-s,
o desejo que nutro e a esperança que alio,
mento pelo êxito de sua's atividades, na

comunhão de intenções que congrega, por'
aspÍJ:ações idênticas, os homens capazes de

corresponnderem à expectátiva dos Catari-

,n'enses, acêrca do futuro de Santa Catarina.

"A espósa de Dario aclora "Hora 1nti
ri1a". E a slla?"

"Quando' C'arIos Alberto ergueu os

braços com a Taça nas mãos, de suas axi
las não se desprendeu () menor odor ,- e

notem que o grande capitão havia ,süado
aurante noventa miqutos. Motjvo? Arrrááá!
Desodorante em bastão ,CC."

.

"Seu cabêlo é rebelde? Fale com o
.

Brito. Alisador .Pixaim está acima de qual
\

quer onda".

"Piazza e todos os mineiros serão ho
menageados à partir desta segunda-feira
com um desconto de 50 cruzeiros na com

pra do seu Gálaxie LTD, na agência Ma
tias".

"Compre :roo e leve um de graça! Re
frigeradores GELADEX agradecem gesta
maneira a conquista .do tri".
.

"Torça pelo' Brasil e não. fique
Pastilh�s MAFALDA, à prova de
quer gql ,de placa!"

rouco!
qual-

'.'Nos sllpermercado� PLA quem se'

cbamar Eduardo Gonçalves de Andrade le
v'a um �J<Jcoté' de bolachas grátis. Nota: se

.

tiver o apelido de Tostão, leva dois pacor
tes!"

Haja saco.
/

i
'lios democráticos, em Santa Catarina, onde
o Govêrno Ivo Silveir?, com .notável ele-'
vação de vistas, tem

"
sabido restaurar .a fé

numa alertada consciência política dos
Catarinel1ses. E tudo faz crer que não ve

nha' a ser outroy sen�o o dr. Mário Tavares,
o indicado de' J araguá a ombrear, .na pró-,

,

.

xima chapa ela ARENA para a recompo

�'
sição da. Assembléia Legislativa, os nomes

',que' haverão 'de pleitear, rias :urnas de no-'

vembro, o. sufrágio do eleitontdo barriga�
verde; \

.

.'

. . \.,"t':
Não estará; pois,' fo'm' de' ,posSibilida-

des,,! an'tes apresenta cOl1diç�ões .oe, incon
testável concretização, a escolha do ilustre

,co-:staduano para representar a região em

que, há longes anos, vem dando à comu- <'

nidade todos os seus esforços e inteligên-
cia. Jaré,guá çlo �ul cont_a ·com um eleito-, i(
rado ele 14 mil>' votantes, integrados, no

;nesl110 ,senti,do q'Q trabalho pelo desenvol
vimento do �2:,'-,1:ípio e, portanto, identi�
tkdUGS, pôr "1tçoes comuns, aos me

lhores pronô "�---:"10 dr. Mário Tavares:
(

E
-

evIde
__�_" �e, com êste comentário,

não pretendo'

",r�,
acentuar o retôrno dês

.

se ll-ieu nobre \Ji 'go fi\,?tas partidárias"
onde- c;ertamel��,l�e ,:�a�f lugar compatí
vel com a sua��4';i\fgave� capacIdade de ser-

�.. \,

ção em _!Junbo, acenam para a freguesia
com substanciais descontos; festejam, desta
fovm a, o trio .

Parece que a ARENA colocou a ques
tão em banho-maria. O MDB, com inteira
justiça, julga-se dio campeão quamo o par
,tido do govêrno, reivihdicação que anula,
em termos eleitorais, a inspiração arenistas.

Mas as firmas conierciais... as' fir
mas que me perdoem, mas não está dando
'ruais pé. A continuar tal política de ,incr,
mentação de vendas, nào tardará que o lei-

.

tor de!1are com anundos desta sorte:

"Máquinas Rodoviárias OJH aplaina
ram a estrada de Campos do Jotdão pa'a- "

que Rivelino viaJass.� tranquilo".

"Ar condicionado XPTO proporc�ona
a Gers.on clima saudável 'para que sua' es
querdinha esteja sempre em forma," ,

.

"O go'iciro é'obrigado. a ser um homem
tranquilo, Félix é trallquilo. Félix aplicou
suas economias nas' letras ele Câmbio TE
]E".

"Se Tostão tivesse calos, não daria
aquêle passe no jôgo contra a Inglaterra.
E irrli 'e: as calosidades com' a pomada
K,U,LE". '

.

"Varizes?' Os campeões não usam va

nzes - usam meias elústicas Gatinho",

,

, -,

, ..

11==_1__ -----.;....-..._<---1TRIVI ftL VARIADO
.1

f
. Marcílío Medeiros, filho

:A OCASIÃO FAZ O FR ,UDIANO

Nada como um fato

Outro ma, POf exemplo, j

ue amuos os sexo::" (UI:;(;

Uê,t psicanálise ..

verídico para preencher o vazio. de uma. coluna
. I. , ...

nua roda ecietica da qual tornavam parte pessoas
,1,,-l:;e o sígrnncaao dos sonnos, a luz de Freud

"

Unía das meninas de grupo declarou que; com incrível repetição, seus

sonhos ue (,l i.,uibe touas

r.uLla::' as CUI (;;S e tâllld"

- Nau seI, o que e, ü

trar_ uma expucaçao.

; .noues rhustravarn-na envuiviua C0H1' lJ(;;lAeS u ,

:0::', LlllúOS e' encau.auoi es peixennos ue aquari«.
\.

.ra ela. Por mUIS que eu pense, nao consigo encon-

� ,

Esta jovem, de 19 ou 20 anos, passou então a ser o centro das preocupa

ções .da roca, que proc .rava achar o stgrurícaco de tdJ curiosas qu,«.

inquietantes elocubraçõe noturnas. Un1 intelectual que ali estava.: louco:
para mostrar os seus c nhecimentos, como a maioria dos que se auto,
1 u.uiam de ínteiectuais, .erguntou-ihe qual a nnpressao que 111e causar-i

"O Velho e o Mar", de .íemíngway, e, como a resposta fosse. pela total

ignorância de semelhante ibra, a ínterpretaçao que já estava a meio caminho
p"'fOU por U11 mesmo, Ui "l- preciosa sennora, ieuora assicua elas "SeleçJ-2s'
quis saber se, quando Ci ança, a jovem algum dia teve a oportunidaue de

I
possuir um pequeno aq .ario de vldro COP1 peixinhos dourados e, caso

contrário, se foi porque 's,eus pais não permitiram.
I \ - Nunca tive nem .d sejei ter. Alias, mesmo que me dessem um' de pre-
I I sente, eu não gostaria. N� J é' meu gênero.

E a madame desmoi mou,

I �sslm,_u;� p�r um' t( .n.ava �n�o�tl'ar a chave. ele todo o mistério, numa
_ sequencia �nexoravel de ! :acassos analíticos. Com ar .grave," um dos círcuns
tantes recomendou à jovim que já estava na hora ele procurar o Dr. Sari
taella, especialista na m, téria .que talvez descobrisse o ternvel mal que a

afligia. A menina, que a .é aquela, hora pouca 'importância havia dado ao

assunto, começou a des: mríar que estivesse ficando "Ielé da cuca" e que
,

' .'(
.

\

seu caso, fôsse realmente naís grave do que à primeira vista poríía ímagínur .

A coisa já estava cc leçando a ·ficar na bq_se dos cochichos ao pé d0S 'Ifi
c'uvLos quando chegoú roda. um respeitável ca;valhcilco que. quis sa:J81' a ir
ca�sa daquela agitação t du, Pêisto a par do assunto, ·pergunt6u' a idacte da IiiJovem, se ela tinna name ado - não tmha -, se já tivel'a' lünitos � alglL\,�, ;:_

.

:nas por pouco tempo ' - e outras particularidades mais que' parecetam Ih";í"E;OS presentes sem relaç �o alguma com

I

a questiio posta em debate, Ij

!�
Concluído o ,interrOf '.tório, o cavalheiro chamou a m'snina i. um canto '�1 �l

falo�l-1he alguma cois} baixinho, tendo como ;resposta um sonoro ü).pa ,li

1: I 1 II,'.!lla )OC leO ..1a esquerda ..

li
I

O f
.

h ? i� ,
- que .?l que' c te. perguntaram to�()S atônjtc:3 !'. timE fi'� "J;;. li i
- Esse cretino teve. ous�'àia de dizer que o peix__e é. Lo..,El Si:]l),ll·:l "<U

:'!!
..".,.'·�l.·.",.·.·1." ficou a me insinuar C( sas. \

Ao que outra menii).: avançadinl�a, mei:) por sôbre' a "desligG.dà", iní s:· \\(il'tOmpe�: � :�I- vo'cÊ\s estav,am ir: ndo em peixes'? Mas q��2 ÓE':{l'�:l ;,;rão L'�J.h.' "

utra coisa, se não sonb. ê com cardumes de tainhas as n�ites 'iiiLeJ'é �:" IrlI � I
1i

�lq:�:! i:
i\!�' \�dt.·

'�

A CASA - 1 HORA E 11
, Mário' Alves �eto

.

A CASA, não é espetáculo' para
ser analisado, nem explicado, &181
deve ser visto e sentido' clireté.\'
mente, pi'incipalmen,te por QUel'l
acredita sinc.err�men'te .no pq6er de

criação . do sêr humano do inG.i,
vidual para o coletivo, com a teu-

.

dência ou· tentat��a para: um mur,'

,.do moderno ColJ,1ple.tamente trí-
, ..

... \

bal, mas �ivre: ...
'

�,,;
Uma apresentação de vanguar

da
.
legítima e Vigorosa exige urrn

crítica sob novà forma e nôvo mo

dêlo, aí vai:

O _espetáculo re�lizajf pelo
GRUPO LÔBO' d� BUENOS URES
é dos mais arrojado e inov: 101' de
que temos visto, a idéia à criar·

._algo nôvo dentro de umá p :squisa
'e um trabàlho. coletivo, fal!-: imente

·

levaria a u�na apresentação te van

guar'da, mas o importa'nt,: sem

exagêros,' 1 sem vedetismo; pes
soais, sen1' exibicionisD]os núteis,
po.rtant? acima de tudo Urf'1 obra
séria e livre. Claro, o seu

.

1étodo
de trabalho é o da comi nidad8

a,rtistica. mod.o, bastante li Uizado
na. EUROPA' e ESTADOS U 'JIDOS
desde' a existência do I [VINlT
THEA'StE, com a. restrição e a

diferença (de q1.le. o grupo LÓBO,
Di'íO usa a COMUNIDADE com\1
forma de vida social, apen: 3 paioa
criação e pesquisa artística serlõ.o

que outro' detalhe' a escla' �cer ,� .

( '. )

que o mesmo e total.mente contr:1
o uso. de drogas alucígena; para

lil�eração do interiClr humaJ 0, que
· acreditam não incentivem a Cd

· pa.c\dcide de· c.ri,ar de. uma fOem::t

pt1 Hl, e realmente Iibertaà.
Como é o espetáculo? ii]l; é rea,

lizado nurn reciY'Lo peC/ur:m ("J <: I·

co do TAC) com capaciclac) para
cerca de 80 pCiOsoas, que s' I leva
dos ao IOCfJ.I pelos própriÇl arris
tas. No centro um pequem estru
tura de ferros encai}:ados num::t

dcujrla fDrmB. em r�'30r o !"])li(�O
aéir::j,:tente, 'diante da estrut 1'a o'

cinco represenj.\-lntes do R:UPO

(quGtro homens e uma r ulhül')

esnalllmn"se, retiram. suas oupa.s
e dão início a uma liberdac' ' total

"TEATRO. NÃO. SIM. CADE:I."
RA, PALCO. FERRO. CORPO.:
BOIVÚ:3A, LIB�l:m�DE. G.RITO. "'liMORDIDA, PRIMITIVISMO, RI

,

SOS.' TENSÃO.' O CORPO NÚ.
ROUPA BONITA. 'CABELO. PÉ,
SUJEIRA. ACROBATA. CUSPE

CABEÇA PARA BAIXO.' CABEÇA
,

PARA CIMA, MORTE. CASAMEN
TO. ·CHÃO. FERRO: DROGAS.
iMACACO. HOlVIEMjMACACO,
HorvIElV�,MULHER. GESTOS
HAPPENING SILENCIOSO. DES,
PREENDIMENTO, EGO ID.. SU
PER EGO CIUAR SEMPRE ALGO
NóVO. 'ESSO. LUA. LóBO. RI
SOS. ·LUZEq. GENIAL. DIVINO.

MALUQUICE. PERNA, BUSTO
]\T(J C,\r.r:AO GEAVATA, LEN ..

ÇO, NUDEZ. SElV+PRE NÕVO,
�INSO. VOLKSWAGEN, TAPE·
TE DESESPÊRO. CRUELDADE
PUF,EZf\ É� LINml BIEXAL

COMUNIDAD;E. RITUAL. UM
BAI'-!lJA. DADAIS]I'[O. cnzco,

EXTROYEl'i'-SÃO. CATARS1!;. PI

SICO';['ERAPEUTICA CFLSGA' D:2
TRI. CONJUNTq. ESTRELISMO,
C"';l\fSUHA ROUPA LUZES COR

I'

de r,-er,tos,' exoressões TINA. BATE-PAPO. WHISKY.co' lorah;,
frj.t(1é�, sons incoPlpreensívei P;'p;i.'

[18m psicolàgjcHmSJ1t� a 'lat8ia
,

com o livre movimento ó;' )1'8 o

C'r:mí.rio, mostrando uma co', ,1l1;C;:1.'

ção tão esquecidA por toe)' ; n"s
.

a �om\1nicanào pela expres::- J cor,

)1"�:'1 nacl11iJo o"e ela tem c·' oe1l)
:r 1 ,d f: l()�0,�,�ti'i', ..;.nI� 'In rti,i'·")o

TU-,JO N·:_Y/u �FG'T:"i,'·' >i ) O
TUDO NOVAT'iENTE VELHO. '

APLAUSOS, OLHA}(,ES. SURPRi
SA. 200 km/h. LIvrm .. /\JIE .. \,�j'O
:B:SCLAR.ECIDO. BUEI'TQS AIRES,.

A]\/f.tS�ICA LATINA. TERCEIR(,� I'

MUNDO. FIM DO MUNDO. AGO,'
�d_R.i\ .C·',TMf 'T'íTnn '1\11'>1'--: ". '

','
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pra formigâ""Três um
I

�� j

Seara, Itá, Ipira, Piratuba, Periti-
ba, Ipumirim, Xavantina e Presi-] /

, dente' Castelo Branco. �a quarta
r?gião ,�emos os municípios de,

, .Chapecó," Xanxerê.: Faxinal dos
Guedes, Coronel Freitas, 'Eaxam
.bu do SuL Xaxim"e Varzcão.' Na

"

quinta região ficaram São' Lou-
,

D
.

renço do Oeste, São 'ol)l1mgos,
'"

Abelardo Luz, Quilombo, e GaI-
vão. Na sexta: Irineópolis, Mafra,

_ Porto Uniã� e Matos- Costa. Fi
nalmente,' na sétima regjão, Curi
'tibanos, ' Campos' Novos� Fraibur-

.go e Lebon Régis. '

,

,,- 'No dia 25 de 'julho prçxrrno,
.estarernos em Joaçaba onde have
rá o lahçamento oficial da càm-,

I '
,

período de quatro anos, - .ternpo
.pauha .

à saúva dêste �allo. Num
, previsto para a 'duração do proje-'
tÜl - pretendemos reduzir o pro
blema da, saúva a Índices muito
pequenos, até que deixe de ter
,uma influência negativa na eco-

'nomia ,éigrícola de Santa Catarina.
Por outro lado. somente ,com as

,avaliações anuais previstas pClc(e-
,

mos medü:, os resultaelos alcan,ça-.

dos e obter üif0rmes exatos' da ne

cessidade óu não de contiQuar,lc'om
o \ programa. Adiantamos,' pgrélíl,
que podemos extendê-lo par lluíis
anos"1 se �.ece�sário.

Ao hnahzar, queremos" des-'
tacar o fato' de que' o agricultor
deve combater as' formigas visân

produc�o agrícola, mas
,

também �

,

do, não apenas a defesa ,da: sua

,obiftivando, o' bem comum,' P9r
que os sauveiros ;ex'istentes, além
dos danos que caus,lm a uma pro-'
,priedade. são respol1sávéis pela in
festacão e formacãó de' sauveiros
,�m pt'oRl'iedad�s :de 'oprros àg�i�_;;"
cuItores. -Portanto, o descaso de
11m produtór" ptcludic<y séns'ivel
mente os seus viz,inhos. Daí, a ne

cessidade ,de ,um' ,combate feito por
Ainda com 'referência aci� tnc!"'s ?. também. o motivo de urÍ1á

municípios atingidos," queren�üs/ iniciativa -do poder e�eêllti�o do
eSclarecêr que o Pr6jeto dividiu' Ia Est�do que encaininboll 'à 'Assem-
áre� de ocorrêncai da, s�úva Méia' Legislativa uma lei visando
em sete regiões; a:, divisão justifi- 'tf)r�!lr obri2:atórlo � combate

, à
ca-se' pela necessidade de melhor' saúta ep1 iôda:'a lárea de, Santa,'
c?o.rdenação 'das' atividaéles 'Pl\e.· Catarina. "

, f

vIstas. ASSIm, na primeira reGião ,:B necessáriG, poc1e'mos, con-
temos' os munícípl�S de Jôa�aba' cluir, o apôio de tôd.os 'os agricul-Herval d'Oeste, Treze Tílias, Â�ll� to)'es, técnicos e administradores
Dôce, Ibicàré, Capinza( 0;[0 p,úbl-icos de Santa Catarina pa�'a:'1 \ \ _, ,

Jaborá, Herval Velho,' Irani, Pon'- que possflmos' realizar llll). contrô-
te Serrada, Catanduva e Lacerd6- le efetivo à formÍ!:!a saúva. A for-
polis. Na segunda região; estão 1i1íga continuará �s batalhaS-co�-

'

"c�mpí'ee?didos V�deir", CÇiçador, tra ela' movidas pelo homem se
RIO das Antas, Salto Veloso, 'Ar- ,não, mostrarmos, maior orgartiz-a-roia Trintá, Tangúá e Pinheiro 'ção � esfôrço, do, que era próptiaPJéto. 'Na', terceira:, '

.

Concórdia· demonstra.

.. , lBliSlaçaottib�lária:·� opiniãD das cÔJP�rativ8�

vemo 'e durante a iprunavera que'
é a .época em quese dá a revoada,
ou seja, a formação de novos sau-
veiros. J,
\
A importância' da saúva, co

mo fator Iirnitante do' desenvolvi
menta agrícola cátarinense, exigiu

, 'que os \.trabalhos para .o seu com
bate tomassem a característica de
'um projeto específico. E�s� pro
I

jeto orevê que, anualmente, � se

coordenar o trabalho. Durante a

campanha se fazem os treinamen-'
, tos para' técnicos, agricultores, 'elí-

-

deres rurais voluntários e todos os

demais responjáveis pelo, comba
te' à· saúva nos diversos municí
pios onde a campanha atuará.

,

O projeto prevê, também, a

coordenação no suprimento de ma-'
terial

.

de - combate necessário. No
corrente ano, está, sendo provi
deciado, através da Secretaria 'da
Agricúltura, todo o estoque bási-
'co de formicidas; que ficarão :lo
calizados nos' municípios_J-. serem

',atingidos, bem como material di-
'dático e de demonstração neces

sários aos treinamentos' dos ele
'mentos a que nos referimos �n-'
teso

(,

Coordenador do Programa
Agricultura - A9aresc

de
,
,

N as regiões catarinenses on

,de a saúva constitui problema, os

prejuízos, causados "por ' essas. for-
'

migas chegam até 25 por cento do
i

, valor das safras, de modo que .

• ' � possyem" um refle�o bastan�e ne-'

.( "ativo na econorma do .agricultor
� do Estado. B bastante conhecido
o fato de que a, saúva é um dêsses
animais que acompanha a colbni-'

zaçào dé novas áreas desbravadàs
,

.

"/ pelo' hómem.' A formiga .segue
sempre o r;�stro dos colonizadores.
o 'homem derruba O mato, planta,
faz as-suas colheitas e,�nãb demo-

,

ra muitos anos, já começam a .apa- /
recer. as saúvas. Vem: as primei- ,

.

ras, 'poucas de iníéio. Logo apa
recem mais' formigueiros e o pre
jtiízo 'vai aumen�ando pouco a- pO,!l'!

'

co. ,

,', S�nta Catarina j� !em uma

boa, experiência np, combate ,
às

$auvas. p uso de formicida é, de
certa forma, comqlil aos procluto
res. A aplicação (vaviáv�l caril o

talllanpo do formiguei(6), é feita
sob a formà de pó, gaz ou iscãs.
:fodos esse's insetiCidqs teUi apre-
serltad'o bons resultados, eIltre
nós.

' J

J':ngO Agr� Guido Amboni • do desenvolvimento, demonstra

que' podem ser indicados, ainda,
f"; cucalir-tos alba, citriodora, J'Q

busta e salígna, Quanto ao vhní
nalis. lembramos' qU1 é uma espé
cie .altamente .résistente às baixas
te 'f'Í;"'aluras., -

t: h�,,-il psclarrC'p.r, ai-ida. .que
'

o E. tereticornis, E. l?'lobulus e

l{. 'robusta-são indicados oara.bai
xas ternneraturas. porém,'. não t?ío
"r':stpnt',s �uantQ� ao E.i viminalis
que, s_;'(TLlmIo observacões feitas.
suportou temperaturas nove . a dez
.raus negativos, na Itália ..

f')Wl.ntn às esnécies conside
r?cI"s sensÍ\;rii à :geadas mas, COIll

�(jnacidade ele se- refazerem, cita
mns o� ,aucalí_!)tos citriodora e sa-

cação de vernizes, tinja 7para itn>
pressão de jornal -e substituto de:
asfalto nara 'a uavimentacão ele 1'0-

-

1- (
,)

dovi as, etc. '

,

,

carvão _ combustível indus-
trial;' dornéstico.. etc.

'

"

Coordenador do Programa de JJ- .

ventude Rural -" Acaresc -

Reflorestamento é, para moi
tas de nós, coisa nova. Estamos,
ainda, despertando para uma" �co-"
nornia Ilorestal baseada em méto
dos modernos de produção de rnu-

'

. ./ \

das, implantação de novas flores- I

tais, e conducão
'

dos rnassicos Ilo-_, , J'> I

restais visando obter altos rendi-
mentos. O"assunto é extenso e com

pl,'X@, porém, acreditamos que
inicialmente podemos descrever,
em rápidas linhas,' algumas carac
terísficas das três essências flores
tais mais usad'as. êm trabalhos ç1e�
refloloéStamento, ,em Sa\1ta/ C,ttari
na, 'Oportu-námente voltal'emos ao
,assunt�, abordando"" outros aspec
tos,' também impOJtantes, e, tujo
conhecinl�nto ,é necessario a-os, q.uê'
'pretendem, deseüvolver

"

êste tipo
L\v atividade.

'.

o pinheiro brasileiro ("Araucária

Angustifolia") '.

,

' Cresce bem em" solos proc
'fundos, areados e de" textura gra
ILu,ãr. Desenvolve-se, igualmente;
nas rer-iões onde as chuvas são
bem (fistrlbuidas' durante t6do o.

ano. "Ocorre naturalmente (habi
tat natural) Ílo� Estados do ,Para
ná, Santa Càtarina 'e Rio Grande

,
, L,

do Sul.· '
'

A madeira do pinho orasi-,
"

le'iro, é clara, ele -bonito, fácil deJ
trabalhar e aceita bem o polimen
ED, o, plnheiro produz resina,' de
b,oa qualidade; ó' nó�de-pinhc"
que constitui a base da insersâo:
\1 '1' -

"el d
'

(OS .!.!allOS; « constItuI o e' uma

parte- de')ignina, sub'stânci� 'quéJ,se
pode conSiderar i1npotresclvel; é:s
ta, serve ,para' confecção de adór-'

Arvore de crescimento rápi- -nos, cortlo CdBlbustíyel e produz,
, dó; 'mais ou ménos um metro por tC\il').bém, resin(\ com a qual se,pre-,
atiá 'no Dedodo inicial de seu de-'

� I r�ra vúoizes oara madei�as e cou-

senvolviJ�lento. 'E origióário' , do,
.

LOS.'
-

/'

,

sudeste dos Estados Unidas e prcí- I , Além dê inúmeràs �til�dades,,'
duz resina em 'quantidade comer- o pinheiro serve p<;!rà andaImes,-'
oiaC \c'érca de um p;alãó Dor árvo- li1acleira para Itrinquedoi;', caEíó's ctt{
re) a partir do 19" ano.

-

i ferramentas; 'caixas- para tl-utas,
..

Ã madeirá do piníleiro ahle� fAslôr'os, cas.as !:lre-fabricadàs, ce-

ricano serve' para cOI)struções pe- lulose, pasta mecânica, compedsa-
-sCÍ'LJ'as; ,'eh'is e 'navais, ) esfaleií'os, 'dos:' eÜ}'lJa,r,;aç5es leves, iÍJoStrun1é'n-
lor;gari;l'a_s, pontes, dOI'mentes, moi- t(;S de música, móveis, laminados, '

rões, esteios 'pah minas" supor
te,s, fundações e instruÍnentos mu

si;,;ais�.

