
b TEMPO
Síntese do Boletim Geometeorologico de . Seixas- Netto

, válido até às 23h1Sm do dia '22 de julho de 1970

FRENTE FRIA: Negatívo ; ;F'REflSAO ATMOSFERWA

MEDIA: 1012,5 milib�res; TE��ERATURA MEDIA: 18,6°
centigrados; UMIDAI?E RELAlIVA MEDIA: 80,/%; Cu-

mulus - stratus - Tempo médlo: Estavef.
.. ,
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SINTESE
BL'UNIENAU

.-----

EU('I:UU em sua íàse (l�
ac:ti:Ja,lhcllt.., a construção tio

Hospit'al Infantil d� HluHlC·

nau, Iocalizado na, Rua Itaja •.

heil�e 'ao Hospital Universr

taaío. O crtauo nosocônuo

que atenderá cum cíinica pe

ll1atf1ca especiaílzada, ue�'e

ra ser ínaugurauo nus pl'lJ�'
mus mêses.

JOAçABA

A cidade. de Joaçaba, atra

vés o seu Autornoveí Clube.

já se prepai a para sediar 11'1

próxímo mês de agosto mar;

uma corrida, automobílística

intE\l'estacmal" contando com

a partjcipaçuo de volantes do,

Pa.��lJ;J.â�<' �an'�a Catarina cl

Rio Grande do Sul. A prova
será desdobrada nos dias 2,�

e- 23 de 'agósto próximo,

TUBARAO

Segundo 'Clatlmr uficiais co

nhecidos, será de 171. mil titl!)

SáC,IS, a: lHUÚUIiUO de farin!!:t

de rnanruuca, dos assocíados

nas eoopcratí V <1,5 do sul do

,i:';SHloda, nu eurrente a,IHI,

Com..f"l maíur prudução, fígu

fUi em prhuelro lugar a

Cooperativa Huml dos Pro
dutOkS do Vale / do Ararun-
, �

gua �,L'lla, que atingirá '10 mil

sacas,

PRESIDENTE GETÚLIO
,)

Será .realizado no próximo
domíngo, em Presidente / Ge

túlio, o 10 Jpncontro de, Cl'J

bes 4-8 do mUm€lnio. O'''eil-
•• �

,
'r �

centro �onsta):'8,(.,cte c'orni>lil�v ,

96e5\ esportivas oe díversaâ
modalidueles e tem, o patro
oíníó do Conselho ele De

senvólvírnento, ACAREBC e

1"' l't!l(;h tum Municipal.

Uma. prouução de :::.01iO �.l
Ius ue lWJU, e um liquido de

.,50 c. uzeu us por hectare de

teu'a" fui o r .suítado de á:
pertencia com adubação, rc.,,·
uzaua recentemente nu 'll'lu�1}·
/Clpiu de ívlulr a, 'I'al experiên
cia .fui ,�'e<lHzada,

.

pel.t, ,

ACARESC, 'llll!� uenlOllstrou
'

'um lucru úé ,1i>U% a mais rI'o

'que do cultivu tradicional.

,,..._.,�-------__._,�
LAJES

' )�

Os Rotary Clubes Lag!?G
Cc11tro e Norte, juntarnenk
COlll o lnturact Clube, já in:·

cÜ1l'am C<lllli)dnJ!a vl;,anu'}
angariar fundos para a--. for

maçáo da Bàncla lY,Im:ci�l';' r�J. '" ':
• ..'''' : I, �. ."'1. f,

Cqlegio EsLadual daquela _:::/ ),

da'.IE. A cmnpanl1a está

desenvolvendo junto, ao co

l)lc)l (;10, lIluc::o:tna, entidade"
UI gv,us publlcos e pbpularp,
de Lage,;.

:rt:Mi:'1:U_:;8l� ED!TÔllA
U 1'.::, l lUlU LiDA.

-----,
--------

\
í\dminb tração,' Hcdação e

unCllla:.. ,��LUl Lon"eulCíru
,na fr <1., lbU ,-- Caixa Postal,
i:lU -- Fmw :l!))!� -- .Florianó
polis - �aH(a Ct!ÜU1Ild. i

.h Hi','_;_'vA�: J i:ll'if tt�atutl",lelil'
c.:olllcili / �lJ_PEltrN lj!.l'1·
DEN'tE: ;VJiHCllÍO lYkdeiro"
FiUlU / EVA J'Lht: Luiz BeiJ'
l'ique Ta,ilcrCUIJ I GEREN,
u:.. Osmar AllLonio Se:llind,:
wein / t'iUB-GEitENTE: DlV1
no j),la1'Íü t I l�blJATOH.E�.
:-"él'f\io Costa H"HUOS, !\ntolhO
':�,íIWid;;ki SouUllhu, Sórgj'J

'Lupes, Ralll Cahhl� Filho e

Ptd ..u ('\\:110 I\1�l,{lb<i.do - RE·�
PCR1'ER: I WilS'vn LíbóJ.io'
de metlCil'us -- .liEPRJe; .lé, ".

J'ANTES: ftiu de Janeiro'-
GI� - A. S, IAtÍ'lt Ltda. -

Avenida Eeira-Ma,r 451 - '!l"
,injar. :São F,:uln - A, S. La·
t'a Ltda ..:-. t{U\1 Vitória, Íl6'i
- Pürt� AIl'gre 1', opal
l"r01Jar;aml<í ttcll f�'Sl'nt!l{lõet
Ltda., - RWl Ooronel VIcen·

Ano :iii - N° 16.436 - Edição de huje 12 páginas
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Este banheiro
é atração do·
llC para 10U'1

A pm:,ramação ,do Teatro AI'!;;
ro ele C8 r.valho prevê pl:}ra agõsLc
fl apr2se1'\tação ela peça' ,de DL!
I Oi'les O Santo Inq,llél'Ítn 13 os p: i

l11eí� O'=' ('nn1"(lt.()� p'11'�\ lp.·� I' h. con

j;�fjte banheiro é pequenu para nós
":d" iii lonlll1 imCI,lLios ]leru D

pa�'tnmn,i o do Ctllturn da SEC, I.,

('opiéciia ele Ziraldo pockrtí ser 1111:

dos 1)'Cóximos espetáculos do T.\C
(T"1I i ;01'1 p'l�!l1a), I

Cl'S 0,20

O roteiro de visitas elo Sr. r\,,,

lombo Se' lles ao interior começa
na primeira semana de agôsto' c·
,,(:! prolongará até meados de �L'

tcrnbro. Após sua eleição pela
Assembléia beglsiativi1 e ant?s de

Colo ",bo C mi ç m agôsto a
'vi ii r i,ol ri'or do Estado

".CÓd:go Civil' 'Catafinense
·vai· '3 Buzaid "', é o segundó
-em' agõsto -.: QO>}'dr,ei ....:
:, f) 0ll'p��'vl'.�,,, 'éla " ,i {;n;.;udrbta. 'Adau "to�,,:l\'f_oqfe:52

�, ,elabo'):óu, b: p,r'ojet'o do novo Ccicljo',. -, ;'> 13]1� (.';c;ntr\l1t: cr.{[1,lin'on�e> '��b' 'Carl'-
\ �, ,< ", ,

� '''''-' ( ,'�.,r....."

