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FRENTE FRIA: Negativo; P,<,ESSAl) lu:MOS1"ERIC!\
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,
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SINTESE
.MAFRA

.Já foi estabelecido o" trMe· ,

go feJ'roviário na linha Ma·

fra-Engênlwiro Ule;; -CuÍ'itJt<a,
- intcl'tonlpida dias atrás, ra

c; a quéda de uma ponte na

localidade de "Passa Dois",
,

----,-,-_
--------

PAPANDUVA

Jt
,

"

A ,Munipipalidade I ele Pa

panduva- que reivindicou
uma agência, do Bmco do
EstC{d,o de Santa C�'. .arína, ao

que tudo indica; ter tará ago
) �

" r f

ra, uma sub-agência do Ban- "

CO do Brasil, jushfl�ando, cs
-

:
- ta' reivindicação pr ra poder
atender mais faciLnente a,

Carteira de Crédito ÁgricolB -:

estímdo no centm de Itaíópo
Parhguaçt:, Monte Cas-

�-----:::-l----

,} CORUPÁ
"

.Dados p'\·ocedcntp., ao Cú

rupá, 'illdic;m que nos últi

\! mos:' 111 meses, cêr- a de 100

�grjcultor�s, receberam m�i�
de, 80 mil cruzeíros 'd,e fi·

riancíamentos, atr.wés do,

Creditu Rural Edu ativo,' J',�-. "

sultado da
-

concessãu, a fer�i-!
lização de cêrca de ,50 hecta

'res 'de terra, cuÍti�ad.a com

bi:tl1al1�, Essa cIlI:mra, �,('.

gun:11o' ,fonte da l\\CARESC,
\
t

.. 1 t"'apresen a a prmCl'va'l a, 1V)'

dade �conômica d� COnlpã,

a}lreSe��{lndo como f'atôres

lnilita"ües' ao Seu desenvol.

vimento, 'a
\

ocorrência,
-

df"

pragals e doenças, o us'o '(le

vlJól'iedaÔe 'pouco
-

p'odntiva'-:;
e a baixa fertilidade do so

lp: '

Es�ado, SOube' a l'tno.rtagE:n{,
que' vereadores paulista a

plaudiram a idéia smgic1:\
em Blumonau,: ou ,mais pl'e
('j'�am€nte de p�,rte do V'?n�,�

, gor, Luiz -'\lÍ.tem,�o f, )8res. pa
1'a a l'ea'U�a'c�o do erycont,;,o,
pecHbcto inr;]t1<:iv�. li6enr:a pa,
ra copif-l-la, a JiP1 ('lfl pronh:"

. ')'; ,

ver também em' S10 Pa'tJlf)

1'1111 f;'�IWf)n,tro "de vere<ldrJl"�'S
\ ," ,

paulistas.;' ,

., ,

.,

,'�, li; �o,' �Alar no TO F.nc0�'
tro Catarinên"e de Verea'rlo
res, informamos que orÚ:�:il
'fl noite ,após a seSSRO',.' '&(
Câmara, os' e::lis reuniram-"e

,

em out'ra, deYJfndfmria, c1'wn
do foram tratados de assl'n
to!';; ,rolacionados com o' p.�n
clnve.

",

PORTO UNIÃO

o (h'o :lVT:'iriQ GonCl"f!lI Co:,;
ta é o l1í)Vf) 1'l'''';d()n1p rll)

Rota!'v Cht1lP de Pôl'to Unno,
tPlldn ass1nni ,;" o eal'lro lia

úlHm,l SPJ11;ll1a pTll "f.''''',;f'
(", f iv;t J'('a,h'l:ulil 111 Circulo
l.\oJJlitl1l': n dr. .ToSt � de Oli,
veira t",nflll "1r,sse no cargo
de 10, Secretário.

, ,

-----------

-,---

ElHPRÊSI\ V,DI' 'ÔRA
O ESTADO L', DA.

-----:------,--
,

I

•

\dlllinistra,çíio. Re;lação e

d)ficíllall: 'Rua O nselheif'Ol
, "'i;lfra, lhll -- Cah.,! PI)"ta,1.

i 1H -, Fonp :::O�� - Florianó,
'IflHs "- Santa c; '3'·jna.
DTRP.TfJR: .Jos'_; ]\'�atusal�nl
�41melli. / "l1'T'E, HN'i'EN·
in;:N'T'E: lVlilr'cílin i\'lf'dei:-os
F<'llhfl I 'EDT'I'OR: T lIiz Hpn.

!ii!)"" 1'ancrc(lo / GERF.N.
� TE: Osmar .!\·,t;(."!l 'Y;chlintf.
'vdn I �UR·(;ETI'E� 'rr.:: f)iv;
Úo 1\'Tariot / ftf7:D l'l'f)�E":
i,érl:'io C:'ISÜ' """11":" A,.,ti)n;n
RflWal�kj Sohrinlw �prl!.h

I
,
t.Onf'"'' R�111 r"lrla', Filb<" P

pp!frn P"ulfl M;wh'HifJ - RE,
P()1lTF.;R�S: Ro,lol\' I 1';,lr1'<1.I'-

•

r1" S;pl]jvan e Wil"n., JAl-tórln.
rle i\'lf' ...lf'il·O� _ �F?V;F.qE�\f�
'f'4.NTRs;' frio .1� �Cln .. iro -

OR - ;\ ;,;; l:1�a Tt,à", -

I\"enirla B"ira-lVJ'I,!' 1-íl - 11"
Ano 'al' ,"ã" "',,!lo - " R T 'I-
r'a T ,+-1:1 - ll'lll ,';<nria. tlll7
- P'\rt'l I-\'e';'"p - 1'- "",.:1
P"'Olia!!'a'1rlp P"nl'f'�p,"h"iipo"
, 'rl� R, 'I ('')''one] Vicen·

,
,

8 páginas
/

c-s 0,20
(

revista
'/

\, ....." .

a' .norma I,zaçao
.

I n

\ ,
declarou

acreditar firmemente 'no dosenvol

vímcnto .da 'a;,;,icllitura cataríner

.
se, graças

-

aos e,s�'orç'rlS que c= ,-; o

sendo desencadeados pelos Go.'0;,
nos do Estado, e da União: 'O M',

mstro da Agricultura retornou ,)[1

tem à tr:rd" à Guanabara:. aV,3

ser homcn,age:ól--:io com um almôc; 1
na �\gronômica (l�ltlma paglna):

.' Gadastazu
...
'(_

,'-:{(1l1'111' L\ CO"l ,Q Deputa:'o H,(rl'
oon par:heco v11liÇls pa,üblemus L};

.íhi:mL\.' entIe ,US qu,lis a qu"sLío
,surgida \0)111 vários Estull,o:o na h�

,

,

,�icr.: f:UO dos candidatos ao Senu, '

elo,
.

O clitél'io a ser seguido nris

Port,a-V0Z .da' Erúba!xada (10)3 És
tados Ul'lldos in�orn10u, quP fJ 'l'êi)

Pil::';. p; opôs an! 1:;' a::ll ,a r'a1Jçrt,',
r.a ,das' m'gocIácôes sôbre o cc'

tíie::-clo de ?tccld;JS de alg�df.to ,"ri

�re 6s C:OlS p::\Jses, em vata 111<1,'

'vOJ,rvcn:ente: às auto'ndqdes, ,bnfsi
loiras. A perspectiva dessa r2abe,'

tÍl:;:a inte ressa partlCular�11ente ::1

8a,\,a Cat�rina, ,-onde SE situa:ll

<'lglllllas elas YllRI� impoé tantes li'.

5\2sLllas têxLt'is do Pms, pode�l,.!"
revIgorar o esCôr..ço que poncl8r . .i

vel, parcola da Il1IClativa privaJl
eÜi3du�l ,velll f8Zel)GO cm ·busca clC

nle] cf'do e.<'�terno

Estados com vários c8ilclidatns

alérn elos atuais' Senadores, c('le

pleiteam 'a reeleição, será, ó 'de.; "'.'
,J:cionar dois candidátos titula�e_;
e mais, outros dOlS. Os quatro no

.

l11es serãq sub:netidos à apr'eC!rl',
ção (los conven�iomüs' do cada 1);

retorio ,Reg�onaL
.

I,

2G de

de de

determi,

,

...../._'--+----

"

,

O sr, Rondon: Pachéco, -Presiden-
le j'laClOllal da Arena e -íuturo r;('\
vornador ele l\�in8.t_, Gerais,' d':('�(�
t cu que tudo leva a crer que bre

verrente o País retornara à 11"':'

malidade constitucional. Segundo
o President e da AI ena, a camca-"

nha Eleitoral .descnvolve se nor-
\

malmente, acrescenÍ;m1do que, ne: 11
mesmo o MDE .teve, até agora,

motivos de queixa.
As eleições, .. portanto" no ente-i

acr do sr, Rondon Pacheco, 51;

uma poça chave para se aflcançHT
a pleniude ''Oemoc:':ítlca A Arena

reiterou êle, tará a campanha ,�',1

alto' nível, procurando transformar

em, votos os êXItOS,' já, �btid'os ,)(�,
:aiOhevol}H;ào, lJUI1\;lpaÍl'llcnt'e ",,,\1 ,,;

',dores da Eccno rua e elas; FJl1w,
'a', das Co:nu"lc[J('ÕC'_'; do'; T"'Civ-

porLE's; ela Energia Elétrica�' etc, ,

Úl'::'!:Ie L) sr.' l"'�unuon l_)�Ch{�CO, l;>Ç)I'
.iutro lado, ,que não concorda com

,1 pr evi ão de alguns observadores
polítlcos, segundo as qUaIS a :

próximas €lelçÕes lião acarreta

riam uma renovacão nos:,quad�'('_.;
ela repre: entação parlamení c�

,

príncipalm rnte na Câmara Ck3

Deputados. O caminho para. à r:>,

novação, acrescentou o' Presidre
te ca Arena. 101 .abcrto 'pela pr-i
pria legíslacão eleitoral

,

/

elo vem no' dia
ta Calali�a

, . - , ,"
,

, '

9 Mirtistro. do Fazenda, estará
,I;

• clLP, 24" em J'ojn'�iÜe, a' Iim de' !n�{ll_'
«ürar a !,:r;va .sede 'd; Assocíacáo
r::,omerc'ial e IndustrIal-:lo'Murricí
pio e prorérír palestra às classes

p -( 'd\_:'to: as '" caL3'-lnen�':es Fonte 111
P<:)l::'tfo elo Govêrrio ioformou <;lU'!
nÍnda 1130 est'á� CCnfll'nlach� 8 VII)

c;a c)o NIimstro Dellill1 Fe"o a F''-,

l'iantípolis, o que '.'deverá se
-

•

''\ co'.,
, "

no mesmo, dia

A ché'.!ad� ,tjo Ministro a Jnn'"
ví lle e"Ú ,p'c'eyi';ta: ',pfn'a ,

as' 1 o )y�,

r2S, desembarcando
-

rio' afropo:',')
:io: C\1h�tã8 Ln�o �'p(js, P,-9C("(\('
rá q' inàll�tFação, da �ecle 'da' Aci],
(Onr1r ta:;11,énl �n]li ;'8 'aos Dj',)dll""
res ·dO..;Est8(1() 'À� llhJi-)�11 ��j'á l'u

1\nróa�8(.ldo eom "111 ('()(J\!E'lt'l e
"

\'
� i

.

em seg\lida' VIsitará ,a VI Famos".

o pl'lIres�i)r N. DU1lty e.�l;l 'C'In I�l'!l"i<q)\'''},fh!' "i:! :�",lvik tia J;Jlj>;�:
onde fHolel

-

pJlestras. (f':rgulil 'i), .

0",,/

'-------,

I
- __ , ._ .. _..--_'_:.___,_

II o Df l
odolfo Sullivan

Rodolfo Sullivan Jirtha 24 anos e erfl repórter.
Apai.xonado da ,profíssão, sempre '�editou 8' ela o seu

empenho e o seu ta!en�o. .Na imprensá ae San,a tala�'
'rina 'linha o nome firmado como unt dos pl',o[�sion,t\i�
Mais c01!lpelen2es e dinâmicos. On__iem, na re�ação, ,

nijo se ouviu o hater das teclas ,de sua máquina' e SÔ� '" I�
bre sua mesa nad1a havi;l, s.enãl.1 o shênGio. Seu 'desa�
p:8r'ecjment(� cons'fernolt ]uolunditmenle DS seus colegas
dr ;;mprensa �, a.lorlos aquêles que com êle mantinham

relâções. Todos juntos, e as ,suas- alunas do IEE � on�

Ide Rodolfo Sullivan lecionava História - a,companhu�
r�m·nD oniem lUm�. adeus de :d�r e de saudade. (ÚHinlil

página e 4i\: EdHorial e rrivial Variado).
--------·T---'-:-

,---
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-'iiaiuuaza :�4 arma

Música· P:Jpôlàr
A�(gH',to Bn�l,i:lcr -

'

,'f)" Iji\,;" se nl'� absoluto sU('C<:�,d' a teráçcrada do, pianista �rrcyt
q' '1(-'1', ,n\ 5;1(' l?an�o o Teatro Municipal estêve Iótado d�{r'ill1te .as três

,:::'M ,>-. 0,\:, ílj118<:;er.l;l('flO Anteontem' fOl':) show de déspedida e, durante
, ,;;', ]1,;,; a', c meia E�'rol Óarner derramoutôda -a sua' categoria no teclado,

'-'1�[' � "ci' ;,i)':'�n� diziam P3�, ter .adjetívos : 'pafa- ext,er�oÍ'iza tudo, qu�

'-'3viaHl e:-,ntac1o A sua técnica é ímpressíonanté.: apesar' de mio conhecer

urna Dota sequer,

--,-
- -

-,-
-

--'.- ,
,

,

() <l1rnlCl?ndo,ie\ol1l 'E "J:ôl narn"j' - rcn.to "-,1;\ qll.8"i''-lC nunca estudou

pi�n;-;'neJ� ;'hr inrlr- de "'ú',i�:t T(Y'l1 sln;1JJes1llen'ç'.dp·(J\J:V'ldn',� t.,,:o

s,'rY"�eJl()lclr, as ;Jl�lr'ias ele iodo o munrln, com o S61:1 clOrllíniõ i'übi'e n

recía+o .

.» t -

"
"

G:Fn -

r fêz c1:cclaJ'flções aos jornalts tas que o pnocurarâm e' a um dê)é'� I "

�

disse :
, �

"

"

- O nnt i�o jazz está renR�;reJy:1o nos' ,�str.c1os T:l1iélqs, ·p:rr,q.l1e o moderno
,

'
y � I '.', J I ,�, "

ql'íz ('arre1' t.n.r.to, e acnbou '8aincl,o no milr Eu l111liça aph!ndi, a toe�l'

PJ"ne lO!'! vidn Sou 0, (mic 1 nn' ramilia �Uf; nfib. ent,cncte' na(l� 'CTe. iTl'I':<:;ir:a'>
Dono (le, um nstiln l'ido 1;'011 cOlpo pi:;tbi�ta' e CU11t0:r, Erroll j:_i ve!,ld 1;11

- ,I ,- .. � "

eil�;,<,f' !5 l";lhií(l<' de d�tco� 8 esUí' rómtanten1Entc' vj'ájéllT.dll"· Em' ,>uas, e111,�,e

�isl;s mm n unprerisa '.,êl� frspcínjeu a tô(ia� 'ás p,�i:gÜntas com' bá:rn

hum()r Siilye a sua casi êle declarou i�
'. • " •

,:
. �

,,:;--' E ,1 posso dIzer que moro debaixo do çh:l!��u. :Ma�, cOmo eu liXai'

uw clI.aneu, 'ando jeh.aix;h do meu ca1gelfJ', 'mesmo"." ": ','
��

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

F>:p]irotl ent'e JY\uitas_ gprgalhad-as: que é. Un,l, nôm'��e: pois contin}:!R
f.oH:iro, em])ora sempre' w��],wardo-'mulher" --Mas ain:da:'nilo encól'ltr�)u
lJell}:mt)la qlle o:õste de' jaz� à�;,:H horas 'de todos· Q$,:ç:ú�'i<" ,

'

I'
f 'I

r t "t • �, t' " ./' ( ) 1
,

�""(11 é filho' dj<i' um .t1'OJ1�.ronista., GomenolF a, ,'ie' ''l;1tere<:Qa;· por m�ISlr 1

r,oe 7 anos Eob"ett'do PorQue as suas _3 i.:-mlls e "el\s ,2 ir�115.li)s. 'to<tlos m9J"

vel110'-' do 'que rle ..
e�"\'1'.l:l';:lIl1 n�ll'iii .. �>.t.) t�c:wa�n !oL"\ssic'1�- ao r�i:lno ,.''':8'\.1''

-'- di? rI: - "cm vez ele estuciar': p"eú)'da ,jOt�ar bola. n1ai>' ap�endi a rep�()
d1ízir no piano os sons q'ue ouvia no rá,:l!o" "As�im";- asse�ura êle -'

íO'l"Oil FC O piaf!ic;l a. qne não �ahe toc;àr, )Jiann. p n!'íq. lê urna �ota de

pJL;;:ic:�, mAS vive inteiramente d�c\icado ao jazz n�oc1e'l:nó"
Declarou,' ainda, ,que o' jazz, no estílo ant��o" desde Cpl,� p(lrt�� à-,L�u�"

Arn;lS�l'Ong e· Occ:!r �etcrson Ejstá. ,voltando ao scu lu9ar nos. Estado,

Unidos é, de certa, ,for!na', em todo o mundo, Mesf)1o Goin a 'desculpa ctt:

que não conl'lec:: o free��on). j.az,z, êle atribui a volta ao 'V�!l:lO estilo ?O fl'.�o

de one o iazz mo: ema é prH fren,te' demai's. 'mlüt@, intelectuali�adQ /.,

l1ll;1!?,ué,m entende Os composità'r�s do j'azz m�,cie\_n:�, n�' ânsia de estar (!'�
trento, ('O;1'e�'[\m dfDrcssa demais, atravesSaram todo o p'aís e aca1!Jaram

Re atirando no oceano. I,
.. i

.

M::\s (�]c �chà, ao rnesmo tempo,' qtl�, o rctôrfío' ',dO jazz ant.igd, fato quI'

inlusL;-a ao ci�[!r os espetáculos do "Roosevel-t Hotél" -de New yo,k, onr:1"

só ent"a ouepl F31mente p<;tá. fa'zEm-'ló S\lee�s_o, e q'u� é tomado pelv'
J pr:1i:'jcnais ('ou ;\lntos , ja7.zl�ticos .. , está 'f.I jl1d3;l'lc!ô ;'10 "jazz 111-oderno Qs
con juntos mojerilos �stão cOÍJ;J8C1ando � f'�7,er sucesso' noV-aí'nente, sobretUl1.1

p::lrqlH�� pr�Ct;ram uma fus§ó c;':n' a música ahfi.�a, :, '
.

.
-

.
- - - - -

-'--.:----; ::--"l-

\ \ > f1t'0<,
INJi'UJ'Ê 'IcaAS-? ---, t 'i

' I'
�;

• .(
I 1 ��ú t,_ f <

F:' i'Oj ti.' '8i.\;,,"lme:nte, vi,r.e presidQnt� já élei'o pf.��'im9 p;esidenn:

�\'lJ<,tiLujJltl0 L��\li, Arm�trnng,:" do Çlll-li,e' de Jazi' (l� /<Fr�l;ça" formado ;,E'
crielllrc10 DeJ<;JS cri'ticos de jazz ,de Paris,

'

Êle "i. ''',ntn, q\'�n.cto 1�1e ,PE)':�1,tl1tam se ço,nsi-de.ra P,l'oterl,�J�te- a OlJin;�,'n
C'I? ;""1, (,los n-Hiros ele P? �i"i, '�rgtfnd? '�, qllal (;) seu f',�tilo" tle 'tocar denlOnst':n

!I,i t lIJ1Ê"ucia,s �; e .lia,l\l;tes.; .T,W:lrlí\S'f:� 11
'

,e dr\! t�/"Yi1:tIt-��' J!i.l�l' diz : q�e nunca; ouvj,u

nÓlJh�l!n dêstes dOIS mÜsic'o<. o q,lle, 'ac'r�G,U1:(,),: "d'e,vê': sét' menUra �êle. '

.- � - - _:_ � ���-=--, �."'-

E J\, '1\'tl))(:;liCA. 13,{'ASn.l;-;�Rf\?
" '

1

: r

',"

devl.l'� ({�,
flC�L� ;dfq�nS :"'\Ü1U�,(�,S pe11s;�.t�y-o:1

--- o, 1JEli\'cO (LUC c�ml�er,p :' &\ lnv 'iic:1 'Í3,:'à,si1e_j,n� é � tt':JVíés, S-i'� Ge,�z' e ,<te
pm ..C'll'l ju,n' o b�asil_ei:'ó, cllf;'!" i.:\dQ�kV; ,iH?l lil11;lSiç:o cl).::th1·�çto� Çi\l'V\i�\_o;, o ,Q1J()'
não P. Sl� f�cI'nl� para fOJ'J1,làr tú;na üilinül'i ;Eu p'l,'eç;ifla.ria ficar algl\1'lJ
rempo aqui. !,l! )Ti: e se-!c,til: Iii 'l11!!siça, no Rio, ou Cli)l' Qutra cidade, para

':í,rãn i':ll:il,!' sõl:1'e o. f'�lrn}jfl O;Ü. da B;qs.s'a ,!'rO\;�"c' '. < _"". ,

I,: "S i0"PbllIP,r�" :,e!'��l;nj:l""'O lhR! "8 ,,�nc çüU],\eciéL b:c;lJ1iunto Q,G Sérl!.l,;
JI.:ien:;es 1":1e re9.jJondeu simple,S�el'lt�: ','

'

'"
,

,

'",',
-

, .. � '" ,-' � - \�, �.;

- Ni'ío ,Nunca vi ou sequer ouvi falar 'r'_- ,f"<,::. .
,
\

'

> :T't,,+'jnon � cl1'n)vist'a. drze.hdo q.ü�'''pl1ejeri(1.d 'vQ1t;{';';�'niO B,:';(t�i,l e fi�:ir
). ' ,

,
' 'w';';1 (. J <' -I �

1T';i�' tny\ró il:>"f:! v,].' f'� 11osoa; 11ràias, o '�ol,�,e> pf'irlci,)1almente,'
-

f 'a' ;...
'

, "_l. ,,' '
... ': ,

1 A'
'I 11.:::�;��..

,

_

•

rri1lJlw�'es, que O).lÇO f<'l,lar em tod� :part�, .' ",t,·" "" ;'_._
. " "r

,

,.