Obtém-se, pela destilação, de
.

seus óleos e resin,as, os seguintes
produtos qUÍl1licós': teJ:e�e.!ltina ;:

aplicada na fabricação de tintas,
verniz@s, solventes, insetIcidas, ce-

,

.

lulói,de e ôutros.
'

Jigna,..,t y

j Por outro -lado, são! ctmside
rados' n'siste�ltrs à s'êca: E. rcsmi
fera e K rostrata.'

E'll relação ao tipo de terra

apropriada r-ara o eu�alitlto. c1t�
,'0"-",0 tP"�(""''l,.lllentel(!l1e a melhor
-tPfnl df',Yprá '-Ser �lrofu'l:dâ e fértil,
'ro' entanto, �''1ra melhor _Grienta
,ç;ão, recomendamos:'

t("rras tJfIllidas - "E. gJobu
',h'<'; "E. tereticornis" e, "E. vimi-

. ,

�'- � ,

na1is".
,

� terras' alag:ad'iças _ "E. ro-

1:Íust8" sàmente.
: terras areliosas e úmidas �

"'R :1lhq" "E. tereti"ornis" e "B.
vi I;� i'� a 1 is''':

,terras de, beira,maL'. - 'E.

gIQºu.I�]S" :ec ,�'�" 'robus�p" ,i'
.

'. terras argi.losas - "E: alba".
Outrbssil�l, com refel'''n�ia à

::.,�I�j"�C'ão da m8dcil:a, incl"iéap'·,s.
ühaixo, a 'il's!lécie adeqllada p':lra
as várias '.finalidades, com' os 'res
pectivas idades pára utiliza�ão:
Para ft-lihi: e'ucal iptos alba e sa-

'-ligna: corte ::lOS (,lito anos, no íní�
n i 110. !'al',a carvão: euCaliotos ai:'"
11a, saligna, e tere.tisdi·n'is;-primei
IrO corte aos -oito a'lios Para' moi-
rô('s:' alba, citri_od,ora e t�retjcor.;:
njs;\o corte deve iniciar' aos quin-:
ze ,anos. Para postes:, tereticorni:i
(corte .a08 v'iófe';_:'âh'à'sJ:-''p�ra�;ig'ds�
C_;libros, ripas, tábuas: robusta, tel
: tereticornis ,�i €itriudora; defrúba�
dq, aos 30 a 4à anos. Pará cCllllo.:
se: '. s�1 iarra alba, e ,rrand,ls., Pal'á,'''::>' ," ,";!

• 1-

n:traçao, de o� :os 'cssencia,is; ci';'
triodora e globulus. '-

",

..-
\. � "

"

pinheiro àmericano
.,

ellioUii' j
Da mesma malÍeira; anual

'·J11t>n.te, 'sel;á' feita uma �tvaliação
"dos r�sultaclos 'al�ançados para
q_ue tenhamos .base para planejar
o trabalho de combate à saúva a

ser ex�cutado nos 'anos seguintes.
. Atualmente, ós responsaveí�'
e ,executores dó Proieto de Conti:ô-·,

.

le, à Saúva, em Santa ,Catarin� são,
a Seéretaria da AgriICtíltura, o Mi..,
lJistério da Agricultura, ,a Acai'esG,
as prefeituras: municipais da área
atingidá pelo programa, os sindi
catos, as c09perativas., :as ass,Qcia--r
ções de municípios; as firma's c6-
merçiais e a imprensa, tanto fala-

.

da como escriJa.
'

'o ( ",Pilllls

q ,que ocorre, porém, é. que
ti simples aplicação do formicida'.

I, não é"o bastante nara minorar o

feito pqr êsses ins·eticidas mata,
probl;ma da saüva.\ O cÇlmbate
realmente, um formigueiro,' mÇiS se

êl!!' não, é feito na ocasião opo_r-

�'" tuna - e o. que é l1'lais importàn- ,

.
. te por tódás �as'pessoas responsá,
veis pelo trato, da terra�, pelos agh�
cultores, na époéa certa, numa

·

"!e,smà época, :a ,des�ruiçã'o' dós
'sauveiros é apenas aparente: Di�
zemos 'aparente,' pelo seguinte:
anualmente, os

f
sauveiros fazem

uJ;i1a' � ,'revoada: Essa revoadai se

cOQ.stituJ na 'saida de novas ra,i�'
ríhas que vão iqiciar novos fornl i-

.

· gueiros. Já que as 'raínhas voam,
dão . inícoi a novos fõrmiGueiros'

, I:>

em, áreâs bastante distantes' do for
migu'eiro original.

etc.

-, L '
.

,o eucalipto
.

V'.Eucalyptus sp:')
.

O gênero "EllCalyptus" con

ta éOJiJ cêrca ele 600 espécies e�

'variedades,,' disseminadas' a· i),�lirtir
'

cI, cont'j!!cnte aLlstTa!i3no' e virias
ilhas dá Oc;ânica. Existenl espécies
recomeíicladas para diversos c!i-;,�

"nlas e, se.gundo o espwialista Na'-
.

_.; varro de Andrade, denÚe as espé
cie,s mais conhecidas, l'etolTlenda�
s:e' _para o Estado d'e Santa, éata
rinã e Rio Grande do Sul as se

guintes: E., g)oblllus, ,E. _tereti�Ol:"
-nis e' E. vÜninalis. Todavia, a>ada�

,

I '

ptação de outras esnécics_ ao 110S-

s? �stado, assitil cônio se�l �ápi-

resina - usada na fabrica
ção de sabões, adésivo,s, graxas,
etc.

.. óleo ele pinho .::_ aplIcado n�
fabrico, �e tiritas, desÍnfetantçs,
'germicidas, etc.
.._., '-'

I
-

-

<

akaü'ão de pinho _ empre-
gado como material de reyesti-
mento, desil1ft�tantes, ,etc.'

pez -'- utilizado para a fabri- '.

Assinl, . PQele�nos, dizer-· que,
além de combatér a' fol'mi"a' que,}. . o
'eXIste na sua' teIra,;,o ' agricultor
deve� se preocupár em dimiQui[ a

possibilidade da· formacão de no-'

v;os',)áuveiros. 'Daí a importâJicia
do �,Oinbate s�r feito no fim dó 'iÍ1�

, i'

, As propost.as pOr-nós apresen..c
'tadas repxesentam a própria opi-

· n;lao, da classe r·ural. Os probie
n�as, que sentimos na pele nos fa
zem reivindicar.' Tenho certeza

(�("!, _qUe a Secretaria dà Fazend�, co-I'�,
·
mo a SecI'etaria, da AgricUltuí-a
a;ende,rão as, necessidades da clas-;

· se rural porque, dêsse modo, esta
r�o incentlvando, unia maio[ pro
dução ,e, cOllsequentemente, o de
senvolvimento � agl:ôpecuário de
Sa:nta Catarina.

, "Assim se 'express�va o 'líder·
c'oopefativista sr., Doricio Facin,

\ dy Videira, domingo à noite, en
tre mais de· 50 produtores rurais,
técnicos da S�crétaria da 'A"ricul-

· o

tura, .representantes da Secrefaria
d� FaZenda e ,'Qutras' pel'Sonalída
dés, oçasiãq· em ·que encerrava o

I, Simpósio Catarinense de Legis-
.IaçãQ Tl'ibutál'ia. .

.',' ,I
- .�

'.

,da. Ó fato'mel:ece destaque, pois'
'aqu'ele órgão conta atualmente
com u'm rep\'esedtante da Federa-

, cão das Indústrias, da Federação
do Comércio e' da própria Federa- I,

\ ção da Agricultura, além dos de
n'ais memb(os da Secretaria "da'
Fazenda; as cooperati\7as, por ,ou-

,

tro 'lado, senteI)} ínais diretamen
te o Drobléma da tributacão 'e suas

I

- impli�ações. t. justo, pots, que te� ,

nham acesso· ao Conselho através'
de um rép.resentaílte específico"; .

, Cêrca de 21 proposições fo
ram submetidas à' Mesa Diretora,

'_ dural\f.t� .? tarde .de dºl1)if�O,1 ,ela..

botadas 'por, três comissões' reufli
das desdê' sábado. cis tl_'abalho�,
seg:undo observadores presentes
t'ransc'orreram em, ritmo," I , !

int�nso, ha\;endo ampla partici-
pação das lideranças cooperativis
tas presentes. A acessaria jurídica
na el�boração, das moções, esteve
'a cargo da Asso.ciação das Coope
rativas de Santa Catariria _, 1).s
coop

.

- através de s'eu represen
tailte, - o' advogado Ivan Klau�
Günthú, que

..
esclareceu, ainda,

a posiçã0 l.Jaquele órgão, no Siti1-.
,.. ,ç 1 '. • \:--

pOSJO: ao e�anllnarJ?-10s ,a partICI-
pação 'das dIyersas entidades '( nês
te conclave, nódemos {dizer seGu-- • b

}-'am,ente que � Asc�op, ao contl:á-'
no dos demaIS, esta perfeitamente
à vontade para reivindicar livre:..
l11enté ((111 ,defesa Idas cooperativas.'

A Ascoop/ ê, sem dllvida, o

ó,rgão político (no bom sentido')
da dasse. Temos, hoje, uma per
centagem de filiação' em tôrno de

, aproxlmadamente 35 por cento
das coopeJativas ca�arinellse. Te..

')
mos p dever e a obrigaçãçl de pa1'-
ticil5ar de um condaye, como, ês
te e o JlclZemOS sem correr «) peri- ,

go de estar' legislando contra cau:"
�a p�ópria. Q�er djzet, -oS outro,s
órgãos não tem a' liberdade de
<102.0 que a Ascoop tem".
,

o

De n10do g�ral" na, opinião
dos presentes o I Sim�ósio Cata-

- J. 'I - .

: riliense de Ligislação Tributária
, preencheu plenamen,te as suas fi
,nalidades. Nos parece, atirnlou
um dirigente cQoperati'vista plpen
te, qúe o Govêrno está cada vez

mais- interessado em ainparar e

ajudar ,as.' cooperatÁvm;, pois,' nas,
próprias palavras do sr.' Ivan Mat
tos, Secretário da Fazenda; se vê
que os', poderes públícos ��tão en

tendendo que o· cooperativismo é
um allente fiscalizador, da arreca

dação�' estadual.
A b-lte�ição de', acelerar ó pro

cesso' de desevolvimento do coo-
'

perátivismo é manifestada . pelai'
própria Dopr que está" desae já
iniciando medidas para a r.ealiza
ção, em breve, de novo simpósio
sôbre o assunto. Desta vez, segun
do eXpressou o seu titular, serão
reunidos os contadores e econo

mistas, de tódas as cooperativas
catarÍne'nses num esfôrço para
obter um processo contábil padro
nizado, (iue seja adotado em todo
o Estado, São Vários 'o� casos ocor-

'ridos que demonstràm essa' neccs-,

si'ctadç, 'afirma o técnico. Penso
que nos próximos 60 dias est::lre-

, mos ocul?ando nQvameúte,:o Ccn:'
ira de Treinamento . ela Acaresc
para discutir este outro aspecto
do COOpélT' tivisn;lO.,

'

9 I· d I 't
I

d'
-

• ItI:OS c_ Cl e_ por- la, nao ,Pre-
'cisam e nao merecen! . ganhar 'ra
çao cvncenÚ'ada, nenhuma. Sômen-

.

te /as vacas, q ue produzer,11 mais de
9 litros de lei,te poi· dia devem co

mer raç�ío balanceada. Devemos
dar' l)�g de ração par'a cada 3 li
tros de ieíte que ,exceder de, 9 li.,--

lai:Ji�'o: eorni(:hã� e ouÜos.:"
'A� vacas <;levem sempre' dor

, Inir nos potreiros,,',seja qual fór o

temp() ou épo'ca ,do'ano:
'< 'Se a 'vaca fôr"IJara o estábulo

só nOs hónis, de dar 'o leite" tudo
fica mais fácil é nillis' bàrato.

Tel' bons past9s sempre,' sal
mineral e, água ete' boa qualidade
significa, lilais de meio· canJ,Lnho
andado numa criação ele gado 1ei-

'I " , -

teiro ..
'

'

)

Esta é uma, eX11eriêncla, que
temos 110 Centro de 'TI'einamentos
da AC-'1FESC (CETRE), no 'bair
ro ele Jtacarob.í; 'onde mantemos
unidades dieléÍti�ás 'de gado leitei
ro" avicultura, hor'la, ;'uinocultu
Ia., agricultura e pastagens. '

�onvidamos todos' os inte'res
sacias inlÍ'a d'ereni 'um Dlllo-no CE
TRE � ver�l11 de Derto coulo'esta-
mos c�iaI1d'o ó gado lâteiro. Será
um prazer r�cebê-l6s, r

MED. VET. PAULO--TRUCCOLO

, -,

Especial ista, Em ,Defesa Sanitária
Aninial da ACARESC

A maioria das doenças que
oc'o�Tem' ílas criações 'sãO devidas
a ol'Oblemas de sub-aiímentacão.
E fiteil ehtendermos êste fato:' se

'

o animal é mal alimentado êle tem
a' �Lla resistência llatmal dimil1úí
'da, q que facilita em muito os

a"ei',[.(\s responsáveis ,pelas enfer-.,
v - miclaéles instalarenl:-se no organis-

mO c1êstc únimál.
"

"

Qúanelo ;e fàla em alimellla-
ção de gado lei\eiro, não estamos
llUS referindo 'à rçlcão, de concell

t(ados, .. O gado,' �01l1Çl saben1(�s, .

é Um J'Ltminante; tem a pi'oprieda
de de transforoiar p,as,tos grosseí
'ros, ��m Il'utrierrct{'s

-

de alt� vàlor'

alimentício. A vaca leiteira,' por
tanto, necessita mesmo é de pas-
to: .

trus diários.

A' Jl1;neira certa e econômÍ-,
-ca de alill1e(1ta,[' a V�ica é,-'primeiro,
!1:1r bastm,lte �asto e1 elepois, a, ra:'
ção bein medida. Dêsse jeito' o lei�
tciro ganha dinheiro CO;11 o leite.

Ayui no, litoral ele Santa Ca
tarina, o \eiteiro pode fOrmar pas-

'

t'agens de ,verão CC'1_11 os seguintes'
pastos: 'capim 'pangola, capim cle-

.

j fa"te variedade Napiú; capim an

gola, so�a, pe�ene, braquiária e ou

tros. E pode solueionar' o proble-
'

ma ele inverno se foni1<u' pastagens
cOl'n: azevém, aveia, trêvo ,branco

O conclave, \

promovido pela
DOPr, reuniu, mais de quarenta
çooperativas de todo o interior do '

Estado que, juntamente corn 'as

autoúdacles --estaduaÍs, debatenlm
aspectos ligados a ICM, Previ-"

, dência Rural legislacão trabalhis�
'ta, taxas, devidas ·ao °BNCC. e ou
tros ,assuntos correlatos. I

· 'Falfindo na ocasi"ío o, en,go
agrO Marinato Dias Paiv-a, titular
da Biretoria da Organização da
Produ'ção; ela 'Secret,aria da Agri
,cliltura, ,salientou "uma, das 1110-

· ções apresentadas durànte o sim
pósio_que nos ,pareceu ,

mais i111-
t portante é esta onele' se propõe a

•

Inclusão de U111 representante das
'

) �ooperativail !la Conselho de COll
trihujntcs dá. Secretaria da Fazeil"

" ,

,

Cada vaca, PJeçisa, ,.por elia,
cômer 8%' li 100/0 de seu pêso de
pasto. Se ela _tiver 400 quilos' pre
'cisa.l;á com'er dé 32 a AO Kg\ de

pasto. Por esta' razão, toeló o cri:)-
, dor 'ele gado leiteiro deverá se

, pn00cupar, em fornecer' esta quan
ticlaclç de pastàgetÍs 8.QS' �,'U:'; ani"
mais.' ''''

, A pança ela vaca tell1 IJl: \-iI, {�ti i'i
mCIlOS 200 litl'Os\de volul't,\"vl:1;éi;ctl) "

'

a pança vazia não dá I':d
'

J{l.o est;;'Í confil:ll'l.ado llí: IIp{
c'h qlte, vacas que pro i' "n tt�

,------.----�--�-,--------

(If"

, ! tt AI'IUn'Ut, uram tlUipf'<lHel,,, eSIJe.naltzaob ",rI,' mal, llt' ',ora,. peI
ru (;uns"ru.,;ao refonnas" IidiOamentol> a", tllVénarl�S e mactélrall, pre

'

ços alOdl(:O(,; \
'

"II'
"

ACeita,se ronst:r'lç'no fiel" Cal'/ÜI EcunOll'u.ca, 'e lpt!sl',
Tratar - 'p',-- r-. unes Machado,' 7 - 110 andar - sala '"

Fl(Jrtanf)poll�

AA

'MAO DE, OBRA PÀRA
.

CONSTRUIR
, '

REFORMAR IÃ,O r. MAIS PRO,DILEMA
,E;
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SAO JOSE

15 - 19,45 - 2145m \

Peter Sellers - Clàudine Longet

t™ CONyIDADO BEM

TR,;;\PALHÃO

Censura 10 anos'

17 - 19,45 ,- 21h45m

Michael Caine - � JuJ.ia FOS.liU
I

COMO CONQUISTAR AS

JVIULHERES

Censura, 18 anos

CORAL

15 - 20 22h'

Stephen Boyd Elke Sommer

CONFIDENCIAS DE

HOLLYWOOD
Censura 18 ,anos

ROXY

14 20h
f

Programa Duplo
José Maria PLotats
Brochard

Martine

I�TIMIDADES CONJUGAIS
Don Murray - AbbY Dalton

RESPONDENDO, A BALA

Censura 1 8 anos

GLORIA

17 - 20h

Jamrs Fox - Virna Lisi

ARABELLA
Censura 18 anos

RAJA

20h

Jean Gabin - George R-att

CRIME NO ASFALTO
C, lisura J 8 anos

SAO LUIZ

20h
Rod Steiger Claire Bloom

TRIANGULO FROIBIDO
Censura 18 anos

TV COLIGADAS CANAL 3

16hOO - Clube da Crianca
16h30m � (:ine Desenho; \

161145111 - As Aventuras de Rin
Tin Tin - Filme
17h15m - Pastelão - Pilihe
17h30m _. Mulheres em Vanguar

. ,

ela

18h30m Santa Catar'ina 2 Mi-

lHl tos

181135111 - O .Iovem Centenário
� Filme

19h05m - Tele Jornal Hering
19h35m Pigmalião 70

..
- No-

vela

20h05m Sania Catarina 2 Mi-
nlllos

20h 1 Om
2 I h 10111

nutos

21 hl':;m

Dcrcy ele Verdade
Santa Catarina 2 Mi-

Irmãos Coragem -,-I

Novela
21 h45m - Reporter Qarcia
22h_(),0 - Verão \(erl1lelho _:_ No
vela

221f�011l - Santa C�tarina 2 Mi-
"

nlltQS

221135'1-1 -:- Mesa Redonda

TV PIRATrNI CANAL 5

17h45m _'O !\1enino·doJ::írco -
F'I

l
1,IT1e ,

1 '-'hI)O." - O Zorro - Filme
1 �h-"n111 - João .luca �Tl1nior

1 <)1125111
"'1)10m
me

DifÍrio de Notícias
Os Intócnveis - Fil-

i,

)

clássico,
por Lenzi,

mor, onde agum'dava seu . noivo,
por seu tlO, Dr TheodosÍo
Atheríno O longo véu, era prês!)
a uma grirfalsl-a trabalhada ew

ro}otê, onde melhor realçou a

belez? da noiva. AproximadamenLJ
trezentos convidados foram à ,

igreja e, também, à recepção quP r

teve os mais altos elogios, o

responsável, -Senhor Eduardo Rosa,
lá no, simpátIco e, acolhedor Clllb8
do Penhasco. Os noivos e seu:;

P3:is, S9\1hora Kirana _Lacerda e

Senhor e Senhora Apolônio We3-

trupp, receberam cumpnmentos e

em seguida, VIa-se um 'verdadé\:o I

-desfile da moda
_
atual Dominou

J

'o m'axi e midi, de modo geral
mõdelos de fmo e apurado gÔSi,ll
Alguns' dos çasals que ptldemU3
,destacar, Colombo Salles, FraJ�

cisco Grillo, LUIZ Fernando Di

Virenzi. Orlando Goe_ldner, RoldJ'),
Consom, Osmar NascImento, Strá

vos'Kotzws, Newton D'Avila, Jaeo�)

Nácui, Galdino _José Lenzi, Jaw,)

Linhan;;s, Nllton Szgoganicz, Y(Te�

Ga,':mI�r, NJlton D1giácomo Silva \

Vicenzi. PreI81to Ary OlIveira, Jo"'''

Matusalém 'Comelli, Cláudio (1::\
Antêmo Muniz de Aragão, . Pe:-cv

Bcrba, TheodóclO Atl1erino, S�nho'-a
\thp'r'inO U5011 modêlo da mo'dist'i
M::n-V Angél�c8 Rio. Senhon
Wcl'iem<1f C'lstft, em companrj'1,
'e r,\'o i'ill1a' Sf);lia. ,Ac18�bal Ros�,
To:-nEüista Fr9d Ayres, Renato

C08ta, Desembargador Alve'i ,pr:>.
drosa, Senhor H2riberto Hül� �

'1companh<Jnclo
-

Sll2. linda n,"1 a
.

'li" An,i)r."! Cruz Lima, Senl)(1r
I, I Michel Daura, 'Iconomus Athflrino

I.

I I

I

'1'irli '"1''''' i-lI) P'l1 'T1wlha dI' lã, ql:r
l'Or:f- ll'P_"'NlU J�<)derá fazer em Ca'ifl,

.oh p1h:n"j<':1. 'ma)1r.:>� cO!TIl1"id,IC;'
.

('(I''I'1n' i'11Pl1to desc!'nrlo até fi
"urrlf.!a !l:1 r('rna/ Na ''''''rtt� da
"rrntp tr"'" ha'l''''I'' t"ah"lht1(la"
'1 ..... 1 tr) rnlp,1ío_ ... � ('l,"t'll"'1 r l11'l'J'w

"!ln P"l' 111)1 >into que tanto po!1e
",. 1'11" r'··t('s;Jn�tn ou pm ,11!al'a�
'\' 11')('1:11 r, �., 1,.,1 .. c.; ""''7_ph'lTIPn(O

aChado

Murtló . Capela Usando mídí ver:

rnelno..
>

Regínà D'Aqumo D'Avila:
Cc.netantino Demartos, Constantino
Atherínos, Fernando Viegas, Antô

mo Pantaíion, -\p jovem Paulo

C. nr 0111, que circudava corn uma

linda morena: Antóruo Santaella
. '

'

Foram' demoísellss d'í10IUle1.HS, .:}'�
llndos brotos Cristina Lacerda' e

I1riynam Consone
\

* *' *

Ncssos ,cump rimentos à \ Zlld.1
Gou]art quc,_!.ecentemen1e, vOltl!ll'

Q; lY sl1mir o clu2'o de' PreI'iÍrC11?D['2
�

do Cln])e �oroptüm�ta: de Flor;,,·

nópolls.

*' * *

Os· lindos brotos catarím�n'sc's,
rancados no Rio, Ro'sll1<1 Baue!"

,Ramos e SiJnnha Ram,os Miranc:J"',
em "é "l:1S, 'v1al�m pelos' Es�ados
TTnic!os, Peru, Chile e México

* *' *
l ,

,

CjY'c,llanrio p"la cid8de,�dirigiw1()
"eu carro Opala Zero, o joV(" n
José Henrique Scuza Damiani,
* Chegando de sua temporada
paulista, a Senhom D'OjJlltado Zan"

GO'Jzaga 'i: O Agrônomo Genés'o
lVlazon fêz palestra em' recenL'
jantal do Rotary Club Florianó

POlI" :;: Marco Antômo Boal'[lic1
- I

em 8,,0 Paulo, representou Sa'1',:\

C,�tarma. nUl1lf-\ reunião de propric
tár\o'õ ':i e ,cme:nas * O casal João
�VQ1��t8 Sarn-:.va, con1 an1i1os 181.1
!-(lVrt 00 SG i)tacata��lna C" C O'_U11.. ,.,,9

"-;1':l-- ':.. 1....,r({r8dpn� 0 d:: B� as�l�!�
"}<�"��"11 fl n---C;Sil cidf.! �1e o a:lvoC!':)(lr\
L\ 1r1 '"' F-(1-... :·o �'" ,�li;�]h2tJ.il T\}:1�- ="1

I,<:-I,"''',-::n (;110 C�[rrn:1 1)'Ef8 Nlcfqu:,'l
(, ,,"h:>'l1'j-10tlJ Cardoso: está:) pre,::l

D1alas pfJra uma vlagern à
"

�!� * *,

lãra enrosa
,

FXGLUmV!\íVIENTE P�"RA

fi'JUMHERES
t\;ndq e ten,po de t�'ic()tar, iá·,

que a mpda. ele inverno é feita 13 ..;,

not';s, m3JaS colori::las é' chapéus.
S8 vor;� é hf.lbilidosa e'tem pnrte

r�o 5=U .tempo livre, trate de cormr

ao ('omércio r.omcre lãs em mead�\
e
".

;'ql a t"icoi ar".
COlp' Õ8S e C]);l]P<: de preferê'1-

.-:,'1. Pua os cole1ões a' lã m�is
, ' '

A(]0ql1ada é a gros,<;a que será '1;1.