$0" Cfvl'!.: p�o;'csóo� 'IvIi-;uel ,n_eah!':':'-'
lp,:ün,nou ontem que a�é o fim ;1; pa 0, 2° j113:11' de:Jois' 08 úm',,15"rl,
:?;:;ô.sto o, cliplnma esL rei ro\w;ad) Ilr\pte el11pq_ic _rf3, clispuU\ 'ela oita·
" se,'á ei1,'iado ao Ministro i\lfc'p \,:,' "Qtjacla �(� i'(,lt��,\t'f!,.,na 'qü8l' Je·
cL: Buz'üü, da Justir;a, Disse o p'Y) \ fr'r.ntou·se com ci liê\er I',(GJ'inwi
[e�,wr MIguel Ji,c?le, que "ant,s ,"J ,!.lle\iLl- dr �,)ã(l �"l\llo, I� :1�:'�j5t

. Li,' '" , 'I ," ,

nwira vez. no ce�tal1le nf1l'imp)

I;' .�?<;:it!1:J!��if.!1\�(;mto' çl0 )\ll�e\?,;9l'eC;-" :"'''� 1;',� c:;;nt,fl, (;1 téll:,ma ",veJl� desfl'11tanC�')

<!O, Congrcs�;o, 'no, início' cli("'p-t"l,' cie'cxcclc'nte co]p,r;ac;lo pr;i� 80 qu��

i:irné1 'legislatura,' e clci'c.jo elo cr�" tucln Jndjr[t � ,fP.1t.8�1clo a.pBnç)S I,:-�'j
\'ôrno q'.le todos (;5 cuItare,? ,,(�tl rcclL,c1ns -- Ae;aucto pode�'á sagr:J"
DL-81to o conheçam", ,sé c;:pnpeáo,

..

EJil' reunião 'aberta pelo GOV(F
naoor Ivo Silveira às 20h20m d;

ontem, no Palácio ela Agronômica.
com a presença do candidato à "i1.

cessão Sr" Colombo Salles, foi tJt�
batido o roteiro que o' futuro Go

vcrnador cumprirá
"

pelo
"

.inter;l)" ,

elo Estado', a [im ele' colher s�lhsí.
dios'"para a elaboracão (elo seu Pla-

11<? de Metas' que será elaborado

com base na filosofia proposta 11'"'

lo Projeto Cata'rinense de Desen-

t,

vr lvímento. -.

·PassoJ Quer
lodos votando

, ,

em novembro
o ,PTésidcnt2 l1_ClClOnal do MDf',

" So�)a�'o,r' /'üsc;:al' Passos, ,'eledarc,ll
":llC,'O' partida c1o;'e, Jut,ar C'0�1,-,í
ÇltUll'quer. ,p1'opewXlo [l, abs�en(j5()
·
... u 80 voto. eru JJ.anco lEtS (;'lí�i::CH·�3
ele 15 de l1[;vomb;'o, Os cIirigcn tl';

d<> parliclo Estilo.wlici'(:anJo a : (�I

clÇJ's os seus cancllda tos qlle n'l I

-Cll).'11 panha; elçito;'al eSGlare'�am !�',

I
eleitorados (lo;; maletjrjos cio VOI'j/

em 1):81)CO "3lllal elo de�inL,crê:-::,e �

\'0 I t a da nO'íTl1o.1ij � cJ.(; d(�n'.ocl'J \,j.
c'="") ---

,

U Alto Comando elo Ex(;r�i"Q
tem reum�to 111al cada para Lts :��

ho: as ::c koje, no SaEio D, Joào "T,
"!O ,palcicio do EX3rcito, atcndencl.)

,,1 "onvocação 'do Ministro Orb'1
1�1f) GeiseL O oncontTo' dcs1,ina·se �

;lJ1'iJise (\a, Cijl-11arão )lfwinnal no

'�:llnrO da SeC;llnW(:Ci e, no cx�'n,'

'-la ji�ta el, pro�D()r,õe,<) no qlímJ.rn
.ia oficlajs-:�el1era i'3 pl'evÍí;ta pa �:a ó)

Além do Sr. Colombo Salles, que
por solicitacão do Governador T,")

Silveira P'<lSSOU a conduzir os ';:l'

bates, estív sram presentes ao )'ll
contra o rutur» ViceGovernadqr

I

Carlos Cid Renaux,
-

o Vice Govcr-

nador, Jorge Bornhausen, o Sena

do: CelSG Ramos, e) os Deput atios
Federals Lenoir Vargas' Ferreira e

Arolde Carvalho, além de ,tõd:; a.

.bancaçla da Arena na Assemb1�:'1',
: '-""jr ;"ti--n

)

a��únJ.j'r' o Govê rno (n,.l (,pu;. E�, (':�,'
rá a 15 de março de 1971);, ,@:-i11-::

turo .Governaaor voltará a ,"iJ�'(àir��
re r o interior, "sernpre reUnh1(,1cr-:���
em cooroenação cp,m 'as ,a'Ssoéla;_";

"( ',i .,I:t,:-'h de munícipies,

ndo' o Exercito, tem
• 'i '

ra' hoie.
assuntn,

,
JC1ministrativa$,

Il ,única vaga existent.e l'Cir::J 1,ro
n· D7àc a general no quadro de Íl'

te11rlGnle, no f'(�st:ü de geneJaI �.,

r'jvjcl\O, deixada P?Jo Generv'l, x'·,

xéo, qne pa,'j:3011 p:l ra a resc.rva, E.}l

(,():lsequêncb, o p�'ó.-r:l)',,]dr (1(,;;:"

:,,0 � vaza no, põsto de general de'

!)n�Dcla,

I, Na ,eumu() estarã'ü pl'esoiíJes 0"

( ,N:e; 010' SiZ8J1Cl Sarmento, Joãl1

-:�lll'''' '.Tí]1'rO Pfrci-"'n,. BrrYl,O RÇlJ'(!:"''3_
FOl't:es e Arthur Dante Candal FOf;·

�C�8, CO;�1Hnclan�,os �lo's I, ,U, III e

IV Exércitos, aléln' eros' Gé.?er\, (;;l
J'�::>(' jI;n)Wll, Snl1t0 �"hlan" 11,O:-1"i'

go /Otávio, Augusto César 'Çle', Ca�

r: V :',;�,,;,i� de t m:são e l}:Jll.ClUÍu
C:u]os lVrurjry, ês1e i:1timo. Ch8f3

do Estado Mnior elo EXt�rcit-o,

('(rUim;} Página)

/
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ff�squisa égricma vai ""
� ,

·

atingir todo o Estado
Com o objetivo .devatualízar ,of

daClos relativos à produção, rendi-
� mentes, annazenag sm e tiOLne]'(;'n
lizaçâo elas principais lavouras �.

criações, ,o./"lVIinisténo da Agricul
tura- coordenará um levantamentõ
agropecuarío em Santa Catarina, r,

ter ínícío no próximo mês de ,a.gô�-
to, nos 197 municípios cataríncn

;
,
�
�
,

,
.

ses.

'paI tícipacâo de todos os servico:

liga.�os I� ag!l<_;-ultu'ra catarínensc:
Se..:: etarra da A�Iie,llturll, Acare sc,

)ncl&,�IB�_:;E, SWhdJ, além do pró,
I

prio Ministério da Agricultui a. '

. \
f ;.�Ainda, segundo a mesma, ante,

}evanL,lmé11i.O )'deverá contar com a',
'r,;'Jn'iclpw,;b.O das .líderanças muru-.

cípaís B com recursos f,in,aflc�ir"s,
da ordem de 50'mil cruzeiros pro I,'

véniçntes do Ministério da Agl'ic'Jl-'
tura e do Govêrno de BJallta ('::n:

J.... ..'
" tur,ma;, através, do Plameg,

Segundo fontes oficiais, êsse 11.:',
vantamento dsverá obedecer a Ci'i

q

i térics cíentíílcos e contara com B.