Omar Caruoso

Ãries HOje v,)cê será. notado pela sua J;J1aneir.a de a�ir e pelas
on:f!jõf'� f111€ der an.<; outros Se,ja mais , previd:,nte ')]J1

ci1'ct:n<;Ulncias importantes.
D(morá fazer al<;uma coisa procur::m,do imitar ou sE>g,,��r Ó

e�el�l,plo dos oti�ni,�,t;ls e Cap3Zf;:S, de ve]J,csl', Il;l;sp,�Fe-se (,'

mais qU2 puder nos. �deals positi'V9s.
Boa fase pal1a cQlec�o,@r obje,to,s, J!€vi�ur sua \'litu�f:ãof fii�lqn,
Cti'iVa.. e vis.i,t;wr p,ess!.À<I!5. amiga,s.' Qb�an,to; à vida $el'l�i;TeJiltaL
podcr:1, v('ll:11' a um velho amo, e reCOl'l'lecar tudo (ls novo

Os sel1S �nterê�:?:s imecj,iutos ser5.fil os :rv.a�� irl1P<i1:r�antes a�nr1,
e<;l1f'('i:,!!'--�'o'P \"';� � amanhã Excelente fase para cuicjí\l' j'"

�1.1a ap,uJi'ê-líl,ci:a Ji�ioa.
VOC(' �eni . ,1"ui[ benepciadb a parti:
qllando .o �oJ estiv:r em seu próprio
influência lhe será. neutra,

Touro

Gêmeos

€lá próximo ::1ia 'J.f \

domicílio ,Hojl? a

Dia propÍicio p,Çlla viagens �Ol)ga� e para tliatar de çtU,alql,:er
assn1to reJ3cioD,ado eom o .. sei o:r. profisstonal. Deverá, Ifazer
Ji10Y�' s, ami2\act_es ' P'r-si,Uvo pa:r:a �:j amor,

(}rin"CJ,� mdir,ac'õe<; aY'tr')lÓ[�jlcas "cçnD �'elacão, ao sea ê*;lo

pro !'j,c;,,,j nJ1f1 I e so"�81 • É 11ma fI�s? ideal para libceitar çoi;,v;t(-)'l
�

,
,-

'

,

.. �, :#

e comparecer a 'reu,moes amIS!O�aS, I

)'TOV8<: chJr!ces no amor podm ao conduzl·lo ao encontro rl:y
Fc: ici,(1;-de Sl�a pC1.'sónfllidnd<: set'á m'üs 'at t'aen,te hO.if1,
pwl.endo exercer poderosa )nl'luênci8 on('1e comllárecer

�:iÜl lPe�'del:á n?cla_ f[\.zm'�c;!o plano para (i) futuro, em espeei:'I1
no Q\1e' (ii<:<:er re<:nl1itn a idéias práticas, Os negocios arriscadc�
não, devçrão. s,er' fieHos. � " /.

"

A.lg;1lém dQ seX(\l oposto poder�� "virar sua cah9r,a" hoie,· 1':'11

eSl1pcinl se ainda não encontrou a companhia ideal para n

m:)tri11.1ôn,io 'FOd8VÜl;. tenl;J.a pJ;uc1ênc\a.
b á previsão de "(lue deparará com ohStáculo� e oposi,'ões ;to"

seus p,�a,Jí}OS' ,No entanto, se elimin:;tr do séu tdicionário o

imD(1Ssiv�l. ohtp.rá gr�ntle Sl1cesso,

\

E::cOl'pifto

Capricórnio

'Atj,llário

l\Tn�lf' Cllljn'i1 fpi),R 8e acpntmlJ'Y1 .quase

,111.:12.':'PR àQI','ais! J�uiio' E)m' especial se

�Q dia is Cile marQo, Loteria ..

I

,

imnrevi�ívpi<; favorahl-

você m',sce� por voLà
Peixes

-:,...-.---- -..:.. ..._�_._-,----� .. _-_ .. �'�---

-_. _ .. __}_.-----_._ --- _ _:__-

1'- té" Sl' l,e.�'S -� ela ll,�l'\ne' �,on;, 8t
/

14 -:- 20:11., " '

P-rogtama DupÍ:'O
I,; -.

Dto;;: V:m Dvke -- -�l'ke' S0111n1�1'
Van

.

.lohn's�n
':. 1:( .".,'

.".. I

D:rVõ'RCUJ.',À A1UEfÜCANA'

Vince ;;,�a:.�s:·� �yl;'i�, Si�s,

-'Ti,{ÁGrCÀ' S,E-N!ENCA

Censm;a �8, an_os
,---_._-�--'---,---

.I
)

.,
' '�

:,,'
, r.r.bn-iAo'

'7 "'9' "

"�o

,
" �Ofl' "

, ,- �, \... ' ,

"

CI:Í1rdia�,C'ardin(_tlle'
,
C"r'

tôí1ôs .

,'l' I

• Martinf.

-.

iN-l'T1\'Êrb�VE.S cPNitJGA1S
,

'

.'.
�

I -

- - ._._-- -----

-----,-\
TV CnLl�A_DA,S ç-\��" 3
__

' i .�_' _

'-

llO.l_10ü -- Clnbe da Crian\rR
1�Jl�D111 - Cin,e Dese�h9�
lfpl1145ql -, As Avent.lIjas de Bin
'J;'jl'l. 'Ji'i·n - Fihue

'

, \
'

1\h15,� - 0,5 T,�ês Pat,ttas - Filme

17,113JJm - M�iheJ,'es em Van,gmr,
da

1811:l(i)m
:li,,j (1S'

S�llta Cata:r:ina 2 �,:!i,

ZUIy Machado
I

,

� "1', r.- -,"l'1 _ JeaÍl'tnie é Ul.� gênio
"

•
..

,I
l' �":

�

*

FIlme� , , ,.
.

"

�'

19h05,�; - ipie J,ornal'-Hering
19h3�m - Pigmaliâo 70 - NOV,",;l

20h05m Santa Cata!i1na 2 �I!i

('" \'
,

',.

Schrnidt. com o novo
- � t:,'orl.-" "!TI �'''1 bonita

da, recebe convidados na
S

"

nutn a ,

nutos

2(.)hJOm NJji�l'er
...

'

GiJ�\o< :- M;ustc!,l,1
2t:�'1.Om - Santa
núio$

,
' ,

Shaw Toptl

Destiles Barreú, agora coor

denndo Delas Lojas 'Pernambuca

nas 'de todo o Brasil, dia 9 de ou

rubro .:'J'óximo vindouro mostra

rá sua coleção Primavera-Verão,
H un-nnu. nos salões

Clube Bli_l':ilenau.er.�se do Caca
,

:l;:"S 'Í1taj1� a 'í].dva l\nl1.3
tecidos e oadrohazens. nos mo
.. (1--,' i "'(-:m tinU!1-o�sta Angelo

, ,:,.'1' .. ,1 'U as: I i'''rlas jovens: Elenice,
"Abegair, 'Milu, Rose', Dasrnar,
:> ")lyrlei, Norma. Quica: r.irJ·'ia,

. :. Beatriz, Mavlí� Tânias Marlise,

I � 'rn Vo1'ksW3!,!e!1 Zero, será o

prêmio no sorteie 1 da movimenta
da: Gincana, nrornovida nela Di
r�toria cio C1ulle Doze de- Agôsto,
�ljlil, é.�,M,1-:mo,"jlçiii.9 -'�O n. o an iver
s3Ih'io da tradicional sociedade.

F8{!110S11S pl'nlores, de todo ,o
mlllnr!'\ 'f'''tFí� �xDonclo n:;j

�

loia
\,1 - '-""'·�'-''1rl.--,,,, f)�f''':lll}t t--m lfl()�n('ke�
valiosas e lindas telas, nr-"'t<'�rp",
f-O r. r- .. h"ia de Arte André,'de
('-';"1 Pnl1'O,

'

Cata�'ina ·2 \:l1i·

, Tli�çI(J �I).dic� que, S3bado,
Neide Mariarrosa e Isdidi, cantor

-"llCJ"da em Pôrto Ale

gre, estarão dando "show", no sim

pático bar cio Oscar Palace Ho
tel.

21hl�m

Novela

,2111.4,5111
22h30m
nutos

Irmãos Coragem

- �epQ,r:ter Ga:t;da
Santa Catarin,a '2 ,.,r

,

_I O casal Ivone-Newton D'Avi-
ln. ,i� f',t'í E";1J" ati,vic,lq_clps..com (JS

prenarativos !,fl1'3 o c'1sanV'ritÇl cJo
""" h')" i,tn ti:hfl: Ppcri,na, c"m .o

S"nhor RÇl,ston Nascimento, .Ç)
ali'ont,,:cimPI,l,to """r:'Í,' i1lf''\'''fil cli:a' 5,e
dr:' s-tembro próximo vindouro _",

,
'

,

TV P\�À'tINJi CAN:i\t li
,

. .

"

Com um grupo de, artistas de
S':'ío Pauto f' Rio, está sendo roda
do' em nossa cidade o filnle bra
sileiro Porto Seguro * Os Direto
res da, Cimenvalle- estiveram reu- No R io, o ca-uor F""'1,a--�l-,

, pOI'fi,ra f'sUi s��do chal;tl'acio' ,df1
. Fn,nk: '�iné1t"a R1'8�ilp.ir�. f.PJ:ftitn-
,

ri .., ;q f�", tpmnoJ;!'Hia nos P-"t'8;c!O�
n'iiil�� P i1i'7d,<j' f'�t;_ :.m,oj, ,jí('!1t�J,;�"
� �<�i'?8" novo

-

rÇl:ntl:ato. co,,?1,, \\ni'�,p' I
--�'-. �l� Nova ym'k,

.

>�; j I
" ",Çrito Dmr)t", 0 l�O'r.Çl' q�;�:� d�" i �

<:P,�s (',11.1 seis 1ll�.s�s m.l1Ç1Jl de �qrro. I '1�", ,,,�t') 'lf) R'l" ri') r)ç�",,: P"l""A\,j

Hnter" �('ç1!T1panh�do �a ]'inda. Eli�,,;
, ��h";1h C Id' \,' �,

..:
a' {Jso, ,

'/;"'1
, , Ter�7.a: OliVf:ira'�' Arl11a�(h

_1),-,,-1"""1 ;:l� 1 f:\ hor8S elo dia 21

próximo, no R io, �'eaJ,izaíll' S"'tl ca
ó"--'- ._; ,A, el"�"'1-te i-ecetlcão '80S'
convidados, será no' Si"lDM;,I,o
"" ,;� h.:,'" ,..,,,dp ,18J11hérrÍ,' se ;:eune.
o mu<idb ele�an'te do IRia,.

,,'

lBh20m
UlhliOm
Novela
19h35rn - Diário de Notícias
20h55m - Alô" Bibi
22hlOm 7- O Rei, çios Ladrõ�s

Filtnt

Zorro - Filme
:_ João Juca Júnior
, , '

,

,o. tão discutid0 inclustrial

M,igue� / .Procopiak Filho, já éstá
df' IIn,J.ta de sua viagem de sess'en
ta dias pela Eu,ropa, O incll1strial,
qt1P

- rpsicle em Canoinhas, hoje
,elJ,contt-a-se em São Paulo,' tla
tando assulitos cle sua firma.

, Anteonte,
'Lea 'Schmidt
Schmidt Da'

'0" P':ns:1 .."';o,.,to do Dia:: "ViI'
tPt1° ''''m caridade,

i,

não pass'a" de
nome:" ",..�,

. �
,

anivers,ariou a Dra
Da Nova, A Dra
Nova, preoéupada

, 1 I,

"',
, ,

\
, -

� ...

NJ\'S" ÉI�r�GANT��S 'R�ECEPÇÕES
i'
, ,

O Sell ve�tido el11
\

será '110tado y

,
.

"

Renda ,é lnoG1a:'
R�nda �é "

.

'

'. '

Hoépcke
,� (

DCSC11hqs ex'd�lsivos",
dç, q_U'11idad'c jnsupcrávd
FÁBRICA DEHENDAS -E BORDADOS

,
'

S.A,

Rua Felipe 139: • Caixa., P'o�tal; 123
Fone: 3-5()t - End. Telegr" "Bo�r.ià.dos"
Flof,lanópo!Js - ,'Santa .Cataflna, ,

R-�p,resentan.t,e, em S;ã,o Paulo

MARtO G. FRANCb- '

Rua Cav, Basílio Jaf�t, 66 -.., 7,.'" ....�:{'7t, e '72
Fone: 33-25'00,

.
-",

\ .'

.... '

,

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Coordenador dá Receita
, ..

,

faz 'visita a
I, .

J (
,

, À�

.. p·rocc�leIüe· d� . Guapabara �'·,e·
gpÚ a, F,lorianópolis 9 �r, Jt-sé ,.Ti: "

n,fl.<;; POl).tes,' Co�; enador . G,e r fl.t. í;;i\
Serl'f'ta�'ifl ,da Reoe)ta -peq'f,nli.
fl�r,1 ,,��rh'l(Jº do :'q -". !\tlilif:,· r:Jb;.,
=, ,A.ssesor . él�efe. ',.de Re,1aGõG�

, Públioos' .,qa ,�h.tpel'ü'),tepdênoia' ,€lu

R�&'cita Federa1 \ �a
:

�) \Ftcgi�à F�s

cel, -

.

�
,

. àPlt�m à tarde. q, sr, J0sé ,J01181' I,

, 'pontes, çflDoeçie;u, ; ?l)t1'8'/i"lta, .� ; I::).'
pr�J1!'ia 111i1 Delegacia, tia R\,!.é2ita 'Pe

j��rtíl, elf.';c.ln.ra.ndo·so .. litir"Í<:t::'c.e �

;('''f,p]t(l' dr> ,:p'ryd}m(l1ny,o ,nsÇ,fll r;lo:?,.
'

núC'leos. :Afir,mou também qué.êsses
)

,':
• �

..

•

(, " �. �", ; �t. ..' ,.. ::.,

( , tini: "os, própriQs .l;ltílSOS,"'. behtan,cl'r)
sé· s;ii('l(lH� .Sp,r·ol'l'i(Jn p�r'of!1,1�1l1i�i

. , ,,_, -

,

res,�: foi cordu�iéJ.o. ao' H�sPiÚil, (:'�
(:í�;ida� e '���de' ':',�rmánEce intern�l'
db;' 'A Uelegacia' qe 1 s�gurElD6â':pp'
s(';tul

.

ainda ',apuI'â' os' rhotiVeis ,.qbé'
h,!'�,at'afn Gei1til, LUiz: de OÜV8:!í',J�'
,atbnÜir çontrrt :�. prÓp�i:á vida.,' ,.'

"

•

I
•>. ;

'r -""'",
"

-.' '_"' I ..
"

' .

BALEADO.

'·.Na pOi,te

','
.

,;v;�.:. '\.
.

, ,
" �:. �.

�

.

",
:

.' p�\a,s. ,miJ, 'e. dUzéntas,·'toili'eládaR
d�?tcQÍ'retivo��

.

\'l ,f�rti,íi�an;t�s" ài:,'ú- -

.

ca�q:p$' por .1.600 p,gricultort1s érri 'la-
-,

Vb!lÍ-f,âs :de ·,t-r'ii�,,·;feijã6 Ç:riJi-Ího
'

..,�'�.,
. '.;.f. �'.�' , ;. I j . '_". "

.]a.-�l{··bat:'l.tiüha, ·'refl,êleíir' o: desen
,I .. � � I,. .t " "

j
", '. ,I

� .

vO�ylm(m'io. 'agrícola, v.erificado· l1clS

���i.clP.i0�:" ;'ct,e '��fI:�;' /C�l'l�in1�:is,
It�J'6poF�,. Rio �egf-inho

.

e
.,

Sáó
Ben�ó elo ,'S�i, ·G])..lraüte 'ó� Ú:lti��(I��
1 � ,:'f:íé.ses< IrifoÍ'�açges da,. A:é�r .

s'ç,
°I' t.' - . 1-' ,I

,

1\I�f,'9am _

que o prqgranla, de ass; ,-
'

tt)neia té.::nica e oreditícia'p�on1ü
viqó,,!J_élo �;ervjç� d� E�tensão ih!"
raí, ;naqytéla r�gião, apÚcou' mais
de ;ê'r$ 160.p 'mil' sob, a forma de

>--- cr�dito rú'ra� ':eGiucativ6, gegundo
a À,ca,Í:esc Ioral!l refloreStados .p2�a

jUV;��!Ud�ê, rund ml:!is de ,50 l:;lect:_.c
re",�. ,Gc:m 10q mudas de "pinheiro

!!{1'1:,et�:a�o," <forneCidas. pela Com.,
p�n,hla ,Rlgesa ,e cultIVadas pelo!!;

. ah)}los ein .. 'suas 'propriedades:
.

$EMAt-JA WA SÁÚDE
'

K Comissão de Saúde de Corupá
inibi,Ou ,r,ecentemente. os prepara
tiVq's:' para' a S,emàna da Saúde '�

reaÚzar,se' brevemente na sede elo
','" ";

"
, (

,,'

s. Catar,na
-', I

,(, "11 ,.\,..:, _,

.', .!

têm por, ohjetivo a. jritegráqão -do

sistema tr'ibutáriq �',cj�liDI,' j)':ç

,))0 rclonandc., ao .mesmo tel)1p(�
\

• J •
t, ., >. \ ,'.

rnaíor assístêhctu e -orientu(!ão' tH\�
,

épnt ri])\,til1tll�:
.

in(lúlii'::-:ô .: �i�s'J� Ú)l'
n,1�,: de maneira dlí l;,:�:', ao ,·F�t.ri(i.!
cl!\ Pa ,'\içipaç.�Q. dqs. Esf udos e )\..1 LI

nicípíos..

. , .

o 'sr. José Jonns" Pontes, :à_lie (r'-

t,QJ'l1átá ,liojé, � 'Guap�barn, e;;te ')

,

taI)'!'b§l;i ':10;1'1' S�í�t�' A6��ro 'Cl�l' r';'n,
PFat1'iz:, em' Vi,Sita-:'dq 'iúspc(;ã;, '�;

. núcleo, :ir:npl,a'r:\('�hz1D·.:n_aqu:le' 'Mtp1.i·.
,

' �

,
' ,;. '

.

ónto,

j ;

ATRQPEI�AJjÓ
'
.

çuária

de investimento e custéin
.

rio' 1�)
I _.

,'I

vouras de milho, soja; e feiião. 3p

-'gl1l�>jo informações. pro�'êae�tes di'
, " '. .

I

S,al,;dades,' a Cooperativa 'Á:s-:ro'i8'
cl1Árja,fjdC1'uiriu no ato de fundação
tlm patJ:imônio, de Cr$ 250 mil '"iú
arYll8ZpnS, teÍ'n:{o c()merCia1i�a(:10,
nos primeiros 60 dias de fuociqn?
n'Rl'1tO, 'mflis de 4.0 mil ,quilos dI'

sUÍrios ní:ml;endo est,oC1lie. superi'o"
a

.

duas mil, sacas.....de soja,
"

RESTAURA'NTE LIR,�' TÊN!S CJ;UBE

'., FEIJOADÀ ÀS
I

'OUA�T��, E SABADOS'

t;s=;:-��_._,��==-::-==c- -,--'�-:-i----''�-�7.��::'" '
'

l' ,MAO DE OBRA' PARA CóNstaullI' Ê'� ''','-II�I'II'1":"
, 'R,Er,ORNAR 'NAO ,É, MAIS PROilLEMA

.

( .

.

R 1\Ó\.u:aC1�, C1rm� em'�r�Jtelra espeClal�z�cÍa em mil;;' �p '�brá J)8 I.

ra construção, reformá.s e ·aea.bamentos de alvenarlas e,mkdeí,ras" 'pr�'

"�I'.