11n�}.!1da eom I1glllhas' tar1,br'lll
!?rossas (o. 6) O S�11 trC'b:;llbn reJ:

··dprrí b�;:� nn! e e \Toce nf10 se C�'lYl·

sa r;'i é1ele Use un'{a camb1l1acno de

cô·!"" (3 no lY',\x,mo) e em un:a

sen'ana seu poJet�lo estarfi p�-Of\t (;
e ,1rrn qllen1 inho '

P,2�-a usá-lo p.<:eolha uma caJ,'a

(;omp'-ü:lf1 combina ela com um tl'L:
<:11') de 1'nal11a ou uma camisa rla
séci;1- conforme o frio que homwr
aí [ôra.

Sp êle Pôr color'c1o. melho'r, por
q'l:' o Dante E"11DrCf!aclC será aque

le hom simples que até a dO:1a
El'onmha p(]jerá f:y,er: tncol e

'01('19, caso contrário: f'e a lã er!'"
-"l'P""d8 tôr de llma côr só fa('(1

UJ11 n(lnto tnlhalhado com tranca::!

,E. ('�i�RS no Rênpro.
A irda em tl�eot os chales do

lenq::o da vovó: longos e franja
dr)';, alie c(llocados npl'; costas af)'f\·

o,�;;":'Im m,uitn e enfeitam. e colo·
(':,,1,,') na rrheca, protegem e' F3-

7("'- 11m rOSTO SPl11pre- bonità.,
,

I\T()� (�qa18S ;l 10 usacl8 eleve
]}r' '1 fm8 e maCia. Ghener
Chn1"m"'nt

'

de pr('fc)'ênc�8..

SAI'

qn�'

.�\�,-1 t'-ahrI111ad:l 1'1um:'\ a�111iHl lW]TI
" r'Oln r1r'nln 1)(': 1'1 l::I1'�n

'I

U que S8 comentou com muíta

.símpatia, e�11 certa roda, numr,

elegante recepcâo, é que será "

nõvo Drreto r do BRDE, o Coronel
Ary Mesquita.

* * '!:-

./ E"têve ("111 São Paulo' e visItol1
[� FeIra. IV1e-:?ân:foa, ?tlacional, o En���·
nheiro João Eduardo Amáral
Morftz

I
!\ l)(mita e :le�ante . Se.nhor>1

Anit a' H,oepcJ.:e, (-la Sílva Grmo, cn'J
cOl1loanhw de seus filhos Aderbal

dominu:o,
pela T\fari�} viajaranl 'para o l:tl..O
CInde vão pas9ar férias

* * *

lI,TcllS agradeci�11entos a Elb� �
e Nabal' P::azercs, pf,loFemmella

.'

Cnl,,-jte que Ele flzeram, para cu

dIa 7,5 pl'óximo, na C'idade de !tais!,
8,�r.;stir à cprímôma. de, sr,u ca'f::'

nv'nto, c()mo w:n dos padrinho;
Ccm ml'ilo prazer, aceito o c()nvl!"

* *' *

'" \·1
S,;bado. na se(le Balneária' rIo '

Clu')€ D:JZC de Agósto, acontece'! I

arü"1qda �·e1.'ni5.o d811!)a.nte, com c
'

conjunto pmllista Brazllüm Sr'8.kp;·,;
* *1 *

, O" alunos da Escola "Mundó

C�'Janca" mçtalada a H,1l8 Bocaitl'ra
, 61 ql·P'-. tem ()()mo v DirrtoJ'a fi

Sf'ni)n1'8 �!ueli Bi:te.:-court. exp:JC::�
""�1Y'! ,C;Ql1� tY'n:l:;")lhf)S cl2 arto, r:'1

,

:-�111 i(:a Relo.!oJ,:,ia Royal

* * � .
. �

C PCI1<C'1mcnln rlo Db: "A simpa' "1
dá at"'i"'os, o intel'êsse, d�

�ompanlJeil'OS"

0U

I
Par2 u�p-l.as, a hora adequada se

r'Í h p8 rqr das 19 horas. Então
minha ];)oJlP('a� "nICÁ podr-,r;'i miar

e abusar dos Chales tricõtados.
Para a rua, as ma�ltinhas para

eflhcpa e pescoco. Tricotadas' ou

em teeido fmo de lã, elas são fã
cll"'entp cncor:tradas' nas lojaS dc'
nn"<o r'Ol1lé�cio.
E 85 hotas? bem as botfts estftn

:'li r,on fr)1"i 8,-pjS P prntrt,nfas. P3-

TC! ('hU,:8S e dia" frios Elas �ol)el;l
flté a 8ltuL'a do joelho ou 11m pou,
('0 !118ÍS. ari!11� e 's[lo ,a pedida
j('Ir'l] para as mi:1is.'
Os �'m;tos não sflo mais aql'í'

lp", dpcdtados. E:-:tão agQra uh;;
t"'''r(os cmp gp,,,nea, alta fazendo

éJjYlrl( o �i'll1ero da
-

vovàzmha.
É telllno tamb(�m dr liquirlações
(;arro1.1sel Boutioue e ,Art Nau

Upnll r1U�;S da,c; melhores, lojas c1.8
Cld::,r�e. prometem liquidacso par:)
fl lJ"('oxima "e1118.na. Na' Carrom;;"1
1,�ilnhf1 de artigos Pflrs criança pt
mie fica sltuada na ga'leria ,do I
Cp1'1 �'O ComercIal, você encontra· Iní' i odo um estoque de invel'no
Vf'r,r!1r10 a pr�co de banana. Por
olle? Elementar meu çal'O Watson,
)')(1''[ ue 'iS compras de ve,'ão ,são
feitr,c, em agôsto, e' é preciso que
a loia esteja vaília Dara haver lli
'PflY )')arn, as novidades de verão.

E'{Y)lJ.cndo? O mesmo' acontece
r:nm A ,'r NOll'leau, na rua .ler(mÍ
mo í.:ne\ho. Sp que IR, os ar.Úio�
Ia cerem l'quídÀdos si'ín para ade;1-
t"" hmnpns e m1l1heres. I ;

<::(, vocf- é elas 0ue dpixA,J11 1 UelO

par;1 a última hora, providenciE'
('r([;'-' ná l1rÓXim8 ":'-'mana seu

�b F-STADO. FJ(lr;a�6pC'1i<;. qnarta-teira. 15 de julho de i970 Ng. 6

,
.

!�--M�sfià Pôpular
�ugusto Buechler

__�.., __..............,._�'""'���������_-�--��'!!:!il.'��-'!-'!-�-�rlll"!-·""_�!io!i!Í.1iIIo�!"��-'!--�;
,

/

o qUE 1M, DE NÔVO
! :'1

ôb
t ,

]T:cí urnas duas spmarlas 'eu estou para, falar a vocês' so 1'1' uma serre

:1[' ljOVa<: 111Ú,'i(!RS CIllP dnrão as cnras por aqui dentro de pouco tempo. Nf,l)
(; pl'AGÍSO que 81l diga, que a música pop internacional está, dia a dia, aper
'\li",>(,:"i!Kl!(J·<'t?, mais. IH!:! a dia míseu sam-se maís estilos. d -scobrem-se novos

, _. lI' 'E
.

t odh, II 'clnR 1;�1 '> "G intrnduztr nos ar.ompf\n.lamenl 0'3.,; que somen e pr . u-

tores e cantores saem lucrando com estias 110V,8fl holaçôes: nós também ,"
1\S VéZf�S ClI chego a pensar que, daqui para diante não será- possível

(l%' urna l1l!lti(tg, um estllo de música, diferentes dos atuais, tamanha é u

.... nl'''',·� r�n '1 lfl�(' ,..tl\("T�·rq!Í)'ç, 1'''lTf,�:' \':'P1"!111re Sbllíí!tp lJI01a :1f);V� frente, uma nova

\ 'JeÍlta]ld:lds e modifica tudo. Isto é' uma coisa 'maravilhosa: a 'criação mu

;'1('
, i ';C')"1I" o o "''''I»+p,r G;1111ê'1)1/ ptnel'ia irnu;'Í1:]lJ7! ,'Je 'iíJl1ilàes.se· sungi'r. n.l:h
estilo ml1tSlCf.Ü chamado "bolero eletrônico' '? E êJe Está aí, na pessoa da

(_,�FUll_A ;, ao ,,,.�fl,1 �I'" Jld�t:" LÍl1t8'1}J,l'etltc1a peln conjenro _f;;FgO' .itPhl'I,.«n.iH's· t:t.b.\,

.

;

: I

"

t "
�

lU::!.., 1'!6'1'(,,!J1i'� ê}e m,:oicf:lfi novas, vou 'self?ciOlíai' \8]',(1.ln;l,a:; que eu con1'le(;ó
1'''-''1 1"0' E",PfY1nJo' o onntunto 'fhe Bvrds que depois 'ds ,1J!J1 100ig� desapa
i·e('!WemrG'. SHl''''111 no r;p-dl trilha sonora do "Ea�y .: :Ridei·": está' no Brastl

,

- �"hn 'I1\'P �ó em rli""(l Importado com uma' música inhtnl?dà, Tb,is, is á
. ii.

Ju"t .tl.H JH·.'ht O coníunto cada vez aperféicoando-se �ais �esta faixa usa

Ff ,{tr'e; �iel rónicos ;_�t,eress:il�tissil1l0s, embora a 'íi1Jisicá não sela' "�quelas.'
,_, ' '

•
f '�F \..o

r.orsas. f , " "
,

O,'1-:a musica muito' boa está cantando O. ·c,Qn,i,míto.- ,pgp_ Fal)1ily" total- ." ,

l(lf,'ntp c1E'''''''o1'1he''j'clro a mim, O titulo da mús.i�a e,u"ainda �ã?- consegu! apurar
rhi"<; se r rata de urnà música romântica bacanérrjme.. e c-muito. bem inter-

·

»re: ndq pelo con iunto ..,que é íormado, Segl �pd"o':�e W'�':�er,e,. S0p de g,�Fota,:O, !'.:
(lU111,nw)'0 TIl1)ín e�tilo semelhante ao do hLennan,5is:ter1?"', "

'

1
'

'f ::�,.. a ron;unto riay�,Clar('t, Fh(c �parecé ago�a.,co�n J<��, ��.pryl: be� inte·l" :;\:
pretada. J� o coniunto N"w WGr1d aparece ,Cç>FI1' lJima: das fit:sic8!s maIS

bonita" que E;'U 0uvi 'nos últimos, tempos, I'J.l _C,llitCq :t�e Sun, Quando'. ![\la ,

eQrn�wa'r a �1fla1'ecer aqui. V'oéês: cEdo se e1:1 telfho, '{'lU não, Ia�oc ,_ j
.

Oui ra 'mú"ic� muito boa é'Bring Back That ,Gj:)od Thnes. Q�em' a
.

ilnt�r·
,

'rr;:t:'t"1 fi n ('orüln'o''T'l"" St"l},ng t!Hair, Muito "t,loni·ta,.mesmo; b13lín no est�19
,de "My Baby Loves Lovin' ".

.

N'ii'W Pl�j'r':\l'ml',nl{' é o l'lome de. um contnnto que inte-líPrreta uma música

C,,1J1,e se chn,nia, Bi. lJo PrÍnc(><;s. Gonjupt.o de muita pulsação e s9,m diIe-

;Slí1tc. jll"tmC:i1.ji),c;lO 1:),lenamente o
\ seu' nome,.

.

f CO��ft qu� eu rqraD1�nte tGnho ouvidO, desde "�e eàn Work Ii ünt·'
r:om os B8�tlf!S. é conjunto com acm·õeon. É o que apresenta _0 Ge6rg'l'
Ba-IH'''1 �f'l,"Mi0>n, Éles se fazem pref'entes com a c:ompOS1({í'l'O Dt'ar Ann.

B"bhy Sherm�n �parece com Hev, MI'. Saml' Bo,b"bY -Llníê com Littte
-

R"p Litttf' esta com mnitus p"ob'abllidàd�S �e -:c;uce�o. o. que mais me cba, ,. I

.1::,10-1) R niepnção foI o piano (1Ue parece no sC0IUj:}anhamento, Negócio fora

(;0 comum.

-

\ l -., -',

Se vo('ê'S, d:o(]ui fi algun1 'tempo, rel�rem esfa coluna .para êqnfçrir alguma
· coisa:, ce:tp,mente pn(}ol1traorão álgum pequeno ena no n8111e de �m.a-música,
· (te "um cantor oÍJ de 1lin CQfljunto, Mas sab0::11 o, 'que' aC0otece? � ,qué êsses 'l,

�nq'o<; ainda não se ('ncontram no comércio e eu ainda não os vi citad0s" rI

em alg\lmi revista. Os dados que estão aquj' são de anotações ,feitas por

,"tlIm {Tl1lcam?ut.e, E vocês 'l�ão de concorda�- comigo d� qu� as cOI;ldições I).e J,.

,sintonia das ea:ns�ti{r::ts de, Lma, nem SemDJ'e' �s�ã� C;OP1\} a, gente, qu�'"
ll?él é'! Nm'!('a se 'está livre dos Tuidos de est,áUca.oú !io 8111,a\ (ra_cQ .de um,a

. --o'et:rminadu emissô�'a'. Vai daí que ..

"'
. .

-

.. � <
\

�--------
l

Bem. ainda há esnaco p��a cÚar uma grav�çãQ, do çOhjuntQ WW�e Polanes,
'Intitula'-se I've Got i'ou' Un MJ!' Miml e é outra. que eu' con�!dero forte cap· ,'1,

_. c:'idata às puradas de sucess9; caso. seja rotlad'i!" é, evfclE}nte. Aliás, e!>t�

nmSlCa .]a foi rodada. há duas, semanas numq err;!issôJ:as' qesta capitaL
,

F� 811 tena mmta c:nti'as músicas e r:on juntos a apres<)utar fi vocês. Ma;;,
1JO'" hoie_é só. Brevemente eu voltar81 a falar em novlcl.ádes Jn1ernacionais.
Aié

v !Horõscnpo
Omar Caruoso

Quar1a-feira 15 de julho ele 1970

."Touro

Gêmeos

Câncer
(

Se nso deixar para amanhã ° .que .(Juder fazer hoje terá um

dia promissor ,e feliz. - Sentimentalm�nte, surgirão novidade,
muito agradáveis -

\'

Sua fase mensal de influências benéficas terá, início na próxima
"semaria .

Portanto, terá motivp fundamentais para s,e senlir

mais ctimista na expectativa de" melhores chances. �

Todo o trahalho que fôr execu}ado metodicamente dará exçE.
lentes resultados neste dia. A vida prOfissional deverá S·'1'

propiCiada plenamente.
Um estranho se tornará pessoa muito sna amiga orientando.)
e aconselhanc1o o ] D�monstre otimismo, que fará muito. bem
à sua disposicão mental

QUf'stões reJaeionadas com a SUa vida íntima poderão I-e"

ma!wífic::1s sGluções nesta semana e muito provàvelmente
ainda hoie Amor favorecido. \

Nem tudo será conseguido .hoje, d3 confor,midade com sua<;,
expectàtivas,

-

mas conseguirá' entabular negócios 'importantes
para o 'fim ·do mês Neutro para 0 amor.

Confiar desconfjando um' pouco será uma boa norma pa1'u
você. no periodo da manhã, �specialmente ao lidar com pessoas
estranhás Dia positivo para o romance. " I

Bons perspectiva� de sur:esso em compras e vendas de objetm�',
adornos ou utensílios domésticos Em seu.\? contatos pessoais,
sunr,iriío novidades e surpresas agradáveis.
Se está ligado profissionalm�nte ao jornalismo, livros ou

imprensa de um 'modo geral, pode contar com muitas favora·

bilidades astrais neste dia.

I

Leão

ViI'gem
•
I

Libra

Escorpião

�

S:ilgi1Jário

Capricórnio

Aquário

Peixes

, �,
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Marceliol Antonio' Dulr�
" I, "

• ];.. " •

•

•

'Theobaldo C'e'sb, Jaoo.undãl intelectual ativa e é correspondenee. 1lI!1lre, devido a po��ção pioneira t�e
- I -=. I ' 'irl!0" "joL'JJt�l die, Letras"; Rio, GB; poeta 'li�ri�o -.

as 'P'Jfé�e'rê'ncias· se!íl1lJ�Jje I'naJii]lie",-' "

t:wdras: H4l qUE!; fala, !1!0, (ljjb�e, 'Jiaz , '" o. ,ae9n\tecirnI1J11to' da polêmtca
"ne' que 'esC'peve, 'estãe, no' e�y'0! veiic1lil,ado em moUvaçllío polí-tica,

,

,<:las" )?�squ,!sas na hiStÓlJ;�a, c;ta, ]it�, ,ce;irt,am,8Iflte" divulgou 'os éOl'htedC'-
ratura catarfnénse e alêste 'sé�oil".� ses, a S6' aclmi-t1r o .valor do padre
possui acervo core p.,.r®C�S,�l\li:':';, na s0€'iiedad'e católica de então, EH

y1eHllli-ctos: ,le�antame'1()1í0' dias gelJ,'a, GJ1tl�l )'lhoJ�!!llfl.óp(,)Hs', póde�i:a
(
ser

ri'Fla e dia:, Aead",Í1lili�a eatad:it'J!<i>�ld3 ,tmeS' d:� vida literária, ainda ma]; tomada' como exemplo, se pode
de Leeras

I
i<.stooaclR/ @U! melhta>.v; ,es,tud!avl�;' :aVil;\'b�,aI' (]rue,€) l1.l0Ebjfu palia fiéâr 'nos

AUTOR - Iaponan S0a:r.eS!, rl� a��ess'atl.a.m&nte; faoE;,.à', dQ:mi:fl�P,i,ei,a, 'lleg:tstFo� ela literatura catarínense
Araujo, Pt ed>it0llia p']t,e'�e:fiu, fuJl1:jch:��., ',{j}t'l;S; loatrdsmos, reg;;í:o,r'u�i\S> ,nes,lle, ,8 SflF ,t:r;:1!ttlildo -agora, C00l0' o, é por
mente; Jar-pouian 'S0aW€1S, Est1it�'!al'.i;e 'Est�cl�,. 'com eôres locais, surícten- Sfi1US primeiro, biógrafo, tel{l1l. posi,'
de pedagogia; "comeDi�nista' �;I;�': � �emeF]t'e, fOil1te,s por apoio de lmplí- �ã.Q', shg;ll}j,.fiC'&nte; E;1!l\üemde-se qU8
Iivrqs do jornaf ''''Q Estado'" ,FpO'l'ti'l';' " 'efumcias llÍ'ng'uíistiças, '��,ul1,litlPa\sso:u (\Js'" aconte'cimentos,'
pesquisador da ];üstóriá' da' ]jt�r,J' ' FNeF�!'I'1eBt!Z� polítíces em que foi
tura "catarínense: foi um dos [p,s,

.

", A n'otí'�ia bib,íio�riHica )jrérmradrq envol:Vric�o e também.' superou a\-
, )

.

pensáveis: pela -cil'éulaçãp do jornal J)(')r',IaponawSoares, revela a ínten- pouca cbnt,1'l; de que foi alvo por

Iiterárío "Roteiro;' 'que,' (�qrh() ,Gíl-,o' lia apresentar, Marcelino Co1n'lel'cÍ'flÍ<iz8JT produtos granjeírns.
outros 'do seu gênero' 'tevé �ida" Ant6ciÍ'0 Dutra; ,:' sem '� conotaçao- A�iâs, comentando, ,a sÍ'grüficâ:n�i.3.
curta 'em Florianópolis, IapoÍ'1,p,] I" ',<de�Te-bi�tiv.a: �pIl:io, é' 8!ltendído ,1t)br' dê, ',' Marcelino 'An1íônip Dútra, o

S.oa�"es, par'tici,pa no' g{'upo di,nami-,
'

, qUetnJ frca ,a 'conllec'ê·t«) , poertad:0T esic-riitoF- Altino" Plôt.es álui)e:
zàdor das a1.i'vi,dades da 'AO:ldéiii"l ':'r6;"�ifo: q�; mil, ;ehÍljâdor 'cofn:�m ' "Êfsse :M&n1m�l' !.'levra "tel' real l'l1("
Caj,a.rinens� d:: L�tr[lS, fase i�!ci�:lii c1Pc "pziqlie paÍ'� mIhtds pão �assoi�l' ,reéj\meF.:t0,'1PO±S,_:do�ltra fOTlT<la nFm

'[cm a p·l'esidêneia Nereu: Cqrre,!:L ;.' 'éfê fi'e'!: um
-

'�pàeta 'dó BreJo". E' se: exp,1icá, a' massa / en0.rm� (Te
�m 1969, 'no cinquentenário ',do' ::, �l�e, s'e cl:i�goÚ ;até "nós' veio '!'H) 'at��NeS' que contra êl'e a ühpriimsa
lít.JJ,9amepto do folheto Çie. Ef'tiapi -veículQ da 'sigr'lific'áriéia 'da' pol'ê elo, térii'po veiculou",' Por certo 03
Rosas, ;(l�oema �_Q OpiO';, apr'esev, ";, �riic�:ç�m Q,..pj;td�e\ .Jú'aquÚn .oómes se�iis26'sentá "anos de ;iclia não
tou, informe • �igniIicante, :sa,1ien: ,i de 'Olív.eira 'Piüvi, "!'sto 'ma-�s 'per'J' 'foram, pibss�clos e� braBCa'S
ta�do a, ppsição daqu�lé poet!j.· �i ! � vat�r:: dç 's�c�I'dote, ',' por ci�cun'�-'
literàtura barriga-verde; tem viela ,'tãÍici�s óbvias e natú.rai� ria époc'l'"

âfeRi�a·. Rüalâli�ra ;têüurtuté
I . , ,,' 'i' l' .�

. I
. I

.( '- " ,\ /

9. Deputado Hélio, Cai:ne.�rà, da: "a'lc'anQado,., no MexiçljJl pela ./Seleção
bancm:l-a da Ali�ça' 'néno'í8'déJ,1'a GanaFinh,o teve' a m:àiOF,' remercus.- ,

NaOIoDal, em rece'fite sessão', re�l�i- ", sãó, até' ho.j.e alcançadá"pelo, B,ras:! '

'Zada' pela Assembléia' Legfshitivá, . 'lPera,�te as. déínai� �açÕes: dó
'de ,Sant� 'Catá�j.na, solidário Cfi)Hl \ Mundg,; '." '

o povo ''!. do Balnea.tio, Cambo;rhi,
'

Cons:ide;ando qTIe� tão brilÍl.a!1te
f�z o,seguinte pronuneifUí�ento/ql):� co�quista teve o Jiec�rib�cime:t1l;)
vem repercutindo da mE!lhor ma,' do _p;róprio Genérál President.7
,neira possivei na Capital dt1 GÍíl',rastazu i\4eqidi, tornando púbii-
Tui'1smo em SaÍ'lta Ca'tarina:.' Co' que' uma das pril'lfl�-ir�s cidades

satémes de" ,BTasíl�a terá ã, deno,
I' �,'Senhor' Presidente Selilho,re'3 ,

r �. \
, '

Deputaclos mtnaQão .ele GU.ADAL1iJA)1l,A�
Tome> a Überdade ct� 'ecúpa� 5J, ; C0l'l�ideza:ndo' que" Q tFiun�o, Cf\ll-

Trib�na da Casa do pov:6: de Santa é
'I $ffgracYOr cOllseguido no histórÍl�o,

Catarina, em breves comuritcaç,õ0s/ I' 1 21, dê Junho' ,na' ',Capital m�xic�;!il-
parà trazer

I
ao conheciment0.' clo� f�i um r�f}exo' daquele clima é0'

11oo1'es pares, q'he' !'la L_eg1s1aU,,·,; ttanquiUda\ie,;1 harmonia e apoio
do Balneário Camboriu, como u��m.iine ,que, a 'I?eleçao :Brasi1éir�
aq�i: também foi hotne�ag;�ad�, r. '

, rle :Fuj;'ebol- ênco' I r�u "em- Gua;ja-
povo elo. Méx'ico,

'

que Itã6' gÊú-itH' e [
I

la:i;f1ra, 'om{e 'reâlizou uma série :de
'cavalheire'scamérite, aéolh�.u 'e pres>' �0gó�: iriesquec�Véis; f "

�'

�gi�Ü os' valÓl'O:os jogact:0re:s" �i:a. Coilsidef'!mqo que,' o atual Pré,
sIlenos., que- tao ga:lrlardamente

'

feito 'de:'8ão Paúlo'ácaba 'âB', enec1-' ,

elevaram, beni 'alto; o ;norne' do mü;bá/ men�ágem -ão, Legisiatj�-o
BrasÜ, ,'trazendo'

\

em definiti'To, sugeHndo a denàminação de Gi:ú,-
pará nós, a Copa Júlell -RimeL, " D.AL'AJARA para importantíssinia
'É ,que"., Senhor Presidente

.

e AvenH1� da:",Capital: que mais p�d'
S('nlJores ÍlêPI;ta'ctOS:, e "Verefl,clor _,; ,-;iride,' na 'América Fatin�;
.Joel· .Rogério Pires, Secretário Caqsiderando' que, dentre 'as
Geral' da, Câl1l1ara� Municipal; ap:re' iTIatérias, da I competênci,à, d,à Exe,
séritou 'ii çónsideraçaó;. de seu; ), CtlÚYO , ou' do, 1.eglslativo acha se

pares;; 'Projeto ,d� ·Lei 'de}1,6m'iba;�di),
'"

"iDqÍujda" I�a .' Lé(' Orgâ,�iéa " G(1S

AVEJ\npA GuÁnALAJ'ARA;,'a atuâl Mdni�íPi(js aq,úelw qüe diz l'espe1.tó
Av_eJ;lÍ;d?- AUâ:ntiêa, 9 Projete d,;, a \. dç�órninàqão, 'de Ruas,' P,r�ç�",
Lei em causa está as�im ,:t;édigidc}' Av�rüqas" ,:etq,; '\'

.