: Hospita� IpfanUI, fa,l
Ibala"ço dás 'àlividades

'.,
-' ; '"

,.' ;,., !',: ,-

-

'0 Hospital .Infantil Edit11 GllJn''l:'' -õo'.Ipesc 0_, 627; por, desídratac io

Ramo!? divulgou" na 'tarde de,' 0[:< ",.,- 5'8;' de, n�'l'>Uliza:ção .: ':- Ui4C:,
, I, ',,'

..., • ,

,
terrr-. a estatística dàp ativid;ttlq "-,li, ---t.glJ� ",�X)I':ne8 .. fÔl'sf,lfl" realtzados

� daquêle estabelecírnento durante q, '

.

. �eaâo (63Mdl'i .1>apc r:atódo de b;cqu�
� último' mês de junho. Foram" ,r�f_' -. 'miéa;--4Ú, ;�tliblógicos:e 8�2 de 11-'

r gistradas 104 internações, s2I?d�"'1l:� ;
..". QOn�tóri6. � ·up.Ücacão· de' vacinas

t crianças indigentes El concedida-i " atingiú 0", número, de
-

95 ';;e toram

�,94 altas, O documento aprése�I:�'__ 'f ,

realiza :los- 125 curativos.'
à.o pelo Diretor Waldemar Barl�,), i, A Clínica C,irt':rg"ica Geral aten-

" sa acusa uma média de perrnanên- deu a 35 .ps-cientes .e o atendímsn-:
�' cia :,'€ pacientes em 21 dias e UlTlH to -de laboratório acusou 289, ::)s-'
4 n1édiá:, dÍária de 79 pal1ient.es. �� Sim I flistl'ibuídos: ClÍn,lcíl Clrú:r�i-" :

-t percent""'')m dei ocupação foi !::?, cá'_:_ l22; Clíqica.Ortbpédicª, =-'�Bd,._:':<,I
91%.; ,'k é CÍ[ni<;� OtOl":r'inoraringológic�3.·-:�

-,

.

� Dez��0. 'i:óJjitos' f(;jrafu' 'constata-"
i dos'

...ía;.r!@sentando um :oeLicier,fl;r
u de l'llQ;J:.t:;lil-idade 'infantil da ord'3'1'1
� de d,biljü: '" -

-.

_. "A estatu;tica d:as, i'tiyidaEie-s ('10
H�,)sJJitaí Infantil Edith Gama Êi
mos, 'pertencente à Fundação �vlA-

di�6·tIospit'alar Catarin:nse, foi _-

,ell'1)Jo,rada pelo Serviço d� A,rq'Ji-"o
l'vtédit1Q' � -E'gtatistica daquêle' esta�

.

)

, ,belecirlilento.

" '

'O relatório da direção do Hm'-,-.
pital Infa1:ttil Edit)) Gama' Raml1<;; ,

,

� lElgist:'a ;] 08'1' ater'ldimimtos, a�s'ill1'" ,"

� dfstl ibUlclGs: .de, urgência :;-:-" 1.�:i6;' ':
,

.l/IOi\10\ LA.' -,
:, SU.ptt 'rv,l-I.J "--'d�,dfliba ....... ,'

p..."llJUl ...•. r

'�',' '';::'
65 ,,1",011.1 ..�-oL!U , "',�,";' ',','" .'

�!-J:u .... (.l 1 utau '"

0.,
•• '_' .:. ..... U�' )�UllL .1'·-lJu\J ." .1. ,.' •• t • I

62

57
)0 '

.

.. ma .. ,:ian• ..:lllo 'ale 3,0 íllc�e!!

tVlEYt;H ,V11(:lJL�� l-1Jr)A,
Kl!� 1'!,lI'I\} AoJu..:q. 'J'-}(

h'!lç� I .ilJ.� ---I. ;i}x� : _;- I:SlIt:lf(;

�NDEoQqA!IlOR�ilt....,' CHRV5U���"_P', -' ", do BRASIL S.A.
.'>;

',._�-
•

'
-�

,

,"

i"'� ""

� I
I
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.
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Av. Visconde de Guara'pua;va, 2,31H -:-'C,üRlTIBA
REPRESENTANTE N.ESTA CJDADE: JÓIA POSTO

j L Rua Ge��ral Gaspar nutra, 150 - No Estreito.
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\ SEU, SONHO � EUROPA"
AOÊNCI4, Af3J1EU - a

-mais ,tradicional operador,]
'd'e- excursões da� E;uropa:
VAPoIG - fi rnainr emi:íré�a

de 8"hwão aérea da América
do, 8111: e

TUf?,ISMO HOL7.MA]\'N --

'\ o seu ag'ente de viagens. l'n!
dos, lhe oferenep' a oportl:
nid8c1e de realizá-io "

VERA FISq-rF:R. l,�OMA1\"

�DA, "CATARINf,NSES U:,
'EUROPA". ,I,

;lw' PTA,C:; VT�TTANnn',
PORTUGAL - �SPANHA -'

FR,ANOA - ITÃLIA -� Ã,r;,
TR fI\. - 8TTTC� __ P.�T 'P�'T-',

NÍ-tA '- HOLANDA - BIfL

G_rr;'A, _e' IN0T,�TERRA ..

,

'T"'C10 i"''''''1;00: Viag'ei'1
pn�' �i" T. TC!13rJA, 'içlq R' ,v0i
tR" t':8;;:lq(!'"IS' nF,�,�Aios,.- 1)"

téi�' l'!'1feirlies pj'o
PiAcn I ele' ·US,� 1 �?t1 "n

Fjnl";'H"�i!l�TP;C; 't;m
(lI' TTC!<; 7f1 no

"

'TIAJE RF:M".
, vr" l� \J(H 7'''1''\ 1\J'\T". ,

\
() R8U ar:-ente ':-1e vinf)'ens

M �Lina '�Jj
enc�rra:'
três ctlrs s
A Escola de Ap rendiz ss Mruí-

1
. )

f
'

n aen os l;'1:11'C01.1 para sexta- eira a

sotcnídade. de encer ramento c1 )';;

cursos ::lo íormacão de praças, car
voeíros e a ludantss de cozinheiro.

, O ato :stl� marcado para às 10

horas, na sede ela Escola, devendo

comparecer diversas autorídadns
esper ialmente convidadas e a o;�

cíalidade elo Comando do, 5° Dis

trito Naval.

es: 'L

"

çppiln ·\pf-,...h�"rln o n�"p'fp':Qn�j:.unen:,Cl
para a Mar-inha, Brasileira, rf'!fe
rp'o'p no :1'10 de l[l70, O:::' jovens
da clRsse ele 1 QC,2

.

devo"fln' S� RP"e
'

sentar à Capitania dos -::;01't05 ',h

Santa Catarina munidos' de S3U

�r;;l-'I'i('''''r�''''' r1 .... !"l11.-lt"�·-"""'1,üt-_ 1;'ilitr. ••
...�rr'l 0 p""ferr-'4ri;:\(ip,,? )2eJ0 Ma

rinha os plj"j 8c1ns cue: a). ti'Terer,l
um ano Çlo exercício nas p.tÓfiSSÕ(,3
D:l"::l, as (]"<1is se matricularam 1'1:>

quela Capitania: b) tiverern excr

ciClo por um 'ano, atividades (f;('

nico-profissionais em base�, Iábrt
f'RS, ('f3J1tro� de reparos ou 'de cor-s

trucão naval ou estaleiro, bem ('0-

]"10 os que estiverem matríoulados
p;í mais dp [1111 ano em escolas Lp('

ntco.nroüssionais concernentes �1'"
atividades nf\.v'als; ,'c) tiv�rem, pelC:_
U1e.1Íós,' três"'an'oq, de atividasle, e'-'