ços f!lód1cos, .� "

.

I
Acetta-se 'constrtlção pela Oa1:1:8 Econômica, e Ipesc )

Tratar - R.' Nunes MaCtiaqo, 7 - 10 andar ..... sala.4
. I

J!10,r18JÍÕP0l1s , ó
I

! .'
• .oi:;"

____,._.,,"'"."�����'"'�),tA�L. 'I I

DJaçns p'ara
a Br;isa/lO ,

nãb pau�m Icm
° Governador Ivo Silveira or

'sínou ato concedendo isencào dr,

IGM das ações 'fétns na (jpel'à;;;�()
(Aciso 70, atüalmeúte em curso na

Estad» do -Snnta Catartna.

,0 Decreto do Governá-ror �sLJ
b('Jec�' que não é nbrlgflt'ório o c�

tÔi'110 de 'crédito çorrespoadsnte a.

entrada
,

.cas mercadorias doadas .

,
F'm outro. decreto o Chefe r1_.)

E�ectltivo cat'a:rinen'se prOl'ron'�'l
até ':n do', corrente o prazo nar a �

éri'trega ':da dec'laraci:lo de �m·j
mente ,2c6nÔ'mi�o d��' contrib1ti;,
te� cio' íéM: 'cu:lo 'ém�(ltrami:m�o
i;Ú'1va ';p.revisto para ontem.
-v':

.

ídI8t··vaj····.·.·.
i'Xg'#ntreaI' e
!ão' "'0'

,

:':';n d'
';',' ""lOl,', ,D, S

".����::.: " : '"
' I:" :'" �:.

.

:}. .':_" :;� �\.� ..
'_ .'

'-\)" 'Pr'Gsic1e,J:J.t:�' . da. ','Repübliéà DS"

s?ibÜ á'to 'd�.�ig�/hdb:6 ReLtor <per;.
i7'e:i{u;' Lrrn� .. rebl:c'séritarite ;\:10' B�L"
�Ú'< '�a

.

5'�., ;có�rp.r:ê'nCÜt' lntermício·.
,-'Á' L ')

- - / '. •

t ' .' • �

[<í�I ·Ç.'::da . União eras; '(Jriive'rsii'l�ct:e,
dà'Â:áH�i'ic� 'L�liri'�>e �à C-orrlel'�n
opr; h.;r�I��ihl.' de' ila·�:ei;l�.e�:t�' tr;t
ve"rsi,t:írio. 'O :p'Í'inl(j!iro' 'cotlGln;',>
s'6.t:i'- .J'ealt'z�do' d� '17

.

ri 22 ele 'ag·Ó.F:
iiO .;'tU}' R'epLÍ1;ric� ?DÓ�i'rÚcana:, :; ('fr
t'!;;:;infO: CJt.i�, �,'segun-:lo te'fá 'lug�r
�i;1i ,Moh'hínl" cíe 27 ,.de· agôsto n
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i,':: 9:iÇ)1e'fo"�� ,_e;.il)j�iletc"'de 'm:e'Taçp(l'l
PU-1Jlfcas 'do' GOíJêrno dó' Esttdu,

1?r:' D�ódoro" :LbP�S ,Víeir;,. l'eptt,.
'�en!:'�l'ci�.o qove�',��dor. i';6- pil\..ci-
r,a' 'DO Enc'ontro ';-de 'Brasilia, 'q'1'le
SÊ:l;j '��rilizadà �í)a Çal:,1ra'y da. Répú�
bHoa de 2Ta '31' de Julho..
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':6 60nc�ave, �,r�mo�'id'�� 12e;a ).:�'
• ." ., • < �.....

s,��sói'ià' ,Espe�i2!1 de' Relações 'PlÍ-

brit�s: da;.. r:residêhoi�:: obje"tiva "?'�
tM;el�c.er,' contato, direto' com '; .05
i{i;i�ds :' ,{�b.rfJ�p'ondenti!l· .

dos do·
�ê.Ft.(íS 'diís Estádos,' 'Í'e�r:itôt'ios

.

e

Q)�H-Üo" F�cieràl e oí)t�r. in'á'ior il!
.',"";. (, _. '. 'i, .' , .

te,gJ'açã.o:.::e � t,ílnelitnentó O:1'S' at;,'i-

djlíties . de� 'cbrpi.triiC�ção sociaL
-,,",•.,,' "I.'

.

',/

�.b·: ��:6.óhtt.o· te'ra ·como.' temário

a;;�pre���rà0ãd "dá, estn!thr�' e fun'

Ciima'�né'r)tQ da:' .Assessori� Espêcla.l
de' 'Relaeões PÚblicas' da Presid0v-
',;, j;.

•

�". • -',

cia, da .República e �1(" Guda . 6rgfi J

obngênére. no's Est;..�oS;· '.t�o�ai cte
expe.�iê�eias; . d.ebates e fi�Çlção de
notmas" de tra'bàlho par.á .incre·

�
'\. . .'

Trento da. coopCráe[io', oohtra.- �,

AEl;ir 'e os· õrf"§�o? correspOw1'en
t�.s;: Orientação das' campanhas. pa.
.'trbcinadas, pela

'

..AÉRP, "a se des?p

ilÓl'\'�t'2l1'í. nos Íllti:mo�· lJ1eies do
, .,' l
ano,

;,

·

Universidade /

do DF. gU�i
antru,u logista'

.0. prof�ssor píl;Vio Coelhp Bos

Santos, (j:iretor, 'do' Museu' de Ar

tropologià da � UFSC, recebeu' con
vite do diretor do Departame�to
Gp;raI c;le Estl,lbos' é· Pesq�;isa's, 'da
Fundação �Taciorial do' índio, par::!

diTig-ir a·, Divisão de' Est:udos . el'.'

Brasília,
.

,

Em m:usagem ditig'ida à UFSS

o professo\' Panlo Monteiro' 8a1:.
tbs, esclarece que, por determina

dlo do 'IVlinistériQ do IÍlterior, <j

Fundacão do ín�io está 'sendo (1:.

mmizac1a. a fim de atin'gir os "obje
tivos preconizados qUa�dO da sua

ümda(;ào.',
Informa t,ambél:n a comunicadi,')

q\\e o convite formulado ao pro
fessor Sílvio Coelho dos Santos

�a� parte· do prdgrama de form�t.'
c;ãn de uma equine jovem e com·

pej f·nte, para atuar naquela Fun·

dação,

�� .-...-.-""""'J'U
...... �.",,-.��,.,
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,Edifício B'ereahausen

A preços fixos sem qualquer reajusle mesme dep.ois (la

"J
,

. ,

EM J8 ftlESES
I'

� Esta é a única
)

nestas condiçõ��l cem
, ,

-

oferta, em

tôdas
FlorianÕ'l'lqlis neste nrazu...

as garrinUas, ii tranquilidade

. .

\,. ,
,

\

Rua Trajann, 18 ao làdo da União de Bancas. no mais

Central ponto comercial e bancário'dé Florianópolis ,-- lojas'

Somenle 6 andares com 331 m2 cada

ou salas.para escritórios

qu.e sàmente a Pronel·inspira.

entrega.,

f:
F '

I
,

e'.

salas e grandes salões.

PremeI Rua Tenente Silveira, '21 sala 02
, ,

J:.
•
'f

i,'
i

Fone
,,'

Creci 1.903

"

'

, !

/ PRONEL
1
\ �.

V'endendo j'

'1
I

APARTAMENTOS
Edifício Aldebaran - Av Beira-Mar Norte

Um senhor apartamento. composto de liwing, 4

q�lar,tos, . 2 banheiros sociais, magnífica copa ,9
cosinha, área de serviço, depenriências completas
de empregados. garagem para 2 Clnros, prédio de
alto luxo com halI de entrada em mármore. Acaba;
menta esmerado e tôda vista da Baía-Norte,

Edlf'íCl\' Alcion - ConJ iWUHC:új,lilel!cU em 10

anos em pleno centro da cidade, ao lado do Teatro,
nróprio panl ca�111 sem f)ilhos ou pessoa �6, a melhor
oferta no momento. para emprêgo de capítal.

,�(litíçiQ Bianc,hini - Àpartamento com 3

quartos, :;ala e dependências - Pronta entrega,
Edifício llheus - Apartament.o de fino acaba

mento no coração da. cidade com 2 qua:-tos, sala,
oanheiro e dependências

'

Edifício Brigadeiro Fagundes - No 7.°, andar I

com 3 quartos, sala, casinha, banheiro e dependên·
cias, preGO Cr$ 40. ooo,do. Aceitft terreno ou casa,

, Edifício Aplub - Com 51 m2 no 10.0' anqar,
entrijcja Cn$ 15 000,00

J�:parta,rnllnto em Canasvieiras - Para pronta
entI'ega, preço Cr$ 15.000,00, .

f,ENTRO - CASAS
Casa pàra comércio no melhor ponto de Flor:a.

nópQlis, frente "'Iara' conselheiro Mafra n. 17 e

fun,dos para 'Bma-Sul, preço de ocasião.

ÇASA, nf! ma Alves de Brito com 3 quartos,
'mIa, cap'::)., casinha, sala de �ant.ar, jardim de
inverno, grande gabarito Preço Cr$ 130 000,00.

CASA, com 3 quartos e. dependências - Aref\
250 m2, preGo Cr$ 75' 000,00 (Av Hercílio Luz)

ESTREITO
.

C-A S1). , na rua Humaitá, n 111, com :3 quarto�
"ala, çopa. cosinha, escritrírio, banheiro, dependên
das, e abrigo para carro.' Preço Cr$ 40 ooo.ao

Flntrada.
CASA, na rua Tenente Joaquim Machado, n. 103,

com 3 qllartos, sala de estar. sala de j�ntar, banheiro,
'0,''.i11�n '''ll''tO CrS 50 000,00 a vista

.

,

,CAS}>, '1,t) locação, 3 quartos, sala, banheiro em

f ri']rr;\S, "f!..;irih8 ('r,l rerrelW ds l2 x 30, BAIRN.()

f. YPIf.ANGA (Barreiros)
CASA, na rua Joaquim Antônio Vaz, n �!l. ';0'11

t '1 �'1f1"j.,,� oon.:' <;f�fI oOhSib"�ta, bancheiro e ma(.� uma

I; peça anexo, nova "em a 1 e-se, ampmas "fI,poel·

!'"
ras)

, C�SA, na rua Abel Capela, com 3 quartos, sala

cQsinha, Ollnheiro,l em terreno de fi26' m2 sinal
Cr$ 2f.i, 000.00 e o saldo financiado pelo B N H

Aé'\RONóMTCA
CARA, nfj 'r1W ,Joaquim Costa, n, 2�, cQm ��

qUart.9s'.' I'ala, co�inha. b8nhpiro' e garagem - Sinal

Cr$ ';lO 000,00, �aldo a combinar.

�'
'. CASA, de madeira. na rua Delrninda Silveira, n

, 248! ,C9l):1 3 quartos, s81:> casinha e banheiro de ma-

erJ?1. preço Cr$ 15.000,00,
,

'

4LVÇ;0 ou vendo casa na rua Joaquim Costa.
,'. \ Il

, -l

�-
.. _-"

-�.::- _..-..:: �----�-.........__---.-...I-.JJ

n 20
CASA, na Servidão Franzoni 'em terreno de 7.:,

por 14 metros Preço Cr$ 28 ooo,no
CANASVTEIRAS
CASA, em Canasvieiras oom 2 quartos, b8nhpi,'o,

casinha, garagem, em terreno de 12,5 por 50 metros,

Preço Cr$.25 000,00.
TERRENOS - CENTRO

" Grande jerreno que 'vai da rua ArcIpreste Paiva

até 8 rua Traiano - Lado Palácio da's Secretarias

·Terreno. Travessa Carreirão temos um lot.e de

16 x 24 entrada Cr$ 26 000,00, resto a combinar

Terreno de 10 x 20 metros na Av. Mauro Ramos.

:',.," Preço de ocasião,
Vendemos o terreno de melhor localização na

Avenida Beira Mar Norte, 'de esquina CODJ 20 por
25 metros

'

ESTREITO .'

Lote de 9 x fiO metro� n::\ rUi} Santos Snralv}l

em frente do depósito de máquinas 'do DNER

Precr Cr$ 8 000,00
Lote de 12 x 25 no 130m ,\hrigo por Cr� 10 oon nf)

7 lotes para indústria na rua 14 de Julho n ,220

Preço Cr$ 85.000,00
Lote na rua Joaquim Carneiro, pn(ço Cr$ fi oon,no
Lote. na .Avenida Ivo Silveira com 5B x 31;

metros Preço Cr$ �S, ooo,no
JARDIM CONTINENTE:
l,f:.mde loteamento, na AVenida Ivo SIlveira 'e

,C:;f-1ntm; Sflrniva. i::í 00'11 oalcament.o e tU:t. ("HI, W:i

�otes ::\ Cr$ fi. 0110 00 Finandado
PÂNTANO DO SUL I

Na Armacão da Lagoinha lote de 12 x 30 l1let.1'0�

Preço Cr$ 5 000,00
CANASVIEIRAS
No local chamadc lote de IS por 120 metros,

frente para praia, com casa em 1/2 constr�çã0
'

Preco tr� 7 000,00
SACO DOS LIMÕES
T ,ote rlP 14 nor 14. preço Cr$ 5 000\00
r::OQUEIROS

'

Ter�'eno em It&guaçu bom lote "Cr$ lO oon,oo '

ALUGUEI.
Alll'2'() lni8 sitl'nrla no melhor ponto comercia!

rlH TWl 'Tpnente Silveira
Alug'8-se uma loja e sohre-Ioja na rua. Tra,jAnn

201 1112
Al\1g'l1-se uma loja comercial na rua Conselheirc

"

Mafra

ATENÇÂO
Trm'Ío!" Cnl1'lpré1n.nres pnra. casa, 0\1 t.errenos naos

in'''r1i::>('õ''� elo centro ou A.gron{jmica. Mallro Ramos
e Coqueiros

E MATS
OPORTUNIDADES em Gasa, terrenos e aparta·

mpntns Não perca seu tempo. Venha conversar

conosco fi rua Tenente Silveira n 21, srrla 02 -

Fone 35-90 (Centro Comercial) -- pronel tem �

solução do �Pll problema (Cresi n 1 90:1)

� I "'

���_��n.� � �� ,���,�

'.
,

, '
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Afoito, aJlre�sado, :' preocupado, 'DIas

sempre dinâmico e re�jw�sável, o repórter
cumpria o seu dever coti,�iaQó ,com a abl�e-,
gação de um apóstolo;,A 'notícia era o ,seu
fim, o trabalho o seu meio, �i.nca temia os'
obstáculos, a� vicissitÍld�s, �ão lhe abatiam.'
No exército da informíl�ão, êle era o solda
do mais, valente, o mais' ��uetrido cavaleiro,
Onde quer, que estivesse a foo.e, lá estay'á
êle, na linha de (rente,,;o�•presente: para ser

onisciente.
' 'i',

' , '

"

,o'

Chegou-nos nas primeiras h8ras' de
ontem a notícia que não ,queríamos: Rodol

';'>-",; j,' ,tu Lduardo SuUi,vau, 24 ános, repórter .de
"b .... �j" � .'

,
.

:,
•.•\ • � '. .,

:e, :' O ESTADO Ilá 2 anos;�,,�iJ�;dos mais .eom-

t:�> " ..,'
pctentés proílssíonaís ��', illiIp'r�nsa de :,:�"n�

"" ta Catarina perdeu ont�,1Íi a sua grande ba

talha, na qual pouco' v!llclÍl a pertinácia, a

coragem e a vontade, ,�'i�ei'rpta é sempre
inelutável, Só mesmo �{;:ritit)ri{� os seus'jfu;;:

.' "r. '�. ,. VI�(� '.� �}'/'.J� '. ,\1
,ponderávei� desígnios 'p<!,���ia 'deter o�.,'St;I�"
dado

;:; �,;:a::;P���i��S êste r�tl :
ma, tão contínuo quan,t!), ��: �Ias que sê su-;

"

cedem, nunca 'nos' acc;sn,mamôs a êle; OU,

l,'
-.
'''''-'' .. "

, ,
.,......

';'.:
'-. �.

T "

,,'

�'. .

,

ergunla
sequer o aceitamos. O fenômeno que inter

rompe a vida e dá lugar ao silêncio trans

cende a nossa compreensão pacífica para
.

situar-se no inconformismo, no inacreditá
vel e no absurdo. Principalmente quando a

morte interrompe abruptamente a vida de
um jovem que ainda muito tinha a dar, em

inteligência, talento e capacidade de traba-,
'

, /'

lho, armas que nunca relegou no aceso dos'
combates,

'

Rodolfo Eduardo Sullivan nunca re

negara à sua fé e à sua paixão indcsmentida

pela profissão que exercia, com desvêlo e

Apaixonado por História - era li

cenciado nesta disciplina pela Universidade
Federal de Santa Catarina e a lecionava no

Instituto Estadual de Educacão - seu no

me há de, ser sempre lembr�do naquela lá

pide' reservada à imprensa de Santa Cata
una, Passando Dor uma fase de crescente

�senvolvimento � procurando se raciona

lizar pela divisão do trabalho e, pela espe
cialização das funçÕe�, a imprensa de San

ta Catarina teve nele um especialista no seu

mister. Ninguém, como êle, foi tão aplica
do na missão, penosa às vêzes, trabalhosa

amor. Erà também um idealista e tinha os quase Sempre, de buscar na informação a

olhos sempre voltados' para o aperfeiçoa- luz que aclara a inteligência, ínstrumenta e

�ento de seu trabalho, contribuição que 0- habilita o homem para lima vida'melhor,
Ierecia ao desenvolvimento da imprensa' ca- de progresso e felicidade.

'taLÍnense, causa em favor da qual até on· Para' .nós de U ESTADU, que, pros-
tem lut,ou. Nunca dêle se espero� fuga ,

ou seguimos -na Iuta, a perda do soldado va-

pmissão. Nunca se negou a.0 cumprímento ,le?!,?; n?�,<e�çhey�e:dpr e de dúvida: é certo

de qualquer tarefa. pOT mais. espinhosa que, -i; " \,qu,e':f,f»d�S: a�·;çoisns;.�m seu tempu, Há tem

M��e., Âté';' porque era um impçtuoso, àt:l'i� ...• �� :.',:>�d�ã�;��SC�f;�.�iei,;p'� de morrer. Só não'
b�tú.:·, impi:escil1dível 'àqueles qlle se de,�i,.�': (.·.·.;�à'���S!'pÓrq�� �::R.odolfo Eduardo Sulli

CI;l�IJ profissão que êle, COliJO bem poucos,
. .

.'. v�b "f9i<)lad6 ;tãÓ :p��co tempo de viver. .

séube honrar e enobrecer. \
.

"

P'or:que,s�ou tão cêdo a sua hora?
,

,
.

I,

.

',' ':'<
'.i
'.,

G�sÍ:a;vo _-.N�ve� lis, como vereador e lider de sua bancada,
--'

" ,,':
'

,l c' ,':: ' ,� ,

,

a sua vida política, tem éle vindo sucessiva-
Mobil�ziül.rse 'panl, eS ,çompetições de'- lnellte galgando posições eletivas, em que' I

mocráticas de 'llOVembr0 ,mOXlmo alguns põe de manifesto as qualidaeles de darivi-
dos novàs ��lores oolíticds -diSanta Catàti- dente intérp_rete das reivindicações p.opula-
na, Entre esses, o dr. Qip�;Cherem, qu� aca� res y. das realielacl;es catarinenses., Na As-
ba de exo'nerar":se da Casa- CivH, é elaqu�ld', sembléia Legisla0vá elo Estado, mais e.
que já contam -Com apte�iáeyeUôl�a de, í1ér� mais se lhe f.irmou o conceito'de homem pú-
viços ao Estado))Jitiin,�ÍiiJ�'I).te".'cOli)p s.:e-õi"t;;.' �>.btwº bem �elvertiao',9�,S.��S n�yos temp'os a-

táfio dos ,Negócios cYà. eras!! Cjv'il, d�sfrutad: bertos à expansão integral de ·Santa Calari-
do a imediata e honrosa:, cOi)�iança do Gó� ;

na� Foi ali um iíder eficiente e lúcido, cujas
vernador IV0 Silveira;,,:viP,ha. sendo êle ltnr atividades não teriam passado, despercebi-
incansável colabür�dóf:'9'� pJ6grànla�& de�' das ao então Presidente daquela Casa Le-
senvolvimeniü 'catatirtehsê, .t'tenois dê haver gislativa, o atual Governador Ivo Silveira,
passadO'por o�Jras)u,n�ões, e�l que' sempre o qual o char;nou para seu imediato auxiliar
pôs à prova '.u sua c�paéi4âd� de trab�lho na Casa :Civil, logo que inicio,u a sua ges-
e a sua lealdade à Causa -pública. Segúndo tão governamental.
declarou ainda recenterriedte: numa ent're- '� 'Agora, ausentando-se desse pôsto de
vi�ta para a\impEe11sa; �é�húididató à Cânl�� . Secretário do Govérno para habilitar-se -le-
ra Federa,l, SÍlbordinalldb�se" é claro, nessa ga',rileute ao pleito que se aproxima, o di:.
justa aspiração, a,o criÚhiq, de: s(;!u ParOdo, lJib ,Cherem leva consigó, além duma fô-·
a ARENA.Quase cetnl'·.poís�a.sua inclu- lha.de·serviços de alta relevância para O'

sào na .cÍlapa de deptiJ�);l9,s, onde o seU.llo- Estado,"as condições que pão deveriam fal-
me deverá fi2urar com':,eyidentes' méri'tó'S. '.'