�::, 'projet:q_ >de' Lei ,'n, -' �
"

.. i
" 'Copsitler�néÍo 1 ,que; ,a

' atbl
,

"Altera, ; denominação ,d� logra- Av:erlidà' '.At�i�tica em tõ,ãa a súa
douto p�blico, extensão de 6 'quilôrirE)tros além de,
Út, 10 -) Passa �'ser,: ,'del;lQ'mi-, "

,

ser' o Ca-v'tão de 'Vis,it�s da QAPITAL
nad,a, Avenida GUAÓALAJAR,A,; a ,DO TURISMO, EM� SANTA CATA'

at��l Avenida 'At}il.ntka! ' si�ua� RINA, 'está em vésperà:s dê r,eceber
na orla �naríthna de nossa, .cidad � ,: : calçarneli:tQ a lajQta,s em substitui-. '

,
' Àrt, 2° - Esta Lei entrará er.1 . ',- çã.o aos pài'àlé�epípedcis em ,gramJ.e
vig'o�, na data de' s�a publiCaç'ã(),

'

,

' ektensão e� estádo ca:Iamitoso;-
.revogadas' ,as disposiçõ,(ls em 'COI1- ,

. ,Co��i(ieran'&o, q�e, . ,at.r�vés I d�
trál'io,

'

,: '.,. :"'::_ ;I:,>;",i,:� : , i:' ::IrnPtemà,í:e,� hÚli@�. Ç'Q�Ó: támbé,m, �,

Sala das Sessõe�;; 2� ciBjl�llt;1 ;�l�:, .' {,:';:p6r :i�ü;e:r;.Aéd��:dà.�itére ,,", J�eii1Q:�,'
197'0' • f" �," �;' :, " ,S', '.' ;9, ;�t",: ;1tii'� �,,�,"_'1.�1 '''.- ":}i')}:: "Ó :�'ilíil

. ,',
' ��,� y �,','; {' t�i�j " :f i ��a� COlllqIlH:l1ilt<�, atl't�d�,,JOel Rogerio �ires -jVereàq:'br:'

,
.

·idênttGas·: pbr parte de inúmero.3

JUSTIFICAÇÃO: ' :_'
, ini.porÚm.tê� MunIcípiOS do Bras;l

.

� i
J

• " : , \ /' '.
•

•

Considerando qUEl, o recente feite! ," ',que, em assim' agindo desejam- tão,
, "

, ',"
" "

,

,'"
, j; ,

•

J

• , ,-' :' \ ' .! ,_
.

A MarcHa'· da Ciiênclil

'EstacOes QrbHa,is à Terra
I

A, Seixas Netto ,Hàhmann que PTOpÇlS ,a primpira do Sistema Solar, é .

imprescidível
estação !la espaço; também o tra- rio futuro, Nenhum interêsse de

ba;1h0 dà estaçãÇ> §ãtélite da décad,a navegaçfto" poderá' consultar; os
,de 20 foi rea�izá:dci por Pir\luoj;. vôos Interplanetários, serão mais
Ma� Valier,' um dos

'

grandes razoáveis,
/'

econômica 'e tecllica-
físicos de fogüetes 'do início �1,)

, menté, se forem diretos, Nenhum

SéCl,-llo' êrà' cc;mtra, por mt.:mer�s íntelêsse 'g:eológico pod@rá' regis-
razões e' dizià.: acertadamente:" A trar; se o, homem' não conhece

�

J,ma é a estação' espacial' por natu> beI:-L ainfla a Terra estando nela,
l'é�a" Oberth queria c010cÇlr uma que' fará ele long�? Só hl'i ul11a

estação. 'e�pacial a' �,OOO quilôme'
TIras achpa do 'nfvel do mal'"

(Será 9S ,) planos' qei�a10s por
Gl:íeFth que os ,rl,lssos _pretendem
usar? Planos que foram 'seguido's
a risca ,por von l3raun'; que, Jc,,'

parece, 'não' se interessa muito pel�
idéiá; pois, os à�erIeanos seguem
os 'princípiOS de Max Valier: AJ;,UlIl
é .

a estação natu,raJ ,qó eS1paço),
Um�;' estaçãq do tipo Obe:rth' darIa
uma, VOlta a\ Terra em quatro
horas; Potocnik 'pretendia" uma,

estaç�o à d.istâtlcia de 35.900 quilô
metros, dando uma volta ao plane-

, tá em c,ada 24, horas,' ou melhor.
ficaria sempre estacionada sôbre'
um ponto €la Tern, Uma estação
orbital será tão despida de il1te-,
rêsse' I'1m' face da evolução cons'

tante' da astronáutica quanto o foI
, a Ilha Flutuante em relação à

.
,. AerD'náuUca, �enhu,m interêsse
científico poderá oferecer; a Lua, "

;:--' cófitõ "õ)j�'!l·vatórítr·Ji:g,t'à"�filtl."tgé'fll"�' i�

"
" I

TíTULO' '- Ma:i'eel'Íl'IllO AlIl'bônl,6,
Dutra. Livraria SnH113 Etl'rto'm,
Pôrto Alegre, R,S,,, Junho de 1970,
,�2 pãgínas: ainda

'

solo 0S iW1ilsp1c>!o3:
da Universidade 'pará 0 Des:el'rvo,l�
v'j'jf&1<8l1Jno- �Jo,

-

E'St,ffi,3;0 [lle' Sa1il;ta C..f.Ji-

,1

,

fJTl 'mUlto, recentes declaraçõ(�:�
à imprensa mundial" os russps

àfirrpan.\�1 qúe nao têm maior, ir.te
rêsse de mandar' homens ,à ,LJ;Hl.;

, referem dedicar,se à cerlstrução de

estações espadàis que orbita':do
,em tôrno da .Terra; serão como qUf?
espaçoportos, QE isto' nie' faz lem

brar a famosa Ilhft Flutuante' qu ..
,os amedcanos pretendéram p(jlO
ano de 22 construir no .AtlântiÇ\Ll
pàra 'servir de aer6porto aos VÔO'3

int�fcontinentais, A', Idéia foi�se e

foi a Ilha ,Flutuante; porque o!õ

. aviõr8s evoli\iram_ no mÊlio mo+;o:
8, po.dem dar voltas à, 'ferra sem

pou,sar nem mesmo para reabas;;
tecimento de combustível, Assim, 'i,

p'arece-me; e�tão os rm�sos" retl'O

gracymdo , A� idéias d�s estaçãe:::" ,

orbitais nâo são novas, e nem ,S90

particularidades russas; são idéit'-s

que po, comêço do 'séc�lô anima
vam os' cfentistàs alemães e' frau-
cefies, Se ,nãó, vejamos: Tôdas as

órbitas de - vôo para a·Lua, para
Mar.té� para Vênus, nào forárn
,-palculadas modernamente; são' (10

início do século, qúando não existia
conrputadores. ,As ónbitas usada.s

hoje são aquelas calctÍl!J,das .l)q;
V(T[i[lter Hohmann, Herman' Obertb,
Rob�rtõ-� ."·�rntlXlt:P'ett:il'í'e':""- Ll'tlí

(CONTINUA)

na
. Issemtiléia

sb,mente manifestar sua imorre-
_ doura: gratidãà ao que' o povo �,e

Gua�alaJ,ara. 'fêz eh;' favor' ,do'
sucesso da Seleção de Futébol qUE'
cons@.guiu o tíhllo inédito de Tri

Campeao, trazendo em definiti';o\ I, ' "

pàra. a nossa Pátria a Taça 'Jules'
FMmet;

Cons$derando que, em vista Ui)

eIltusiaslllo, que ,,' ,toJ!lo,u _conta à:�
tôâa a Nação e fêz renasc'er et�»

t�do.s os corações aqtlêle espíri�;Í
d", �oli,clariedade ,entre, governant0s
e governados;

,

Cons�clerando enfim ,I sr; Pre:,I-,
del'lte, confio na aprovação deste
e ,eientiftco ao plenário que nesta

,data estd� encaminhando cóp�a;:;
a(') Exmo. Sr. General President<

r

a� Exmo, ; Sr, Embaixador ido

México, em Bmsília; e a Assem·
b1(Ha Legislativa de Santa Catarim

afu.ayés ·do Deputado� ''Hélio Car

neiro"�
Sala cl:as Ses,sõ,es" 29 de ,junho de

,

1970,
.

,

'.Joel Rogério Pires - Ve,reac1or

1,°, 'Secretário 'dá Mesa ,Dir�tora.
,

','Assim, Senhor Presidentê _ e

Sehhores Deputados, e, para, fic::li'

gravado' nos \_
anais da

R

Casa, o

louvável gestà daquele eminent3
Vereádor do Balneá'!'io Camboriu,
é' qb'e n)e ,permiti furtar alguns
instantes da preciosa atenção cOln
que me honram os ilustres pal'i�S
e conêluincÚ{ quero éxternar-lh;:es"
os ,meus ,melhores .agràdecimeB'
tos".

'
'

" (.

'o. -'pronunciam'ento, do 'Deputado
Hél-io Carneiro acim'a transc:·it()
corno ',homenaO'ém de "O Estado;'-
,',

' � .

ao- ,Balneário Camboriu, consta do

R,i,?,'Yi0 da'! As�embléia �egislativ:t
r:l:e:� Santa Cátarina, "

'
-

,
"

:�!J���.���iU�u����� Cl���. .�",_ 4�íl
.

var 'f1cpor lf$unanimidade, tãl)� "�1l . '

oportuna quão' f<?liz iniciativa\' du
Vereador .Joel R, Fires,

,<,

\

altemativa ,de it':terrogação: Vi�i
lância ameaçalilte sôbre o Planeta. '

'Mas' isto se" faz, e pouca ge'nte'
gen�e sabe; háj mais de c'em sattS
lites espiões ,orbitando em tômJ

da Terra', Então outra dedução: A
Ciência da Astronáutica est.á
entrando em colapso por; falta de
base filosófica; por falta, de el'tru
tum científica; por falta de ocor-

'

rência de genialidade na espéoie,
humana; por excessiv;o' r�gOl<
técn!co, - (que sempre, em tôdas
as raças, civilizações e humaniçla
des, foi O· marco inioial da' dera
dênci!l), Tôda a vez qtte s'e tira ao

,pen�amento humano a liberdac1e

plena de criar, enjaulando-à no
, radicalismo da cousa feita, padm
,nizada, totalizante, êste pensamen
to embota-se, E.embota·se pc)r
séculos, Com"a AstronáuÚca estarc;í
s�nc:to assim? Com outras Oi.êJ;lcjf1[;
é"já"'1rS'm'í:fi".1I;,":,"é"é pél1a.

"

, J'

, Tct-::elra da ,Rúsz<,

ENCONl1ltO CATARINENSE DE
FILATELIA E NtJMJiSMATICA

Teve início às oitó horas [19

manhã, eI. prolongou-se até à ta rde,
!11(J, dia 5 de julho correnee; o Sexto

Encontro Cata"rinen,se de Filate1i::t
e Numismática, Realizou-se na

progressista cidade de Blumenau,
no tradicional Clube Carlos GOl'n�S-"
Foi o Encontro mais animado ,e

ao: qual' comparecem -maior' número
de filatelistas e numismá:tas.,' A
maior representação foi a de Flo

rianópolis, com 15 p0'rticipa'nfes;
A seguir, vieram Blumenau, com

13; ,Joinville, com 12; Itajàí, COLlf\

6;' Ba,]neári� de Camboríu, �orh ,3;
Tubarão. 'com '2'; Brusque, com :2,
Registraramse Com0 viS>itantes o

sr, Adalberto Marcus (S-,' Paulo)
\ '

-

j3 Vitorio Serafini (Mauá-SP), -

Estiveram presentes as eSI)ôs��,
de vários tHatellstas. Fomm ela"
as' .-senhoras Albertina CoIin, Alice
K l} l� 1 e h m, Erica Merkenhoff,
Ehrar,dt, Helo.isa' Cunha Scwoehow
,e Ilsa Kokls, de, Joinville; Ângela
Ferreira Doetseh, de'

'

'Tubarãc';
Olga Luz, Rlosa! 'de F�orianópolis,
e Ruth Marcos" d� sip Pau]o�

, Às 10 hor(\s . fpi suspensa 'a

reun,íão )Dor, à�guns, minutos, para
saboreial',se ;gOSt0s0 'G�fé

I

com.

ótimos' pastéis, ofereoidos, pela,
Ass, F)latélica, 'de' Bltimenau,' ' ,

'Antes do almôço, o dirig,ente c,o

Encohtro, 'Camilo lVlussi, comú
nicou que" o 7°- Encontro ,será na

cidade d�, Brusque, di.a I, 10 d"
setembro, I,

O Secretário' da Ass, Filaté1ica
de Blumenau,

'

Wilson A, Pessoa,
sãudou' os participantes do EnCDn-

'

tro e, em nome de sua erítidac1e

àferece�, a c-gda um, un1a sac013
com diversos brindes, inclusive -'1111

cinzeiro, de porcelana, com dizeres
alusivos ao Encontro e o \braz5.a
da cidade de Blumenau,, "

O, dr. JÚ1Ío' Cordeiro, ,pres'iden�'e
da Ass, FHatélíoa de �, .Catarúm,
expiicou que a Exp0sição Filatélica

marcada para IOde, agõsto" \12,

'-Capital tivera, que seI' adiaâa,cpOlS"
,à 'última hora, ,o' construtor 'c0
'edifício on'de irá funcionar a seC!}
da.A.� ,F.I S, e;, e a programar:1a
ExposLçã,o,�, nã? mais s�ria err.'l:-e·

gue em Julho, mas em novembro,
Para o" referido mês, pois, qCOlI
marcada a, Exposição,
O colunista fil�té1ico que' traç3,

estas notas, teve oportunidadé GP
frila!' sõbre o 1° Ceritenápo da
cidade de

�
S, Manoel, .onde s�

realizou úma Mostra Filati§lica (a"

2°')" muito -'concor�ida, Ref'eriu-sa
às coleções �,Ii expostas, !Y.IencioDoll
a participação do 'Elst,aclo do Rio

(Elizabeth Pessoa) a de S, Cata
rina' (Oscar' Krieger e Ayres
Gevaerd) .

Disse, 'êste cGlunista do pesar, de

todos por ryão esta,r presente aO' 6°

Encont�o - o' mais' concorrido de

todos - o co!unÍi?ta Oscar" Kriegef;
'de Bnisq].!le'.
Também se referiu à uma .carta

que receber,a do filatelista. Ayres

Gev�erd, \' I;>'isse e:star ,de pleno

acõl,pofc,oJnIJ.; S4g-�� la.{ apre-
,Sfln 'd�sj �

, , #Q�jüi ��rti (l
�_�'i! '\ �l:'

\ ii ., -, ' .-'" /'1

seul�'lg� déi,pê' .' &,sh foi

aceft� �q�ue ,sé co ass ';�enhor
�

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

J I � :;.,

GevâêA:f" para exp0r uma de suas

coleções no Encontro marcado

pa�3. 'Brusque, e, fazer palestra
sôbre o assu):1to da coleç�<? qU(�
'escolhesse.

Por fim, êste colunista Ofe:réc,�U,
para ser sorteada entre ,os presen
tes, material recordativo qqe trou

xer?, de' S, 'i M�noel (brazão, pro
grama, folhinha e epyelope, com

qarimbos comemorativos),
-Oaimôço não ponde ser'realizacl,d

no Clube Carlüs 'Gomes, em con·

, jíunto, A (maioria SEl reuniu no

,

Cavalinho Branco, onde a refeiqão
, fui servida a passo de tartaruga.

O' Encontro' foi fixado para' a
, posteridade'· pôr ex;celei1tes' fotos, �

\
batidos pelo filatelista 'AdolfO
Herkenhoff e sua espôsa, d, Erica.
O presidente 'da Associação de

Blumenau, e sua equipe entusiasta, /

, mJ'rece ,félic.itações, e agradecim�x:-
tos' pelo acolhimento propprclO-'

, ,

...

': nado 'a todos,

NOVAS CO;LUN1\S FILATÉLICAS·

Temos prazer em, registrar ,o

àpayecime:hto de mais duas colunas
filatélicas e111 jornais catarinenses,

Uma, no Jornal,"A NOTíCIA:", de

Joi11ville, sob a responsabilidade do
filatelista Bruno EJ::hardt, Secre
tário da Ass.: Fi1atélica "de Join·
ville. Outra, no' jornal '�6 SOL",

I, do Balneário de Camboriu, subscri-.
ta pelo filatelist:.) Osvaldo Vi.lal'i

nho, Parabéns, Desejamos sucesso,

CORRESPONDÊNCIA,
'

Qualquer lílota, comentário, suges
tão poderá ser encaminhada a

Teixeira da Rosa, Caixa Postal :�Oi1,
Plo'rianopolis, santã Catãi'ina,

'

,
"

,
'

\ ,

"

EXCUR&hO URUGU&Y E
l' i(í[,'S,N;1'n�&

§f!l!I[T)A: mA DE 1:8 JULI'iO

I �

'Participe" você 1 ambêm des

ta, mar$,'lii!:'los:,;; excursão,
premÚ';...' ,! p(:,podalmente pa
ra ,SU�IS" fel'Íà:o, Oito dias de

\>ia"Bl\llJ' visitando MONTE-
,

'VIDrm' E' :BUENOS AIRES

.Tuç1o, incluíuo: viagem em

ônibus especial,
'

'passeios,
hote:i-iR c/cufé da mannã, pas-

sa;gt::ll'ií ue Alisoato. Cf

'Preço 00 '1'$ 545,0'('), fins ir, ,

cíados em 5 mêses,
ViAJÉ BEM

-: 'vIM� HOLZ"lVIANN

I,

,I -(

,

I,

"

�����������������M�;��
-- - - .,-"- .. �----.,-

lJJ _k"'�'l."'.;e'����

I
'

, . CA'ULLI ' Ln��rl;i)�D.�,
,

Rua-"Sal!tanlla MarinÍ1O� 97 - Esq, Araujo Eígueredn, 9 - Fone
, ' ,

'Ploriáhópoli$ I "_", ;-, Santa Catarina

Revendedores Jt!.tori,z,a.dOS da "SPERR.,y RAND DO' BRASIL �/A'.
" r'

_'

:O�vis,ã,o, 'REM]iNGTON
i 4gentes e Re�éndédores ExchlSivo du, CIMPRO - SHARP',
\' �ev,eridedor�s E�cluslvos dos MôveIs de .(;\(';0 SIL'\{EmÁ
M:á�u,it1as de, escrever manuais e elétript;l,s;
Máquinas, dê som!lf'planuais e eIetricas

CaiçlJla;dO�as me�ântcas e' eletrônicas I conI ma

l;luplic:;JQ.or!'J3 11 Álcool, cTinta' e' Gelàtina
"-

Máquinas OFr-�ei' e -FOÚocopiadi.rras· I
I

, A�q\:1.iv.os, cofres, fichários, Kardex, estantes, mesas' e Portas "f0)'1 eiS I d
i Gal'tetras Rscolànes: c!irtelras 'universitárias, carleiras indu§ltrims I

\
i ,Mpve.is e&tpfados :-'- Poltronas, _Cadeiras, Bancos e Con.juntol'1 II
,M;áql\:inal? Ç/e, cont�bilidade ASCOTA

i j'M:ultirP:l1Ca�pr·a ASÓ)TA "

�I

ll.+<-,,-
I' r
I.

TA'·E8IA.,
REs'fAuaJi'� �.l:

, 7'

Ru� Francisqo Tolenpno n" 1-1

(Ào lado do Expre��o PIOl'ianópoHs)
·AC}S' Domingos - Pratos l;i.ive;fsos
,As- 2s. feiras - ':Qol}radinha & Portugueza \- .

, As 3s, feiras � Bacalhau à tio'mes de Sá
,As 4s. feiras - Árí:oz �e' Br�ga '

'

As" 5s, feiras � Baca:lhau 'à Portugueza
As 68,. f�iras - Mocotó com' Feij§ó Branco
A�s sábados - Feij�aC!a à BraSileid

,
, '

,

Serviço" ÍJ, J./-l" CARTE "'-..
-� 'l;odos os dias a :partir �as' 'la horas até à:;; 24 b,oras

�eryf"Uos
'

Ó 'tracticiôriai G.(I.L.DÔ VER,J):E,

!�

j---'-��.-,�fM'--'----,---tJI-'--...-�-:----,
-

--,
- -- -.---

J 5
",

o Fai

, )

ve)'sários '...;... U$e IU1SS®S s�rv-iços
\ '

,

.1
•

_}'
I �

,

'):/ ,C O �rT E r I S
ESCRITÓRIO TECNICO DE ADMIN'][STRArÇAO

I

I MENTP, CONTAaIL-PISCAL
'Escritório especializadQ em�

Mecanização' Contabil
Abertura � Registros de �inna's"
'Assistência Contábil-Fiscal·
Reorganização. de 'Esq�ita$ Ati'azadas
Impostos: IPI( ICM, IR,
Adm,inistração de imóveiS.

,

O "CONTEFIS tem para alugar:
'

Ótimos apartamentos no Edifício Brigadeiro F�gundes somente

pal'a residências;
Lojas para comércio, na Galeria CGmasa; ,

Conjúntos para Es<,rit6rio" na 'r-:ôtlre,lo,la do Edifício Gom�sa,
finalmente decorados, com rprraci.ão em buclê de lã, .armários embu

tidos, percianas, 'etc." ,

Dois andares sendo lojas e s0bre-loJas no Edifíéio Briga,deiro Fa-

Wtndes; cot'l área aproxlmadq. de cada um de 400 m2,
c

�,

tiTratar no Contefis a rua Felipe Schmldt -- Edífio Comasa ;,_

S!\la 404 - Fone 3469. 'I •
•

, ,I' ,\

;a'

t ..

Irr'I��������������Qm���?���-������'1.1,__ ';

CADERNOS JUV, ��r nlE
BI'ochuras _:.., Espirais ern Arame ou Plásticos

" J
rCAL - I:ACI - Latona�os - Cro'f\1ados

. Isqueiros: .com uma e dnas rodas
-

!CALEX (Automáticos)
!CAL - Indústria' e Comércio Auxiliadora Ltda.
Rua Coelho Netto, 160/1�0 - Foniís 349' e 361

Cx Postal 1:37 - Teleg. !CAL _; Rio do Sul - S C.

{I,---'�-'

I
'

I
GALERIA ·cu

"

Em exposição. permànenté os mell'loro": àttistas barriga-verdes.
Artesanato, jóiall, cOl'ô,miea

Etc & étc ,'5;: etc
BlumE;Jnau - 15 de N(�V:f-rJJtbl'.o" n, 1.176

>

I' ("
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'Ir ,. \; .

( \.'
, I

"

ATENÇÃO ,

Precisa-se de· empregada doméstica. Paga-se bem.

Exige-se reíerêncías. Tratar à tua Batista Pereira, 140

(Ex-rua Santa Luzia) Balneário Estreito.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
.

CATA�INA S. A.
. Assembléia Geral Extr�n:i1dinária'

'EPlIJ'AL',DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os' senhores .

acionistas da Cen
tràis

.
Elétricas de 'Sá�ta, G�ta:rina- S. �. -:-' CELESG,

para se reunirem, em ,Ássembléia' Geral,:J;!:xtraordinária,
que se realizará .no dia �:( de julho-de 1�70, às 17 horas,
na sede social, à -rua F�ei Caneca, n. 152, nesta cidade
de Flortanópolis, ,'e\ delibera�em,:,sôbre à, seguinte"

,

aRpEM D0 DIA
'

h •
.

• /
1, Autorização para. aquisição' de, bens de· conces-

sionáría ,de energia' eÍétr'ica;
,

,

2, Rátifícaç.ão, de" 'at� da: Diretori�-:- �utbriz�ridó a
assinatura de convênles-com a 'República ,À.rgenti�a para'
o' fornecimento 'de .energía- 'elétrica.

.

3. outi�� as�unt�s' de 'ínterêsse socíal,
/? Florianópolis," 13 de julho de'. 1970.

'�ú:Íio Horst Zadro'z'ny; presi_d�Í1te '

Moacir Rica:jjdo 'Braiidalise;
.

díretcr-executivo
Wilmar' DaÚa.nhol,· _cÚretorefína;{ceiro

'

Renti .Goula:r" diretot-cÓrrlerciái
';

I Karl Ítis�hbi�ter, díretor-técnico '

l\'Iil�n Milasc,h, dirét�r: de operações
-:

• ,"\:...- -, .1 '.... ,-:'

REPRESENIANl't·· \p'ARA' ,ÊSTE '

, .r
>

'

•• ESTA'no
' .'

"
.. , .

' '('

�ndústria, especializada na" fabricação de máquinas,
1,/

�ferramentas e brQcas,l'para per�uração, de' poços arte·

sianos, ,ne'cessita ': CÚi Representaótês 'cooceituado para
êste Estado. "

'

.',

'. , .
,

I Ca:rtas parà: ,.
'

, TRINGIL' EQVIPAMENT� �CÂNICOS. LTDA.
'Av. Dom Bosco, 3_1-1':_ ,Sà�tó �d�� "

SA:O'J;'AUI,.O :' '_ .