.

rnfpi"fl. ramo "es'i(oteiro ',cto ,m'qr'
d; estiverem inscrit0s em 'associ"
.cõe" clE� ]/P';(,8 suhmarina. re!':is'j l'<'

df\:� 'nas Capítanias dos Portos e

contarem, no mínimo três anos

de, a'ividade regular nestas asso-
ciacões,

Intercâmbio
,

'

interessa
Droentina
Depois de profenr palestras sô

b,re r, A Literat,ura Brasileira C011

jpn'Por§n�fl';, na cidade de RO,"j

1. rio (Argentina), }reg-ressoLi a FIO

'�-; . rippó,l'}olls o ')1'ofessor Calestil10

Sachet, professor 'de' Literatur8
\

Brp<1,j1f'ir;1 na UFSC e reitor (1a
<'

Upi_ve"sj<j"de 'ilHa o Des§__nvol"i-
mento elo Estado de Santa Cata
rina:

.
\

1\1T� nte';p dlvrrsos.,cont.a 'os C')IH

61'''-i\0" culturais argentinos, e tam

b�111' com Ó Con<;;úlaao Brasile; ro
P n Centro de' Estudos B:r-asileiro:
fir>r'·nr1n der:dido um maior inter-

C:1'l01 �-. ")"lJ "8 Santa, Catarina' (';1
, ,!,

\

no"pla cidade, ,

O m'r)�(s;;or Sachet entl'Oll ainria
em entendimel'!tos com o D�atuc,
a/ir.n de qlle, seja P!ov'iclenGiadf,
a remési'a ;le .lU!1t.erial' "'e tllri""'0

Í>R ,éCSI,'\;t,jO ine1í.ündo 'mapa's, folhe-
,�� ,,> '��7 - ;,":�t' '

i;�o,x ex ,_liativ,Qs' sôbr�� nosso B:õ-

�tfl�O. "i0ou �clecidid�'harrilém a

nr'!:;::PI1"8 'de representantes cata t'!

nf'n<:es nn, Feira de PrócJutos T;·

picr,,; rIA Rr)"á�'ío, aue será réali .

zada no próximo mês de otttub'ri>.
I

Prev:dência
reajusta os
beneficies
Todos os benefícios em manu

tenc20 no território nacjonal ser0)
reajusta jo� pelo Instituto- Nacio
nal de Prsvidênpia Social a par!:,:,
de IOde setembro, com índic"';
variáveis de acôrdo com a poliU
ca &alarial estab�lecicla no arti

go 1° do Decreto-Lei nO 15, de 22
de julho de 1966. A mediçia fI);

tOiTIgda em decorrên,cia do pa,-,i
grafo 3° do artigo 107 elo Reg U18
m('"j'o Geral dâ Previdência Soci}'.l

quo autoriz� o aumE\nto dos' va'{)

r('� à }-;qrtir de 60 dias após o t.]"
ro;no elo :J'ês em que entrar ':)P1_

vi:;or o nôvo salário mínimo. O

refl iustamento obeJecerá a UI"':l

t"h 'la DerGentual decrescente qL:,�
determina um aumento de 20% ,)F\
r:l os b'''nefícios mais rec�nj,es,' A
Secretaria de Seguros Sociais el(l
INPS está tomando as prOVidên
cias nece<:sdria� a fi�1 de q�le �()
elf1<; as Sup2rintendências Regi,,
nflis atendnm aos disposivos li>.

gais que Qeneficiarão milhares ri�

"rllll1':1c1os e dependentes 'em to io
'ó país,

> I
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-S�á�;ios de'
. gr,fe:ssor

-

'óll\e'stuDoS
Prefeitos' vão ajudar

, "I/,,\ I
"f. 1

,
'

.na :tealizu'ção do Censo"

"t;

o le
todos
real

o preenchimento elos formdr:.í-
60S,' do próximo Recense ameúto
Geral, do país não é' difícil,' !Dais
prevê-se L,ue em 'muitas' ioéalida
des do interiof esta tarefa caberá

"

•

ao, próprio prefeiÍ:(')" 'qUê' t.ánlbém
receberá' o vencimento. extra desfi
nado aos recenseadores, ,dois salá
rios m -nimos,

» 'i"J"cia í·ec-;!'lseacl.oT recelherá 'da
dos, sôbre 1500 pessóàs,
dia, ,

pLANEJAMENTd ,

-: Õ n1aio/ probléma. para a"toú
cret'ização dê, um re�eriséamento

\
.

recenseamento no

"

,",

.'
1

Construtora- Alcino Vi:éir'a,
tmtorá Sobrenco, CÜ;lSO·uto.r:" �ni:
sil, QOQstrutqra Giobbi:, Co,nstTbto-,.
ra, Cardoso 'Almeida' :e Construtora
Serveng-Civílsan.

'.

: ; As empresas' apresentaram pro:;'.
'postas para um çu dois trechos:�
o máximo' oermitido , para 'ca�la '

ú��a - e na leitura d�s orcíl'11entns:� ,

! propostos houve mu.iit d;sparicláw •

. de 'de ol'ecos,;j; o,ara":'fl)lais e para,

menos ·do >orça�lento��elCf DNER.
c Pela-Jimitaoão 'elo número. do 'tre�
cOchos, no milximo cinco ,tas 26. C1Jl-'
'p�êsas serão as ,<el1cedot�s.

o
"\

'as 'chaves v6cê 'Já
recebié ·'a, �súitura.

w(Jráf.1te c:5' p e r i'o-
,

'

do de lançamento
o' 'preç� é especial,

,

berTl rn a i s oa íx o .

Venha comprovarl
. ,

:;' O Solar do F I a m

boyant tem 'duós
frentes (R u a E 5 t e-' ,

.

ves _Junior e Av.

Othon Gama D'Eça).
'

Dois elevadores
s,OClais e 'urTl de ser,

viço, drive!-In, \
gara-

90S sublerrâneas.
play-groeJnd cobet-lo

'

e salão de festas

J'

O seu 'a p a r t a

me, n t o no solár do·,
F I am ti o y c-l n t,tem ó
hall de entrada, todo
r e.v e s tí d o ,de rnár

,m6re,� aquecimento
C4entrai e plS,OS de

parqL:Jet.'
'

A e�tràda' de ser

viço 'éllnde'per"den
te. c 0';-"\ ° nos edlfi
c lOS m a IS, II o b re s

que você conhece.
�

,

1

-,

\ ,

incorporação, construcõo e vendas

IMOeíu'ARIA'A.GONZ'AGA
registro n"74 do CRel,111 região· CREA 10"região n,2493· escrltcoos. deodoro, 11'· fone' 3450

AJUDANDO A CONSTRUIR A NOVA CAPITAL

���__,__=-__-=�-==-bb-���·���-�-'x�.='&�-����==���=-��--��-=-==---�-=���--�=--==---��
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Issao em
,

"

I I

Embora [á escolhido o seu sucessor

dentro de um �}foces�p, que teve o final te

liz de assegurar pum Santa Catarina a con

tir,uação de um processo .de desenvulvímea-
\ tI.) �lue figiu:a, em pJiÍl1ciro plano, em todo 'o