J tar, principalmente, a quem, na elevadas es-,
A carreita Dúblic:!t'.;ç\o cfr; Dib Ch�ie1i) fevas de representação, como as da Câmara

o credellêia, a essa Pliê'.i�I,lS��;; por uái'a,;' fj�' - F:ecJ�ral, terá de propugnar os interésses
nha de digllicladt': e' cb:PTR:�s�i.lr� qi)é oh'��q,:! <.' .Satâ�'inenses, não l)odendo assim deixai.:- de
n,lenda, de há muito, *�,e:.�\\rn�;�e �o reêpt�p,�� '. Con.hecer ·as realidades regionais. Com es-

'Clll1enWo de seus coestaduànos. 1 endo '. ,,1l1l� tas tem estado em constante contacto 'o ti-
ciado na Câmara MunieiP.al>de FlorianópQ-. tuJar demissionário da Secretaria' da Casa

,
.- ..... ,. .

'lo dispor GUOI mandato"
---------------------------

. ,

.

"l
�..,.

.

"

Civil sendo"lhé, pois, fam'iliarés os proble
masque mai's 'de 'perto afligém a comunida-

, ele qU,e te�'á de repl-esenrar. .

Tem iMe vivido, nas núnimas particu
laridades, as, dificuldades (;,Ontra as

- quais
se yem batendo as classes produtoras, que
'n�o, prescindem dúm .bom e .racional siste
ma de' tr.ansporte� é de outras modal�dades
:c[e assistênciâ e incentivos dos Podêres fe�
derais, 'uma .vez que o 'Estado, dentro de
seus reçursos, mais não pode realizar se

ni'io o. muito que já ben�ficia ao crescimen
to int�rno de Santa Catarina.

.

No cargo de que Qra se' afasta, o dr.

D�b ,Ch�em '

. vi\)ha .'furpreeQg,endo os an�

seios'

Cj:"�tl�' Ae�t.·tfrl3� ,�� i\egrGes:.ic�ªrinen-.... r''''I:� � :$;� �t�'e� ."" '-'��� �.�.'! fi
ses, ao 't1�t!!i1o Y�\rS �sái,�i$'�o ��o��tq� Ivo

S.ilveira" e;�.·\��4,�íct��JS.:�li��u.4�'M� todos
Js órgãas��J.âd�}hi�íà$�@� IlliBliliá1t�. per
mane;;Ye e ativá colaboração que assim vin
cula a,s. diversas frentes de ação governa-,
mental tem sido para o ex-Secretário da Ca�
sa Civil uma c,onstante do. seü desejo de
dar de si o máximo de esforços para o com

pleto êxíto da política do desenvolvimento�
':, Essa será, a.credito, a aspiração que o'

.: leVa a inc1úir-se também entre os novos va-
, .: L.'

.
• , .

.

.

_ � \

lôres' a ·sereni. eonvocados para a recompo-
. si�ão de npssa bállcada na Câmara Federal,

.

'para b, p'l'óximo qúatriênip.
'._ " . J

" Gustavo Neves

I

c

luzas
, '

,

A verdade é que· tlJdo ,corneqou 'IllU;'t'1
m�lL A manhã cinzenta e chuvosa nã.o 'es

timula o despertar, Mas a sineta insisten-
te me convoca: há alguém na porta ctt":)",
p�'c toncle (c consegue) me tirar da cann,

Um eph"I.�dor,
Pas::;e no escritól'io. �,

,Ja estive lá. o senhor não esta�'fl,
Vá outra vêz ...;

A qu� horas j:üais' ou menos?
Deixa -vêr o qu� '13 isso.

Era umá coi1ta Já 1)�ga,

o cachorro l31;e �nais forte, há um ::ri'j�
to O v81hote que' apà;:a�a a :gra1l1a dó jal:'
elim corre a se !).1)rigar no varnndão, 1\1:&'3
a StJfI perna já estava abocanhada, San'IJ'a
pouco, o velho não há d.� ter muito san:Sl;e
)Wl'" r1eiipel'diçar, Tomo. as providências
cabíveis, e resolvo sair.

\
\

'Dois elesenc0nt.rO!'l teJ'min�m por C"0,1'

ferir f-\ estr> quarta-feira um climR franr'1'
n'!ent.e pesado. E' algué:n que viajOU ine:,

peradamente e' com quem devia lue aviso
tar, é �llna ligaçao qU,e .não se completa,

O que acontece a seguir é o que sem

pre aeobtece durrmte êS5es transes, Ando
preci::;anclo de ordenar- certas coisas, (I,.,

'pa!Sa1� certas dividas. monetárias e afeti·
V[lS; o pedido do 'lmigo que 113:0 atendi p(l�'
puro descaso, aquele outro assut?to que ,�7J

r080Jv(':'i;:l c')m 11ma :-imples explicação,'
q1l0 nãD dou por tédio' ou desfastio; 11á
",inela um outro problema que me diz' l��
1101'1'0, \ma� ao qual não tenho elado a de:.
vida, atenr;ão, O que quere::;, h?mem? Vai,
ao dent-i.<;ta lTlf,,"'la rr)n,r.el't�,r a porta (lO'
"cu carro, a an�ena ela televisão, que e:)�lí
d2,ndo choque,

,
-_ .. _- -

Enlflo me cl1eg'.' a notfcia da mOi't3

elo Sullivan: r'ouco convivi com ele, Pla;;,
em todo o ('aso, o suficiente para �pressn�.
i'ir lhe a ale':"ia c�rrt que abraçava o ofic:1)
rh ,'iw�l', Era dessas pessõas a quem tod0S:
se elirig2m ele l1Wl18:ra afetiva. PI'ofissioD':!l

lTlente, Unha a vocação Hcabada do rep.-Sr,
te1', Não poucas vêzes surpreendi a reda

ção a se iluminar com a sua chegada; com
0J.e chegavam as notícias,

Hoie. êle mesmo sendo a notícia, m�

faz recordar o que andei dizendo' cel't'l
vê_z, à propósito da morte de un� ami.:!o,
t§o .iOVAll.1 quanto Sullivan: "O Se.nhor n

levou, bendito seja o nome do Senhor. Não

nr>"tantr, 111':' inrlago: em nome ele que UI'

rAr,da agiu o Senhor'? E não sei a respo'.:,
�·a ":.
'Se fàsse possível, e passível de at,m'

rlhW,1)t_(" ell faria o se�ui.nte pediio: qne
, n Senheir' chamasse ao seu convivia Hpen�l-:;
.

aftl1'elaE pesso<1s (lhe ,iá deram o seu reCH'

elo. nu que o p�teiam dfl'1do de forma mr!s·

<minha e ,vÃ, 'E I1fl 111ccUcla d8 invÍi'l11ili'lar'{(:
�11e t.8is votos suscitam, eLI faria, ,em sUlx,
tHllieào. ou�rfl sÚ1)Iica: se é que jfÍ, não
e::;-j<áe. <111.0 ColO(11,'elll no carçiápio elo Cr:'u,
80:;; �',;l'ndnc;, fei.ioada,

:J<;' o min,imo que Rodolfo Eeluardo Sul,
livan mereQe.

.

P�Hdo d� CosIa Ramos·
'

.. ) "

,

(
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VARIADOTRIVlAL
l\)arcíJio Medeiros, filhe, vidores, onde ias vanas vêzes por

semana sentir os dramas humanos
que por lá existem, conhecer das
dificuldades e dos êxitos obtidos
por aquela administração, eacom-

Eu hoje não sinto VOl tade de :panhar, enfim, o que por lá acon-

escrever nada. A violênci da ilo-" 'tecia e levar ao conhecimento do
tícia da morte de Sulliv n, 'que' grande público. Todos os médicos
recebi pela tarde, ao rC[ essar de que se encontravam no Hospital
uma rápida viagem ao Íl rerior do .

, na. hora em que chegaste te reco-
Estado, me prostrou mcralmente;:' nheçeram de pronto e correrajn
esvaziando o pouco que t nha den-:' .

) !-iiü a ver se conseguiam salvar o

tro de mim para transmit r aos lei-
.

último' fio de vida que ainda exis ...

.tores. Lá se foi 'o Cidadí o. .Nós o tia em teu imenso, coração. Tão
chamávamos de Cidadão aqui no imenso, Cidadão" com uma vida
jornal, apelido afetivo que resultou' )ntt;:ribr que, embora, indevassável,
de uma' das muitas :br acadeiras ;

iniagmo tào rica
:

e exuberante,
que Úlzíamcis uns com 0, outros, que acabou por te trair, sem poder
no cotidiano do nosso tr .balho. suportar tanta carga de bondade.

Adeus, Cidadão, ae .us. Há
. Teus últimos momentos foram

'uma mesa vazia na rede cão, p'ara vividos no convívio desta Casa que
a qual agora olho' e pa eço estar i

amavas e que também te amava
te vendo com teus óculo, de grau muito. Era madrugada e aqui
que mal e mal .te mirio .avam "a

' .

acompanhavas o rodar das máqui-miopia. Mas não eras n. ope para nas 'que imprimiam o jornal que i
enxergar os problemas. d .sta, vida, circularia horas após a tua morte,vislumbrar o caráter das ressoas- e

ti azeudo em suas páginas muitas'
ver, sempre o ângulo cc .reto '

da
e' muitas notícias que 'trouxeste tá

.

notícia que colhias na' t ia profis- para dentro,' fruto do teu' trabalho
sào de repórter, profissã J em que 'e ,da' tua, abnegação. Acompanha- i

te destacaste cómo o m lhor de
.

' vas com interesse incomum t.ôda
.Santa Catarina. Sim, ,Cid.ldão, fôs- .

.

.

a 'fase de elaboração do jQtnaL .... :te, o melhór e a.(uavas c.Jmo, pou:- Chamavas .� atenção para est'a ou ' I

cos esta profissão que taLas 'e tán- aquela n'otít.ia que julgavas de I
tas vezes tem sid,Q ing; ata mas

. maior, importância e pedias que" i
que,' ao mesn;lO tempo, p trá.o j?r- lhe fosse dado o merecido desta-
lialÍsta, honesto, incó,rn ptí�el ,e ocj J. que. ::-CVlti�avas ;qÍland'o umá:' 'h.otí
eles�em_Id� comp t:\1, çl,a�c; a � sa_tls-, :-:; ma )ua dava manchete, de' primeira. 'f

" f�çao llltlll1� de CUl11p�lf ,u�, ,t,[a-,', .' :pá,gir�a: 6" nós; ,de nossa parte, tàm- �
lJa,vo utIl nao ap��as,a Casa:8nde ;

.

�ein :'hOS\sentíamos 'satisfeitos' por
. tra�alhava,s, m�s a toda;a_ cO�'U-',e v,ú';que isto'fazia parte' 'd'a' tua
11l9aqe ,cuJos pto�leDJas_ tao bep:r, ,.�: r�àliz:ação, srofissional e também
conhecu!s e, n��lt(js :

dt,S
. >qu�us, . p,o,fclue '�Ós' '''fureis'' eúltu bons. e

com tt!)l' val?l> aJl,ldaste L r()filQtve.l'. .

v ,i' iúso.s para 0' jornal.
,

No exercl�ro do teu trfl.;balhq", ,;Ná 'vésp'era da, tua ,morte', qu�n-hda��e com I1cos.e pQder ?so�� 5oll1, do eu viajava por estas estradas
govemantes e home�s, l;O 'PO\TO, qúé ',com razão tanto criticavas,

. com. grandes de, espmto e com deixei-te Uln bilhete pedindo-te a
medlÜcres" humtldes e ,pJtentados. gentileza de me.conseguir, pal:aPqra cO,m t�dos a�Ja� d:l, mesma aquela

.

mesma têrça-feira, uma
forma, JamaIs s�rviL Jam 115 sob�r� vasta. matéria 'sôbre a questão cul-
bo" se�pr� reporter. F32 as d?, l1l� tural e artística d� Santa Catari-
depellde?CI� ponto ?e t �nra d.a

; 4, Kecebi túa matéria. Obrigado,tua yr�hssao e FO�· IstO �ste. ne'" Q::ld�dã<?, mais' Uma vez 'obrigado.la ,tao bem sU,ced�dq, I"erecen?io . (,_.v1l10 s;::fl1Di'e, não falhaste. Estou
seI?�re a admlraçao· e. ' r�sp�lt? . aqui,: batendo" .estas palavrasmaXImp de, todos os cou panheHOs am'ardas é iá vou sentindo tua fal-
ti;,: l��)rel1sa ,que ne�tá 1 Jra. s�en� tá: AOfalta� do amigo, do compa�tem tua m()[te. ,!"1U1tOS d�queles nheiro e do colaborador. Esta co-

,

. q:"que,� -, en�5evIstavas ,:!S!lyeram l!lna, sente tuá fruta como eu, pois
I I

ollt�.Il1,arq€lla" � teu ,thlli�l<?,��-_. bem sabe que,.Jõste, dela. amigo emelltando t�u brutal rc nplll1ent<? leitor. . Mas também sente porque
I .:;om:esta VIda e rende� do �Qll1 corri ela muito 'colaboravas

.

enri-
..

,

[. gratId�.o. spa �0ll_l�nagem a .qü
..
,e�,L;,',., quece

..nd.o-,.a,
com informaç?�s, pre-

. ,lao be!l� � .hO?I.�dam�n {'
,sou.be cIosas. e tornando-,a, por IstO, me-

I }ransmlyr a op�l1lao pu�J �a e, ill- il�)S obscura e' um DOUCO mais ,

I ��;rr.;.aç�o que.'. J�nto a e, �s coU)'!;:s-,· Jtr�e,�'t.e,�:r,i.-
-

leitores
'

...t�; , ."1.

I lVt@rreste ::EifiI ....),'�* '. "
.

I' dO�l�édicos ....
. f?'ó!.

. _. �.,.,
�--------------�

A MURTE DISPENSA
lJM TITlJLU

..

.; _�.�-_=·"-"����,�j�\611"":>.tf.:.� ", �:s.j,
'

......
'...

' ......

�vlHUl 65
tis

CAM\lJ',jHÔI!:S
�IJPta l'urU Ca�amba ... : �

l<urd ,"'-Q�U ...••.•••••

FOlo l--olJU ....•..•....

! '

• • • • • • • , • • • • • � li, •

�ÜHl.:a '1 UlaO

i,Financlamenlo at(? 30 meses

. vli"iÉl< VEJ,Cl;LÚ� L'lUA�
kua l-wvlU AllUI.:I.:1, JIJ7I

�
,. '.

.

f, ·ut:1> r',j'í)3 - 0";-0'1 �- bSlrt:1to

'"

'-.

- .�.'
.

IUMt�DED,'R AUTORIZADO6 CHRVSLE�t
,... '� doBRASII-S •.A.

._ �

lj---��-----:� IÚJ�'?�Ciioi!"K�E�'�V�E�l�C���!.�[J�S�:�,S�u;�i����"!"'::'!��"""t-I)'�:")"3'::t:ii'�,

[}lspóe rara pronta emregi:i ___

i CAMINl-loES tiS" {)OS \
I Furo ..... _ ' .. ',. 1947 - t959 -- 1962 . ....;.

I Ford Diesel . "",:,., ..... _ ..... , _

',' ,
' , . , lIJtl3 I;

--'-i Puid ..••...••.• , ••..•..•....... , •• , f-350 'j',
I Cht:\ifolet '., .,., "., .. " .. , ,' ,. 1950 i··

,DlJl� "uJIlIrlhõr com tallques para ,transporte de combustível.
Estudamu:, !'iI' nl.:1UOIt:nLos I

"

,

Brochl 'as - Espirais em Aráme ou Plásticos
ICAL - L-;'\CI - Latonados - Cromados

'Is, "J.eitos: Com u�a' e düas rodas'

TCALEX '(AutomáÚcos)
ICAL ,dtístria e' ComércIo AuxiJinrlora T.trla,
Rua Co ho Netto, 160/170 -"Fones �49 e 361

Cx Po�t;al 37 - TeJeg, rCAL - Rio elo Sul - S C .

"_---"'-,-="''''''�'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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rs lSll8nt amento
mata fI,ornem
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Aos Domingos --

AI:' 2s. terras -

, '
,

As 38, teíras _.

l'
A;:, 48. Ierras -:-'

. .,

de 'Blume":'

'.:.....

.'
,

"

;, 0',." ,'\ •

,',:0 falecimento do "sr. Alfredo
,.,-. "I." " • '.

• \

B:rei�kopf,,:pe.ssoc. que contava com
, um vasto círculo de relações, cau

.
só'i profundá pesar 'nos. meios- so

ciais blum·eÍlàuer,ses.
-

J �. , ' "\

o SEU Pll,aGHAMA
'''' """,,

'C1:!I!E BLUMEN.\.U

Às 20 horas
,

alivia' Hussey e Leonard Whiting
ROMEU' E JUL:, JETA -.

.faisí ..::'
,

'� ,

-Às 20 _.oras

Dirceu Conti, A T Fernandes,
Ricardo Novoa '

Edson Pereira
AduIÁS ÉM P1

' 'RULHA

GINE' BUSCH

0'
,�.

"

, , �

CINE; , GARCIA

["estinhas, 'ca� amenJos, r��niõesi Ct·�làel�s,. '81Ii- ",
,

'

1 .'
. r

VerSál'ios � lbé'.,.bo,S$OS ser�:,i,.ls:�';' I,'
•

" 'o'

Às 20 horas

.Wendy Hiiler,
Or3ori Welles

,O, rbMEM QU
VF.I'lDEU aUA'

,

sanah York P.

NAO
,MA!

.

: I�'
": i,

-'------- n' __ .

,.,.___ ...��

":'-"., -:.���� ,��t:::5'� ::"7.'
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(�f,� t� 1.' �l t� I� "t, ���: $' ..
A 'Associação âo� Profissionais Libet�is' pnivetsitáriüS' �' .Brasil ....;_
:..IB - comllnica a todos os ihteressaoos," 'que muçlo�-se ,qo Edifk:io

ASA, sub :ÜO, '" .ia LrH-\�; Dovw;'iq.",f,(],hi6_oes.sitas'1J.o :gçlifí�l@ l\:PLUB�

E Jreilo�itlpriaDóp'in,\,
,,/ "

:
.

"CI��E MOGK

'ÀS 20 horas
Jorm For. t�üne
A Fil C'!,� 'C0 ""1' !Orno

\

AP
CC TV COLH'�AD\� CANAL 3

rVe't plí g-i na, �,
. ,

";

, I'

Comissão 'de jardinam
\

lô de
Blumena intensifica �ua 'açai,

difícil a ser realizado é uma gra:n:-
\;,/�"?de cêrca ornamental que seqt

plantada na cidade., cujos serviç@s
terão que ser per,f�iJ?s para q�e
se obtenha uma perfeita

.

uQ.iJo17-
.midade.

",' ,
.

' ,

BLUMENAU (Sucursal) A'
Comissão de. Ajardinamento de-'

/ ,

Blumenau, recentemente criada
por ato do prefeito Evelásio Viei
ra, pretende, estender sua ação
aos subúrbios do município de-,
vendo, . para tanto, intensificar
seus trabalhos a partir \ ida próxima
semana. A Comissão pretende, no,
menor espaço de tempo' possível,
dar novo aspecto as ruas e jardins
de Blumenau. Em vista disso,
está conclamando o povo para'

\'

que colabore com

dos canteiros que
plantados.

Está alertando aos proprietários
.

de cães, no sentido de que os mau

tenham prêsos cara que não "des
truam os canteiros, -Os .cães soltos
serão apanhados por operários da
'Prefeitura e seus. proprietários pa
garão multas.

Segundo informa a Comissão de
Ajardinamento, '0 trabalho mais

a manutenção
forem sendo

que já vem

percussão ..

_
. ,'BLUMÊNAU-éS�c-u-rs-�Ú, ," "nas �'uf,ais, q9,a)1d�. �piesent� .' fil-,
Fonte da Prefeitura Ide' Blumenau .," mes educativos e profere .palestras "
declarou que "uma das mais opor- esclarecedoras, sendo 'conferenêista
tunas e objetivas iniciativas que /', o Sr: Diego Vergara.:'
vem sendo � tomadas' no Ínomen�o,'

"

'� �' ,

;. com a participação. .

da �oaJ.Uni9a,. '. /

_. �0�1 'ês�é trabalho a'dmi:r��e(-:de, é 'a/'que está sendo' executada
_ 'afirmou a ,mes�á font�,....:..., a

pela Comissão Educacional de 'Comissão Educacional' de=Comba-.
Combate à Verminose, recente- te à Verminose vem possibilitandomente criada -oelo Govêrno do mu-

ao povo de Blumenau a absorçãonicípio e pela Acaresc", de conhecimentos, os mais opor-
. A comissão está realizando réu- . tunos, com o que' o povo conhece
ÍliÕ�s nos mais diversos pontos do as' condições de defesa do terrível

município, principalmente nas zo- mal".
'

Tri,bunal de �Jusli . �,Relator: Des. JOÃO DE lados Richard Edg:;tr Gebau�j;"i�'e
BORBA. '

/ .