PJf,OFESSVA .' P�R.'QU�., 'STODJE(;K .
,

'1 .'., .•. ,
'., ," �\:��. •

':
""

Ediflcio F'lbiênclô CostÍf, <Oomasa)

,��� ��lip� �,ê�4!,::'�� :.. �aIâ lQ7 _

,

D1àrl�ente, q"afl lU � .,1':1 ,8',4.,I!.S ,1-6'� 17 horas, ou, com
,

, 'hora :ma�cadà, :P€Üo':i'elêióâ8"2062' <
,

"
"'

.�
'. .' '. .' ,. . ç;" -,";:' "

.
< '... ,-. •

TERRENOS' NA" 1j,iND.i\l)É'" t cOM ';HELIO COSTA
,,< -

'
.

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

:
"

. Jispõe de " 200 t.lote,s., 'rertit)h,o da.·. u:mversidQ.de.
( ",' , - '. '. "'.'�.' I ,�. I

.•'1egqciQ 'qireto' sem ,illteffi),eqiáriQ. , �

Praças especiais. �Prestaçõe� �N�t$ .'

�O,OO;
N�nes M!ichado, '17;'� CQnj'. ,4'·':"'-·'Fc:m,e·:Ext.. 2Q;59
'. •<)' •

. .,'
•
.' �:. .'0

SERVILAR UPTO. -r'.fuCN,ICo 'DÊ ,mLEVISORE�
. " �stá é� condiçÕes� he' êonserlar se� Televisor Un'
24' horás.·· Atendi�ento, dOlm�iiil��'::,

' .. . ,

Ntmes Machado� l'i .,..:: cPriJ:" 5 'e' • �one 20·59
. '''':'-'..:
'.. '

..
' � ,.

c;' SALA V"ENDE:'SE �.
.

Edifíêio ÀPLEJ.B ::_ 6'.õ andar. Tratar à Conselhei
ro Màffa,' 37 :_ éartMio Silles. �'

c_ .: .'''';.
'

,

�V,OCÁCIA
-,

, JO�E DO PATRQCtNIO:GALLO'fIl,l ,

I, PAuf'á' BE�JM4M' FR�G�.SO,",��drrl,
" "- Rua Felip,e ,ScOOíiqt� -,-.�ij/ 1illQt�M{9 ,GQst�,
__;._.. .,. -

•

-. ,\.' ",",. ". �I '.'.

Adi} Rebelo' .. ',.,

'clovis w. silvi :, ' " ' ,
'

Adv�ados. \,'
'

'. _C' " ..

Somente com hür,a ,ínàrca,illl'" \""
,

Centro ConierciaI-"de JilorÍilnópolis;' -:- 'sala�'. t 16
R. Tepente Silveira,-21<"�,F19riâllópôils :_ SC;

... _',.. "
.

. ", �
�.
,..t,.

CLlNlCA GERAL�� PROTÊSE"�W, E ,M,ÓVEli
,

\ COROA UE 'J'AQ1JETA :., ..

€litURGIA
"

IJR. ElMO' 8A:ílIlÓSA SANTOS
..

,.; :-;.: ','-,.. '.
,,'. ','" '\

-

'

,.: Cu-ugião'D�ntiS.ta
"

"

Horário: de ,2a.' �;6�!"Feit�;aas 14: às 19' horas'
hua D_eM�ro,:iS -:- Edifieio,\ S9raia � �ala 13

'

", ATE,:NPJi� l'ATRÔN�, DO' INPS'
.

"

..'

�

. T�l'reno (11,50 x'24 :lrt), com,casa de mad�ira pin
tadâ,a óleo n,40;?f. 8;9Ó m), �ito",na esqqina, (livre) lia,
Rua Tano com a BR:-:-, lar,. ein'Bilrrdios:. Ótimo pori
to ,par� c').sa sle éOúl6rciq;' Ípd(i�tri,a,:. 9ficina, etc. _,
Tdtú 'no :lOéaj. _du p�ro itelef. 2f44', (Sr. Clemente). ,

','� ,
,c· •

. ,..' , '" >, .' \.

-DEéo�AÇOÉS. D� ,COlttiJ\4AJJOS',KONZEN,

Coilfecções'.. de GàrtiiiasJJ�ilgi--Pregas:-
. .

- Colocaçpes. de t�tIhos ,
,

Orç'àroéntos �:'!)��, CoriiPr,óJnÍssó'" ,

Rl ARACY; VAZ, cALL.ADb; .. 62' .:...:APXo. ,3 ;_ ESTREITO
b'LOÍÜANÓPÓLIS·.' '.''':

'

SAN.T,A CATARINA
", ,. '. "

• I DR� :,CÁtlXtO. :1:0'1111'
, .' '_

. .

�
.

-.

Cirurgião � J)�n�sta 0, .;' - 'I:
'

Cltnica - Ptótt(se � Cirurgia
,

" \'. "

,:.Raio X
Cen�ro Coii1êrdaf"de' FlorlanÓ,pplls - sala 10b

'- 'J • ,/... ',," �.
"o
'.

,'o ,. •.

-

_.' OOE�ÇÂ$,it\ .lit�·" .,
.. ,.,

- -Das Unhas;";;': Do Corito, Cábéludo .,;_ Micos�

-:::- Alergia .,;_ ti�âbi�ittQ' dâAcne Pele'N'ev� Carbónt-
\

ca e "feeÜIl�". .

"

,., I
',"

,

.

,

.. DtP�AÇ(t\�'""\ ii

, �.. Dr� 'Kobeí1o'Mb�elta:�ibo�
.

-

. Ex-Estagiár*o dO,Hospita!',das ,Clinka'.i da'Univoo
sidade: de S. Pàul:.J. : :

-

.. i: 'í' "
. .'

,

.. ,cONSULTAS:"':": Diàthlmerite, à: p�ir das 15
hotas. '. ;,:,":'-" ':

"

.," , ',. /.
..

',', I J

, • CONSlJLlúRIO�� R,; � jet6�o Coelho; 32!S. �
. Bd. Julieta:-- 2:0 aiJd�(� s�à 2�S.,i,

.

"

'EScàITtilllD��'DÊ ÃiI'O.CACIA
".

,) DB� BULei.· 'II,IH! i,
.

. .' ,

. i
, �, \' j.

I'· ; .1,' ,',

Clvei& - CrWi1nil,ls.- .Trabálhistas
',JOOY, J,oSÉ DE BORBA

" 'Ad�oitadd'
'

kua Felipe' Schmi�t,,' 52 ...:.. Sala 5 - l° andar ,

'TéÍefone ;22-16 ..:... 'FlOÍ1..üDÓpaliB'
, 'r'

"

,�.:
\é

.•

' POBLÍO': '.1TTOSI'
EM'BRAStLIA'

. ,ADVOÓAJ)O
.

Causa� Cív�is, Cotnerclais ,ê Trabalhistas
Tribunrus ,.Sup�rio�es '"

'

�
.

,

Ed. G0iás, conj. !110 '-::-:-" S.C.S.
Telefone: 4;2-946l - ,Caixa Postal, 14-2319
BRASILlA

' ,

1 DISTRITO 'FEDERAL
,

\ t," \..._ "

", \

I

"

TERRENO",
Vendem-se dois ótimos lotes em rua transversal

ao asfalto, com água ·e luz, na Praia" do Meio, em

Coqueiros. � "

Tratar pelo teL 3447, ou à R. Martinho Callado, 6
Gl:).á�âra'Espanha..

"DR. ANTÔNIO, /SANTAELLA-
,
- Problemãtíca Psrquísa, Neuroses

'

Professor de Psiquiatria da Faculdade de MêdiCl,n�
.

DOENÇAS MENTAIS
/

Consultório: Edifício ÁssoCiação Catartnense dé
Medtcina, Sala Í3

.

Fone 22-0S -, Rua. Jerpóimo
Coelho,' 353 - Florianópoíis I

<.

'

Dr • .4\.LDO ÁVILA' DA "UZ
ADVOGADO,',

\'
- " .

�

R Tenente .Silveira, 21 -� fone 2768.'

\

"
'

'Dll. A. BATiSTA JR�
Clinica de, Crianças

RUA NUNES MACHADO, 21,
FLORIANÓPOLIS·

DR. ERNIO LUZ I

ADVOGADO
Causas:

, J'

Cíveis, comerciais, tràbalhistas, Fiscais e çrimínais
"

Atende: dás 9 às II horas" díaríamente, com hora,
marcada.

�scritório: �elipe Schmídt, 21, sala 2 - Fone ,27-79

R�si�ênéia: Presidente Coutinho. 85 _;:, Fo�� 2"-'19 '

ALUGA-SE , '

Aluga-se imóvel, com dois pavimentos, garagem"
12 peças, dois quartos 'de banho, ampla cozinha e duas
varandas, além de, espaçoso jardim. Localizado em

área central. Ver e tratar à Praça Pereira OIlveira, 1+-
A, exçlusiva111ente das 9 às 11 horas.

.

...BAR ;

Vende·se ,um ba:r; ,completo. Tratar com o proprie·
tario, pelo fone '268S" Sr� Cêlso das 11 à:5'.15 horas�

.

•
'

I ",

Ap[ascp ..LIda
'- 'ASSESSORIA

..::.. \ PLANÉJAMENTO
ÀUDITOlUA

.(

E

,v'

Das 17 às 18hs. diàriamente.

Rodoviária' J:xpresso" Brusque.se '

I

H.orárIo: Camboriú, Haja! e Blumenaú !....., 7,30 ....

I
-

9,30 - 10 - 13 -"-,15 - 17;39 -:- e IS hs. ,

Canelinha, São João Batista, Nova treJito I

StU,5<fcte - 6 - i3 e 18' hs.

figipió, MajÓi perc�no e �ova Tre�to ,..... 13 e 17 hs;
PASSAGENS E .,ENCOMENDAS PARA '

fijucas; Camboriu, Itajai, Blumenau,' 'Canelinha, sào
Soão Batista Tigipió, Major GerCino, 'Nova \ Trento' e

'Brusque
'

,
,

-'

ROR_.t!tlOS DIARIOS DE FJ�Ol\IA:NÕPOLIS PARA
"

"

GURJTIBA _, 5,00 - 7,00 -'- 11,00 - p,OO '-:- 17,00. ,

/

JOINVILLE - 5,30 -( 9,00 -: '13,30 - '14,30 - 16,aO ....;;

Ui,30 (direto).
, .3LUl\'lENAU - 600 - 830 - 1200 .._ 1530 - 1700 -
I. "I"" /'

1,8,00 (direto) -:- 18,30� ..., ._
, JARAGU,Á DO SUL: - i6;30. - 21,30.. ,

'.fj\;RA T1Ju:c.:AS, �ALNEÁRIO GAMBORIp- Q tTÁJ,4I '
TODQS OS HORÁRIOS ACIMA

,EXCURlSõES - DESPACHO DE ENCOMENlJAS
VIAGE,NS\ ESPECIAI.S

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, FONE 22-6ir

,ABELARDO . GÓMES FILHO
ADVOGADO

Advoga e Acompanl1a. ProcessQs nos
\..

7 Tribunais 'Superiores
Enderêço:

. SCS - E lificio Goiás - COl.\junto 312
.

'

Telefone 42-9854 - Brasília
'.

". !STAIo.'r_._..iôi1:a� 't'S" i_.:.'·�70 - ;it. •
.

\ \

!"".� VENDE-SE' '..,
.'

, IVend,e-se'um,p0nto de negócio nocentro da cidade.
Informações na rua Conselheiro Mafra. 77 com Don",'

, Maria.
'

J

, ,

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
TOMADA DE PREÇOS 70/0742

. 'AVISO '.
'

O Departamento' Centrai de Compras 'torna pÚblido,,';, ,
,

'para conhecimento ,. dos" interessados, que., receberé,«
propostas de i'firmas habilitadas preliminarmente, nos:
têrmos do Decreto GK-'-15;12!69-8.755, até às 13 horas'
do dia 24-0t70, para o fornecimento de Audiômetro,
destinado à "FUNDAÇÃO MÉ.DICO HOSPITALAR CATA-
RINENSE

.

HOSPITAL GOVERNADOR CELSO
" ,

RAMOS ..

O Edital encontra-se afíxado '

na sede do Departa
mento 'Central de Compras, a Praça 'Lauro ,Müller n. �,
Florianópolis, onde derão prestados os esclarecimentos

• -

�

.
- I

necessários,

Florianópolis, 08' de julho de 1970'.
Rubens Victor dar "Silva,' -;- ,Dír�tor Ge�aL

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
. � f r '>.'

T�MADA DE P&EÇOS 70/0719
A V I S Q

o Departamento Central de Compras- torna público
.

para: conhecimento dos Interessados, .: que. �eceberá
propostas de .Iirmas hafulitadàs preliminarmente, nos

I '

.
"

têrmós do Decreto GE-15j12'(69-S, 7�5" até às 13 horas

do 'dia 27-07·70, para- fornecimento· ,de máquinas .de
escrever, calcular e, somar" destinado' ao DEPARTA·

MENTO CENTRAL DE COMPRAS' (ESTOQUE).
O Edital encontra-se afi:K1.do na sede do, Departa- .

menta 'Central de Compras, \
a 'Praça .Lauro Müller n. 2,

Florianópolis, onde serão prestados os escl'l.l'ecimeiltGs
Íleces�árj'os "

.

Florianópolis, 02 de julho de' 1970.

Itubens Victor da Silva - Diretoli Geral
\"

'
'.

CER,l'IFICADO EXTRAVIADO

)

" '.:n .�, � 1 •
;

;- I, \ .,/ '\'

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS" "
'

'TO�ADA.,PE!P�.EÇqS �. 70/0730
.

.

- Avrso- ,

.

. f,/, "

O .Departarnento Central de Compras torna público
para conhecimento dós' interessados, que receberá pro
posta; de firmas habilitadas' p'reÍ'iminarmente, no� têr.
rD�S di) Decretó' GE - 15/12/�9:S,755, até às 13 hO'I'a�
do' dia 27·07-'10, para o Iornecímento de máquinas .,de
escrever, duplícadores 'ã aicool e projetores de slídes,
destinado 'à,o DeC. - Plano Nacional do Ensino MéctÍQ
SaIiir;ío Educacão - éotli Estadual - 1970.

f' I
, "

_

-

':', ,( " ", .
"

, -Ó.
o }.Gdital encontra-se afi�adó na séde do, Dep��,ta.

mento Central de Compras; à Praça Laum Müller, tt.: 2;
Fiorian6Polis, onde' ser.ão prestl:tdos' ,o� esclarecürÍeri'io3

� /' ,
• r �

...

'nece�sá:rios:
'

" i' .',�.
'

�
. ,Florianópolis, 06 de· julho de 197Q.. f
,

" -

"
. I \it:

Rubens ,Victor da Silva, Diretor qeral. ;), �:.;

.

" .EDITj\Í, .DE CITkÇAO N. 4/70"
,

--:r-
Foi extraviado o cenificado de' propi'iedade d�.

,

"

Q .PF�feito, �unicipal de 1;Jalrieário Camqoriú �az
CAMINHÃO SCANIA VABIS, ano 1'963, Cadastro saber, il.'os contribuintes' em débitos: .', ��-
na 117, M�to� nO 1903, Chassis,no 3�76, capacidade:' ,,' ,""1<;> � .Q'ue,'á p8lrtír, de,i��de setembro corre�te
12.000 KIs, Óleo DieseL côr larani�, 14 rodas, nOdo"

.

�;��ã,� .�obrados �xecut�v.amei��� todos o� débitos' iflS-
certificado extraviado 286307, expetiido. em 14/8/69, ' i:ritos na DíVIDA ATIVA, referentes aos exercicios ,i'Cle

.... s'em reserv� de dbmínio, cilindros 6, HP 165, biÍheite . ;,965> 19�66, '1967, Í968 �. �969.
" .

�
do Seguro ri.o 267840 da Sul Al1i�rica, pertencente ao

"

20 :,_ Qu,e ,ficit).ll dispen$ados da correção monetá}üi
sr: Elv.i,noCantú.'· P. 'fnuit�:. correspondentê�" os déq.itqs· saldaq,os _

até ,�31
, �1�:��()S�9 q.ocorren'te IJ-no, prazo!êste improrrogável; IDOCUMENTOS PERDiDOS' ;c30 _;,,' Que"os contribuintes de 'domicilio' ignorada; e

Foram perdidos os documentos ,'pertencentes ao
A, ;lã�' �abicia'�te;n ,,; 'p,razo :de' quarerita .

e cinco {45)/' dl�s .

sr. José Ruy, L. da' Silveira, referentes ao 'Automóvel pata" �eguliltizatel:n a situação cadastral de seus il';;')-
'Volkswágem ano 1�69, MOtor' BF-319.257. Ce.çtifíca- ,Jip hb"M��idpiO, peràp�e,:a Dií'etoria, dá' �azenda", si)lJ

- ,

�. do 000740.
�

,

:r:éna dé medi:das .judiciais para ã desapropriação q,os
SERVIÇQS ÇONTABEIS Gratific�-se a queni entregá--10s no PÔsto de Ga- citados' im6veis. '�', ,�

RESPONSÁVEIS: solina TRES IRMAOS LTDA. Em Coqueiros ou na
•• : é:.....:. ·Que a Assessoria Jurídica: dÍ:t"Municipalida:rle

Bel. ERNANI CàSME GLORIA _. Contadór ' , .. .

� "

.Bel. C-LAUDIO E. A'MANTE _ Co'nt;ado'r
. Reda��o dêste J9rnal.,. ',,' está' autorizada, desde qlj..e nã�io.atendjda a sua "Net..i:[j·

,

"'8 EVILASIO CA'OH ráção,,·"a respeito, dentro do�prazo na mesma estabele·
EVALDO 'FURTADO/:_ Téc. em Contabilldad� ,u .'

, clctq, prom�v�r a c�bránça ei�éutiva dos menc�onaciQs
Rua )'iradentes - Esquina Saldanha Marinho, 2 ADVOGADO dé!Jítos,. e: publicar a relação' nóminal dos devedores ..

,�aixa Postal,774 - Telefone, 3343" Rua ;RAJANO, 12 - SALA !l "':fu,QÚqUe-sé. ,':;_-," ,','"
" I'�Florianópolis �

-

Santa C,atarma . .
..

d :, 't 'M
.,

I 1 d
.

Ih d' 1 7-. MINISTERIO rio '.rRABALHO 'Ei . PREVIDJ!:NCIA ' 'Gapmeti:: o pre.et o UruCIp.a, 4 e JU o e 9 ,,0.
"

,,'., . . .
'.

/
' ': ��s.�Armahdo Cé�ar"'Ghislanili .:_ 'Prefeito Muni�Ü)�lEMPRES,A. BEUNIDA$ LTDI.. "CO,NSELHO'REGIONA�O��ALENGENHARIA, A{tQUI :','

"
"

';�:" .

BOM'A�RIGO·' ,'. ;','

','�'.�;_SAíDAS DELAGES
i'?' -:.' "CliEG��A,,,,�M'.. FP,OL.LS;�� ;\l{��?\i �''''"' Tl!J3;'Vlf1rE,AGRONOMIA.

'

I 'Ve�..de-se'i.im lote 'de te�reno com' a .área dl'30Ô n11�,
, 5;00 horas ,,' 14,,�,O h,o,ras ", ,"'" "l'na Regl'a-o' "':_,

"

Ec"t. do Sallta Catann'a
.... .' ,

h u, '" " ü2k25 }.o.·sito à rua Antenor .M_oraes, �ôda calçada, à�VP13,00 horas 21,60 h,ar,as EDITAL \ '
,

,"

� metros, da ·,praia. '. '; ( ';�21,00 horas ' 5,30. horas
I O Senhor Presidente 'do .,conselho RegiONal de En- Tratar ,_ Rua General Bittencourt, 115 - Fone 38,91SAlDAS DE· ,FPOLIS. . CHEQADA' EM LAClES .genharia, �\Í'quitetúra ,e Agronomia d.a· Décima 'Regi8o '. ,.,' ,

' ,
"

. ", , '.",�
5,00 horas 14,30 horás Engenheiro Çivil Célso Ran1'os Filha, vem a pú,blico

.. :"S�I1�P�E PRÓ pESENVOLVIMENTO 'DO "�:��
13,llO h9ras 21,30 horas solicitar a apresentação de propos�as para a compn

'i 'ESTREITO
, 21,00 \horas ".' 5,30 horas de um jmó�el com as seguintes ca,ra.cterí�ticas: '.

. -

mlnTAL
Saídas de Florianópolis - }São Miguel ,do�úest� 1:; Área :mínima. de 300 ip,2 construida, ou 360 11'2 Com" o prese�té conv�,camoS: todos os àssdciad.o"

19,00 horas diàriamente- de área útií (terreno); "clesta' sodecta€le 'pará.8.' Reupião; c)..e Assembleia G�r�i
. Saídas de São Mi�uel do veste - FlOriaÜÓ).loli� .

i 'Estar' localizado n'a Z.ona Central da 6a�itCJ,1.' OrcÚn'á:ria, à. 'realizar-se_!::to .di� �8 de julho de 1970. ';à�'
7,:lO hOl'a,s diària�ente"

. '. .

Às propostas d�v:erã9 cO;lstar' o segJinte:
" /

'

�o. hóras, na sede:soéüi�,da entidad�,' à rua Afonso 'Pena;
" ,,'\ \ ' -' .

, .

, a)' Enderêço do irpóvel;' 'no ::U9, 'Í'lêste sub-distrito dd 'Estreito, nesta Capital,
,1JBA. CLEONICE -ti. ZIMMERMIRN b) Valor! do ,imóvel em Cr$, livr� de q)laisquel' pQm ,a sé�uinfe" Orde� ;d6ib�:a:\ \

- ";
,

.

,�"

,. ,

G
' .' 'ônus, iqclusive de tran�ferência;

,

."-',,'
'

.' 1°) � Eleição da Díreforia
-

Execútiva, do Cons!)u,oLAR UBA c) CondÍçÇles de pagamento;
, ,

'

,
" ,DeÚberàtivo, do"Cpnselhb Fi�ca! e dos ij,e�pectivos Su-

" ( PSIQUIÀJ_'J:(,lA INFANTIL d) Es�ar em condições de Habite-se imediato;
, " plente's; para o período. de julho dê 1970 �julho de i97!.:

O,istúr}JiolS de conduta - Distúrbio� �a :pslc�rhotIicl� e) Plàhtâ dó imóvel.
. '.

'. ; � ":-20)�' Posse dos �leitos. .

_

, ,

' .. .{ �'

Idade' - p.euroses e psicoses infantis,';_ �otien1iaç�.. As propostas deve'rão ser entregues em. enve,lopes .

'.

'·\",qas� �ã,�' baja :�,qU?tun;" para a prim'E;üra' ccil1,:,�r,F,
,

.

psicçllógica de' paiS
."..

lacrados em 3 (três.) vias, na séde do Con::;elho, à rpa' , ção,' fica :por:. rrteid dêste cO"nvocáda o'utra\ reuiliãeJ pata
/mpu'e 0(;., -r-' �1 .IU 'óp'Bqa'ew sal;m,t{ 'ena ;OI.Í9u'i;lsU0D General Bittencoutt, n. 83, das 12,00 às 18;00 horàs, .; ,iri'eia' hora' .fuái� ,tatde qÚ�ridd funCi�nará Cbrrt' quaíql1e� -

81:-'Slf vl S'Bp '8J!i'J} ''89, '8 ''B�, Jap llJoq
. .l'eiJ.hil'\1 't �[BS _;. até 'o dia 20 de julho de 1970."

.

n��'e;ó.' (
;, ,"

'

,

.. , ,

'"
."

7�
, ,

Floriànópolis, IS de j\!lllho de ÜJ70, '. Estreito,: 1� de julho: de 1.970. i
t;,tiIlUCRINOLOGISTA � Mam'o Strúgo..iSocas, Diretor 'geral ,admini.strativ�\, '

'! �rofe_sspr Ál1geiil..ÍÚb�iro .� , Presidente,

DR. LÚIZ CARLOS ESPlNDOLA ,

Dois ano� de residencia no Instituto de Endocrin�
"

logia da GB. (prof. José Schérmann): ",
y _

.� Pós graduado p'ela PUC (p�of. Jayme Rodrigués).
Diàbetes _' Obesidade ,_;_ Tireoide .f- Distúrbios

.

Glandulares' - Dosagenli Hormonais -:- PB�.
CONSULTÓRIO ItESIDENCIA
Hospititl Celso:'Ramol Fone 3Í41'"

Fone 3699 - 3899 ' f

'.,

t
.
P.RT�CIPAÇÃO

I Adriana e João Alberto participam aos' amigos e

'. parentes de seus país Carlo,tâ ,e Carlos Aíbêrto Gan,,�o
'. Fernandez, o nascimento dé seu

..Jrmãozinho
",

CARLO;!'$ EDUA,&DO
,

, ,� ,

ocorrido domingo dia 12, na Maternidade Dr.1 Car

los Corrêa.
, I

7, ,�'

Florianópolis, 14 de julho de 1970.
',. -------------,--.,..-----_---

1
"

GERENTE,
Firma do Ramo de te'Cidos em início. de funcíonh:

..

rnento- procura gerente de boa aparência, com' p�t(
ttca comercial,' dando-se preferência, a' contador, ca':

, sado, .ídade de 25 a 35' anos.
...

.Exigem-sa referências. Guarda-se sígilo..
Apresentar-se quarta, ou ·,,quinta·feira das 10 li?

'12 hPras. à R. 'Cop.selheiró Mafra, <J.7.
"I"

,/
.' r

.

,'.

, di'
,

.\ . ,

nt,ida" .,m"olo
"

'

� -
\.' ;:

'\ .....

'� .'." \";':
..