País, CI1l11pre ainda ao Governador Ivo Sil
vcira prosseguir por mais oito meses na

jomada '113m -3 qual foi eleito em 1965. Os
-

I
-

'\ '

resultados até aqui obti�os, pelo atual Go-'

.veruante ceusagram a sua administração no

consenso geral dos catarinenses e gar:i;IÍ\',m
a' :ma passagem pelo Govêruo do Estado

enmo d,IS mais, fecundas e enipreend-dums
'.'I� A, I

,

y"" ':; ,qúando, 110 futuro, volvermos os olhos, par,..,L.(..:d, o passado que abrangeu o (luilHIUêllio gO-1
ver.nanental que se encenará a 15 de mar

çô de 1970.
,

Tem o, SI', Ivo Silveira a co-isclência
d,: "tI" soube honrar os comnromissos as-

,- '- .'
.

sumidos eflUI O povo catarlnouse e� .mnis
'

I que, isf.Q-- antes Im�smo de ver por findo

O S"U lll'l'íodo de Govêrno, dá pot concluída
,

1" à'i,('mlll'UÍl' a totalidade (1:1s met�ls, 'lll"

sr' úrollt'is nkai!t:llJ'. Santa Catal'Ína t,,»)
• • I ,

,vlvldn dias '<I" intellso }l"ogn,'SSO, C�l�ôlta
"1'm dima d:� tra"<Jui'id:ld�� ql!(� só é I}';(,
II: :1(io ndo fragor do t:'aballJo qU(' sr,' �'('aii-I .'

d'
. I'

7" ,;,. ,,;,,,.,,, r:"n:"I", I1::JS suas t" ll;5tllllS e

em todos os dC1Uais setúl'cs qu<� ,têm co"t.-j.
tt-u;<lo !li'nl \I lwfáwl arnluell<l;I clue d','mos,

pam' o 'vertiginoso 'crescimento'" da e�ollO·

,
,

!
, ,

." (,

\:

\

,
,

.
,

mia estadual. A ordem e o respeito que for
mam caractensticas do povo catarinemie'
aliam-se ao esfôrço que o Govêrno e o: se-,'
tor privado empreendem ,em favor dos me

lhorcs dias que estamos vivendo, formando"
então,' essa harmonia lmprescíudível pura ti

composição de um trabalho sem recuos .ou
dispersões,

Por outro fado, não se pode dissociar
do êxito admiuístrativo conseguülo até

aqui pelo '<:;OVCnltldor Ivo Silveira o esíôr

ç(,l que dvseucsdcou em Iavor da pacifica
ç,ãp políticà do Estado que- m�HI

'

grado' a
incomnree» são de alguns, alcançou resulta-

,

,

, dos nositivos que hoie com-csnr a produ-ir
-

\
- ,

S"!!S prlmeiros frutos. As iníuncõcs I

que
t \

'.>

cercaram a formnção da Arena constitui-
I':lW-S'" pm' reeo= hecíd v.. (nHCll;(hd('� pura
mil' () Ch"f:� do Executivo atingisse em

tôda li sua plenitude os sinceros e honrados
prop6sitos rom qi.le se lançou' à tal'l+l pa
dficlldorn, niv�rrJ.ê"('hs e Inj:1.,O',j�nws
inconciliáveis repentinamente se viram la

do a lado SClh a IJl('sma é"id'" mi,üdá"ia,
"/ '

C\I"f'PflIHln ('(lHSÍ!'O todos o� atri1o� rPHl:l-

II"SC"P,tI's dos :'.'lti<!OS }'artidos. Com istl.),
I1fío fO":lnt !,oucns '1S í:ds"s em pot' ..pchI

fll!n <;11' "il"lm na \l!�"(,ll1j:ldifl ma_iodt:'i"h,
Jl'"ih� .;1<1 .. t>lllli" s6 nil,o d "j,,::!ram (I iJ1t,,�

riO!' dn� l!'lhi"(>j-<'s jllll'a dOllli"lIl'('nl $IS nl'lS'

graç\ls ao tm�}'1lho d�'sel1"oIvíd() pdo dUílo-

urso
go construtivo e conciliador do, SI'. Ivo

Silvefra, A' despeito 'de tôda essa su� de

dicação, porém, J10uve vêzes em que a mes-

, quínhez "de uns poucos alimentou a preten
são de destruir aquilo qUf� não se constrél

CO�ll .palavras ou qualquer argamassa ma

terial, mas com hombridade é honradez,
'que é a lealdade com que sempre se pautou
na condução dos problemas políticos.

Graças a tudo isto ação atímí 'is-
trativa e equilíbrio político '- o GOYCrn'l

dor (VO SiI"ejNl haverá de cntl'c?,:ll' ao S!,U

sucessor nina, Santa Catarina apta a galgar
posiçêcs mais elevadas no contexto Ii(H'i'l-'

1):'11. As estruturas ('111 que hoje se svdi-nen

tam f) d"Sf,';IHllviltl'�n1o do IWSSO Estado

Jl".'n�lllJeCcrão para a postcrldade como mar

CPS imorredouros <1:' um tn1_��t!h() executa

dq CP!)1 df'krminaçuo e visão {lo I�Jtll"(}. Fs.
t((111OS' prçpérrados para continuarmos na

, ,

progressão 1!"o,nétrica em ,!ue ,YPlll S(' pr';)-
I" ��njldl) .f) rlf'��'nv�himel1t{) cata"hw"�r' pus

jílth1,l(l� �('!Hl'los. A� b:1SI?S !la!'a o f;',ju;'(l "S",
,

'

tiín hl1r:Hbs (' em ra7f!1) �i"bs Santa c+,·
f'ÍP'l (> (I"s�l" !il rc(,olllwcida f' g"3t'l 110 G'l"

Y('macloJ' 1"0 'Sih;pj!'3. Oll" 'tw'to d" si'!l 'U
;." . ,

- ,

W"'i� 'HlIP rs 1C9miJ1hos at�, n�lIi IIp,'C<),,,'H,,,,
sI' ;'Sí"''lj,t>m nos nn�xim1)s ",lOS 1'1'1 "')"j.

7()"t,'s do' tra",,"i'i(l�r],�, h"m estar social' e
d('S!"lyolvirpell�o econômico.

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

Camp_anha simpáti�ca, ,

o Lians Clube dê' F[orian'órolis·-Estr'i
to �stá en;�leu�ada numa camra'1lia qu'õ
li ti;) pode [i_;ar ddi' llit.ada ao fimbito ü,�s
nndJr\>s d;l\lLle a' i;lstituição: precoul7a a

,c i3ÇJo dum Pró ,to Socoúo, !1a' Cal'i1al
catad'lt'l'se, Os L�')cs foram f'Jic:[ssin0s'
llessa hiciativa: qu�� merece o anoio' de tô-
da �l coniullid;lde' i"oria!l(1rol�ns"',- T fm
1", n 'to Socorro jú ,se faz indislJensúvel, n'u':

ma cidade '(lUC telU ..:rt:s.:idu eS'lanluS:1-

n:'llL";; (IlL'cSC esra a1L�rad:)n'an '1(�d d:Js'
m �is Jdiantaclns de) ��ais, Florianópolis pre-
cisa cL: lIl11, Pr(r:to Soeorro,

'