.
'

. -,'f'i;tf,s m.
;-e',..,'l':>écisao: 'por votação unâni- Relator: b e s.

'

ARIS�Et,!?
. me, negar provimento à apelação, SCHIEFER.. ,; :, ".;.-(�
Custas pelos apelados. Decisão: por votação: 'uri�lf-7) Apelação civel n. 7.013 me, negar provimento à apela$<)g.
de- Florianópolis, apelantes Maria LL,stas pelos, apelados., " ;" :,:-'" "',

, q: de Gap.zç> ,e, Çl,lltlio� ,e :\a:pel,a�o 14) Apelaçã? ,4e d�sq'u��Jüan '/Ccirl'os::Fe'rhandez' é entres. 3.268 de Chapecô.] apelante,.o
:>, �élàti)r:_! ,D e.:s.;i_: ..tW-í$!�l;J .I\1J7 :ch Qirs,fq,;:; '��ex-offic.iD::1SCHIEFLER.' :'1 'Iii }>. " ,y apelado� Virgulino- Ferreirá;'

veClsao: por votacão unâni-' Castro e s/rn. .'
,

,- .;�,,:\.;,
mente à apelação. Cust�s ex-lege. Relator: D e �(. ARIS::FEV'

8) Apelação de ãesquife n.... SCHIEfER., .

,
'

'. ,'·;:r��#.

3,26"i de Chapecó, apelante o dr. Decisão: por votação ',qnfrhi�
Juiz. de Direito,' "ex-officio' e me, negar provimento, à 'P,ei�ç�2.apeâados Irogisdo Jbão Sampaió Custas pelos apelados. , ..:.P:
e s/m.

'

15) Apelação cível n., 7 -,:4'90
Relator: Des. JOÃO I DE .

de São José, apelante ÀntÔ)l�õ
, BORBA. 'Agostinho· dos Passos e apel'fi®

Decisão: .por votação -unâni- João Estivalet Pires. , ·\'�:,i;/'
me, negar provimento à apelação., 'Relator: .Des, 'JOÃO- ';;ii13
Custas pelos' apelados. I BàRBA.," ..' ".��;::"

Acórdão assinado na sessão. � J' ; Decisão: por votação, unâ�\1.
9) Apelação de desquite n....

'

me, negar provimento à ap'�laç���3.279 de Itajaí, 'apelante o dr. 'Custas pelo apelante. <. ;�,<�\-Juiz de Direito da la Vara, "ex- ,'/ ,

;j.,;�
ofIic�o" ej apelados Manoel: Nu-

�

16) Apelação civel n. 7.5,crO
nes e s/m.'

"

de Joinvill�� apelante Palmira ,,\('�nRelator: Des.' JÓ,AO \DE Biene e �pelado João Alvim mlj,'ar�
BORBA.

'. 1

te.
\

''.�

I

A Segunda Câmara Civil do
Tribunal. de Justica do Estado

julgou, na sessão de 10 de julho
do corrente os seguinte,s ,

Iproces.-
sos' , ,'. r',,1.

1) Agra��' d� pe�ihJ n.· �:t
2.352 :de.� Itaiópolis, agr'awa�lte�Má
noeb Giej:n e agravado :'�qão' Mh
i41i 1'; Y' iaa :l ·<,ii" �,i.Jió,,:"e, J e, 'Q,;' " h,.

, l Retator;» Desll CERQUEIRA
ttNTRA. : tj: J_

; :" :: béciiSãCJ:' podivotação unâni-
\.� 1

me, dar provimento em parte ao

agravo, apenas para reduzir os ho
noranos de advogado em 10%.
Custas ex-lege. _

Acórdão / assinado" na sessão.
2) Conflito de jurisdição n....

50 de Rio do Sul, suscitante o dr.
. Juiz de Direito da Vara de Rio do
Sul e suscitado o dr. Juiz de Di
reito .da '1 a Vara' Civil de Lajes.

.
. Relator: Des. CERQUEIRA

CINTRA.
'

Decisão: por votação unam

me e de acôrdo com o parecer
verbal do Exmo. Sr. Dr. 'Procura
dor Geral do Estado, dar provi-.
mento ao conflito, para declarar
competente o Dr. Juiz de Dire�to
suscitado. 'Custas na form\l' da lei.

Acórdão assinado na sessão.
3) Agravo de instrumento n

.....
409 de J oinville, agravantes Ervi-
Jno Schramm, ,Walde.m.!;lr Meirs .e '

Rolf Siedschlg e agravàdo' ;;Ci'a.,
Catarinense de Crédito Financia- ,

mento e Investimentos.
Relator: Des. JOAO DE

BORBA.
Decisão: por. votação unâni

me, n�gar provimento ao agravo
Custas pelos agravantes.

4)
. Apelação de desquite n ....

3.164 de Joinville, apelante o dr.
Juiz de Direito da laVara, "ex

.

officio'� e apelados Atoais Lier
maun e sim.

Relator: Des. JOÃO --DE
BORBA.

Decisão: por votação unâni
me, negar provimento à ,apelação.
Custas pelós apelados.

Acórdão assinado na sessão.
5) Apelação de desquite n ....

3.182 de Joinville, apelante o dr.
Juiz de Direito, "ex-officio" e ape
rado Walmor Costa e s/mo

Relator: Des. JQAO DE
BORBA.

I De�isã�: por votação unâni-
me, negar provimento à apelaç�o.
Custas pt!los apelados.

.

Acórdão assinado na sessão.
6) Apelação de 'desquite n ...

3.259 de BJumenau, apelante o

dr. Juiz de Direito da ta Vara,
"ex-officio" e apelados Luiz Gon�

Decis�g: por 'votação únâni-
.

me, converter o 'julgamento em di
hgên,cia. Custas a final. ,

Acórdão 'assinádo 'na sessão.
10) Apelação de ;gé'squite n...

3,284 de Criciú�a, apelante o dr.
Juiz de Direito, "ex-officio" e ape)
lados Eloi Kaminski e s/m.

Relator: Des. JOAO DE
BORBA.

Relator: Des.' JOAO DE
,BORBA.. .�&

Decisão: por votacão unãhi�
me, negar pro�imento ã apd,aç&l?'
Custas pelo apelante. 1 .; ,

Acórçlão assinado na sêss.ão.
17) Apelação cível ll. 7..4+6i -

, '\:de Joinville, apelante Bilda Sto--
c1,hausen e seu "filho Ivo e ap<:;Ja?o .

Ana Krawulski. -:. �.
Relator: ,Des. CERQUEIRA

CIN.TRA. ,;:
Decisão: por votação un�pi..

me, conhecer da apelação da !-til::'
\
da Stockhausen, p:;tra anular o 'fei
to do despacho saneador inclu�v,e
e não' conhecer da' de Ivo Stokhan-
seno Custas de lei.

.
�\;

Acórdão assinado na sessã'o.
18) Apelação civel n. '7.5�8

,

de FlOl'ianópolis, apelante Jo�o
Kowalski �, 'apelado JoJe Manc<>
Bos Moura. "-

Relator: nes. CERQUEIRA
CiNTRA.

Decisão: por votação unâni�
me, negar provimento à apelação.
Custas pelo ,apelante. ", ,

Acórdão assinado na $essão,
19) Apelação civel n. 7.54"1

de Itajaí, apelante Artur Rodoltl}
Henrique a pelado Banco 'J3rasí:'
leiro de ;n:escontos S.A. .

Relãtbr: D e.,s�,,:,,: ;{\RISTEl,J
SCHIEFER. 1 '{'. "

Decisão: por votação uhâni ...

me, não conhecer da apelaçao.
CnMils peio flpf'limtc.

, -

Decisão: por .votação unâni
me, negar provimento à apelação.
Custas pelos apelados.

Acórdão assinado na sessão.
,

11) Apelação de desquite n ...

3.245 de Blumenau, apelante o

dr. Juiz de Direit? da, ra \(arâ,
"ex-offício" e apelados Willy
Barz e s/mo

Relator: Des. CERQUE�RA'.
/

CINTRA.
Decisão: porl votação unâni

me, 'negar provimento à apelação.
Custas pelos apelados.

Acórdão assinado na sessão.
12) Apelação de desquite n ...

3.212 de São! Joaqu�m, apelante
o ar. Juiz de Direito, "ex-officio"
e apelados Antenor Antônio Car-

,

doso g s/mo
Relator: Jl.J e S. ARISTEU

, SCHIEFER.
.

Decisão: por votação unâni
me, negar provi�nento à apelação.
Custas pelos <,lpelados.

13) Apelação de -desquite n ...

3.231 de/lndaial, apelante o dr.
.Tni?' r.f' Direito "t\)�-offkio"' � ap0-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(lV.l!;.��'i{!'AJVmJ�iO t:.Eí�TK{AL DE COivli'RAS

TO,MADA DE PREÇOS N° 7oio764'
.,� AVISO

O Departamento Centra} de Compras torna .públi
co, par;� fC)]1heeimento dos interessados, que receberá
propostas, de .firtnas habilitadas preliminarmente, nos

têrmos;:,Çfó>Qeén:�to GE - 15/12/69-8755'; 'até 'às 13
horas do dia 31-07-70, para o fornecimento de móveis
escolares elestinado 16a REGIAO ESCOLAR- ARA
RANGUA.,

O'· ed ii al encontra-se afixado na séde dp" Depar-
t.iri-If'nto· Central de Compras, ii Praça Lauto. 'Müller

·

2, Florianópol is, anele serão prestados os esclarecimen
méritos necessários.
�. j.,..� ,

. ,

:. Florianópolis, 13,ele julho de 1970;

RUBENS VICTOR nA SILVA
DlRETOR GERAL

'.' )

AGRADECJII'1lR:N'I'O

.
V'.'a. �1q"ia r::a,Gl:5ria Piza ':'1'1" genro, netos � so

i brinhos. [',\,'adl?('''!'1 aos D1,'s. r lando Schroeder," LlIi.�
,C�,'j;·.)os Damínoni, Ernani S. Thi� -;s. as famílias dé. ;i3rul'io
Schlemper', Aldo S:,11 e Dalmíro Mafra, pela dedíeada
atenção nesta hora de grande dor bem como '�. tôd6S
que os contortaram e aC01"]1 .nharam o seu querido
fSpÕSO. rV:;:ári_o Fim..até sua líl: " morada.

Outrossim convidam pr.r-t .n+ssa de 7� dia, .que
será celebrada na Igreja de No ;'\ Senhora 'do"?osifr'ld
às 18 homs do o ia 18 do co . .te.

i t.. ,

V�Nl!J)R�·S[!<� .
. \. ': .. ,

Vende-se um ponto ele negócio no centro d�,:�i�M:e.
Informações na rua Conselheiro Mafra 77, Qonf®otía
Maria.

.' .
'.

ArrET�lrtli'r . ,': '�-I, ,.,��' _'
.

_ _ _ ...�-41'1 •• !..' _ •... /'
Precisa-se do crrro :'1:";), i

. I', ,-T)otica� .Paga-se- :'h_E'!h
Exige se referências. Tratar i\ :; '3atista Perétr�,�"l4'e
(Ex·rua Santa Luzia) B�d1L:L-ic :"':"t':eito:1 ,'\ :,:,;" .. ê, ',).
__ .._ ... -_...1,-._. ... __

o

-'-.
••,_.....,.-"-....

CENTRAIS TC" F"'''''''�;'<;; Dl!i: Q' 'N""\\ CAT�<\RlNX··S. A:
Asr:pm"l(>ia 0?""1J 'S·,tnwi'dinátia.

EDlTTAL DE C')l\TVOCAÇÚi '.;, �":�,': .'
.

Ficam r:onvidados os S8P)1"),W' acionistas ·,tlá. ·G�I'l:
trai�"Eiétricas de Sr.nta Célt'" '-a S, A. ':_:_ ·cEi:tis.ç.,
para se reunirem 'em Assemhk'<!_ G81'al Ex.traordÚiár'i�,
qne Se r(18,lj.�ar:! no r1i3 21 de ",i' ;') do 19'7(.).'às 'lc7 ;hr:j�a.8;
DI'] �p.�e SOCi81. à r'ta :Fr2i C(��'�0Ca, n. 152, nesta ',bii:iarÚ
de Florianópolis, � deliherarem sôbl'e a seg�inp'Ú <' ..

ORDEM DO DIA
,

" . .

,.,.�.11 .Autorizacão para aquÍfar;üo de bElns. '.defçó�_é!p�'
R'ion!:iria Cf) en81'gÍa elétrjca. , ..

",

" (
; '" 2 Radficaç30 de ato da Dirc-toria �1itQtizãnd(i) .. à_
3fjsinatuI1a pc Cr)T)l1P,niol' com a F.enúbiica, ArgéQtfDft'j:i�i'à
o iornecimento de enel1giE\ dlétrica,

,
:,:.'"

,.�, 3 Outros af'suntos ãe ini.erêsse sooial.· ' "

F1Qrianó;:olis, 13 ele julho de 1970, /. < .. , ,,': �,

Júlio Ho!'<;t Za-t!:roznr, prcsic:"nte
Moacir Ricardo Bnmdaii:c:e, c.liretor-executivo

". Wilma-r D::1H:Jl.lilhol. cliretor·fiq:mceiro.
" ",

,,··R�mi G(lnl�,.. cilrctoT·comercial

'", '. Ka)'l RiscJlpieter, diretol'-lér;nico " "

MjJa.ri Milasch, diretor de o�)crações _' .. "

.

,.,,\ : '.

-..,.--�--_. --r�"""'._-- ��

PRC lI"�S�OH 10;;'''':'11 10' IF ....TOnrF.\-:i< 't'.'· ..... ,
Cj

- t\fnIOq,\p')';: '.:;.;,2,.' '.',
F,riif'( 'o p'I)!'t'mcin r:(\·,.t�,' (Cf)n1)\sa'
RWl PAlipp Sehm'rll SR - !':aJa 11''7'"

t;r�rim-npnt.p rÚj� 1 (I n�. '1 p rlA� 1 r, "lO 1'7 .t-;�r�s; ·ifil�:.-Í!h:lir
:'-':'

". ,
.

SALA VF:NfJlF-SE
. "". l'. '.'.

Edifício ;\PU fB _ 6.0 andar. Tratar à Ct)h�eHíú'
rt)' Mafra: 37 - Cartório Sal!,cs. 'I

!\nvocA.f'1."
.•ilSti' ')(, P<\TR,Ocf>. ..

PATTl,Ç'l 8E'N'JAMTM, PR-;, ( .�

. ,

\T.LO'T"1'l
..

',: ':'
GA.i.L<)1;'+:'

.

,,'iin RHi�!CI'
('Ií"'i_ W. <;;jlvl!

t���.ro �.,.
.

..,OII. '.

A rlh,l/lUf,lS
�o.l'íenté· én-rn, 'hc\-ra marcadd
f'enfrn' ('mrwrci8i 'cí" Flori'lM'1

• � j'\
.

R
..

T"'npnj", �il\1("ir:1 � 1 - rol.

} -

.'

, , salã; {ti--'; '.

:;llii)Doli� .:...:. 'scL;: ..
__���: ,v:1 � ,�.

,<;",
..

"1(" ':FJ MúVEL-
, '·'nn"rRGiA <j:;, .i,,.
,1' � :aN�.IS"··j·�.i "

!�� �'I�IJfi" ,>� '-

· '" ..... " ... �

CUNfCA. hk'!lATr'- PHOTV''''

..

"

ÇOR()<\ 111<': JI\()TTV,'l'!j,

k�lJj ..E.�rtO "BJwn·�:r
'Cinwião n, 1; ,t'l .. ." ;';''c.

:""('1 q-o-rárío: de 2a. a 6a Fpil''' ._ '14 às 19 jlõr�.
t. ,l.:na Dp(,,'1(\�O, lR _ F,rlifíd '··n-aia -, Salt.,ti'::
.". ATENDE 'pA':'RONi' ')11 TNPS '. 0;- '.

____-....,_---.\.-.--' .

::'..... '; ',',,:; (i)' .

DECOR"CõE� DE 'cmrrr', �n()�' KONZ�N'
· "".

Confer:cõ"� n!' Cortinll" Mll.gi�PregáS:'
Colocações de Trilhos

.

Orcamf'ntm: Sf'm C0mnromisso . .'. '.:.
..

.

. ,', t, 1 :. i
R. AR.Ar,y VA'7 f:.ALLADO, fi2 - APTO 1 7" ES'J'R-w.y't'O.,
PI,QHIANQPOÜS SANTA eATA�tN-À

nOF,NCAS n \ °""1,11<: . .

r ? ,�ellld(l ':_ . Mic:�se'i,
'I Pl'le Ne.v� C�rl)hllj-

" '�

- Das Unh?� � 00 rOl!
..:...: Alergia - Tr'atamen;o na f.\
-::á fI''''P�elin!t'l

Or. '�nh ..rtfl M.a�'.; .<. !to .....v;m

Ex�F,t3rj�/jo do Hospilal 'a� í:línica\'l da tjnt��
�iill'lde ;cIP <:;. Plll":,. .

I ...,
." <:::qNSULTAS: - Di�rii1'''íl'fite, à partir dâ!'4' 1�

horas. '. ,

, CONSULTÓR TO: _. R "'lO Coelho�. ��1.�,;:..o
. ,

Clvei!'; - Criminai� , . '111lhistas
'.TOCY JOSÉ DF

.. mBA
.'

.

;... '

Advogado
,

',Rua ''Felipe Snhmidt, 52 .- ':<nla iii ":_l 1° �ajt
"

.. , '1'eiefone 22-4R _ ..
1:". Y"''lN'ipoli9

PUDI.IO lt1�.,r:'�1fOS·
EM RRASfUA
AllVOGAOO

,
. C�usas Cíveis, Comerciais le Trabalhistas
Tribunais Superiores

. Ed. fJoifis. coni. 110 - S C.S,
, .

Te1�f()1(.e: 42-9461 - Cai x � . 0stal. 14�231 cJ.
BRASfUA nrSTRITO' 'F'Et)E'RÁL

\ '

"" '.

,'o TERRENO
.

Vénde'm-.se dois ótimos lotes em; rua transversal
ao asfalto,' com água e luz, na Praia do Meio, em

Coqueiros.
Trl).tar pejo tel. 3447, ou à R. Martinho Callado, 6

- Chácara . E,spapha,

--------------------------------------�-----�/

PT (Jt)!e!l'�t":1:I Psrt{lll�a, t'Ileuruses

"rorMsot de Psiqurat.rra da Faculdade de. Medíctns

DOEl'I(JAS MEN'fAIS'
CdrisultoI'lO. EdHíclO Associacào Catarrnense 11"l

.
, \

",p.(iii�itJa. Sala 13 Fon« 2�·()fl Rua ,Jt:"rôrâmo
, .

O ESTADO, F;Ul ianópohs, quínt a-feira, Iti d" [ullro Lle HnO - P,íg. ()

,
,

âfde quem,
. trocar as

·· tamplnhast .. �

.' ,.;' ,

'-." ,; ...
.t v-,

"; ! ,
'

Dr. A!�DO ÁVn�11i DA LUZ
j,DVCGAIUl

�,' Tenente Suvcira 21 -, fone 2768.
--_.�.

" .

0'0 ,J':: '.'

.
,.

D·R l\: n ID, "'r\ 4.'.'T ,Tt, 'f:a
"

. a. [i},fl" <.� < .... 11 J .

A, fmrolia,'de·, .

. ';',i� '..
.

�
l:., ··,i\1:,ARiOr PIZZA ".,'

2 4. • • ,. � � k ." i,

.

; '�� {:c��
convÍda parentes. e amigos pira. a miss'á; 'de ·7° dia\ ..4ue
seI'á rezadll no dia' 1-7� sextá-fei<ra, à� 18 "ho�as, �a"irgre
ja NOSSa Senhóta do R,f'�"'T'jo; .

Anteciua agradec'imentos.

,
<, I'

" i

,,_
...
-

.

DEPÀRTAMENT,O'CENTR�L.D�:�q?M�RAS
. lTOMADA DE' PRECOS N°' 7a;0765 ......

"
,

. " � .

.� . �
.

AVISO

O Departamento Centi�l- ,de:.ComEl;as to,:o3.' pú�
....

bHêo, para conhecimento 'dG� interessadps';, ql\e re.çe�e;
.

r·á propostas ·de {irmas habihtada,s preJ.in1iÍl'armell�e, nos
têrmos do -Decreto GE.- 15/12/69-875:5, até. ,às 13
horas do dia 3-08-70, ,1;)ara o fornecimentb de máquinas
de escrever e son';ar 'd�stingdb à DIVERSAS, 'REPAR-
TIÇOES.:' .,

: '

.

,:::" . ','

.