"'pARE :••.
�

OLHa'•••
'cd.PRE1

,

,>

,
"

'êle, ident';fiétl a

'�(QJ�®�'
.'

'.:
,

).
I'

,
"

.. �
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



:;,'
i �

, li·,

. i

,''''' Y

, ;

I
,II

.-- �,q

ii
Opala (4 cil. 1 (o) .

Opala (6 cil: J JXO) : .

Oorcel (4 p/str nd) : .•.... : ......•..
,

'

Volkswagen .

Corcel (cupê I xo) _......... . .

\[Qlkswagen
Volkswagen

.. , '. 69

.......... 69
" 70

700KI'

.. � .. � . . . . 69

. . . .. . . .. . .. _. .. .. .. . . . . . . .. . . . 70

68. , � .

voíkswagen (v côres) : : ; : ..

VolkswageIi (4 ,')/stand) . � .

Gordini ., .. '! .••••.•••• , ..

Aero

\ ...

66'
69 '

.63 J

67••• '. o • o • o •••••••••••• ", I�:,. '. "� .'

.Ór

• •••••••••••• o • o ••• ; �" •• io ••••

" '6�
......... 65

66

Aero •...
'

.

Aero .

Itamaraty '

,. DKW . (belcar )
" DI{W (vemagu
Chevrolet
Emisul

'

.......... 67
. .........•. 67

.. ........ 56

'. -:...... 66

• 0.0.00.0 •••••••••••••••••••••
. .

) .

••••• ',' o •••••••••••••••••••••

.Simca ,
'.......•...... � . . ...' 64

i Oldsmebille. . ,.'.: :., '
'

.. "62

I Lanchas a Tur ína .(niociêIO)' ;: .. �...... 70

IFi; .anciamento até 24 ou 30 'meses .

l : 'Alntirante:,�an �E:�O ":.r()�e� 2,9.52,� Fl=P:is.-·�..
C.

lO

\.

, i

,� r ,DIPROi(AL
Ru: 'Feliá-e S�bmi<lt, 64) -' Fone �!i . í I

D1<:rA ,rAM.ENT08 DE CARROS OS .,.llo." ':;
P�ral 4'x2":_ 1 zúl c/B'ran'c<ll .. ,............. a nÓ

R'ura! 'lx2 - V rqé, e/Branco' , '; '

.•;
.. , .

Rural 4x2 - 1.ar.ron , " ".;:" .. ,.

Pick-up 4x4 - Azul ,A

, \ .. : : ,'

BKW vemague " :.....:_,. Azu] , , , , , . : ,

. Ú�� -. Vemague ! �.I7-=-
�

..:(;in�
..

t •

�
•• :-- ••

',.'
•

"

•

Aérb 'Ver'rrfelhb, ;r[\� '�o"
.

......_ '. '; " -I
,-

'.
'

••
'

4ér.o ,Azul

Aéró Prêto/Jói
.

Aéro' Marton c,.
Sitnca Emisur
volks""iien 13;
Volkswagen VEõ.
Korpbi Luxo

, ;

anO

ano
I.
1964

ano 1968'
1967

lQ67
W6t'
Ill4
i �:3E
'�96SH\L.< :'.;0.. ' ." .-: , .... ; • , ... , .

,

('eITi(Y) têto '. ",." .,�, ,.
,. ,'!._

;�. J

�:�' p
f,FO' 196(i'

196f.
196�

••• .' '.' •••• , •• °10 •

, ç' o

� ..

r�") . t9ôr
-

·":."'�m;.P,:.�"
___j r

. .... _ ... __ .. _�<

� .

.COME!
, VENDE '2-

TEMb� PARA
D . .K. W<, Vemal
KaJ;x:nangliia
Esplanada
Aéro Willys
Aéro Willys
Corcel Luxo (4
Rua 'L}r. ,l<�úlvio

lórtas BraÍico) .......,..... .. I
dcÍl,lQl, .,n. 9b2, - Estrel.to;

.' " " j.�1
'i'wr'�'li'W:"U_-,������--2t��-.I'I;:�í::?§ãr�-·_\-=XI. _ ..

'I ;-_
•• '--_':

t ., .. � •••• o ••••• :" .,

'_:,'
•••• ,.Ú1() W6'{

ano 1966
ano 1968
ano 1963
Hno 1962

· . ... � �

••••••••••••••••••••••••••• Op'

\
• , •••••••••••••••••••••• � .. n •

" ; , _. ".

,

\

i.
i: I;

'\

';
,

porque.·· .. :

air� da' nao ',tElmos,
UIT: gronto·SD corro
en: flor,iilnó� IT�is?

\

, \'

Gülpi ,Ia
lenta passar
nota�· lrias
BLUMEJ\: '\U (Sucursal) ,- O

indlVldUo FI icisco dos Santos viu
fr�lstrada su: -intenção de comprar- .

um Opala ZI . o quilômetro, entre

gando como !lagamento notas pro
missórias fal as. O golpista dirigiu
se à Casa R . ial e propôs o negó
cio, causano J' desconfiança nos

diretores da Loja, que' telefona
ram à nolíci : relatando o fato. Os

pqlicia�s, ap. �; constatarema falsi
dade dos do cumentos, .prenderam
em ílagrant. o marginal. Este, a

princípio, negou terminantemente
que as notas Iôssern falsas, só vin
do a confessar mais tarde sua in
tenção de dar O golpe.

.Francisco dos Santos jái:havia
-aplicado idêntico golpe' iem; Rio
do Sul; para onde será' "reiúovido
pelas autoricades. policiais.

As, notas promissórias; tinham
os valores I:k 50, 30 e 20 mil cru- '

zeiros e por suiam .

um registro
,"frio" da D .Iegacia ' da . Receita

: -Federal de:' Tinibó: Róbetto'iBlena
era ó avalista e as, notas eram 'emi
tidas 'contra a firmá, - Madalena
Decanella Ltda., de Aseunra.

Bj�'fii .)llaU 1;:
I

pr.epi ra: feira
de ci �ncias

.;.... ; 'l

,B;. ... ::,.,,�i�"', .3ucurs�!!,� ,Conti·
tluaj· e.rr.l Ja;;e 'é, 6.rgahlza'ç�o '}l Ter·

t,;�irH,J},éim . � lM��iq�i��J�oJ Esta-
tio &6' S.an��' :áta.tlirtlat,.�... rêaI1zar se.

.
, ) Lo kH'.lP ;c,\ . ,'.

'.
•

na, ci "·'de;:.0 ,BJ�me�à.�l no perío·
';1(/ c;i,o i.71 t... . Ld�: '6tiíbbto': próxi
'mo"" sob ,LI ; '4��� ;Jiió Departa
mento de, C ;ura do Estado. A
prom ção, Ae 'será, sediada - no
- ávilhão da, H,oEB,. -contará com
a participar,.;
tud:;nn's (:"

'Velóu f()ni,,�

dará.

·de. .centenas, de es·

;nense�; 'seg1:Íildo te
corilissiÜj orgRruza-

'..

OIS . lrlel Dl ,trabalhos �.cientíi'i"
cos de fisica qUlmlca. ·e blelogia
receberão pr ,mios de Cr$ '2üO,OO,
Cr$ 100,00 e :r$ 50,00, sendo tam·,
bém premia 1S os

.

trabalhos à8
nível ginasia;

, .'

ClNE BLUlV E:NAU

às 20 horas
Jean Gabin, Liselbte Pulver e

Mireile Darc
O C'\VALEIRO

. Cênsura '14 ,a.lOS
-._

"'-' ·tlNÉ·-nDSCU
.

" .;

......
às '20 hQt<j.s·"

. ,

Dirceu Conti, Ary Fernandes,
Ricardo, Nov( 1 e Edson Pereira
'AGUIAS 2M·PATRULHA

CenSura'Livre'

ClNE ATLA�3

às "20 horas.' .

George Hiltm 'e 'Mqrta Padovan
REDUTO DJ � '''MERCENARIOS

CINE GARClA

às 20 horas
'Sídney PoitieJ e James'Garner
DUELO EM DIAB�O CANYONi

CINE MOG�
,

.
. . .., às 20 ,hbtas ,', .

.', ..

Ó'Llóns d.ubà'n�)li8.-Est':�lto e'a �$SO!""' John: Mills .

'

GI�Ca1af'tOO;Hi.\' a�MéCllIÓIIiO;lrmaMdOE,� LÔTEFIA DA VIDA
-

IaP$lom Q�S po@�l'es pÚblicos pora ,0 6c -=);
,

� r"" ':

tu«?�.p dis'e gI'Hm�t!tilntG pmblerna, TV COUGAnAS CANAL 31
f\ -,�! Ejri�niíl g�j)

t'"
.

Herin
I

malhas

,

'INFORMAM

i
.

'

; A p,ropósltqi qe :'Pbl'l1li�s�� :dliJ '\Ti-'l ' o Jornalista Jacquesl deixou "ei

rislilo, o gue ,está fÍ1f:�mdo falta ria dade d'� :Bl�menâ'�". Entr'ou para o

,ciciap,e é lo:;r'Weil)' Sái:1i'.; lá: ,1i.O ft�s- ramo do, cdnérdi0;:jtihtalnente coai

taurlinte Ft,Ohsinrl.. :Sel:ia otiínq, ló: "Orestes' ;w�e�tJ?àff� ;iJ.; j " ,',!

: rcal,Bara dÚfu.!{es; r�liitsica:,e endón-!
..',",' ,',"".' >"",,',,!',,', ;.<' ,,'\:. .,

t "',., .
.

I! ',' i :' • li
,

j tJ:'oslill'
' i'" '."""",,,

Cumprimentos"ao nôvo Belega-
"

:1:: :::: . ,
do de Policiá çie Blumenau, Dr, V:·

f' r:Pà!rtí 13rusque 10uma ótima notí- nícius Fia:q1ontiné que assumiu
da. Nelly Pericas e Jorge 'Hardtl,e ontem as funções..

Sociedade
no, dia 16 darão concêrto. erudito
de piano e violoncelo, no auditório
da Prefeitura .

---,_

Comendador Norberto Ingo Za
drozny e Dr. Eunildo· Lâzaro·.-Re,
bêlo viajaram aos Estados 'Unidos;
para tratar:' do aumento da cota
de exportação dos" text�is brast-

, leiros.

Dr. Carlos Curt Zadrozny, atual
mente residindo no �io, circulou
sábado 'último por Blumenau .

.
"

O 20° Campeonato Brasileiro de

Tênis, infanto-juvenil e. da [uven
tude, será realizado .em Joinvule .

em julho de 1971. \

A Rainha dos Estudantes de
Santa Catarina"é conterrânea. Tá
nia Maas, que ostenta também o

título 'de Miss 'l?�mbó, a eleita. ,A
promoção 'do Grêrtlio: $_sWdai;lUl
Henrique Fo,ntes�.' de. J61nviúe' 'roj
de grande sucesso.

Dona, Traute Zadrozny e seus f!
lhos Jan \

e Vívieh' foram a- :i3àril'J
che par esquiar na neve, por via

marítíma.'... . �
.'

-r-r--r--r-r-r-r-Ór. í'·

limbó faz
'festa do �hopp
em agüsto

Vale do Itaji;í

Dona Edíte Kormarm, que foi

por muíto tempo Secretária �(,
Teatro Carlos Gomes;' está reali
zando um curso de arte dramática i
na Divisão qe Cultura da_ Uhivef.'-j
sidad· Federal do Rio, Grande do l
SuL tpds b'" curso,

.

ela pretende:
criar uma 'Esc()la de Arte no Car
los Gomes.:' :".'

De '1 a, 5 de s�térrt1:Jr�, I::aj aí ,:s('�
diàhi :t 6aJo!naéIâ cãtaiiner��e de'
Medicina.' Dr. Eúticlides de :Jesus IIZerbini já é nome cop:firmado.

______________________________________________________________ J

TIMBõ (Sucursal de Blumenau)
-- O Lions élube de' Timbó pro
moverá no dia 29 de agôsto no

Pavilhão Municipal uma grande
..:festa do chopp, (01)1 eleição da rai
nha e presença do conjunto musi
cal Montanari, A promoção tem

por objetivo angariar fundos para
uma campanha destinadava auxi,
liar as crianças abandonadas1l, do

-,
v .�município.

A _ festa do chopp será pública
e já estão sendo realizados conta
tos com entidades públicas e priva
das, a fi13 de que a promoção al
cance êxito.

Lauro Lara

Magali 'Schneíder, recebe "no pró.
ximo sábado o título de MiSiS Tu

-rísmo de -Balneáriu Camburiú.
(

, ,

Aqui ela está numa foto excluva

paira a coluna; close de Lauro .

Winck que anda rotograrando be
lezas catarínenses. Não há' necee

sidatle : de . dizer que 'Magali é

IÍnda

Tribunal d' Justiç

no hospital
ITAJAI (Sucursal de Blumenau)

- Paulo Morelli, de 37 anos, re

sllleutcó na Vúa ,de Camboriú está
internado 1'10 Hospital. Marieta
KUllder Bornhausen, gravementv
ferido pelas 1�' facadas que lhe
desferiu um' desafeto de nome'iVic-
,tor. "

'

Os doi,s emp'�n.h,aram:se em"'lvio
lenta luta corporai durante a qual
V lctor usou a sua faca 17 vêze-s.
So'corrido po� populates. PaUlO

, Morelli foi conduzIdo, �€l hospital,
onde permanece 'internado: i ainda
,em. escada grave, embora os médl
'cos aCl'editem ep:l qup' s2,.brevivetc,
,aoS fetinientos, recebl<llo{ () aiUto,

da§ facadas já" está. meso e ,o 'De
!;ieg�d0 .l\r'11a1d·0 'Martuis Xavier, da
L9a. ;difcunscrição PolicÚll, t já ins-
faUfl.\ll!!'·O inquérito policia!.

Os 'membros da Comissão Muni

cipal de Turismo que foram � Sãu

Paui�, Campinas e �i9 de Jalteiro
com 'o propósito de recolherem

i:l1at�riàl decorativo e-projetos,� es

tão de volta. Trataram inclusive
em São Paulo de' uma União Cu) tu� .

ral e' da- vinda em dezembro' a .

-i3hml�nau do Presépio Vivo (J.�
Campinas, Não haverá do que se

queixar. Blurnenau neste Natal th'

rá ótima decoração.

negar provimento à apelaçã').
Custas pela' apelante,
4) Apelação cível n. 7. 4�1 de

\Rio do Sul, apelante Guincher
Stanke e apelado Lianita Reinke.

Helatof: Des . ALVES PEDROSA ,

Decisão: por votação, unânime,.
negar provimento à' apelação.
Custas pelo apelante.
,5)' Apelação civel n, '7.380 (�e

Blumenau, apelante Osvaldo Adr!a·
nini e apelado AdOlfo Felipe Rel
nert,

Relato!': Des. BELISARIO RA
MOS.

,Decisão: por votação. unânime,
negar provimento ii. apelação
Custas pelo apelante,
/ 6) Apelação civel n. '7.382 de

Araranguá, apelantes Olavo João
Tomaz e sim: e' apelado Joiio
Manoel de Oliveira,
Relator: Des, BELISÁRIO. RA·

MOS.
Decisão: por votação ,unânime,

negar provimento à apelação
Custas pelo àpelante:'
7) Apelação cível n. 7.503 de,

I

BlumeIiau, apelante Ca.rlos R. J.'
Ehlert e Roland Pasold e apelado
José Antônio da Silveira .

Relator: Des. BELISÁRIO 'RA
MQS.
Decisão: por votação

negar provimento à
Custas pelo apelante.

unânime,
apelação,

SeDae da
·,curso'
sObre vendas .

-

'" 1..1
_

JI' � _.L

RESENHA . DE JULGAMENTOS
A Egrégia Primeira Câmara Civil

do Tribunal de Justiça do Estad.o

julgou, na sessão de 9 de julho dCl

correpte o:s seguintes processo�:
1) Conflito de' jurisdição n. 49

de Dionísio . Cerqueira,· suscitante
Dr. Juiz E1ubstituto da 20a. C. J.

suscitado o Dr, Juiz de Direito
da Comarca.

Relator: Des. BELISÁRIO RA·
MOS.

Decisão: por' votação unamm'.�,

'julgar procedente o conflito, pará
declarar competente o Dr. 'Juiz
suscitado. Custas ex-lege.
2) Agravo de petição n. 2.207

de Brusque, agravante· Dr, Juiz de
Direito ex-officio e a Prefeitura,
agravada Dalva' Iolanda Pruner
Moritz.
Relator: Des. BELISÁRIO RA·

MOS,
Decisão: por votação unânime,

dar provimento em parte ao

agravo, para excluir da condena

çao a multa, e reduzir os honm'2,
rios de advogado para 10%, Custas
na forma' da lei,

'

3) Apelação cível n. 7.113 de

Joinville, _ apelante Rosa Emm::t

Helfenberger e apelado Comercial

Bággio Ltda.

Relator: Des. ALVES PEDROSA.
Decisão: por votação unânime,

COi�fUHICAÇÃO
A Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil -

APLUB - comunica a todos os interessados, que mudou-se do, EdifíCio
COMASA, [,.:a "l{\ JI',Ll :'�:'1'l n('J\'�." '.[I"t?'·,<,f'- Liit!s DO rr1;Cícin Apr lU\
Z·'} ,.,('nJ.) /�rl

),

'TIMBõ (Sucursal de Bltn.ne
nau) -- Foi iniciado onde 1'1esta
cidade um curso sôbre vendas, mi
nistrado pelo Sr. Paulo Malty, ins
trutor do Serviço Naciónal de

Aprendizagel1i Comercial - Senac.
O curso é intellsivo e funciona em

,três horários difetentes: :das 8 às
9, das 18h301il às 19h30m e das
19h30m às 20h30m, êste último
servindo ap.enas para a classe pa
tronal.
A promoção é do Clube de Dire

tores Lojistas de Timbó.

Guadalajara
'? .

e praça
de espDrleS.i�'

"'jl'''- :
;:l.' J<·_�11* ..

:.. '.

BALNEARIO DE CAMBO
RiU �bucursáI de Blumellau)
O Ba�neário de Camboriú ina�lgu
rará !'lo préximo dia 20, quando
também será comemorado ma i

, . /

um arúversano da emancipaçéi.
política do município, a, Praça Mu
üicipal de Esportes Guadalajara. A
iniciativa é da Câr9ara de Vere�
dores, como uma homenagem ::.

ciciade que tão bem acolheu a se-

',leç�o br;sileira, no último campeo
nato mundial de futebol.

A praça G'e esportes terá pIstas
cimentadas D8ra PI'{d 'ca de futebcl
de Slalão, volei e hasqueté, nlén\
de argml 8.D"'é'ê8"\ vt>(+��,in" (' ,,,�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Figueirense e Caxias é o jogo 'mar�ado parra d.omnn�o nes-

iii capital pele; campeonato estadual �e hde��,. Q Figue_i- \

rense que não esíá bem no cam'peonalo e ag�riA COJl novo'

·téenic,p precisa vell,:er - o �vai qu�, voll�u a. �n�Gn�ra�
S!U melhor lutebil! lem uma parada m�lio �dual; Joga
em J,oinviUe contra o Amérnc.a que é sério c�i�didªi9 ao

fíííule,

y

._
...

·1·",

,'_' sp rte

IV.�
,� �,

1

�

Terminou o canipeonato de fute
bol de salão da cidade c com êle

�' .9 j:ítuJo ficou de posse do C ube
.: ·D.oze de -Azôsto cue levantou com

� :':,:ba:H1Q: 0';íêt�'aCàr�1Oeonato 'rc,jo'
-

�'i1al, façanha jamais coriquistada
'

por outro clube da ilha e do ? 'a-'
do. Resta-nos fazer um b )iaI'CO
das atividades da temporada.

"

A seleção do ano, íorçosa-ncnte
teria que apresentar jogadores do
Doze e do Cupido, mesmo -porque
o Iuventus que se p. pu; I,h(li a ,fe-

-

presentar a terceii'a força, d ix:'>.n
do o Ca,'avana do Ar em 4.0 lu
gar, acabc:lU !lar, çlcs.istir dp certa
me e o que é lamentável, cxli :'wi,
elo-se. 0- Colerrinl comnareccu �nm
uma equi_I1c muito jovem o S:- o
Paulo acabbu t':tmbém cksistind
Portanto, a seJecão re!!.ionnl de
futebol de saFi0?od[,l'la:cnr f"""l'a�
eh nor Fn"'o:l"lh (io Ci"hc :::; .-7�,
Jipio do Cluh D07e e No,:.é 11 do
Cupido; Franz (I-) Cu)ic!o \.: Z':;:"lo
do Clube D07�,
Para a reve1,'c"o no [1'10, �l'1()n

t.amos Mauri do ('I Ibe D')7" de A
gôsto, jogador que COJ11'.'[;!)!1 a· a

p,<;l)'ecer lio 8nn n:l'c:;.I]-, P)�l, que
sómentc 11('<;''1, tenl!10ra(1� t '; a

sua. QT(lnde cha'l['e com a ;',l,.�n
cia dé Bi�7otri o. fll'[l'ldr 7C' l!"!õ'o
que fransferm-�r nara o i l ior.
Mauri, pelas suas. atuaç�je<; sei'c
nas e ohirtivas, rncrcce aqui ::l aos:::
sã' indicàçf>o;

r -

"';<
O qúadro de 'árbitros da entida

dê�funcionou sem rrrandcs volJÍe
mas, com nia!ma Hinól;to 'eh Sil
va; ,flirio:in�o-o com c1edka6;3 e

dando-lhe O!'ientação deri'Ji a.

Dentre 0<; nmns que sunri"�m_ o

"colon:id" José' ,A"úcio .f.los S8'1-
tos, foi.. indi, cutivc]mcnte o l11.?!i5

i, destacado.' SW''i otuacões foram
,sóbrias, marcando erh cima e o QUC
é impotlante seirl gestictllaçõ �s _ex
tn1s e rep!'in i'1do çom vÍ'mr a h
disciplina. Foi o dono elo apito

HO.JE
trol'ál'io: 15,00 -

� ,00
STEPLEN �OYD
ELKER SOMMER .

ELEANOR PARKE�
Em

'1'
.

nesta temporada de I 970. Melhor
treinador: Rozendo Lima do Do-
7p e a revelação Orival Meira, do
Clube do Cupido, vice Campeão-

,

I .

REGATA 00 IPIRANGA FOI
SUSPENSA.

A regata que anualmente é dis
putada na baía' de Saco dos Li
mões, dentro da prozramação elos

-:'festejos de aniversário do Iniran-
ga Futebol Clube. êste ano deixa
rá de ser realizada.
Acontece que a diretoria da

FASC e representante do clube'
ipiranguista cstiveram reunidos'
com os resoonsáveis nelas nossos

club"s n;'iutrr:os não h'avendo nes

ta oDó'�tllnidade .um acArdo para
a l'eali78cão da cOI1lTletição, tendo
sielo suspensa. em razão disso.

ICO]\l�T<'LHO STTPEPWR. DA
FASe vAI SE REUN!R

O Presidpnte dq 'Fp eradío A
ou'Í1i{':1 de S'cInüi Ca1arina, despor
tista Sadv Bcrber, está convocando
Ullla reunião do Conselho Sl1oerior
de sua entidade uara a noite do
pr(lXi1110 dia 22, gmllllo estarão
sp.;'do foc.aJi7ados os sc>cruintes as

suntos pa Ordem clo Dia: Eleição
e nrpeJ1chiinento ele carQ:os vagos

da
-

COIQ11ssi).o Técnica de Remo,
s";,r'!'I ]Jm m.embro 'efetivo e dois
sunJentes.

Prestação ,d,e contas da Federa-
ção. para aprovação ..

.

Po:rta '1to,- reveste-s� de interêsse
a reunião determinad.a nela FASC
pam o PJ'óxímo díf) 22.-

,.

1.1} FTAPA DO CJC�JSMO
SERA EM JOINVILLE

No próximo' domi;lfl;o, teremos
n-a cielade éle JoinvilJe, a realiza
çã'o do campeonato catarinense de
cicl!snio,. em sua primeoira �tapa.

t
Estarão disputando o título as e-

.

1 P' "'UPl'! ense Amazon :JS'onr=es ((j "), eiren ,

.e Tunv, Int-vrarão a enu ipe do
Ficru�i!·pns'" Futebol C'uhe. os ci
c11�t'lo, TIJ,;pljr)0 Si!veil'a Filho, .MiJ
tonDella 'Jusrina, : Aurélio Soares
e José Elizeu dos Santos.

"

mRE'f(W r" no JUVENTUS
])E.MIT.nJ�SE

A diretoria do Esnorre Clube
Jllventllq vcm de demitir-se inte
gpl'YJellte,
Nêste sf>lltido. o dpsportista Pn

b"I'tO Jn!'oe (''herem, nlle· vinha
1""�"o!1rlc·ndo nela presidência do
clnhe iuventil10, p�viou ex!')(>riiCIl
te à di�·{'tOl'i'l (h Feder:->r:)n Catar·i
nense d,� Fntf'ho! de Sal:;!). cn

J1'lUni('::"ldo {l decisiio de seus C0'l11-
p:.l'lheirns.

lt;' J'T'J A n� ." A.,J O'-TJÇ;TA
DECLA�<i'A, ,to, n--r VJTILlDADE

PUBUCA

A F('dprR(''l0.Cf]1arjn.cns� if" Pu
fehol d" � ... l·"ín, Vf'1l1 ri" �er dcrla
..... r]'l di> n<;'i<:'hde núhli"q no âm
bit() r C'i011'l1 e pQt:-]dll"l. .,

,O pr0'l�fl1' n'lkir P�1irh,.,., f"i
O '111_to" eh m'1h�"ia n'l r�"'f]('f] ]\IÍ,,
nicin8l ue criml a lei 935 dc 13
de maio de 1 (no e na esfp"a dq
Câlll::l1''1 'd""� De!mj�do� a lpi 4'4(,&
[ln 1 Q-l'f;.7() 3t"8"PS elo deputado

" Celso Ivan da Cà\�ta..