7\i16s, há' S2tC a'lhs -�'1assaclos" U'lÚ!' ,kj
11""; "j,-'d c"'i:lV;J, !l01 MII!lÍc:"io cta <L:a"ital
de Santa Catari;la, o Prontü- Socorro' Mu-
1 LJ:'d, /\1:' IJ"',i,�, i';'feliz.mente, ,;1f.O Ilouvc
'cu;Jcli(:Út'S :':1:':1 a ;"x,'cucào daquela }�i -

e r ol'ia ó'lC,li� co:,ti'JU:1 ,d,'sr�r'()vida, de um

el"s s 'rviços mais relevantes clU111a 'cidade
p!'o s�r('ssista,
y

�

Agora, quando o Lio'.ls ,Cube, nobre-'
,(1cnt' i 's:,irado e na bas,� ele seus !?rand 'S

íd,',11S, la, ca a campanha e l,lue Yrnh,) (i'U-

,"; di ;do, ),)al'�ce cheg�da a' op,or tunidade d�
,"

l_1m", (;n ,iui:aÇ'JO de,,[:'sfolços das class�s,co�
m,çc(;i:,i�, e, i':duSl' i:üs f da sqciedad;: Hwia
!1r:J'lok se ctn Eeral, em tórno d:is [';o,<}�res
'l'úbli(�,:s, e f's!)c;;ialrnente' da Pr,dcitur?,
pa, a ,-{wC! a lei' de há sete alias nã\)\ cO,lt;nue

f

,
'

a<Tuardal'c1b a sua COllcreti7flc8o', d<:> ltro
cI;� nJáno ele 'deSêUV(llvilllellto sócio-eéohô
n;k; c1.,':: FloliT,ó"ü is,

'A' Ifossa Ca;litai i'i f'S(,1:1'1011, há l1lUl-'
to, ::lLlsniciôsa\l1e:�te" aô nesado o'�us oue

s("bre p] a �""('sava o q ue consIstIa 1111'\n a
i 'exn'idíveJ anatia' e"l1 relacão 'ao 'pro!nes-- � 1-' "(

so (11.1(;" se arr'astáva: turdo "e"sQn\)lcnl(1, 'e'1'-
�urnto oul :'(15 C:l'liI'8is d: estado, 110 Bl,::l_sil,
Í<1111 aV<l!lça ,d:), -])'11'8 nnior sali?nci:l do
Co,nforl�'isliln em (!UC '('iI" noui Vi/:lHl '5,
Ha\'i:l 111f'SmO' Q fen(,lllcllo do \�xl"an;'é!Í'1:i
riC) c1"'s�,:'volvi,nle 1"1 d� \I;}.ri8S r('!:'i')�s clta

):jl e"'s"s \sj."G' :a� �áti;' iehlch d'l Ped"r' Pú-
,

b!ic'l, Estadual qüe 111"s, 8''''�ara''a 'as 85"i
'r8c:)rs,' ao �lasso que' F1orianóllo'is ia P"":
d:",do, 1,0 ra',çoso ai r3S0, d:: s1Ia c3l11,i'1ln
dR, :1 c()'1(liçào ele cidad� prillci:l(il de San-
ta C;l['l"ina,

Isso �ass0u, df'sde que ad",'i listr8clo
rp, mais 3' isachs, a>'ert"'s aos imne,] ativos
d' evclvpl' d:l CO'11U: id::tdp, p::l�sar,lll1 (1 clIi
dR' a" sacud ir os' rt'd ut'JS lDodol'J'('nt0's qlJe

,im�é'(li�IIT)'3 (.\'_ral1S80 citadina, E Fl("i1'1,-)- ,

pnJis ("mo o H'Jsi! c1" hC,ie, blOt1.1 puele afir
mar que nip;?uém mais ·a' reténl ..

E"ist'e'l1, tnc!é\via, 13cu las rllais 3"0'1-

S:yciR ai:,\\'1 por grc\(:nC!]fl': o Lions (::lul�e
de Flol iililópolis -- Estreito está del!un ..

_ ..��------,--------_,..----,

"

I
(

ciando ull1a d8S m8is 'fla9'rw1tns e. nrocu-

1""1,1,.., d:1"-l',� ,1 S"ll)c80 "'W' tfr{t d� d�'CF
rer c1ps esforcas e t.lterêsse;s CO'Tl11'1S ,da
P''C'f'i!u'';" ,(!8s 'cl;lss;;s comerciais' e inclils
tei"i', e eh sC)ci"d8d�, u':id"s ness'" nropósi
to çh' a'fél �i(T'lifjc:1C;;O cí'lico- assisle 'CilL

,

qllP � ,(I criação do Pronto Socorro de F 0-

ria'1ól'olis,
O <1!'?10 que os Lions da Canita[ cal::t

ri'lplisc' i�'tfi() r':\7(':�lldo �'enercutír -nas �w'si
bil;f.iclel'S "'l"'1is hnlJusad;s às inh"tiv{l'i (I,,';
l"'(l"":�S�0 nili.! :'ndé" :'E'!Tlnr-sc 110 ,F, �11�

extin�uj;'-se COI�lO o entusiasmo d�,s \T

Ia

"

nos

i\ cflnl"'H'111�{ dns Le,'íesldo F.C;I'I,�\t(),
estou certo. não sfd\ viL mas ao, 'Çl'''ltl':í' io
v,"ti a f(�':C2 ele 11Wvi",plltai, 'c�m t<'lI 110 C],,
t:;" nr(':-'''''11te Ileces�i(hck' c:llE'ti\ a, ; '05:
filtnres PIW nOSS3'l1 i"fuil', de V(�Z : I"a rf'a

'1_i7'lção d,l f.'i7 'e sim�';'Ítl(';l icUa, Ac!'t'"lito,
si'n, na, escl3"f'dcla co"s:,iéncirl ' d1C>1I ,i"s

que têm cp'dki}es 1e?ais e,'sufici?nté' rs-

l'íl'it'l 1"(101';,ssic;t;ls n�lla elar a, Fiotta'ló,'
,polis' unl Pro!lto S6�orro,

'

ovidades para
.

M.M.F�

j\'[arcílio:
o 'tem, C0111O' elp resto em t,�das as l1:1a-

'i nhiís, l'lOqlll fi i�Í'Jidamente o teu cauto de

pj;�i'1a� E' [lê e que bebo diàrianjê i,te a mi-'
n h:l, cu ta 'dr. i lfwmaçôes -,- não s6 a in[or-
111é\\;::íO, como a illtu'_l)H>lação da notíóa, e

às ""7 'S, 1.(I:1t'1 Cjlla"I'o é nc�sí,,'l'l. a malícia,
o. recado éamuflacfo I�ás'�entreii:lhas, �'""

,\c,lm'-allh,) d: nnto o "tl1ür-de'[orce"
Cl_ll" é a e' abé)raçJo de uma colu'la política
e111, di:JS cl-c' til') �'<lr..:.os aconteci-,l1t'ntos, Co
ltlO Se: [:Cio basl,�ISSt', ,há ai'�c1a a cirl,:u 'st:lll-

"
, , ,'i!\! (j,' q1l(.', enl.!'c 11ÓS, :'IS habituais frl:1tcS

,.
r

- ,

Iloücios;\s se r,ecusam pereiÍ1ptori'.Il11ente a
\: c';\ 'i',',,'1' (l S,'L! nanel. D'cbts se CC)]l1;" :l11C"l:\S

o '('11" �� riréiJl'OSan;ente óbvio e Derf�itameIl
t� Silbick -=-- e111· al!,Iurnas ocasi'<28 '1e:11 isso,

,h me ref-'ri a 0ss'> na"Ora"l(1 rlT) un1'l

c,·i;',ic3., na 'llla; cll,locavã a dialo\rar um

r.�"so'la':ell rI;] �J\llíti(:.a e uno (I ,"i,lW: lJllCn1
ku hi ii:: se' rccr,;l�hr: <) clilmi é ",'1;11;:]111,',"-

[,n ;1('\I"!e, Qucm não leu entenderá o qúe
�

quero 'dizer s'e eu afirlnar ()ue a co iVei'Sil-

cão qu:' SL� s:uuc é apela, 50Gb i'll(1pj;l{\"ia:
"

/_-- Alfr 'aqui é �le �'O EST/\ no� o dr.
Colcmhr1 1:\ :1I'1-'P"roU o SOl discurso?