, ,
'

·0' Edital '�ncontra-se afixado.·na s�de çlo DepaJta
menta \ Centf:al de Compras,· à Praça Laum· Muller !1

o

�, Florianópolis, anele serão' fH'éstados os· eselaresiníen_:-I ) ,/' ; , ., '._ ,
' ",

tos necessanos. , .�. .

� ,..,.,
'

..

'
.

"

- :florianópoJis, .14 de julho de 1970:,
.(

. RUBENS VICTOR D.A SILVA
DIRETOR GERAL

AGRADECIMENTO .. ,:

Clinir,� !tI' nl·iat>.<;a�
�.UA.I'iTrNES MlI(:fI'\DO 21

FI.IIH II\N()"'OLl�

-..... ;

A Família da semore oranteada Mineniina Mel-
chiades Derner agradece� re;onh�cida, Qs�tr�b'ál,hos de
dicados dos ,abalisados faeúltatiYQs Dr: ;;Mário Mussi,

.

Dr. O's'(aldo '1<ersten e pr: Lúiz Es!)indóla, bem· conio
das eriférmeiras' do UQs!)ital "CELSO R,ÁMOS"; 'du.J;àn
te ci oeríodo etn· que ;a mesma esteve sob �seus cuidados.
: � Santo Amaro da Imperatriz, 14-7-:jO�

.

'. ,

�
, .

. AGRADE,CIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 7° D,If,\

.

M'INERVINA �LCmADES DERNER .

),'

11,'
o • :; :, 't_ .. � ;. "

. ,

Adolfo Dérner, fjlÍ1os, genros, noras e netos, agra
decem às maI1ífestáçõe� -de p�sflr' ,por oç�si-ão do faleci
n:ento'de ,sua se'mpte '�prantea�a' MIN:E�VINA, -bem
como a todos que aoom!)anharam no:.ato do sepúlta
mento.',

.

.

'

.'1

./
. Convidam os ,parentes, amígos e d�mais . pessôas

de suas r�lações para assistirem: à missac,que será ceJe
brada às' 19 horas do dia 18, na Igreia Matriz- de San
to Amaro da" Imperatriz, em. intenção' à alm a' dêste
ente q.uerido. ,

,

Antecipadamente agradecem.
Sto.;:Amaro da Imperatriz, :14-7-70..
CLUBE RECREATIVO '12' DE .SETEMBRO-

.'_

EDITAL .DE CONVOCAÇAO
Pelo presente ficam convocádos todos 'os associa

dos do Clube Recreativo 12 de Setembro; para se reu�
riirem ):!m' Assembléia Geral· Ordinária, a realizar-se no

dia 09 de agôsto' déste· 'ano,. às '8:00 horas, em sua se

de social, à R.ua Prefeito Dib Cherem, 463m em Gapo
eiras, afim de deiiberarem o seguinte:

1 - Eleição da Diretoria' para a gestão 12-0.9-7.0
12�09'-71. ,

Capoeiras, 08 de julho \?e 1970. .

CARLOS ANDRE MOREIRA - ·.Secretário

PRECISA -SEI URGENTE

De pessoas ambicio�as e de responsabilidade que te
nham boa apresentação, para o .serviço de. agenciamen
to de seguros em grupo e que tenham alguma experiên
cià neste campo de atividad� ou similar, negócios aber
tos e produtivos, podendo inclusive, fazer carreira. In
teressados queiram apresentar-se à rua Felipe Schmidt
TI.O 62 Ed. Florêncio, Costa" 4.0 'Andar Sala 408 no ho
rário das 8,00 as 1O,00,ou das 17,00 as '18,00 para se-

leção ou Curso.
.

.

(
____ o

...... _

. "
.".' '.'

CERTlFICAnO EXTRAVIÂDO
Foi extraviado C) celiifir-:'ado de pro!'lriedl'lde do

CAMTNHÃO SCANIA V tXBrS, ano 19(53, Çadastro
n� 117, Motor nO, 1903, Chassis nO 3376, _capacidade
12,000 Kls, 61eo.·OieseL côr larania; 14 rodas. nO do
certificado �xtraviado 286307, expedidó em 14/R/69,
sem reserva de domínio'- ci1il1dros 6. HP. 165. bilheite

\

do Seruro n.o 267840 da Sul América, pertencerfte ao
.

sr. Elvino Cati.tú.
\

. ,(J�\t!>lf*� . •

·

;: )2j'v·�j'�. cornercrars. ·(rHtlalhii;rUS. PJscais e crirmnais
'. "!Hf-a��i cia�"Q.fL!' 11 'hnrfll- ciartamente, cnrn .ho:if

;ma:r.nMa ".
.

•
w '.{ �.

- .,' •

'

"f>sil.rÚoho '. fi'p!lpP RtJrlIlIlrl·, 21 "a h! 2' .;: fl'nn!' 27·7�

i:lP�Ú;Af\""{R '):Irp"1(h�flt,,, I"1t)l) r i n 1:Jf) Ilf\ "'"Ti"
. 'iI? '7CJ

",� \.,�H.I"� ...: .....__
.

_ �'__���--..o,

'I'" '. '

· ;:;.�I:t�a�s',; imóvel, com: dois pavimentos, garagem,'
>p"���ps"dois quart.os.. 90 baDh_o, ampla .coztnha e duas
\tará6-dris: [t' éi1l .de esnacoso iardim. Localizado eru

af�a' cetitl·àL Ver e' tratãr"à Pr�ça Pereira OliveiJ a, 14-

:��J��l�s,�vart{ént� :�àS 9, às 11 �ora_s_._,.........___,..,.....__

{t.\Qplasco lIda
.�:-"'.�,"'.,�. ',� � �..

.

�':"·,:���ESS.ORIA .

.

�:.. ,��",:: f�A��i�ô���TO
/ :'�}.')�:::: .

.

".

.
.

:;.�<:,./>,�: : SF._RVIÇOS (L'O]'JTAB�IS
.,:, "." .'

. RE8PONSI\VEIS: '

n.e.J{':�l'.úM\d COSME GLÓRIA ,___ ContadOr
. açl:� (3t.;:&Ut''iO: 8 ..AMANTE � Cont:,!ch
E'v'A:LD6 r'URJ"ADO - Téc. em COt1l�hilldac1e· "f .... ,',' -

' ... ,
'

. ,

�Úá.}-;íràden,tes:'- ,�s,ql)in� .Saldanha l\1arinho. 2
J�álxa' pCíStal.774 - Telefone, 3343

. <,

· .,' ,,_: );';flórianópolis Santà Cátarinll
"', - I" \, �, ,

L,TDA:

i,'}(lra�
1).:10 hora'i

CHF;ciADÀ EM Y.AGE�.

-

, ..

í4,:{O h�rai<
.

. .

21,30 horas

(
.

-
'

'

tAluanu�,
, .. .

• PRTQUT<\1'tUA TNF'A NTIL

,i:Ji��lh�i:d�' rt� ('ondda :- nr:",ttrrhinr;1' na pRlnÍ)m(lf�WI
,.�tl�:.:.�'" ,.néJlrO�é·s 'e osiç:ose!;; infantis' I�' rJrientaCâo
:-:'.\;;';:':: ,::�:�" 'PS1COlÓgica d� pa:s

'.

.

l\inú� :'�? ::.� "(.r 'u 'O'pUí'.p'P.V\j "'8tniN' p.n'H ·OY.Íoi'tnsuoj
�. \t�.":�.l': ..�n.�·I'!.tTf>l 'v'!-l Il 'P.7. "n 'uoq f'P.;I1�W " <{IR!" -
�.,<��'I.�> "�'/' '" ,_-:_,='�, :,," . .J__-;-��._-�� _

:� :.: ;:,�� ,,::)/�: E��r.RJ:N�� ,PC�STA
,

.

<F:t<OR, LUl7é CARLOS ESPfNDOL'\
:...,..,. DHis at1'o$' de i-estdencia ,10 rnstituto de EnJocrinoo
,. Ji?�i:� d�j (I'R. (prof. José Schelmann).

.

.... :�(.{.i!Í'?�uado pela pue (prflf T::Iyme F.ndri!mesl.
· .tihlh�ipJii � OheRidndE' ,_ Tireoide - '.Distúthiàs

. Dj:il'idular",'�'� 'r)ns[[lleris Hormonais :- PRl
.,

,

CbN.�l1l,T()R'l)· RRSTTlFNC1A
. ,

HõsrlÍtl'll Celso R anios Fone 3149
. F<:,ne 3699 - .}R99
Dal'1 11 a� 1 Rhs. diàriamente.

8,odóviária EXJ1ress� Brusquense
Horário: Camboriú, rtajaf e Blumenau - 7.M

9.�O ._:_ ,lri - ,.1.3 - J5 -:- 17.30 - p III hs

Canelfnha. São JnÃO BlltiRta. Nova ,1'rento e

Efr;l�q�Je - '6. -. 13 e 18 hs.

t,illipj-Ó. Major Gerdno � Nova I'rr-mto - 13 e 17 hs
PASSAGF.NS E ENCOMF-NDAS PARA

t'ihwas Camhorju Ita_ial, .BlumRmnl. Caneliriha. S<io
loãl'l :Batista 1'igipió, Maior qerr.ino, Nnv8 Trento f' I

Brllf;'111P
... - ",

J!t _

llu'lTI VIJlCáD CATAIi'..' .....-,· \
" .

'( ..

.� 'FrÓl': ..::-:ms OURIOS DE F1',O""rA'NóPOLIS l'ARi\

ÇtTRT'rT�A - fi.OO - 7,00 _ 11.00 - 13.00 - 17,00
J9I,NV1JL,LE, - 5,30 -- 9.00 - 1�.30 _ 1430 _!., 16,30 -:-

t��qQ.(?ireto): .

3Ut�F,::N�U +- 6,00 - 8.30 .- 12.00 - 15.30 - 17..00

�.R�O (rllreto) - 18.30,
,

JAFl.�GUÁ DO SUL _ lR,30· - 21.30 .

,
.. '., I .. .

f\'AIi.\\, TliJUC;AS; BALN'EÁRIO CAMBOIHÚ O ITAJAI -

rl:)pq� OS HORÁRIOS ACIMA
EXCURS6ES - DESPACHO DE ENCOMENDAS.

VIAGENS 'ESPECIAIS
ESTACÃO R,oDQVIÁRIA. FONE 22-60

, ,
•

�.
' • ..1'

y ABELARDO .�OMES FILHO
A1)VOGAJ)O

Advpga e Acómpah11'l'i Proce's!':f)s nos

Tribunais Superiores
End(!J,'êCo: ses - E 'ifício Goiás - COIljunto 312

......

'ti:lÍefone 42-9854 - 'BrasUia

pARrle;;p i�ÇIO/ ,

Adriana e João Alberto participam aos amigos (

-pn'FC' ie SeU" cais Carlota e Carlos Alberto Ganzo

Fernandez, o nascimento de seu irmãozinho
.

. CAl\:LOS EDUt\.RDO
ocorrido domingo dia 12; na Maternidade Dr. Cal"

.. Gurrêu.

Florianópolis, 14 de julho ele 1970,

I 1

F'irma do Ramo de tecidos em início de funciona
mento procura' ·gerente de boa aparência, com prá
rica comercial, dando-se nrererêncía a contador, ..a

'ado, idade .de 26 a ,35 anos.
,

Exigem-se refe�0ncias. Guarda-se sigilo ..

Apresentar-se quarta ou quinta-feira das 10 às
,') hn��:- P.. 'R' r:":rtsell1ej�o Mafra, 47.

,

..

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
CONCORRENCIA PúBLICA N° 70-0763

.

A V rs O

�. ".
(O .Departamento Central de Compras torna públi

co,
.

nara conhecimento' elos interessadas, Que receberá
propostas ele firmas habilitadas preliminarmente, nos

têrrnos do Decreto GE - ] 5/] 2/69-8.755, até às 13
horas do' dias 7-08-70, para à execução elos serviços de
límpéza .e conservação; no Edifício elas Secretarias -

10 andar.
.

c,

o· 'Edital encontra-se afixado 'na séde elo Departa
mérito: 'Central de-Compras, à Praça Lauro Müller n°
2, Florianópolis, anele -serão crestados os esclarecimen-
tos necessários.

.-

. F1óáânópolis, 13 ,.de julho ele 1970.

•

c

•

RUBENS. VICTOR ,DA SILVA
. DlRE'Io'R GERAL

----

, EIHTAL DE CITA-CAU N. 41-70
O' :Prefeitó .. Muricipnl de Éaln,ário� Camboriú faz

. ..',. .'. .

saber aos. contribuintes em débitos:
. 1 Ó .::.;:_. Qu�, a IJUrtL de 1 u de setemb ro corrente

sér'ão colil:�ados exec�ltivarnente to:\os os débitos ·Ü1S·
'cdtos .na DÍVIDA ATIVA, refsr�lltes aos exercícios 'dE'

1965, f96'6, 1967, 1Q68 e 1969.
'

2� ._:_ Que ·ficam clispensaelos ela correção monetá"ia
e n;\.üta, corr!:)sponclent.es os déhiLrJ!'; salll.\do'�· dê 3!'
de agcrsto dQ :corrente ano, prazo êste impl'Orrogável.'·
'J ,'. 3:l; _ Que os contl'íbuintc:: d� dornicilio ignorJd � e'
não sal-ido tem o 'prazo :le quarenta e cinco (45) dias

para' regularizarem a situação cadastral de seus iP.1(í
veis til) .Município, ·perante) a Dlrct-Ol'ia da Faz:maa" S')/'
pe:na, ele medidas ju:iiciais para a Llesapropriação dos
citados' i�1óveis.· I

4�' :- Que a Assessoria Jurídica da Mun�cipalidaç.(e
está al1toí'izada, 'desd;: qlle 'nEo aten]ida a sua "Notili·

. caç�o'" a respeitO, de;ltl'O do p;az0 n:l ,nesma estaiJe1,.
ciciá: pl'OmOVel' a cobl'tIn<;a '('lxecu"tiva' dos mencionado:;
'. . .. \.
dépitos, e. publicar a' relação nominal aos devedol'c�.

. .

·publique·se.·
.

"r
·GÜ�ill�.te' elo Prefeito Municipal, 14 dwjulho de H17li.
ass:: Armando Çésar Ghislap,d.i - Prefeit5 MUl1icin,:1

.' . BOlVi ABRIGO
-'

... -, i! � "
•

.

Venele·se.·uni. lote Ele terreno co.;n a. área de 300 '111'l
(12'x25)' sit'o à rua ÀnLmor Moraes, tôda calçada, à !�(l
�1étros .

da n'raia.
Trátá\· :_, RUa General Bittencourt, 115 .- Fone 3891

\

--.-;-� ..,,__:__._:� .. _._._ .. _ .. _.��-.��----- ----

SOCIEDADE PR,õ DÉE..ENVOLVIMENTO DO

ES'fREI'i'O
EDITAL

Com o-presente conyocamos todos os assochr\os

clest;:i 'sociedade para H Rsumão de Assembléia GemI

Õrdinarfa_, .à· realizar-se no di;l 2� de. j�lho de 1970.,. as
20 h01:as, na sede .social da entidade;' à rua Afonso penà,
n·.·. 219, n-ê!lte S�b:C;Ustrito .ele Estreito', nesta C�pital,
com a segúinte Ordem do Dia: I

1b) .:...: Eleição da Diretoria Executiva, elo-conselho
_\' . "',. .

Deliberatrvo, do Conselho Fiscal e elos Respectivos Suo

pl�.rites·: pára o períÇ)do' de julho de 1970 à julho de 19'71.
.

, 2°.)" �,Posse dos eleitos.
.

Caso não haja "quorum:' para a primeIra convoca

ção, ·fica po'� �eio dêsté"convÇ>cada outra reUnião para
méüi- horá �ais tarde quando funcicmjl.rá com qualql1e,
número.'

..
, ., I

.. ,Estreito" I?, de julho de 1970,
. :. ProfessÓi' Âl1g'elo Ribeiro - Presidente.

'\
"

....

.

·MINISTÊRíO DO TR.I1:BALHO E PREVIDÊNCIA·
SOCIAL

CONSEI.JHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQVI. ,

'rtTURA E :I\GRONOMIA
,>

•

, loa tteglão, _. Est. de Santa Catarina
EDITAL

.

Ü Senhor President8' do Cons:ll1o Regional de F!n- .,Á
genharia, ArqUitetura e Agronomia da Décima R�gj8')
Engenheiro Civil' C.elso Ramos Filho, vem· a público "

solicitar a apresentação de propostas para a compr 1

de um, imóvel com �s seguintes caract2rísticas:
1 Área mínima de 300 m2 construida, ,ou 360 !p?

de ál'ea útil (terreno);
2 Estar localizado na Zona Cen�ral da CapitaL
As propostas deverao constar o seguinte:
a) Enderêço do imóvel;
b) Valor do imóvel em Cr$,' litrre de quaisquer

ônus, inciusive de tr�nsferência;
c) Condiçõ'es ele pagamento;
d). Estar, em' condições de Habite·se' imediato;
e) Planta elo imóveL

,

As ,propostas deverão ser en,tregues em envelope;:;
lacrados em 3· (tr'ês) vias, na '-sédé do Conselho, à rl'3

General Bitterlt:ourl, 11. 83, das 12,00 àS 18,00 horas,
até o dia 20 de julho ele 1970.

F'lorianópolis, 18 de junho de UJ70.

\�

Mauro. Stl'ugo Soca·s, Diretor geral administrativo

DOCUMENTOS PERDIDOS
FOI'am perdidos os documentos pertencpntes ao

sr. José Ruy. L. <;la Silveira. referf'nte's ao Autom6vel'
Volkswarem ano 1969, Motor BF-319.257. Certifica-
do 000740..

.

dratifica-se a quem entregá--los no Pôsto de Ga
solina TRES JRMÃOS LTDA. Em Coqueiros ou na

Redação dêste Jornal.

( UI. IEVILASIO tAON ,

j\IlVO(jAOO
RIJA 1'R,A.TANO I? �AT.A o

BAR.
" V�nde,se um, bar completo. Tratar com o proprie.

'tár.io, pAIo fone 2688, Sr, Celso das 11 às 15 horas .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GAl,ERIA AÇO.' AÇU , '.

Em exposição permanente os (melhores artistàs barriga-verdes.
. Artesanató, jóias, cerãmíca

Etc & etc &. et�\

Blumenau - i5 de Novembro, n l.17'il

1: t u � :1.]

RILl.:d

,

1:1<"" FdIW' ;..."hlllldt, tW� .
..c..l t'OH!: :W-5J

1II'.t�l\iM'II\I'�EN.TOl-i l�E CANi�'J)� �S/\Do,:'"
'lx:!. '.- AZLU c/E umco . . . . . . .. an(J . 1969

h:J. ,- Ver ae e/Branco ano 19G8
....

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,. ano 1964

limo 1963
[Ül ai, 'lx2 - Marrou

DKW VenCJí1?;l,l.et.e - Azul

U(:W vemaguete .--- Unz��
,

.

\
,�(;"n -Vé' 1') n8,1l1o/Ut,aljco

......
'
.. ano

�,np
ano 1963'

ano 1964,
ario 11965
ano l!9$5
ano, 119ô6

,,��O, �9Ci,3
8FJO,

.

r9�;9.

.ano 19G8

,\e (J

Aéro

AZ,l]

P,êLo/J()]a •• , '1-" f ••..•••••••••.
, '

iléro M8,rt1n "i/Br:jWHW. o
••• , ••••••••••••• ;

••••••

�)u'lca lt1nils!�1 €relr-lH?'/PJIiêto
-

.. 4'!"
'

• .'. ,' •••••••
'

••• ,

';",,]k�;wag"ll Bdinco
Volkc'w[,g,n Venl'l,ehElO

Ku:�:bjo Luxo

. . � I ",

............. , ':

! ,", '

Op:l1a 11 ,<:11 11�XO)

Opala (f cíl' �lf?CO> .: '. ; ,'. " :,.. ,:,: : :
'

..

'

.. , ", 69

Corcel (4 p/stand) : , .. , �_;.: ,' 7Q
Volkswagen ,'

: , :, :, ,7Q 6K
COlcel (cupê luxo) "" .. .'.'::.:.'. , ,,:: .6�• . , 1..i'
Volkswagen .: /' : .,

, .:.'.: '

','. '.... 70

••••••••••.••.••. i ••••••• .- •.•••

'

•••.••.•• , •••• 68

(v/côres) , \.I.:, �
'

.'.66
... Volkswagen (4'.p/stand) '

, 69
.

,�

'"
'

Gordini
. , 63

< •• :' : •••, •••.•••••. : .••••�.: .•.•••.•• :••••••• :.'::: '.:: ".: :':":::::: :,',: :' .•,':.'.�..................................... _
, ,

65
. . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

','
. . . . .. . . . . . ::'

. . .

Itamaraty .' '\. , ,

'
.' .. '. 66

r: fo. "'V (b' I )
.' ,

"
.

.
'

67) v ecar , '.1····'·;·; .. ·.··.:·····.· ,_

DKW (vemàguet) " , .. ,,, �.: : .-
'
.. \\ 67

Chev,olet ::, � :: . .' �.: :.: .. , 56.
,

'

&6Emlsul
.