KAR'nti.TA li; < J7,ERAM
REUNIAO

TcndÔ. nor local' a ·spne da Fp
derfição 6itari'lense dp Futebol ele
S:;150, ('�tjv"ram .rcunid0s os pra
ticantes do es�)orte ele kart em .nos

S'1 "'Init'lL
V:íl:ios �<�untos foram trAMrlos

na oDortuniclade sôhre a realiza
cão d'e n"ovas 'd6ste esnorte em nos
'so Estado

.

te'ill}i't 'li] fi'illifli�� \ \ '�1 \��!"l �,\1J;J.Il'Ll,�
PRõXIlvm LANÇA1VfENTO

22,00 horas

Cmd��§r'TIt"b�� ;,p" .p�©nyw@@d
Direcão: .Jos:8pi:r. LE-'·TNE.
Censur2,: 18 anos

I '

I I '

� _

j

Censura 10 anoS.

Ceri'Sul'a 16 anos

HOJE
Hor.ário: 15,00 - 21,45 - 22,45

Michael Caine
Julm Fostel'

,

COm@] Cft�,�� �:� ,,"'"

BREVE

LEONARD WHITING
OLIVIA HUSSEY

Em côres.

,
I

Mvdherés

,
.

INAUGURAÇÃO DIA 18, COM A APRESENTA

çÃO DO FILME DE HERBERT RICHERS,

Me� Pé de Lê:re;n��� :i�hna
)

'l!_
'/

Dois excelentes atlétas do fute

bol Oi) Paraná poderão transferir

se. para o Avai prev�me,��e.· O

Presidente José Amorim ta man

teve em Curitiba eis primeiros con

t'1105 e é certa que os dois ref'or
�os . 'vj,riío l1lCS'1j10 o mais breve

l;os�ívél para reforçarem 0. Av�i,
apor;:! novamente em hôa�sltuaçao
na tabela de colocações.

Remo
n nrf'�idpllte d�' FNlc;r:<ldío A

(lll!Íj'i('!1 cie I<qota Caf:Jrip3,. esnor-

j'i<t<1 S:'!rh, 'R"':rhpr, Pl':tf\"P 118 �"oé
ti" " n Di�b'ito Nm':ll, onde fni re

('p.hino
.

pp]n Almir,!wte Hprick
('�yn i�h'l. o1"l'ldll" ir] 'ld", P111 nllp o

,,,,,,jI'l(1al r'h pntii!<1rle co,.,tro1�(lr""a

(I,.., p<;porf'p ctn rc IT o em S'1nh (''1-
t';}l·iníl p"'.{flAç 8.0 rnl"p<:}"'10t;lptp, rl�n·lln_
h (',.."·n,,,:':\r"ío (la ]\/h)1'inh3 a im-'
1"\.,.... .. ç':J."\;1�rl<'),.L..... ,-1'1 rp�lj7�f"3C) nestjC;;
l"PS"'S rJ"min'ld"� nol/) frio. (lq n
pn","7'1 rl f�Q�lr'(l �Jf�riitíhq ,� ..... nllpr

)'" (I,.., n"8Si] 1",,1,.., (lllC �Ali('it<1 a

n''Il'(,<1(,�..., [1'1 disnllh rlp nllptr0

l11i1 '",pj:rnc; ,Pn1 �lltri"PP"<;�;1 oilo'
rpn10� 1"'>"(1 o {tltimo (liq rI'l SP1118-
11'1 ela' M'Hinha - J 3 d'" de7.pm
bro -, COm o ane CAnr(wdml, rp�_

•

t!lnelo 8 pora ao <:1'. S<lrlv ( Rp"ho>r
(1'1)' rn"j-::l aos t,.�� Chlhp,S de rel1lo

]n(':>is dA l''''�llltado d'as conven'R

ciles mantidas.

REUNIAO E'DfA 12

f1 " ...T.,'I dI' �"'r (''''''''''''.8do, 1"pTo
nrp�ictpnte S<1cllT F""h"r, (1 Cnr)
Splh()' Snnp.r;'-"· rh V;'(fP1'8C80 A
(lll,st;('<1 (lo Sqnt::l. r�t",.in� f""'q'

;11'n� rPlln;;)r') � ,�p.!=l117::p�-SP: 6'i ('tit()
'-'

h(w;'� (l" diq ?? (h r"""'�nte, 'com
a ser.uinte ordem do dia:

., " - Prestacão de contas

F"'dpl'ad'ío.
da

Nq n1"ortnnid�de. outros �SSIJn

t()� 1"oC}erão- entl'::lr e'111 dph�tp". in
clusive ::l J"qrcar"ío da d",t'l na1'a
::. ,·p.!Jlliêío (11)P lTat�l'á eh f"l�hora-
610 e 8!'lfOV::.r<íO elo Calendário'
70171 da erltidade.

CLUBE ]'T � JTT,rn. Fi}�NCISCO
MARTIN'ELLI

EDTTAL DE COT\TVOCACÃO

P"Tf) '''''p�p1]te p.i!if·:ll fi('ql'1
r()t1vlt��if�'i 0" ��cn;:j�d0c l-rl" rl,'1_

h� N ,1nti00 PnJll('i<",f) l\�11'1-i""l1i.
l""·n. 11I1HI A �<,>,�,h)pj il. nr.·n11 n,·-

nf) di:'! ?fi '--

(ir)" 11'�� cn1"l'pnf'p _ �� () hf')l·n�. p1"Y}
,'�<l �""�" " PiB) T,.,::" Pi.,j·n " A Ll.�.
1',,01., ::.fim de deliberarem sobre a

sf'(tuinte

ORDEM DO DIA

::I) Plpir�n nr) Presiclf\f)t.e i
h) BToj{'qA dos memhros da Co

lllis�i'íó Fiscal

N;;() Tl�vpndo m'1mpl'o '1",o-ql n:'!�

r!l in�hhrão da A��pmhlp;'l, llf)

V;j rf'll,niii'n Sf'1'iÍ re:lli7::Jd.a 3()" mi..!.
11l]to� lmA� rf)m qualquer 'nú'mero
de Associados.

,

I

P10rianópolis,
1970

9 de julho de

JOÃO BATISTA BONNASSIS

Presidente

,

i

,ã
! .

= w;�.·*

Figueirense "VerSlJS" Caxias aPróspera (seu vencedor), Ferroviá-

pugna quea tabela, na sua antepe- . rio e Olímpico subirem para a

núltirna rodada do ,turno,' reserva ponta, e na segunda �roporciona�-
para esta' Capital. devel!90. o" se� do ao Guarani conquistar sua nn-

desenrolar dar-se no estádio 01- rneira 'vitória, Compromisso difí-
1 ." cil para o "Azulão", que, nêste turlando Scarpe II .

. .

_

Rivais intermunicipais de .longa 1�0,' t-rn mais dois compromissos/.,
data, os .dois "alvinegros,. estarão um dos quais I fora de seus dorní ....

canacitados a. proporcionar ao pú- riios: po'·,·()ui'Í"io.

blico, que, certamente será
.

um O' LIDER FM CASA

jôgo ,

. corrido
.

e " .repleto , d�e Na rodada, o Ferroviário 'pioa��'bons lances técnicos, apesar ele vr- em .casa, dando combate 'ao
�

.

"1
'.""

l'
.. -,

,"

ilcn s,:,nfl','l. ele Brusoue .. um dos que,.

rem J onanopo itanos e ]OlllVl .-

ses de uma derrota, domingo ú'ti- práticamente, estão 'sem chance

mo,
.

qua�dó' esteve' em' disputa a 01l8"t0 q() t;tl1h líder isolado com
,

rodada .oúrnero doze.
.

os' reveses' sofvidos ��)" O':""'''',i''f)'
e Prós-era. O Ferroviário anresen

t��se corno favorito na proporção
de.'i nara T. ,.-.

nFM A IS JOGOS
Nos d-mais iovos dá rodada,

V8lnOS encontrar em B'urnenau 0-

lírnnico x Juvenrus, que é conside
r'ld;'" um M0C; iovos mais irnnorrnn
tes da roelada: em Brusque Carlos
Rem\Ux x Hercíl ia Luz: em <L:r i-

-

('iÚ'Tl'l P"ó�r)�ra x GuqranÍ em L:a

ges Internaci.onal x Palmeiras.
.._-----._--

,

'!lo �_0Irr�� do esl'af],�·@ r�"�(!!r�l"''I\ :'�''1'''
C},�:, ��;';1 ",;_ .• ,_ .��'.�__�'�__ ���__• __ �_�__ �_+---..,,�

-õ, cIirptorps-d� Fi"l1"'i"Or)�e a- lf17,) nf1S0_') ::j pr P q�lini'1", à
('nn 'r,. f"''''m� "'·O·"A��'Í d..., n"o_

,.0 "-"�lP. kl"�r....,Ji .. ·,O"('\, alfTll�" i'l"''""'�
d.n 'T ...... , .. ('i" "Pi�-,t .... �!.1 • ��,�q ri,

1',rl1"dn" ("lun <:0;>"'1 "Cl;.:;:-lj""�rlf) ro

n ",,:1 T1�<; ,."i"·'·i·'�:� ":(hd�s elns-
. (1� ,-11" rQSSmnl est'ídios f'm €:on-

contra
,

. :
'

AVÁ I EM JOINVILLE
I

" .

'd ,.,
, Na: décima terceira ro _ chIa, o

Avaí, que .dorningo colheu seu me

lhAr r=sultado 80 se impôr ao en-
.

tão líder, o Próspera, pela conta

sem de�4 x O vai atravessar a
o,..:.. ,

_ \'
a Ponte em dii'ecão a Joinvil1e,
onde O· �sneJ'a o A1TIérica, ex-líel:;r,
que está sequioso de ullla rea'bili
t�cão derrotado que roi duas ve

ze�, l;a prin�eira 'cnsejalido ao

guard8Jll n:UR ClU8lnurl'. nY'!11�"'to

� in:"io d'1S c:Y"S p�, C"'U "'sH'li'l,
conhrme nrOlllf'SS1 eh r;o,,�'·�·:'!'l'lr

I"A Si>'�i."'l �a, <1udi�'''ria qu� con

c"dell 8n� dirot()"c>� 'lb'i r"'�"'·(',>. n
PL;\ Mr(l 11 'fô'\U-ll OS n�t1!ch's
no('essá"ins is ob""s "'s'a ell' tqdn

rl'O 'rn :,Q"8 S"ll i -'cio. T"�t'!1�do
�.- --. � '\. - ,_

..
. ' ......r::' .... ' 1

vernador elo Estaelo, autorizando
o i!lll;io d:l� obras' aue colocará o·
"Orlando Scarpe'li" etil condições
para quaisquel: !Cl�OS intr;'-csta
du'ais ou Í'1t�rnaci')nais,) pod�'1do
i:lc'usive estar nrorto nal':1 aue C'll

I -

n()r tnda .

("'�·-0 Sf"t1"'li�']' ""Ç, �"'··i·;�ni·'�·'"":� s�nríc"""s
S' il1 .....

- ("\yn"'llt-'"1dn� �i� (l�11� o ÇT0VPf

n'l di C"t·-,rlCJ Jll'-�'-"U::J m"�hor,
b''''(l. "O' ''1rln fm at"pd�r o 'alvi ne
gro elo Estreito em suas justas pre-
:- _, J

.

Nos últimos dias tem !'lido I'!ráTJ
.de o noticiário sf1bre técnicos de

"

futebol cm nosso Estado. Souza

Arant�s qu� fAra cortr:lt1di1 n"110

Amirica. vind" do> Cwitiha, foi

disQen,s'ld�. Hé"io Pi111e1]t�1 elpi

XOl) o G. E. P8is�andll d� 'R'·u5'llJ".,
JI�1'v,:,1 (i."<1m8�1\,,' f�i ,.1io,",ono ... rl')

pelo JuJentus; Pauio Silva rescin
li'U S"U co (l'ato CO�l1 o FiO'u,. .lfCll-
se. Enquantn isto, Lucia cFlexk ela

P "51 rpnovou com o Prnsn"ra,
It<�lo .Â.'·'-jno as�i"ou com o Fi,Quei
rens". � 'L 1UrO R'lrj':Vl assi"óu ('(yn

n Ap'�"i,q dO, Joi·'"illp, fp'c;"i ',clip
O" cf' ,tratn com o Fe1Toviár1q. oe
Tllh8 !ia. Enio Arydrade rf'tornOll

ao .Tu\'°ntus ele, Rio do Suí, � sou

ir11180 Ivo Andrade !,eJ'nla'1e� no

G, p. Olímni{'o. nerm'1'1e®'ldo
t"m"-f-n'l p.m saus rnqt"s, Parol3i� "o.

'Pa'm::iras e Iberê' Rosa no C�xias.

G.ilberto Nahas

Ninguém pode negar, que de
uns anos para c�, os cargos de di
)'f'ci"ío no' dpsT)orto· brasileiro, estão
se�do elirigiel'os com mais lisura,
desaparecendo certos protecionis- ,

mos, certas bagunças organizadas,
não sei se Dor radic.ais l1ludqnças
no eS.Q_ort�: que p/assou a ser eliri,

?ido às claras ao invés' de contatos

de bastidôres; ou se toram �s me;
didas. precoTIlzadas pelo governo e

cumpridas ao pé dã linha, no to

cante ao resoeito e honestidade

que 'ia,mbem âe've existir no espor-
te. A verdade contudo é que muita
co,isa mudou. No que concerne ao

esporte Catarinense, ninguém po-
-de desconfiar dos verdadeiros pro
pósitos dos homens

. que d,irigem
nossas Federações de'sportivas, to

dos velhos batalhadores pela cau-

sa esportiva, �onhecid.os da opi.
pi�o oúh1ica. o aue é muito impor
tante: dinâmicos, atuantes e ho
mens de bem. A preocupação
maiO!: de todos êles, ju,.stiçalhes se

ja feita, é o progresso e a dinami
zação de 'suas federações, lutando

por disputas sadias, por constru
ções de praças de esporte, por ad
ministracões corretás� por conta- i
rp111 co� auxiliares trabalhadores e:'
eficientes, a' isso é ponto pacífic1:)

, I'
n <JS Federações qlle poss)Jimos eltTI

evidência na Capitãl, como a Fe
deração Atlética- Catarinense" FJe
ekração Catarinense de Fut:ebol 'de
Salão,! Federação Catarinense.' de

. \1"la e Motor,- de Caça Submm:lna,
Federação Aquática de, Santa 'Ca

,

tarina-, Federação Cat!;lrin�n.<:P' r1e

Futebol, de Automobili�mo, Fede-
',I .

ração Catarinense de Tênis, óq:!ãos
elP' direcão, a que estão fi.liadf)s
['l11h"S e Sociedades, ,também di

rigidos Dor homens cônscios de suas

r�snonsàbilidades, verdadeiros ba
talhadores das causas esportivas.

R"'<11nlent� !1recisamos de bons, II
administradores, se deseiam.os
rmn-r"'rlir e n<11'tir para a redencão

eSDortiv�: a tant-o 'sonhada. ]\.TÇ)S
OllP.,remos realmente chefes oue

\ s8ibam prever, ;organiza( coorel�
pqr; comandar. O esporte catan

nense prccisavÇl mesmo de se!!u-

1'''Irca nara aue 'o COt1rp,ito núhlirn
f';�<;� pl"v<ldo, f' isso �ó se consef'ui
ri::1. como se c;onsef:!uiu com a 1110-

t�l ela eonj"e, CO"' autoridade e

rrsoonsàhilidade, Nin.guém gover-
-na �()"�1 simnatia, com sisterna ele
trí'lelici'ío e CÔIll o coracão. nem

com desinterêsse nela ti\ahí'llho ou

C01'1 e�nírito 1'a(:;'inso e injusto.
E i!l11)rescindível a cooopJ'::lcãcí

ti00s �l,yil'iilres !1ara com o chde_ e

do chefe com seus auxiliares e

Cf)!1l o nÚblico. Ninpuém cons,egue
t"<1h::llhàr com um chde COlll Clua

Jirlades npn-Atiuas de insociqhilicla-
ele. df'sconfiança. incosi'Stênci::t,
inac�ssibi1idade, intolerância. mas

tq111 béJ1l ('()'l11' excesso de famil i a1'i
chr1e. Emhora ainda ('Olll cert'lS
cl'í1icas, em alpuns setôres de al
,-,..-� 6,'"fíA� eS1"ort"ivos, a vel'd�(ln
é aue o conceito hoie em dia é
outro, màl'mente no futebol, onde
à mentalidade já é outra, e os fa
tos ai estão a indicar.. que com
"'�., bAa eauipe ele trabalho. de
a(':'ío, com lir1cr8nça e antielão �
pos.slvel malhara); e acertar sem-

1're,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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e produtus de

Evila as extcrsõfl e o
"

entendimento· entre cGmerciLntes SUNAD.
, i

- Estimula � cuntenção
• 1

� •

,SUNIO'
• I

Rua Tenen�.e save:r'�8 71 __;_' TelebrH'�1 3��O

F�m.·i�n@po�is -:- se

DO�A. DE "caso:

"

.1 VIGOli,lU!i:DtllUUi'l'Ç Q �� , JU��� .:,
, , �.

UNIDADE PREÇOS MAX. !
1 J�g 0,75 I
1 kg 0,78 II1 kg • 0,84 .

1 kg 0.84
5 kg 4.20

5 kg 4,20
1 kg 0,90
5 'kg 4,40
1 k& 2,30
l}2 kg 0,90
2(\0 gr 0,60
1 kg O,�li

1 kg 1,05
5 lrg 4,80
1 kg \ _ 1,15
1 k 0,50'
10 cx 0,42
1 L \, ·0.:;3,
454 gr i20

'I'

PRODUTOR
.,.

Arroz ja]'J.,onês
Ar'roz agulha 404 especial

.

Arroz branco extra

granel
granel
granel
grane!
pacote

Arroz. a,marelão extra
Arroz branco extra

Arroz ,amarelão extra

Açúcar refinado
paeot,�
pacote
pacoteAçúcar refinado

Banh'a d':l pOl'CO
Café torrado moído

'

granel
pacote

Extràto de tomate
Farinha de·.r�·\andioca granel
Farinha de trigo
Farinha de trigo
Feijão prêto
f"ubá de �nilho
F'f'lsforos '

paeute
pacote
grane,

pacQte
'pacote

Leite natural .

Leite em pó í�tegntI'
T ,p.ite em pó instantâneo'
Lã OP. aço
Macarrão sem ovos

Macarrão com ovos

Macarrão vitaminado

Massas para sopa,
MaizE'na

'

lata

/

3,10
O.�Q
0;80
1.05
0.90

0.55·
.

0.57

1,05
1,85
1,40·
O.�!i

3.80

2EiO
0.20

0,40
0,30
0,23

lata �()�) gr
6
400 gr
400 gr
400 gr
200 gr
200 gr
400 gr
800 gr
200 gr
100 g
1 kg
900 mI
1

1 kg
1 kg
l'p

pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote

t.ablet,es

Maizena
Maizena
Manteiga
MRrgarina vegetal
Mortadela
Óleo de soja
'Papel higiênico
Sal refinado
Sal moído

. Sabão em peda(;o peq.

popular rôlo
, pacot.e
pacote

I
)

OBSERVAÇÃO: i Os preços máximos fixados na ptesente list::!,
não abrangem tôdas as marcas comerciais As casas pal'ticiprmtC)r;
da CADE'P est.ão obrigadas a ter pelo menos unia das rnarcas clêss(�s
nTorllll'os DOT preçns que nkí0 ex(�edam aos fixados.

. �

CUStO
A Soberana
AmUI'O Martins dos Santos
A. M. Prav-res
A ·;to·'io J Dão da Silveira
Bernadi 10 Manoel Nunes
Bar Alam-da
C?�1 Adc.oir
Cnstilho Iv1' I -oel d"s Santos
r -m-rcial Silva Vela.
("<;sio Avila C!,S Santos
Di;r"'8"1:-j"(l, 8, Cia Ltda.
D, Pereira

Empório Mori Ltela.

•

R, Tiradentes - 43 - 45
R. Major Costa - 1.38

"

R. Almirante Lamego - 220
R. José .Jacques - 16
R, Demétrio Ribeiro - 7
,À l?mFda Adolfo Konder,- 3

P,�i·;d..,18 tç, ri'1 !.tch.
-Finmbr- h eh· P ""1 Sandri 'ii
P;..,,_";hi'(>ri.., n' p:í1j=a
Fia-nl-reria S",) João
F"8�C'j<;(,J lG"'nc"tv�s' Filho
r>"nt·rrj'J St ra'i/f"('l Kouíos
P�"n-: if) A. Silva
Tl�, l'ntr'l Vir-ira
J�;-;? Tqn'ilel Coelho
TC Mivn'iara
r ,onS'./;I,'rh Fsn!rdflla
T'tr1cn'i1 C'�"r10�" Knm'llski .

]'If,,"j., Q'l n'ó"i1 P"";es S�rraii'le .

]\1°'Tp!'l"iq ., o dI" Maio
':]\"'o,.�odn<; I>,..inosa (:
Norberto Kuhnen

D r"J17 F "C<I17a - 6q
Mercado Público' - 18
p. p"'crre Schraeder - s/no
R. Cl-rnente Rôvere - ()4.
A'i. Mauro Ramos - 2J.1
Ali. Mouro Rámos - 210
Av. Mauro Ramos - S. Mercado
-Q

P 0.;1. Ri.ttenrOllTt - 113
P. Fali"" S�lvnicit - I O?
P. ArrinrFsti' P"iva - s/n:
'0, .

.,,,'1 L'lW0 Mi.iller - 6

,P.} "11"8 l"mi',h!1 ·r.,ti'·1 - 41
P nWll'j'p Srhl1tel - �4
i';rn,,�.,d() 'O{'hlicn - 27, inip1'no
p. nn<;. Nelson Nunes - 6
p l";<;"im l\r1i"a - 71
Mprr�d� PÍlbli('n - 27
p.' r0. .,�all-,pil:n Mafra - 21
D T.,i,·;:" r ... llqr'h _ s'in

,
p... nll':lrto <;:""nttpl - <;.In. .i

A" 1) in 'R""lÍrn - 191
p r�,,�oJlíp;"n]l.A' 'lfq _ 11.,

,À" 1\,f<11P'0 R amos -,- S. MorÓ.do
_1"-
p r."..,oolheirO]\!f "fra -,- 10
p non<1rWf) - 37
V. V;tnr KOn0p.r ,....,..,. ?Q

í������lk���e�lltf�' '" ..:<f,; i8;I;j:��:
l\;1f",/·�"r1"1.pnh'1f:(\�� .. 26.;[ �
?�. 'P",.;",ill�'" .� ?2.6

'
. "

'p.' 'T'0m,{.:i T ,,<ln da§l$"ntoi -',,:];2
p. l\thiM C(wt" - �4
n n .Tqimp: rilm!lra - 1

"
1) 1\.T�"'>11 D """n� _ o f,".
1t.,f""·�,,r'lGl Plíhlir() _ 10
R. T,,!'ín í'::J1'''81h" - 70
R. ('0"<;01111";"') M::Jfnl - ,"',1
P"'lca Gal. O�nrio - :'i0

Orcr8"i7:;jr;:;"<: V "Of'i�"
n ""a" i'7�.c"íp:s K()eJ,jr"
nrp-!lrj73ri'íP:S Koerich
(I)' - TT"''''h'

�����:i::���� I;l�riI i�;a.
;r[f:n�nrl0 Plno

... ,,,:
..

".-�, -_.

';ií':?itl111n;'<Ol'("i1;nz' .\

, ('I1)pi""? r, <;\lP'1e
.

;,' '

....;,
t --

�Q('ll'1ciinn T 0'n0<; Filho
(' Q�"clri"i Fretes
'T, n01'rrns

.

V'lnrlpj'lpi MR"np:j Am,aro
V-Tqlc1pmQr cip Snu?:a'

, ,J/il�"n (lo j'vfrd,..irns
Zulma Silvei!',! Avila

AGRONÔMICA
Francisco Jovita Vieira
Geraldina Maria da Costa

R. Rui Barbosa - 124
,

R. Alm. Carlos da S. Carneiro -
27.

, Irmnos Domingos Ltda.
José Rosa
Lui7. João da Silva
Maria da C'unha Lishoa

,

Maria Godinho Sinias ' "

1'A'1nop,1 Germano Ferr'eir'a
Mall�el de Souza
Pauli'lo M1hopl Card�so

R. Frei Caneca - 66
.,

R Sprvidão Franzoni - s/no
R. S?í.o Vicente de Paula - 77
F,. ,S?:ío Vicente de Paula - 42
R. Frei Caneca .:_ 1.21
R S?ío Vicente de Paula '- 77
R. S?ío Vicente de Paula - s/no
R Servidão Franzoni JS

,

TRINDADE
..

, ....