--- qu'.' C,llon1l1\)?
-,- ():"l. eokl11ho S:I!ks,

'\:1' OI!' di, 'WS')?
O dd' ton ven�ão,

, .

11?

C,onveuç8o?
Convenção da ARENA, não é clia

- Estou Dor fora"" Mas parece que
estão fala:'clo nOI aí, , ,

.1'1'1as .iA pr\�p,al'Ou o. dii,CUI.SO, não
sabe?

Dis('\l '50 a '_I::lI::(1pósito de quê?
- ]")8 C;-ll'dj(htur� é r'[;FO! /

_ljMas eu nem sa!Jia que êlc era ca'I-'
dklato, , ,

TIOC:i!l(!r1 '1011'(': f sil \!:1(';10, O dial,,,,.-o'
aci-l11:\ é a suada "HlJé'da �'i'ima com qu�
1'1' \'f'l"r':!i,,' :lll?S"::';" ._ii:'1 ia',wnt(" a '1Ja

Re"nin�toll. E',c(:ular tai tat'efa coni ;:1 e[e
vaC':lO C'(P"l n{l� n 1'17 '51 "lllca ""'S', '-l';'111c!Q
t,c'."l "s ri 'S\i:>r'S c1" elo2irí el1coqlendac![) (,-U
da il('tj\'i;1 j;;teress 'i,'á é :'l1"a di7êJ o '1'\íni-'
1110 '�1",.() ,j,) ilélrfl I"fl[) '\,filo � nor 113d:l "lie
() r'.)'..;: -'li h .,- tbr'1"(�'l�ld ", n ·Y·!"li'.' (�U�� S'3

ah :11, na \�i,1-: 1l0!"i"fl '1;)ci("1,t1 cllI':I'1t" n

rQ(�··",C;:� el,' C�, 'o"P�St) t�-�';'l'''''-'",e \..(':IP:-I; .l'Itr)
r,afw3[ à lJlTI:l \�?<T,J' 118 I\cmi::'111i,1 RI'l�i' 'i':l

- I,
-

d" 1, 'I' 'IS, /\che al� que na qU:llidad? de
fie�:i(' 'iSf'(i ,

M;'�, ('LI di"i:l IlUC ()ilf"lll la'lc('i ;'W'�I,
olh,'s ,<'lv'c 'n ['II "'''-:'i\ i:1i" e n;1() nlld�

\'" f:' �I 1.�,�"I�,"j():
.. (')" nu .... é C1l1C é i",<.; ,?I"

l")f\,,,,nsl'lS (-n:·,i �'111''1!C 17;;1;",;,/::. :lS rlll:1S ".",,,, r-

l1a�" da hlCtlid8 ! 'i, !l;_)\ ia duas listras bl'an-

cas que Impediam qualquer esfôrço, por
nJal� oem, lllteücio�ladü que fosse, 110 S\ÕllU

do ele lé-las, Por a gu"s s�guudus, cl(egU":l ai
pensar, em censu'i a; mas logo aCllei Impro
vável, e telefo,JeI �)'ala o' jumai. O U�Lljar
me deu a eXlJlicaçao: o "coichão" da lU�;)

plana e�tá sendo ajustado e ainda lião
encontlOu SUd melhor a-:omodação.

J(ub yul.'; o Usmal não m<::nccIa, mas,

não pude CÚlüer a Hlltaçào: "então O Mal
CHio ilca dal1cto 'saltos mortal� (hante ua

nld'-:[uL,(\ (h: es,;rever pala ap1cse"tar llil\a

cOluúa b.:m felta, l,llelige"lte', liíllpÍlL\ - e

es�a lll�\(llllJla burr::l, \..ujo Ú,de;) d(�ver é

illlpri'tllll\ 'o LIU;; lhe oll;.;n:1I1l,' deCllk, 1:1;1-
cu al l) ti ClDalJw com J.lsLr3� e bOnÕi.C5, sem

que \)in�Uem tum;; uma providencla':' E' o

cúmulo!'"
U qUe, ouvi em reSPOSla loi l11L1s,ica: o

üsn1:J! I;)� iIJt.J.1l10Ll qll� !'\ esl,i lL' malas

prolltas para São' P<lLtlo aÚm de eilCI)llJ:n�
dar, !)or c[ctelminaçüo' do COllle;li, Lima t.11-

press,Jra "oH-set ,

,

"A tel11iJo, a tempo", retornei ao Os
mar. FIcar esclevciidu �13:',i o D:n'lJ,lio é:
,que Jj;}O LI:" l)é, Es_')cra;,do nào rever, hoje
l1,a t'ua culL\.la, as duas listras, ao IllCS,dLl

tcmpo C!ll que torço _l)ara que elas lJ3,1 se

trallstValll lia,a o meu C�\ll,tO, te dou um

al9raço,

PÍ'mio �a GOrshl �,aIIU)S
" I

'f-tô :ESrMbO�'�":j_br-íàn�olis-, "u��-a-.f9Írf, 22'�r :jllll0 ",?, 1,�7-Q, -1- �á,.
I

' .,.
,

� .,_ ; .:. �, ! I

r •
'.
•
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TRIVIAL

, , VARIADO'
f

Marcílio Medeiros, filho,

I,
• "Mas havia também os "questionários do amor"; Era uma longa sé- \ <

rie de perguntas que r"J,) eram submetidas, assim' como um.jôgo da verda-: ,
i

'

de, a cujas respostas jamais alguém' se podería furtar, admitindo-se por
, ': rém, o recurso a certas sutilezas, Sutilezas que; diga-se de passagem, na

nr ssa idade adquí rjam proporções paqúidérmicas,' pois o que acontecia," na
verdade, é que todos desejávamos dar o nosso recado através' das páginas, �). -

'

enreítadmhas de cromos que andavam nas mãos das meninas da nossa

época,

: A3 p"rg'nn(';ls variavam. Sim. varravam desde o íntcrroaatórío com
i "r1�tn �f\h,·� n"','o", i'i'1'llif;r<lróõ'" (n",.,,"- rndr-rêco idade, data (' lnC'á,l no nas

clmento) às mais irreverentes indagações e respeito dos sentimeritos de

a Ol -cj'i,J,C 11"5 ia no peito juvenil, .A coisa começava de leve: "Tens narho>
ra da 'J" "Gostas dela'?" Respondiamos de acordo corn 'as conveniências do'

�' momento pois, se na oportunidade tínhamos realmente uma namorad.nha.