. lo
••••••••••••••••••••••• :••••

" 84
••••

'•••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••• 0 ••••••

" Volkswagen
Voikswagen'

Aero

Aero

:. Aero

••••••••••••••••••••• •
J
••••••••••• "0 •• 0 •••••

,

i
I

>i,
I

I

PRODUTOS PREÇOS MAX:
0,75
0,78 -

0,84,'
0,84/
4.20"

4,2Q_
0,90,
4,40.
2,39,..
0,90
0,60,
0.�5
1,05
i,80
1,15,
0.,50.
0\4�
0,;;3
3.2Q
3,10
0,30

Q\SOj
U15
0.901
O,_5.�,
Q.fi'l

1,0,&'
1;85
1,40
O,3.?
'3..80

;.' 'UNIDAnE
1 kgArroz' japonês granel

Arroz agulha 404 especial granel
Arroz braneo extra gra"nel ,.

Arroz amarelão extI'a grane!
Arroz branco extra pacote

l' k'
,

g
1 kg�
1. kg
5 kg
5 kg'
1 kg
5 kg:
1 kg
1/2 kg·
200 gI,'
1 kg
1, kg
5 kg
,1 kg
1 k
10 ex
1 L
454 gr
4()I�. gt
6

Arroz, amarelão extra

Açúcar refinado

Açúcar refinado

.Bauna de porco'
: 'Café torrado mo.ido
Extrat.o de tdmat'e
Fa'nnha de manqioca,
Farinha de trigo

. Farinha de trigo
\ : FeiJão prêto
)

l[�
Ful;lá de mUbo

I Fósforos

I Leite natl1ral
, I LClte em pó mtegrl-il
! I r.PI!F em pó Instantâmeo"

! r Lã (h' AÇO
I ,�, MaQ.arrã0 sem m{0S

p Macslirãoy com ÜjVOtl

',i. Mac,�..ã(), yitslil;ljlilaG\o!I l\(I<l;SS;:tl;l, para, .s0)il:a
lM,a1i z60,a .

' ,

Maizena i

I

';._
f

paeote,
pacote
pacote
gran�l
pacote,

. granel
pacote
pacote
gI;ane
Pacote
pacote

lata
lata

I
,

I

pacote
Pacote,
�acot!il'
pac9tel
pa,ço,�e,
p3c0.te
pacote
pa?ote
pacote

tabletes

<toe/!pi _

400 �.r
40B, gr
20Ó gli, ,

20O,.:gli .

400 gr
sào g'l'
200· gr
100 g

1. kg
900 mI
1
r't �

"', P�' I

/ .-
1 kg \

J�••

1 kg
1 p

Maizena

Ma�téiga
MAnnHina vegetal
Mor.tadela
Óleo de soja
Papel �igiêllico' popular!
Sal refimídp I.:,
Sal moído'
<:;abão em pedal,;o peq.

...

2'.51(
0."0
0,40
0,30
0,23

, rf'llo

pacote

,
'l'

1'9iJ7,
�9Ç;,7

Técnicos ou
-,

RGS visitam
Universidade

" \ . ,

Encontram-se,
.

nesta capital, Ciro

v�sna., 1it U1;'li,'lcrsiCl;ade FedElI'Glil dn�

Sa'J;',i)i� Catarina, - os S1'S. ,CIÓVt3
An,/�nL, Cl.iudío Rib'àirG e -()se�l!
Li !;r d'" Cllnl\f1. Langlois ":"" tê'clilicos

. da' 'lJniiiersiçl.aC1e' .Federal do Ri?
C;,�';mde d::r Sul.

.,

!>r:;ós, ,anresentar?l1!- o, 'O\,giiW-'-:-'
dq Dep<3.r-

Es,.tá em Florianópôlis.,� 'de:venào
I. ,

\
I_'\. � ,

-

penUi;\Ilecer �té o prOJehlJ,o ,dia 12,-
o, irQ.fes�or �aj:enqra.':No, D��.l:lY. da
Uni\';�,r;sid,;ade' ãe-W�t!,rloo" G.a�aFlá,
pÍlo�eFinclp palestras re.1ácionaàDs

I . � ,� 'j I !I

cO"W a' ,Teoria d� Plas�ic.id3;dê, no

Centro Tecnológico ,qá' ·UFSC.'-

'\ t � {I �
•

"

" �'O _ 'Pl,'Ç>1.· D1,1l;Jey, ql;le está,\ tem-
p.ói�riaplentf;), no,' B');Glsil, dimp.'011S·,". '1 /'

trp.U: ,i:ç\,tE;.rêss,e, em eop.heG:�r: 0, CP1�'

tro._' "''teçpo�ó�léo da'· Un�vetsidad �

1i'8qér.�l ,�é . sa,�!ta 'qatal'�lJ..a ,e) sllaJ
p�)estTas ver:s�m sôb;re 0('. seguh:
tes;' à$s.u,n.tos te_Çnicos: Defo:rn1P-

'çãO:' finita, 'Fon;;uláéão 'd�")'têdi'i�l"
do.�" acré�cimos incr��entais::Apl;,

" I' 11
' "\ ' •

cácão, dê proce!'sos: de 'con�m;!;'!a-
',�,ãq' e Temia. da pl�stic!da:d�: aniso-
trQp,ica,.

'

,. (

.. \
"

'"

q. v�sitantf:l é, Dou.tQr ,em �:r;tge
nhaJia ,1?ela. Univers:idade .

ele': Wa
te;loo: ,1'68Jizou ,est'ágio, ·prof.isÉio.
ImJ na Tnclia e é 'autor de inume-,
ra�, ó�rqs e trapall10s çl� p,es�'\li.sa.,
no ramo da Erigenltaria Mecânica

Rua Monsenhor de Andra'de, 882
FQn.. : 227818.9· IP.,to <I� Ruo Orl.nt�1

I saQ "Qul�CgpltQI:
'

:'-.:
,

t,riacao do, lucra vai ter
,

. '\
.

t \

�

:
'"

,

,

'exame d'B Congresst:,
, .

I , •

.0.- Presidente' . da, República . mas t�anscend.entes, rtl\lc\Qnadps
ç,llJ;eàn�iLÚlO� ao /Co_n;gre�so -Nacio- .' " C0,IlfI a est<:bi,�iid?tde p�I��k�o,�soçlaM,
pi!! 'o:'Ôl'lcret04ei pelo-qaal foi cria.; . desafi,àm e'lJ1j verd,ad,e 'a 'qç�p, d,a
do. 'o INstituto- Naciç,;n,,) de Colo-s' �. "j, 1�\l ·.�o· plano da- ,çolo�iz�çãO,
nização e Reforma Agrária UN- e da estruturacão de riovos cén-

CRA), em, su]Js�i�uição ao. IB;RA, tros deI' economia agrária,
ao. \lN.OA . e ao ,GERA. : f,\ dispersão de esfctços, vi-

Na exposição d� raotivos que- S8;-'Q,(:' a 0,hietivos 'co.1jT,l�;g 0,\1' ç0,-
acompaeha: a .matéria, o -Ministro . T,1r,'.y,,:s,· rp,,�llada na atuacão perale-
da ,Agúeu1tu,fai, ',Sr,.' Ci.rn;e Lima, 1� de. 6rg-ão,s' dist\n,os: .q�e. n}ã.o ra..

afirma, que, "se é uma política da. rei se dêfrcntam com 'atribuições
terí;a, tudo' recomenda que se uni- fu�cionais

..

conflitantes, éompro-
fique' .o fps;tJ;umeilt�o, ,9)ue a .execu- -; m<:�e :0, tfJ4l't�Jil;eWl�Üj p�1f;tw,!il:;lC\9 '1 glo-
taJ,'á(; pois 'seoit;plie,. 0W; nome da.-, bal ·�QS;. WiobJjem.as /' re;\ª"jo;ll!,?dos
j!l�stiç_a sli)cj3i�,' Piattil[< desde logo pa- .

'. ';-:' çQm;,9. Aese;1íl'v.o�y·i:1Tlp.!1i1It6 dia nossa

DO sentido, aC'onOlTI"ia agrária, delonaasdo a
, I '-- �. - J.' ," ey"cuci'ío de medidas reclamadas,
"

. pelo �1l1ltí!1;�S.S� .soçial", ' '
,

,
/'

,

Registrou-�e sensível, re

tração nos investimentos destin.a
rl0� ao· setor tP'lçtil - Cr$ 80' n,1i
lhões contra: Cr$ 258 milhões no

p,�·Íilineilio. tliiI;lileS�lie cl,o ano passado
- mas' tal tesult.ado, eXJ?I�ca o ór

g�o gQvernlamen>tal, "já e'1;a,' e�pe
liac!;q." uwa vez que em' faGt< do vul
to. dos inyestilílíl!etl�O.. sautOJiizados
enl 1969 e da exi;stêmcia de capa
çida'de ociosa no setor; C\ecidiu o

Gov,êrno não eS.timu,lar "1,tlaiores
,":vp.st,i]JleT,l�ol')' v�sat;ldp o aumento
rl,9 cn:9acid�de do setor". Os inves
·üweJ;1Jos es�in,mll�dos atl�almeute

.. são aquêles cujàs aplicações se

de'stinam a eliminar pontos .de �s-
" tra,ngl(laplent",. apJ;i:móFar'\ a. qua-,

Hd;ad;e
•

dos fi.os.' e tecidos 'e absor
vp.l; Jp.e1h,ot te�no)ogia.
OS M,VO\{ES, .

0s 1?ritl.cipais' i���sti'l'\l,entos
0,0; s�tQ,:t: l'etroquímico' duxa1:i.te o

l?'("im,��1,'o semestre I ��i:':lrri. Q: 4a fá
�rica de melanal .:._ Metal,lorr S.A:

" o

- O,,, investitíl;lentos da itldúsbi�a;
d,e celulose, pa1il.eJ. é artes grá�
Ecas; setl.do os. �laiores p1,'oi.etos os

áti:reserít(i;dos' p,elas emp'l'êsas'Ri
n�sa s.A� - ceta]ose alv�iaà:a
d�. e1.1C<l<l,intOt - JilO,valo)." cl,e Cr$-....

\8,.4 m,i,íl]íJõt,?s. e Ind. de 'Papel Si.
m;ã,o S.A. - fabjl:it>ação. de 'celu
lose e papel - no valor .de. Cr$ ...
1 t mi,�1lões, a)i11.,IDos" de São Pau
Io.

Os' investLm;tento,s da i1�dústd�
'mec-anica atim,gi'ram Cr$ 225 mi
Vi'.í;)�s. O setor 'de 'ca;l.çaqos e arte
'fatos .de CbU1i0' aprysent0u eleva
ção nQs recilrsos 'para

.

-aplicacã,a
"é� capit1"\' f,ixo dhlratite' 0 :pritttei
to: seljnes,tre, ,dêste . ano·, com Cr$ .. �

'8;,,5 . m11Jii.Ões" contra Ct;$:' 6.,2 "mi-'
�Mes no' ,mesl1Jlo' pet;í:odÇl ·d_e·, 19691,
Os. setoljes d�' p�o.eessan;j'e�to de
aJ i líl1,en tos , I de �abricaGãQ, .de m-ate

:t:ia,is de 'consthtção civiL e produ
tos. eletrolétrônicos rÇjgistr.aram
te(!],:u�ãQ. nos - inyes1itÚentos em com

T?:i��.cãOt ao 1?fiP,,1'eiro' s,e�@&tre de
1969,

.

MQIHHO. ,E.S,"l,'

'.

"

Q Governador lv� ,S�\veir�
,

au

torivou a S�cl:eta.ifi� da F�e�da a

prestar gaL·a�tia. d,y regresso do ;e
�n1Jl"r .0:0,/ Esta;di!', a,' ''lil).Iv,Q,t.' 'do
BRDE, em cobertura ao -aval, que
êsre órnão concedeu .à Telecomu
nicaçõe-s de S�ta "<;:àtarifil>!If S.A.
- Satesc, de Joinvil]e.' O ava] re
laciona-se aç ein�réstiÍDo 'e juros
corresnondçntes ao. �inanciatlilento
a ser concedido pelo, Banco Cre
fisul de In�estimet1tps S.'A.; para
31. Bin�lisi.ção de �e�ef0,�€S naquelá

. ci.d'Jd�, aUt1;J<;nta\1iOOi ,9':�ÚlmeIi0 de
2.0,00, para 31,600, a!ilaçelhOSi, O
1ljljo,'í',t:m�p da glÇl,Ii3(�t,�a<s,e,liár, de, Cr'$
�.240.679·,85. : ",:.:'4' ',,'.' ",.

o

íQl cEz fi n8

�ô_;"o
'. <;:C;F'OO

, ",

Ni'ío ficou elar€> se· os 'm,er;ed.··.
mentos' fora,m morais, SOltdai,3,
políticos ou s6bre todos .êles fmram
maiores os intelectuàis. J): uÜftad0
é que teve combafii-Viidade ofeI_l�va;

, porof'úo-Oq atíng-ip, paFá eli�k
bar"; ,', <lhJ9,ir palia resPQIilii:!Pf

'"

feri 'ir D'ar� se 'fa�eÍ' ·n@t8.j"
ati."" �'�"'ir� pa's�agem ·S<)l�l, •.

,,'me" "' q-paga,r.,'B'em C(im;·
�3r r' ,

� lnbati�id.àde. '�lle,
.

em ,

p-rer�'
.
� '.' �'fnjo ma 'pa.:6�Í'ia �Pfl<.

eic:l' -, \
. ,', 1 n�qa]>, C@'!1'lo, :fôss�' elp.

"'icia� €PÍ'Fl' o �per
�"tíl'iC0S; , tambttm, o

sér :-1, c1ata. com. Iôrç,\iI; 'lP.

vont.ade )Jaca nã,o fjcar na."'plamc;e
bomn "M ninguém;' Cbn�r:iih.ui1:j
�.-

",.. , a(]:uela �or:nb;âth":Í
dR.de ,LI :,He se destacoU'e iU;ncfI
rende a sua inemôria pálavrai\i ()_!l;�,
admiracão. E é possivel que, tarito
a sod'<'dade qUlmto a política qom5- \
nantes de Destêrro de então" tives·
sem forjado em Marcelino Antõni;:,
f'

_

•
i \ •

Dutra, a parte n:uc1!lar· da 'Sl'El

éomhatividade dirigida, Se nota,
para conseguir um �u�!'lr -á.o: s�l

(CÕNTINUA�
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lo à agricultura do nosso País es

tá' decididamente devotado o Go
vêrno do Presidente Garrastazu
Médici.

RETôRNO AO PASSADO

E���������������������,�������������������----i

Sulnvan, profissão Repórter
I;

-

'l"

,�, : Mórreu:: R6dolfp ,Edu�rdo Sul- tiessa' vez mais" fortes ainda. Nó
:

'I" i, lhi�'b," b noif�o, coie�a " que, :;i.té oi::-" trÍirúente:'- ptocúr?ú , a�' i'edaçâo , do
,tem' nos trazia, '8; notícia e que ,jorrial, sendo dess'i, vez atendido

I '��
.

- A ,I

boje' é a notrcia. Jovem,' com 2-� 'pelo pessoal da oficina que ,ime-,

iôos; Stillivan
-

era um' profissio- diátamente chamou um taxi, ie

«�l� d� ',i:mprensa exemplar" com vando-o pará o Hospital dos Ser,

tinia, capacidade de trabalho por-, viddres. Ao
-

daí- entrada no' esta.

tO:Ôos ' reconhecidá. biecimento foi medicado peÍo'3
Drs. 'Celso Lopes, Luiz Richter, Lê)

, Xavier e Reginaldo Pereira Olivei-,

'-;;. ,�:Aqte-qntem ,6 repórter Sullivan ra' é mais dois enfermeíl'os e um
.", cleü "'6 expediente normal em O ES- 'atendente. Apesar de todos, os €S
:-z TApO, 'pe,rrnaneéendo na, redaçã0' forças Rodolfo Sullivan morreu

até às 21h30m. Mais alegre e co vítima de' distúrbios cardíacos, tão
-municahvo do que comumente, o' logo: cheguu a? po�pital.

:,1 '-repórter despediu-se do pessoa�,
que nunca imaginou fôsse o aqúê

'��' ':leJ 'o 'úlÚmo adeus.,
Seu corpo foi velado no necro·

tério da,Maternidade Carnlela Dü'
trá e ontem sepúltado nO 'Cemité-'
rio São Francisco' de Assis com

grande acompanhamento, espe
cialmente jornalistas e alunas do
'Instituto Estadual de Educação,
onde dava aulas de ;a:istóri�. '

�r ;
� . �

) , . :
"

; '" Por' volta da uma hoí'a da ma

'drugada Sullivan, que residia

quase ao lado �ó jornal, veio às

pressas à, Fedação, ,afirmando qUe
'sentia fox:tes doreS' no peito, ,lge

<' ',dindo ao gerente que o levasse ao

hospital. l!:ste' li principio pensou
tratrar-se c;le brincadeira mas, an

te a insistência dor;; 'pedidos, no·

-tOIl a gravidade do caso, e 'ime·
'diatamente o transportou para e

Hospital, de 'Caridade, No percurf'O
,ia, repórter- continuava queixando.
se das dôres, "como nunça havia

sent.ido'�, chegando a contar que
" não se, excedera no jantar; bomen,
do uni 'chur�asco de carne magt3
IJ.O Cristal Lanche, o 'ponto de !:'!l

'Adolfo Zigelli, orador da Casa
dos Jornalistas, apresentou as des

pedidas 'a Sullivan, em nome da

direção dE) O' ESTADO, d� dire

ção ,da Rádio Diário' da Manhã €

d�, tôda a classe, dizendo:

',' '''Difícil, impiedosa e cruel d

missão que me conf�rem a Casa
do Jorna.list�, a direção do Jornal
',6 ÉST:ADO, a direção da Rád1')
Diárib da 'l'y1anl::tã ,e os 'órgãos de

impren,s� 'desta Capit.al, q)lf!.l se,

ja� ,
a de apreseJ;1tÇl,r ,palavras, de

'despedidas ,a um jovem <'l,ue, co

mo poucos homens' dêste Estado,
,
soube honrar a pro:issão que abra·

, ' \

çou.

contr0 com' os amigos.

No hospital ',informaram que q

mell:tor' seria levá-lo .ao pronto
,socôrro do INPS, o que foi feito

prontamente. Atendido, pelo Dr.
, Parlo �Schlemper, médico de plan-

J", " tão" "ê ;te lhe r�ceitou Pledicamen
tos' _recomendando r'epouso abso
[üto, Sllllivan voltou para casa c

T às, 3h30m as dôres retornaram,

Plorianópulis, Quinta-feira, 16 de julho de 1970
./

res de' pomares Em, Santa 'Catari
na e, com a produçào que per

ral, Região "Sul, do Banco, do Bru

sil,' elogiando o Projeto de 'Fru1;
, cultura .de Clima Temperado "ela
borado com um tecnicismo ex-

, traordinário, que bem demonstra
a capacidade dos técnicos da
Acaresc e da Secretarfa de Agri
cultura de Santa Catarina.

O',

Ésfôrço eatarinense n a I r u t i 'e u I t u r a, MDO pede a�si,stência
e':':"reconheeido pelo Ministro Cirne Lima
'1;'-: :

�

':;�49 !:1�sÚiar' na 'plaj\hã de ontem
o�êorivéí:i.jo firmado: entre o Banco
,. '.:;1

•

, , I I � •
•

CW' Bxa�il e li Acaresc, vísarido: 0-
d;e�env:OI,vimento . cio Projeto de _

F�utiCultura de, clima' .Tempérado
(ir;: ,S�nta Catarina, o' Ministr� r.a

Á'i:�i6ültura; Sr. Círne Lima, de"

�{àtprt " que "a�rav,és, dêsses, 'pri- Érri seu pronunciamento feito
meiros mêses de atüaçâo do' do- esta manhã em 'Fldrianópolis o

�írno: . 'dó. Presidente' ; Garrástazu Ministro da Agricultura declarou
'M�(ii�( tôda, à': a{�ri6u1tura bras"- 'ainda, que, em têrmos pessoaíc,

.

�•• "" ',,';< - "

"

.

,
,. > 'l, .," -

",l��ta,.,j� ,tem conhecimento de me- suá 'visíta. a Floríanópolís, ainda
,(ÍWÍís:' CQ'ricieú:i� �ue_ visam.'a' .pro- que seja 'com uma geração de atra-
�m'over a {ncorPoraçào 'do homem sQ, "representa 'um reconhecímen-
9�e Vi�� ei�ltI:si,�ràmérite da Úitn �ci e uma gratidão, pois 'meu pai,
a.�{fõrças de cmlsumo do 'merca- COlnQ' .áuxiliar do General Ptolo-

��,���ionaJ:�,:: ,� '" "\", meu cte'Assis'Brasll, então Inter-

l};Q' :�t'o .:dé" ,assinatúra realizou-sé vep:(ót �'d,e • SaJ;1ta Catarina, prati-
,ãi" li iJlôras ',de": ortte'iri 'no Pàlác1,6

,

,cai;ÍientE( aqui inicióu, 'pelos 'idos
l I ��, o�;:ê/nf:�a' , P'����!ii,'A��; Í)íi{�,

'

'. 'd�:; 1930, a' ,sua carreira de b,acha-
'd,�staêáaa'S ,'autoridades; qa,tarinen� teí: il de -homem -voltado as cousas
.•. =-t""� ,

- ..:. -
• ,,-! ' -. I -

.'
'.