Ailta Go'nçalves
Casa Mafra
Célio Meira
Corina Maria Cordeiro

/'
R Lauro Linhares - 250
R. Delminda Silveira - 233
R. Delminda' Silveira - 243
R. Canitão Romualdo de Barros
- 267
R Lauro Linhares - 207
R. Lauro Linhares - 345
R. Lauro Li nh ares' - 71

I
'

Ernesto José Nunes
Narinho Fdi('i�I'10 \

Zil1c1er José da Silva Filho

\ SACO DOS LIMÕES
Irai Cçmto Rosa e Silva
Feliciano Martins Vieira
Malíoel Machtloo
Maria Cal arina Vieira & Cia.

R Manoel G. JSantos - s/no
R. Joã'o Mota Espezim - 525
R. João Mota Esnezi1l1. - 354
R. Custódio F. Vieira - s/n.

/ I

PAN.TAMAL
.
Maria-Gertrudes da Silveira R. r" 'D. Antônio Edú Vieira

s/n.
I

:.. PRAINH�

Alcioneu Francisco Martins
Arnaldo Luz
Célia Nazário
Jairo Luiz Brognolí
Osvaldo Machado
Zilda Espíndola Machado

R. Si! 'a Jardim �. 149
R. S'i.:'l Jl"di'T, � 168
.P. r- ..�

. Jardim "..,:" 192
R. .I' sf l'vf1riél da Luz - 28
R. r 's� Ma-ia da Luz - 36
R. S -vir �.O Furtado - s/n,

. )
A Soberana
.Abelardo Martinho dq Costa

.

Adelaide Maria de Oliveira
Ad+lio David de Mattos
Aleixo Alvesde Souza
Alzerniro Lorêncio Rios
Ascendino Hermenegildo Rosa
Fortinus Ia-ming
C�1ina S. Guolo

P. r�l. P'dr0. D�rnoro - 1.662
P H1T,,1; 'í'- Simas - sln.

.

IR Dr. Fúvi» Adncci - 648
P. S:-:') Jr-sé - 376

'

P. 1'),.. F(,h'io Aducciv=- 412
R. São J0,� -- 426 .

F. (O0!17::) Dutra - 724
P. (','l�t..,s S""8iva-_L 289,
S11!�ar Mercado
R. C�st,·o Alves - 133
R. ;\ -t�··cieta de Barros - 30

Furico Eser
Irmãos Santos & Cia: (Casa do
Ârr(7)

T'��?í()s Vieira Ltda,
Fiqm1weria Adriana
Fi-irnbreri« Catuira Ltda>
Herrneneoildn Fernandes &

. M'l"ja Conrado
Manoel José de Andrade
Mercearia I". Bar Coral

tt'j
.

.

C.9�fa:i�.' .. ",.'

�:�'l\{�r.�eah/�fi·��/ ,;);,;....
,. Nkolau�"Máxir'rioi::sa(aà( "

....,. '.' ..•. ..',.'
,Odandó Graéiosâ ;',...;..;

,..; "'i oúna Ilta de��Ol;za \.�

Ptldaria Kdelícia
.

Paula Becker Grü(iJn'er
Sofia Freit'as Pereira

.

(

Vilson' Valdemiro Rios'

p lV�v <'�1-�'l1'Y1m _ 941
,D l\/f"x <'�h':8mm - 65
i>. rv- Flíh,jn Aducci - (\25

I .

Irmão FI. M�" S�hr8mm - 237
P. '1'l1�in,!mM - 447
P. F�{ine Neves .� 646
R. Sarttos Saraiva � 809

; .

\ , Av. S:mtit, C:q-tarira -f 3'47 ,�,

". ,��o J�1::1�;it- d94 �.;��:
';>:-"J, • Cd. Bf:'o':tl Demoro·;,,.L- Lt7i6
��;R. Jé;5'é d�, SilVa _� 48�2:� ·��;ji:

",.ii:: (/P.]\'f "JX ��hrámm - �l;(584 '1..-::\.
·""'P. ,J0.sé Ô�"dld{) da Sllva -,-: 292
R. S"-tn<; "'lraiva - 1.990 '

P. ("�1 P"rJ.rf)·Demoro - 1 ,529
p.. ]\.1 "nod. de 01iv�ira Ramos

39�
.

Av. S:lnta Catarina � 5]0

Adelaide Oliva da Costa

Argemiro Melo Guimarães
Cedório Manoel dos Santos
Valdir Antônio de Jesus
Zilma Clara de Abreu

R. n",�. CTn Costa :.._ s/no
R. "ih ('l-,prem - 310
R. Pib Cherem - 591 ,

R: Jnaqui." Carneiro - 661
R De .1 Gil Costa - 203

COQUEIROS
.

,

Abelardo Antônio da Costa
Abílio Machado
AuO'usto Estevão da Silva
Célia de Souza Valente
Cesar de Almeida Barreto
Fiambreria e Mercearia Coqueiros
Fiambreria e Mercearia Praimar·
João da Silveira Filho
J. S, Almeida

R. C8:',. Fuclides de Castro .....,_ 7
R. Toão Mpirelles � 1.218
R"r:o do Júlio - s/nn.
R. J::lU Guedes da Fonseca - s/n

, R. Fuc1id'es de Castro - 720,
R. Max de Souza - 893
R. Max de Souza - 1.190
R. Sfío Cristóvão "";,,,170
R '<;: ... ·*'5 Lostada - 325

,
,

CAMPINAS
Orlando Elpo Av. Presidente Kennedy - 83

COSTEIRA DO PI !
'f\� .. t �I�É.

Nadir João Dutrá
Tercília Ana Bernardo

RIBEIRÃO DA lIillU\.

Vva. Norberto E. da Silva & Cia.
Ltda.

'.' \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cirne ' Lhua" assina hoje' ,Grn� e Dib
1

•

,

•

'A .' ,', G' A
' pediram

�onvenlo cpm O overno exoneração
,

.

O Ministre Luiz Fernando ,;.:le,
Cirne Lima, da Agricultura, che

g0U ontem às 19h53m, a Florianó
,

polis,.. viajando em avião especial
da FAB, sendo recebido no Aerc-

l\l PJlrto' Hercílío Luz pelo Governa
dor Ivo'· Silveira, autoridades civis
e militares do Estado e' por gran-.
de número de erripresáríos. ,O 'Mi.::'
nist:r(') assinará hoje o convênlo"
para .a implantação de- um Proje
to' de Frutícultura de Clima Tem

perado, depois de debater às 9 h::J-'

ra� no Conselho Estadual de Agl";;
cultura a política .agrérfa de' $a�l;
ta� Catarina.

ger, o' relacionamento existente en

tre o 'poder público federal e o es·

tadual:
_ Aqui estamos -'-. prosseguiu'

- para assinar um convênio que
terá como agente fínancíader o

Banco do Brasil, para a' implanta,
ção do Projeto de Fruticultura elo
Clima Temperado. Acreditamos

que" êste seja um projeto estupen
do que trará magníficos resulta

do� para a economia de Santa Ga"
tarína.. --;

, .

f,�l�ndo, à imprensa. -o MiI1is;,;oC
Cirne Lima 'asseverou que "Santa j
'Câtari.na" já deu vivas' demonstra
ções de que pode fazer no setor

agrícola, nêssés' oito meses' de do
vêrno do Presidente Médlci".

O Ministro,Cirne Lima debaterá.
hoje às 9 horas, no .Conselho ES�',a

dual de Agricultura' a problema
tíca agrária catarínense, Durante �l

reunião o Secretário, Glauco' Olin
ger fará uma exposição dos

problemas da agro-pecuária de

'Santa Catarina, revelando o ponto
de-vista catarinense em 'relação à

política agrícola que o Govêrno
.federal executa no Estado. Às 11
horas assinará o convênio do Pro

jeto de Fruticultura no Palácio do
"

Govêrno. As 12 horas almoçará no

Palácio da Agronômica e após o

almôço visitará as instalações da
IAcaresc e Cetre, seguindo para ()

Rio -as 16 horas.

_ Acredito que o Estado de
Santa Catarina está situado entre
os que melhor orientam o entro

samento entre as atividades admi

nistrativas federal e estadual. Des

f.TUto, agora de excelente oportuni
dade de aperfeiçoar, com a colabo

'i'aç:�q_- do Secretário' Glauco: Olín-

�
1 .'

,',,-3'

1969 loram aprovadas'
O Tribunal d� Contas 'cto Esta

'do : ll-provou por unanimidade

t�i(çte de- o�tem - �s:.c
vt;tlO 'referentes '�'M.

'1�, em reunião que contou '1

,a pI-es6n:ca do Sec;'etá�ib'�dà�Fã�êi��"':-"�'�fánl mà"is 'óu menos estávéis,' orh'
.. �I ,i"", ,

.r. �, �_
�

", '� •

�. da ",e do_ COl]taq.or Geral do' Esta· nilação. às Receitas Correntes, em

',do._ A rn��éria f(l.freiatada pelo bôra hajam subido em -40%, 'io'
Gonselh'eiro Lecian Slovinski, in 1968 para 1969, 'mercê da atuallzil'
.,,;o �, \

.9-.iCado por sorteio, que ,eIP seu pa· ção geral, dos "salários dos seI":i

"'rece{,aIirmbu que,.-':do exame: das dores públicos. 'Fioou demonstra-
*,. 1" ".", ,

cpeç",s apreSeI?-t.adas não emer:gem' do pelas contas ap'resentadas que

irregúlaridactes,' �busos ou' ilega- o ,Govêrno, afora as despesas de

.lidades·. ,que comprometam a o_lia administração, deu ênfase éspeclal
>'Exatidão, 'consoan�e 'e�austi�amen- aos segúintes setôres, < haja' visto
t�', ctemonsttago pelos ,órgãos ins·' os dispêndios havidos: educação
Irutivos"'.

"

',:' ,.'
'

(23/,64%); assistência e previdência
."Os ,99nseIheiro� foram, unâl1Íl�tlS, (8,86%); transpOl:tes (8,86%); sal:-

em recoríhecú' o acêrto 'das cont�;s de (4,45%); agropecuária (2,49%)
I" '1'''''' "

"

",k'lo Governador Ivo .Silveira,
"

·que e industria (2,91Yo). A Diretorla do

.receb?�· lurta.:série de elbgios" ;lp,eI'ci. Fiscalização Financeira, no relat6·
, 111anei{:a caneta c-Olh, que vem 'pau- rio da matéria, ressalta "o zêlo da

,

findo· sua atuação na Chefia 'do Contadoria Geral do Estado qUé',

E;x:ecutivo tcatarinense". _

em esf6rço louvável e bem dÜ'l·

De outra parte, ào examinà·r o 'gido, conseguiu demonstrar nJ.s

doclJmento encaminhado pelo Go· contas da gestão anual de 19fi9,
v'eámdor Ivo Silveira, a Diretoria que rea1mente se vai, aparelhando

,de Fiscalizacã0 Financeira. ,do Tri de modo adequado e suficiente pa-
I:í'�rial ,de Co�tas constatoti "que '"as ra a ,realização da importante ta·

cOfltas
. apresentadas refletem D refa de contrôle interno, sôbre o

exatidão da gestão orçamentária, qual se el}ercita o contrôle exter-

tmariceira e patrimonial de exer· rio dêste Tribunal como órgão au

CIClO de, HI69'? Verificou ainda que xüiar do Poder Legislativo."

PaI,omares Produções Cinematográficas nec�ssiril1n de 80, figuran
I: tes, de ambos os sexos, para as tomadas de cenas do filme Prata Pa

I 10mares. Os 'candidatos devem entrev,ist"u-se com AlIa Mal'ia,:no Tea-

'I ti'o Alvaro de Carvalho" horário comercial..
' ,

"

-

'

.�
, '

'�'��������������������������������!��1'iJ'-��--

'}- ',' Ell1pl\ê�a publicitária, em fase 'de expansão, precisa de

para o cargo de
funcionária

CAIX,! EXECUTIVO
, '

Idade entre 21 e 30 anos. Boa datilógrafa, com -noções de contabili-
dade e disponibilid�de de tempo integtal. Curso secundúrío comple':
to, Excel'tnte ambiente de. trabalho, cam ordenado compa4jí'Vy[ e

póssibilidade de boas pl�omoções na emprêsa. Apresentar-se sábado,
,dia 18, f-s 9 horas, 1\0 Ed. Florêncio Costa, 120 andar, conjunto II1201.

,

1_ tA

O Governador Ivo Silveira as-
i

sinou ato na tarde de ontem exo

nerando à pedido o Sr, Dib C11e:

rem da- Secretaria da Casa Civil.
devendo hoje ser escolhido o seu
substituto: Também ontem aChe·
fe do Gov$rno, dispensou o Sr

Francisco Grillo da direção do
Banco Regioúal de Desenvolvimen
to do. Extremo' �ul, indicando pa
-rá substituí-lo o professor Ari 'Cari
guçu de Mesquita.

Os' Srs. Francisco Grillo e Dib
Cherem deixaram seus cargos em

obediências à legislação eleitoral,
tendo em vista' que são aspíran
tes à Câmara dos Deputados.

'te peüe hoje
intervenção
em municípiO

O Presidente do Tribunal de

Contas do Estado, Conselheiro Nel
son Abreu, informou que dos oito

municípíos objetos de decisão da

quela Côrte de solicitar ínterven

ção pela não .entrega dos balan.
ços 'de 1969, seté já regúlarízaram
a' situação. Em vista :dissQ'- acres

centou � à deéisãó poderá s�r 'pi'e.
judicada, se assim e�ténderem os

relatores da.' matéria.

Apenas' o município de ·Romelân·
dia ainda não encaminhou ao Tri·

bunal ,de Contas seu' 'balanço 'de

1969, devendo hoje ser elJltregue ão

Governador o pediliio 'd'e interven

ção, s�gundo estábelece a Consti

tuição 'do Estado.
,

Ipesc 'paga
pensõês '

cOffilaumento
As' pensões conceçlidas pelo Ins

tituto ue Previdência do Estado
aos beneficiários de servidorés fa

leci(j6s s�rão pagas a partir, da
próxima segunda·feira com os ,reb,

justes 'estabelecidos na lei que
concédeu alimento de vencimento';

ao, fundonalismo catarinense. A

informação foi prestada por fonte

do Ipesc, acrescentando que, de
acôrdo ,'com o nôvo' reajuste, vá
rias pensões sofrerão, áumento df!
até 100:1%, sendo recalculadas com (

base nos novos salários de contri

buição- dos co-respectivos servido-
res em atividade. t

A fim de que essas pensões co

mecem a ser pagas ti partir do,dia._
20, o presidente do Ipesc está cim
vocando :os pensionistas a campa·

'

recerem ,na sede da autarquia, pa
ra prestarem �sclareciment6s �e
seus interêsses.

Le:vantamenlo
/ , ,

O Ipesc' iniciou ontern em todo

o Estado o levantamento estatísti·

co de seús" associados, tendo en

'vista a aplicação imediata da nú

'vá. es.trutura da Autarquia.
" Nos municípios do interior êsse,
'levantarltento será feito com a Cf;'

.I ,

( laboração das co�etorias estadua;s,
énquaflto que a 'Capital vem sen·

do executado por equipes eSPllcial·
mente organizadas.
Fonte do Ipesc informou que 45

,mil formulários foram distribuí.

dos, devendo os dados ser compu
tados dentro de aproximadamente
30 d�as, para posterior remessa ao

professor Rio Nogueira, que p�o,
cederá o levantamento atuarinl.,
conforme convêruo recentement2
firmado.

(.'

"

NORTEtDOJSIADO AGRADECE AO GOVERNO
O Governador Ivo �ilveira/ rece- )

beu ontem em audiência especial
uma comissão do 'Norte do Es.t'a·
do; ·é9rnposta 'por 32 pessoas ine-:;.),

_ grantes da Fundação Intermunici-
�. '

paI". pàra o' Desenvolvimento de

Santa Catarina, entidade que ·'COIl·

grega 17 municípios daquela re-
.,

,

A, comissão agradeceu ao Gover
: nadar as óbras' realizadas � peja
:
atllal dadn:Íinist'J:�.çã6 no Nprte'�á·

: tarinense.: '7ntregqndtJ?lhe um ,rô- ,

: êumentd' rio qual ia?, ref!(rência � ).:
"Pllcial "às homologações, de con'
I I Y '\ ' \

tràtos ,.e concorrências às �.ob�as
rodovjárias estaduais" entre a,�
". .�

-

I >\ \.

quais, está a SC·36, rodovia· que 11-

gà: 'Co'rup'á a São, 'Bento 'do Sul,
ao'rangendo também Jaraguá

.

do

Sul e' cuja coU:clusão �eputa:mos ds,

impor�ância':.

',\
·1

Imobiliária
A Imobiliáriq' f\. Genzaga fêz ell

trega, ontem, à Capital, de" sna

mais rec�ntç' ineorporação, o' Sola,r
do .Flamboyant, simbQlicament�
passado às mãos da comunidad.e

pelo sr. Admar Gonzaga" através
do Sr. Ari Oliveira, Prefeito Muni·

\ ,c'ipal de Florian?polis;

Por volta das, '17h30m qs dire-
t nres da 'emprêsa recepcionaram a

diversas autoridad'es, convida,dos
especiais e jornalistas. Ó padre
Artbur, Reitor do Colégio Catai';'

nense, proce,?,eu' à _bénção da:,\ 11,0',
vas "'instalaçõe.,: da In�obihária, à
rua Esteves Junior, onde' :foram

insta'lados à Departament'ó'''d� En
)

genl1aria' e ArqiUJ;etura;' a' 'Cehtral
de Coritabilidftd�. e a dlreção eXJ-'

cutiva ,da :firma, 'coordenando' pa l-
..,.... ). "

te 'dos', serviços admínistràtivo.s.
,Em seguida, (:> s'r. Armando' Luiz

Gonzaga, diretor executivo, da .1\,'
'Gonzaga, fê�,' lima pequena Êixpo
sição a' respeito do Rolar do FIam·

boyant. R.eafirmou 'os propó'sit,ü,c3
de

.

çonfüinçà da emprêsa. qLie c1i·

rige 'nos destinos de Florianópolis,,'
prõmeten.do qúe fará ainda muU:J

,/""" ,�
, '\

mai's no sentido - qa implantaçáo
definithla 'da ,indús�ria da c�nstru-,
çãq ,_civil, na ,Ilha, de Santa Catal'i·

"na. Logo após, fazendo uso dá pa..

lavra, o Prefeito Ari ,Oliveira afiro
mau que' também a Municipalic.1a
de, durante a 'sua gestãõ, estará lu

tando pela construção de um!). no·
va capital da mesma forma que �i

Imobiliária A. Gonzaga vem fa:>;en

do ao iongo dos, seus 10 anos dei
atividades. I
O, sr, Adtnar Gonzaga, direto'

,presidenté da emprêsa, foi o últi·

mo dos oradores. Mô�trou �os· pre·
Sentes alguns cios detalhes do pro

'.

, ,

Em outro ponto. o documento as.
sinala .que às rodo: ias SC-21 e

SC·36 se -constítuem '''nu,m' relo

vante marco de desenvolvímento >

do Vale do Itapocu, constituído

pelos municípios ,de Corupá, .:;a·

.raguá do Sul, Sóhroeder, Guara- i

mirim ,e Massaranduba.: e" propor
,

cipnando ainda o escoamento da

produção agropastoríl 'é. in'dl,lstrial
de Pomerode".

' C"� .;"",
.

O do�um�ntQ' OJ;l�fl entregue ao
GO;Jérnador ,Ivo' Sil', eúa' pdl� CO:
ni!ssão do Nort� i di "�stiÍdó I 'fina,
liza, afirmando;' :'. "1, Aternarido a

Vossa "'Excelência; - ii - nl'áxiiria 'COI1'

sideJ�çãó e reconh, :;irrten,t9 pelo
'emp(mho que �ein lem(:m'strancto
para com o progr,el1w de nossa ,e·

gião, 'onde, se visuaiJ.za, anres d/
tudo, a projeção do 'ElStádo" cl.�

. - , .

\
'

Santa CatariIlaJ no �c';�lcê1:to,·Glesen·'
volvimentista\ nacional, 'fazemos do

presente ímpçrtante , objeto cOIÍlU'

nícàtivo de.'aplauso e incentivo à'_;
magníficas realízaçóes, de y-OSS<:I
E*celênoiá, que marcarão, no te: i;·

pó e, no 'esp�ço, a inspiradora pas

,sagenr .que deixará in0.elével mar>
. .. , \

ca 'na- condução governamental ca-

tarinense.' Est�nios .certos de que
.0 seu valoroso "empenhó será P,<�

ra'9 porvir,,: às próximas gerações
de _' gov;erna,ntes do nosso Estado,'
urn 'slmpolo de mcdêlo e íntegrf
@cle; .;oride', possa espelhar-se cor,l'
ó;gúlh'O- nós 'empreendimentos' d0;;'·
"te

"

g�n�rb' :q�e vem realizando 8'l1

Sànt$, '<:ata�inaj'.
Além' das 32 personalidades �la

R,egião. Norte, estiveram presente"
.

à audiência o presidente da As

�embhÚá; deputado Pedro Colin, J
-' ".. , )'
líder' da. Oposiç�9" qep1:j.tadQ Peclr')

I�o Campos,.� ó deputado 'Adema:'
Garcia. •

.l

•

, >:.":--;1'

Cidade g'anba-nô'vü edrlítl
,GoRlaga iii

"',
......

• r

jeto do Solar do Flamb«;lylÍnt. Es·

élareceu 'que 0 �difíció foi' pláD"::·
jado em função das exigências das

comprad0res de imóveis de Floria·

nópoIls. R�ssaltou algumas das

particularidades Ínéditas do pro·

jeto residencial e' o esmerado acr-/
bamento arquitetônico, �laborallo
pelo engenheiro David da Luz For;:·
eLes e pelo arquítet'G Wilson 0'1

Cun)la( �ilveira, \ ambos do Depar·
tamento' de Engenharia e Arquite·
tura' da Emprêsa.

I '

Depois; de realizado o 'iançalUE'J')·�
to;, durante o coquetel' s,ervido aos
l' '-'I

'presente?, .9 sr. Admar uonzaga
foi l1omet1ªgeado ,pela equ'ipe tJe

_funcionários, 'da erriprêsa que' flin
d01� e dfrige, Foi descérrada UQa

mont,�g-EJ:n foto�ráfi�a, a quàJ ex

,põe, em· primeiTo plano, a sua fu

tografia sôbre, o conj:urÍtó' de to
dos os edifícios, já c:JrÍstruídos pc!
la' Imobiliária, A. GG'lzaga e� Flo-

.

rignóp0lis,

() departa,mento 63 vendas ini
-

cia hoje as suas aê.v-idades, colo-,

canàb no' me'i'cado '�nobiliário a�;
" unidades do Solar' do Fla�boy'ànt.

De acôrdb- com pe!. \lisas realiza-
I,

das anteriormente, f. -ande núme"o
-::ie . apàrtamentos di ":�rã ser v')r:

dido no interior qo ';.;tado, 'l)finci·
palmcnte para ,fam. ias CUjos fi
lhos estudam na U, S.C.
A construção do � >lar do ,Fla,m.

boyant será iniciac' dentro" (lo;:;
próximos dias, sob respónsabiW
dacle, da própria J 'Jbiliifria .�

l'rnilzágfl 'que,' dentr 'do seu sis·_
tema de unificação :ie atividade,.;,
Guida da ,�lab9ração ,<) projeto, d.:·l

'incorporação do co, domínIo, da'5

�vendas e da constru" ia.

"I
.
f

qu
ou

O ':edif.íci� será construído ·l?J �

" pro'li:imiqades' da Baia N0lte, Cn",1

duas frentes, uma para -d, rua E�
. teves. Junior e outra para a'_ave·
'nida ,O�hon Gama D'Eça, O pró
jeto prevê uma edificação de 12

andares, construida -...s6bre pilotj-;,
localizada no cent'fo do' ter-l'eno

o que pe�mitirá' ajardinamentp ;m'
51mbas as frentes.'.

-

, Segundo- 'declarações do enge·
nheiro

. Dàvid- da Luz Fontes, a

'maiória ç.a populaçã,o de Florianr\
,

polis já demonstra uma forte -tC'fl·

dê;cia p�ia a fixação de res4d''-\n-

'da, em edifícios de apartamento.:;.
Tais e�ifícios,. portanto, ,]a n;n

'são, mais privilégio de uma mil·1(í.
ria de maior poder aquisitivo. 'ES3fl
mil,)oria, então, começou a exigi"'
apartamentos' requintados, de aca·

bamento luxuoso" E, Jo�o :em f'€

gui�Ja, a .chamada classí) m,i�i i�
.

passou a fazer a'3 mesmas exi\\',n·
cias. E em funço.o dessas exigEm
cias foi planejado o Solar :]"

Fll:mlboyant.

Iritmduzinc10 um8 sene d�; 11p

talhes ineditos no 'mergado inF"
biliário da' Capital, ' o' Sola;r 'do

Fla,:qtboyant é. o, pr-im�irà edifí!,�;O
de 'Florianópolis com três 'elev(2.
i d'ore�, dois socüüs e u� de sc;"

,

'
,

; ,

.

.

' ! �

,�viço. Te� aí,1enas dOlS apartamen'
tos' em cada bloco.) ambo� de fr�J1'
,te, ,e plapejados em funfJ8.0 rl<J
mais' absoluto" . racionamoI')to

.

d'�

espaço.- e do f!Jelhor a]ilróvei.�a·
menta _possível das á.reas úteis

COffi dois tipos de apartamento, �.r>
't�ês e de quatro dOrll'litórios.· o

projeto criou' ambientes residel'·.
,

'

ci�is ,d� é'xtremo' bom gôsto' e no·

, bi;,eza,.

,

�r
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