. �. ,

s,�,s ::e: M/Dh:etot, :cdaiCarteira de, 'p\1blicas".

�têdr�b,<��er�� do, �n<io ;do ',�rà.��l, '

" -, ,

.:_ O Ministro' da' J:Àgric��tur,1
'Si -,J6rgé", Bilb'üt: <ire';Miráilda:. ,,:.';' PAL:A:VRAS DO' GOVERNADOR anunciou em .FIQriariÓpoljs que se·

X;i!;j,:: Miri.istrÓ':'Cirné',: LiIl'l:d � :afirmeu ',""
'

.
" gunda-féira será, iançacia' no. Rio

��Él�'éó�\ sua ,pr�s�t1ça a. Floriart6- ,; o' Governador Ivo Silveira, pai" uma grande 'campanha o�je�iv,anc.Ío
p�ü�, ':desejava prestigIar o, esfô r- sua véz, afirmou que a assinat'Ul',l o aume;nto, :da prod�çâo �e prodV-'
9�';(iát,�r:iÍ��nse �epresentado pelo

" db' coiwênio
.

piopo�cionav� a03 tivi(lade 'a'g�ícoía; do 'País. '"Essa, ":0 Ministro 6irne,' Lima compa-
�;;�jetb,: d,e: Fruticultura,' q:u�, tan-' éat'ari�el'!.se§. a concretização U� campanha, ,informou, é fruto. dI.) ,reeeu às 9 horas df! manhã de on,

tàs,""beneffcios trará, no futurá' à lll1)?; grande aspiração, qual seja, o pesquisas realizadflS ,por uma eqUl: tem no Conselho. Estadua.l de

����rbí� ,estadual:,,'
"

'

rea�., desenvolvin1E)nto '

do Projeto pe de e�onon:iistas, que, constatou' Agricultura -onde ouviu do SecreLí-
;,�.' ,',..' ,çll'l" FfJ.ltícultura de Clima Tempera que ri Brasil, para continu�r cr�s'- rio', Glauco Olinger uma explan,;,
)':(�(:)f�t�ti que sua, atuaQão no' Mi- ,çio; Inteiramente elaborado ,pJ!' cendo no rítmo atual, necessita de 'ção ,sôbre'- a política agrária CD.

�i��é:füJ da ,t\�rictlltur;:l- prOcura �é�nic9( de S,anta ,Cata-rina:, uma. consfderável, expansão' ia 'tarinerlse, 'enfatizando o desenvol-
fá:zer' �om, q\�e qnegue, "aó,' hom,em , Pi:;'igindo-se ao Ministro Cim·] 'produtividade agrícola. 'vimento agrícola do E�tado ê 05

d6,:lcám�o'd6s mais-recônditos'lú· Lima o�'Sr, Ivo Silveira declarou O m�,-:imento' vai 'procurar 'mo, 'diltos: índices de produtividade '.11

g�j:és�"de :t'o�o:, o ter'riiórió ,�1a�ii): qú� 'se\,l: Govêrno confia plenamén-' tivar tôdas as liderança;s oficiais ,cançados., Afirmou o S�,' Glauco
AM, �;�, fuesmas ópôrtúnidades :dé tê:: ria palavi'a

-

·dos técnicos, não e de -iniciativa privada a ,uma con- Olínger que o crescente desenvol-
híffn;,estát, 'social ,':q�e' alni�jamos ,s�ndó,' Ulna, administrÇl,ção imedia- jugação dê �sforços que possibi.li- vim!:'nto çia produção agI1cola do
p'ii�;iihdos' 'os ,9'0 miihõ�s 'de b'ra� ÜSÜt, -"porque,'se assim o fôsse te a expansão, da área agrícola e- Estado'depende ainda do apoio, e

�iWr6�i':, i ,�: ',� '.>,
'

,

"

..
' ". jamais 'se lan§!aria num projet,o o oonsequente aumento, da produ· da assistên:cfa técnica do Ministr5-

'/f:" �af�es��::iguald_�de nasopoT- dêsse 'poite, que' não trará beneo tividad.e.
"

rio da Aifricultura nos setores, de
túÍ'lidades, de acesso , ..ao' bem-estar ' fJ.Çios· de imediato, mas siri;; a rr.é: A primeira etapa

..

- d� campanha \ pesquisa aplicada, crédito fund��í-

�":'á:os: frlltos que pr�po,�êio�am.' ° diO' :e a_ longo' prazo'.'. :,
'

, será desencadea;da na Região Cen· rio adequado,'. cooperativismo ru.·

j)��gl:essi;�so'cia)':"'€' o'ê&'ob,ômiéo. ..:::-:: �{." 't'D'(:)stà'Ç,o_tt 'o�""esfÔ1'ço-� elo' Minist'I:Ít):;" '*f""'" tr0oSul,.. �n'la' &ez Eiu.e é� a área que, ral, crédito' rUl:�l orientado, inse·
ft�soti,' ':_' é neces,sário antes 6B.,· junto_"ao',Conselho Mopétário Na·,' possui a melhor tecnologia do 'minação, artifiéial em bovinos: in:
tÚ,dÔ�qtí:(:) ô"homem:- d'0 campo, 'te',' bional, pará modificar as nornl�s P�ís.' formação de mercado e comercia-

.rl��,:,i,��P�Cid�1ie ;aq�;itiv<). ·i ;,q��-, d-Ei':;:'-f4nanciamenf.o - ,do Banco: .,:dO iI lização de safras.
p:QsSlla' as mesrr.as "'oporturiidades 'Brà;Ü, ,o,que possibpitqu a�a§sfuf1-'> ELOGIO' Falando em seguida, o Ministr�
q�!3 sâp'"dadas homens qÚ.:ê:,\� �

. 4ji���·�o
.

te�er.ido convênio.
� .�!'- -". '.

Cirhe Lima referiu-se as reivindi-
Ji*' ';''- '.; -

' J,' ,', ',' :<":;::',e ' rovidência ,...:.... ie� Durante a solenidad'e falo�'� i:tin·: :,' �ações apr.ess �dílS;,; "qºn��der'arl-'�iti:0 "', " ��;����r:�:�):; "',i,x�: ,d� )!<,sr�.!J('}t��\i,:BaQ,o(��'�&va.�'�f�}���t0ti,�};J.t�ç1f,:'
.

InIs�t"e':'.�r;rI�';oi:�,�,:,J.t,�,,�� d.t·,

pró 'ti:fi'fl,:rt-ti�btâ- """retor 'dá CarteÍl.1á 'de 'Crédito; bê:! "",7'- àtel1,çã:ü .i'?i-' >.

,;j J.J.. :', (;1.. <t

'certo há de vir, deremos .nossa
contribuição no sentido de que pe
lo menos 2%, da importação de
frutas no Brasil sejam I

dimínui
dos.'
FInalizando suas :palavras o v0-

vernador disse que o Sr. 'CirneLd
ma poderia deixar Santa Catarina'
iu'teil'amente tranquilo "porque
haveremos de' somar '0 .nosso es

fôrço e (I nosso trabalho ao esíõr
ço e ao trabalho do Mínístérío da

Agricultura, a fiin de' que', .pos
sárnos responder ao Presidente da

R�púb'lica 'com maí�' pro�uçãb e

melhor pródutívidade, em. benetí-

......:. Em, nome do Banco do Bra-

sil me' congratulo com o Govêr
no do, Estado de Santa Catarina �

principalmente com a sua Secre

taría de Agricultura tão bem di

rigida pelo engenheiro 'Glau('o,

Olínger. O Banco do Brasil, como

,agente' financeiro do empreendi
m�nto, teve o maior prazer' em

; atender. 8;' convocação do Mínistro
"Cirné Lima e, do ;Governador- do '

..

',' I
" 'Estado, convencionando com a

Acaresc a assistência técnica, para
o' desenvolvimento do Projeto de

, Friticultura.

C;AMPANHA

',NO CONSELHO ESTADUAL
DE, AGRIC;ULTURA

seus alunos do Instituto Estadual lo $ullivari (já' falecido, ex·dire,
de Educação e'para' todos

'

aqu\:l- ,-' tOl' cio Departamento de Educação
les que souberam. admirá-lo' e po:' - e catedrático de inglês do Inst:·

cujas qualidades se fêz amigo. tuto Dias Velho) e de' Dona Ol

Resta-me; num momento cómo, ga Sullivan, Deixa dois irmãos, Al'

êste, apenas seguir a ÚÇ&O do':3' tur e Da,isy.
Evangelhos, ,conformandq-me cOm NA 'ASSEMBLÉIA
a voiit�da d� Quem é muito mais

poderoso do que nós";

"Cumpre-me, sàmente, assinalar
neste instant� que um homem co'

mo Rodolfo Eduardo Sullivan Z8Z

falta. na, imprensa de Santa Ca

tarina e pedir a Deus que o tenrll.\,
em Sua glória.

�Na sessão de' ontem, a requeri·
menta' das, báncadas da -Arena, :"

do MDB, foi aprovada a inserçdo
na �ta de um v0to de pes;r pelo
falecimento de Rdolfo Edua:'do
Sullivan.
,Jw;;tificando a proposição n5'

deputados da Arena afirmam qUf;
"o extinto, jovem valor da im,
prensa catariúense, ' era air:d�t

professor ,no ,Instituto Es!:adnal 0('

,Educação. Just.o, pois, que ,estH
Casa, -muitas vêqes, noticia em sua

atividade' jornalística, se
.
associe

às manifestações de pesar' pelo !-1f:'q
passamento".
Os parla�enta.res. da OpOSíÇ§.Cl ,

por sua vez, declaram que "o

inditoso
' àconteciménto cólheój

o jovem homem de imprensa l"}

,limiar da vida e da profissi.j.o ql'P
com dinamlsm6, �Ortl', ideal e' com
entusiasmo abraçara, �1\o sbmcll"
te na redação de ·"0' Estaria", 6';'
gã� no qual Rodolfo SulÍívan
atualmente exercia sua. tarefa, n:\.o

só na·Rádio Santa' Catarina, çm0�
o jovem jornalista comeGou a p;o'

jetar-se profissionalmente,
"

mas

em tôda a imprensa, em todos 08

coraçõés que tiveram a felicida..

. de de sentir a sinceridade e a, p�l_
'reza de princípios do maGo pre,
matura.mente tirado do noSso cop

vívio, a lacuna per.manecerá aber·

"Rodolfo Eduardo Sullivan hOD

rmi a stia' profissão".

A CURTA VIDA

Rodolfo Eduardo Sullivan com

pletaria 25 'anos no dia 18 de se·

tembro. Apesar' de jovem era um.

preàcupaclo" com os prOblemas dl!

'Cidade. Atualmente uma das cni·

sas que mai,s o incomodava, era a

falta de um pronto-socorro em

Florianópolis, Por isso; ;;empre
que podia entrevistava, to.d0� "ãque·
'les que lutam, pf;lla instalação' de
um serviço, dessa natureza na Ca
pital.

"

\

'Formado no ano passado pe'in
Faculdade de, Filosofia, Sullivan'
era professor de História do Ins

tituto Estadual de Educação, e::;·

tabelecimento que oJ;1tem su�pell-
. .

(. '

deu suas aulas pfll'a prestar a me-

recida "homenagem póstuma ao.

.jornalista.
ta"

"Missão cruel porque palavra::;, Ant�s \ie integrar a equipe dE'
num momento como êste, pau·' O ,ESTADO trabalhou, também
;co exprimem para seus familiares
dilacerados pela dor, pata seus

companheiros de imprensa" pllJ a

,--------,-�,-�-

mo repórter, na Rádio Santa Ca
tarina,

Era filho do Sr. Milton Eduar·

tLeia edUorial e 'i'1rivial
Varh�do'
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médicado lHPS dia Iodo'
I

o' Líder da Oposição na, Assem- saúde,. "o 'Ique, vem provar que n20
bleia Legislativa; DEputado Pedro se esta dando a, devlda+ímportân-
Ivo Campos, requereu ontem a, cia 'a êste setor". Asseverou que
expediçao 'dé mensagem telegráfl ..

'

tal procedimento está em franco
ca aos 81's, Luiz Moura e Fernan- desàcôrdo, com' a realidade

-

dos
do Augusto Figueire lo" respectiva- i:�t6�; :'�má vez que cêrca de 35';Í!'
mente Presidente e- Secretáno da',' �o�uíação 'brásil�i;a, tepre�eo,
Executivo do INPS, 'á.pela�do pa- tando 'rnaís ,de 34 milhões de pes-
ra que o serviço de Assistência "soas; sofre de doenças éndêmícas
Médica de Urgência. criado em e' �Pidê�icas. ,"E 'ésse fato;' --�
substituição ao r "Ligo, Samdu, .ácrescentoil'-":""" "foi' reconhecido.A
funcione regularmen.e

'

durante ?�,,' ',idl��igado, .pelo próprio Ministro
24 horas do dia em ,Ócias as agêh- �� Rd�ha� ,; Lagoa, salientando que
cias daquela autarq la no Es(ade, '," ',"saticte e ',co�sequência direta dos
Ao propor: a medi l'� que". foi ,. p�di,õ�s' dê ;idá' da 'população", e

aprovada pelo plen: ·iÔ .:.,_, o, lidar ,',' ';, .<iu�, :i,�,cis'. grandes' obstácuios.ji rhe.
emedebista lembrot. que' -algumas ,- ;'·lh'<flúa ',: das, é0;;'diç,ões -sanitãrías ',de

! I' t r J
'" ," .1 ;':';:. ;- I:' � � ,,{ ,'

../"., ,;. .: ,.. ;. , .agências. estão ,esb reíecerido h(J-,,', -, 'um, P(i);'-!'o estão ,riaS e<efIcIenClRS "do
rarlO' de atendimel o pelo': A��q ','��' :i,;,t7rÓp�i:9:iniéi6;�,n� üÜta de :p'e11smll
da� 8h 'às 2Óh, '''me idâ'.'ii-Í1Jàn1énú�·� '." ,::esp�cl�lizMo,' ,ná' carência: de re·

nociva aos, interêssf do seg�tãdo" ': '

'6ud'bs 'e. Í1� �atui.-eza dàs dO'enças
e que conflita com )S óbJeÜYQ� 'é

'

.

' "trànsmits'f\reis:'. SaÜ�ntou o par!;l
final�dades 'do s(õrvL, o;:.,

- , ,
",

'�;_ )m�6taf;; qU:� ': tanto >oa : parte" ,rerc·

,

' ',"::,'; '.
... :'1, ',,:. ;'�:;t��(�, �P:,'-+)if;:;, Cí��p,�(r�o' :�}Íe'���,Na mesma ocasiãrJ ,'O '-Sr. l;'etp:o, ,<', ; : r.er�t�'�ã:,:p"��t�J;la,çã;d, d� recuts6�s'ie;:;,

Ivo Campos teceu�, i'iEÍca à; ,:poJ!:; " ,;p��çj�i'é&:s} n�' *ec��sic(aÇle: da ,r�'r!lt,'·
tioa sanitária do (, }vêrno, 'af{r- 'P1úiaçã:b�<;dcis illétodós, e' de cti�i.'-. � ; •

�_ '. J '
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mando que sbment. 2,8% do, Or' ',Tios, a1íé�',aqt)i ePlpregádos 'pelas ,':1,u· I

çamento FEdera'! é destinado à -' ':t6fi�a.des 'gov�rnainmtais.
"

'

anta Catarioa vai ter
-: .. ;". � '!_

três mil; rece:Dseàdores
<
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IJLu ..... J.I.lCU lUÜ_ Ü."'lA.U.l\';ipalS.
lnWlinuu tamberll o sr. Amé:'l

co Gumes do Ai1laral que na nOla

'orgahlzaçao da esttistIea' 9ata1'
ntJll:,e, cum, vistas ao cim:;;o, toaes

,e

Com três mil recenseadores, é." perv'isio'nac-lo' "pelos próprios 'agei;t
FUllUaçao TBU� d� ::;anta: tJaLal'il1'1 ' 'tEis ,d�, eStatí�tica;. - Isto, media.ht�
estti se prepalanao para� illlélai' o:::, ' ;áC;;�'F4?�,gUe'" fizemos cC(.m as' pre�o/t-
traoaülUS ue recenseamento' no "Ij:s: ttlr�s ,:ryiún,ieipais" que vêem com o

·taClo, a partir do dIa lU de setein· ,irfaior. it;lterêsse a realização,' do
bro. A mesma 'equipe' efétciara' Q �. : Ce,riS!? '

, ,/ "

.

cen:,o econormco, a' ser.' t�aíiz"ao0 Ccin referência ao material C:Cl1·

'-'111 janeil'O cfo próximo 'an,o:'éngw-
'

cSlilirlo', atii�p.tou, o delega:;i,o ' rh�
ChllUU os .s\)tores agncoias,) ReC;Ja";�0-C <,t:B<il1f��tt�'�ill(it��l€i'1t 'tran$Í!loi-ta,jÓ
n�s, mc..ustna e corne�cio e pres�a- ,',; 'pti.'iI'Vii'í'ês· ,'da'>FAB,',mn vista ,a.a
({<lu ue :>t'rvH,os.

-, '. >��rgêil'dk "dó' têml10 � 14, eIi1-pf(�;a�
r' ,'I -

,de, .' trâús,po, rte' d,2verão çiistribtli'::;CguIluO o sr, Américo ,Gomé.s

do, 'AHw"lial, delegauo' f'e�1ó��á� '(.(.1 :,P' Ft1�t�11íai ,pera 'Estado.
'
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l' '"dH"a'_'uv,)';ll, uV:'''U' .b"LdUU, 1\ Ddo'
'

..

'--::c, Estamos_'.:tárrtbém qrganizarúJiJ
lti!lLe el�vauu o numero ue r\)c,)Í,. 'r�uniões 'd�" agel�tes' estatistic:',,"
0ç..LUiJl e"" "111as tu'ão�' esta:úl0� (t�, ,qUê, ii'i.ip :ter, '�ób a "Sj.l8, ordem UI1',!

V1Ua111tJme <Í.l.JGOS para 'à.tuat iM �tea': 'do Ê;�tado, maiór, (j que, pos.,i-
pe:''lUlsa.'' ii aelegaclá úé estatlE" 'bilÍta�á:, á ,;'d��ceiJ.tralização de ''lÁ''

.

'.! ". ,I. ': \
.' ';'. '. ,

Ll\':ci Jct, entruu ttirru:ie,.l' eUl çcJr1ca.t;J vicus: e, ',um desenvolvimentr) lTIl'liS
(;UHl LUuv,:,; os mum";(l.l{oS :6atán: :rá�i1:lós da.s, nó�s!ls atividades.'
nt:ll�es, esc:omenuu '

os delt�g&ci();' :P.oril relação �o/,teste pára recen·

se�i:1or�s ,que foi realizRclo em Flo

ria,n6polis e para o Iqual', se insc�'e

verafn 178 candidatos, es,tá senôrJ

aguardada para o final dê,sde mês

a lista dps 107 aprovados" que lo,
US lllLiDlClplOS uever:ao tem um �Iê- .go ,se 'integrarão ,nos trabalhos pre·

legauO, que se,rá orientado e su-"" '" paratiyos do. Censo,

��"�-!,--������;;�--�"�"�'-�������������IIÍÍ!:"�_.'-
vV�".l',"l1111'" '-'dLlHll ......u"e ue 'l";JeCO,Hwllca(,:ues CO{ESC

cornUrllca auS seu;, assinantes que estejam cum .:iua cul1La _le 'fld18alJ

dade e conferenci.ls telemnicfts €m atr!iso, áte u_ mcs L\e J ,ülflO ck

,;crrel1te, para l[u, prçl.Cedl:1lll ti liquida0ÇLu úo iuestllu aLe u \.-llei ZJ til'

__:Of.l'enLe. ,.'
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{) àssinante q', " assilll não proceçler,' terá o seu 'tçlefone deslígad(
Jm Cli1110!pllduoe com as instruçoes' do CúN'I'EL".
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Emprêsà publicitá! ia, em fase de expansão; preCisa de

J, para o cargo de
_

'
.

1.1 I

CIHlíA EXECU�rIVO
Idade ent,re.21 e :\0 anos. Boa datilógrafa, com n9çõ,es de contabill-, r I

dnde e disponibilj' lade de, tempo intégral. Curso secundário comple
to.' Excelente aml/iente de trabálhó,' com, Ordenado compa.4jf'Ye�' \e
possibilidade de b,)as promoções na emprês�. Apresentar-se sá?,á?o,
dia 18, às 9 hora,l, no Ed, Florêncio Costa, 120, andar,' cOllJunlo, '

J ' "

1201.
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ilr CINEM1; PII.EUA'Dl: rmU8�NiÊs
_.

!

Palomares Prod�ções Cinematográficas;,�ecessitam de 80 figuran
tes, de ambos os sexos, para as tomadas de cenas dÇ> filme. Prata Pa
lomares. Os candidatos devem enttevistar�se com Ana Maria, no Tea-
tro Alvaro, de CarvaLho, horário comé.rcia).
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