!i;I'
nada nos impedia q�e andássemos de olho em outra e uma resposta deci

;
.síva poderia prejudicar nossos salutares intentos de conquista,

Pau ('0, 'a, P011('O as perguntas se tornavam mais marõtas: "'Já bei.i aste
muitas garôt�s?" Aí: então, explodia nosso orgulho de macho e ,�lzia,mos
0)1e haviamos lJei,iado ,garôtas scm conta, louras, more!las e, p1·inópalmep.7
r,e, as ima�(nárias, "Qual foi a reação d?la?" era o que tínhamos de res

ponder [j- Se"Tuir, A rC'sp0st1l., nêsse caso, p:;der'ta at.ingir as mais variadas

('anotações: "Gostou", "Pediu bis", "Dcsr).l�iou", entre outras tantas que

�serr�pre insinuavam' a nossa trrrivel 'ousadia' de hávermos tomado nos

bracos e osculaelo o broto da nossa efeicáo', -,.=. E vml1.a dc'poi:;: "O one ae !'laE

do bl':ijo?" Aí, tínhamos que apelàr par"a a eS,t.ratégia, pOls'era d� bom aly�
tl'e fUZf''('!1l0S '3111 poncas,linhàs a ap'()logja ,dos beijos, que tínhamos em

n�pntp trrf:ar ('0]11 no"sas flft1JraS e in 0;,pritns vitimas, Diz;�nnos ma is 01:

:I'�' l11el1lJs, assin;: "O beijo é a ex;pre.ssão subli�e dÓ amor", Caíamos de ro
I lliân ti cos,

!
I
)

: ' A n"(Q'l1-nt::\ "n (1)(' ad1'" de nina ni);tp d,:, lua)'?" grralmen_i-e' apelá,va-
111Q� lYU''l 8 -''''ll'l1·�11 .... i8.. prn 1êl'J11-':-. 'l'lP n;<d T;ai:p fi�qrr�x na� nó.,:,lnn"s �ecr�

tas d"s ç:ad:'J'llinlws ri,e mlest\�';n8,rjos mas qu�" !ln!' questão de p1'2vidêncif1
s'.'r8-o omitid(JS desta crônica:.' p( rr:l'ntaválTl\ fÚl1bé'�1 ({valo filme O-ll a mú-

�', a d;; 11')'.;'a ])t"'fn€nl';1 e, inva)"Á_v("lmr,nte- p�colhia,{110S aq,lê1,?'(l OI,1P me-

Jherr's 17f-"ulhclfJS Pf('c\11.7;';S"m i"ntn 'à trllHe'na qile nl1. oca,:iâ9 tiphamQ�
PTIl mira" p, p'ú"ica p"cl" :h:{ SPl� qall,�l>l di! frst'nhl, d'" IS ::>nns da � 8m;?':'l

sc�b cl'ias '8('�rd"s a musa elo �l::Jmpnto 'nos recebeu a primeira "cantada", O

filmp, 1J"'111 Ü9to '/8:riava, mas fatalmente era Ul,11 �los úl}inlí'S oue tintwm

rW'3�1do na R"s�ão, das 3h45m, aos domingos, no Cinp S80 Jm,é, Volúveis,

n:;�sa8 prpfp)'ên�ias varia:v�m ele auô17do c9111 a pr-ogramação cinematográ-
,fica ela epoca,

- ,

Mas eram longos,.. met0dicos' edetalhados êsses "quéstionários do

'anto'r"J Amanhã continua.

O, PRO.tETO
Il

consequência de alteração legis.la,,-,�tiva",

� RESTAÜRANTE :i

I
Um nôvo restaurante está para I

ser ábert,o dentlZo dos ,próximos'
mêses na Cidade em padrão da;

, -.
,. , (-

maIS alta c,ategoria, Seu proprietá-
rio -;- Edgar G�ller, que de'Llois do

_'_;'

Causol/a�ell�or :à.as jmp\_��sões
o Projeto Oatarinense, de Desen

volvimento q�e fixa ,as bases pa

ra o Govêr�o do Sr, Colombo Sal-

� les, divulgado 'ontem em primeIra
mão em Suplemento Especial de

I O ESTADO,

:11
Com- praticamente tôda a tira-

I
"

I ;; g:m esg

I 'i' d!sse,G'�
I :;'�reS 'l1ga., , ,

,,;'l1blica e. à "emtlrêsa privada' con1éi 'Jlllga.j_'i;' pelo'�p'rin.i.eiro,
;'�))l'incipalmente, 'pel'ó"'gl"a'úd�'"'�pú---' .. -�i',á�u1l.'Y ,suees-so"",�L_,", -"- , ",:' ",.. "�,,,

I b)ico 'que, durante a manhã.de ,O restaurante será, ,pequeno,
''ontem examinava as' pár'ticulari- com mais ou menos uma. dúzia de

idades'do pr.ojeto nas' rua� e nos niesãs, cecorado com o maior re-',
I locais de trabalho, Sumida a ecli'- quinte e com ,uma coz.inha que.,
j eáo das. bancas náo foram pou- segundo 'os planos do seu proprie-

I �as a� pessoas, 'que vieram a esta . /tário" fará as délícias dos melho-
I redação para adquirir o seu exem- res "'gourmets".

[I pIar do pl(ino dle Governo que ca-

I meçará a ser executado a pàrtir GINCANA

I de março _de 197-1,
,,\,

I Tratf.'-se de um indíeio de que, Está tlintando como uma verda-'
embora sua eleiçáo se de pelo vo- deira loucura (no bom 'sentido,
to indireto, o futuí'o Governador, "of com'se"), a gil'lcana que' ,será
através desse episódio, vem rea- pràlYiOVlda pelo Clube 12 de' Agos-,

I '! fi�'mar a sua recol1heciela capaci- to nos dias 8, 9 e 12 do próxin;1O

[ dade de popularização que, aliás, mês, Os p,rêmios são l'ealmente

será fundamental para ,atíngir a· tentadores: um Volkswagen OK,
sua meta de "unir púa desenvol- uma geladeira, um aparelho .de
ver", Resta-lhe, apenas, saber, usar televisão, uma viagem a Brasília

esse dem naturalral (com volta e acompanhantel alé�
de' um ,Inundo de prêrúios, '

'\ rbs organizadoreS da '\'promoção
'

estão prevendo a inscricão de um

'l1\Jmero "record" de pal:ticipantes
'c'omo jamais sé viu igual em Sant�
Catarina, Estão botando prá Ique_

INELEGIBILIDADES

Há muito tempo; trouxe a bàuá
-:'nestá eoluna' a hipóte,se de doIs

atuaIs Deputados Estaduais

"

brar, '

mais' pretisamepte os S1'S, João

Berto,li e Walter G0mes - esta

rem incursos na Lei das Inelegibi
lidudes, em virtude de serem pa-
rentes próximos (o primeiro ,pai, o A abertura ao tráfego da

segundo irmão) de Prefeitos Mu- FlorlanNpolis-Norte da Br,

11icipais. ten1 registrado U1TI volu111e surpre-
Nada 'menos, verdadeiro. l:"'aço endente de veíeulos naquela rodo-'

aqui a retificação com o maior via, talvez ,por cau�a' da: FAMOSC
prazer, Tanto o Deputadà Jóao ,

em 'Joinville, tatvez-rnesl110 porque
Bertoli C;)1110 6 De!lutado Walter muitas pessoas que deixavam de

Gomes são perfeitamente elegi- viajar a passeio em
. virtude, das

veis, E se' assiní 'digo o faço básea- más condi'ç/oes das nossàs, estra-

elo na respo�ta do TRE a recente das,'

consulta formulada pela Arena: Há qJle se 'pensar no extraordi-'
"'Ás eleiçóes para a Assembléia n;3.rio aumentõ ,�,do tl'�feg:o quando

,Legislativa, além de proporeiona- 'a rodovia estiver totalmimtne pav'i� I
nais, abrangem todo 'o território " mentada erP território catarinen- I

, , I I

elo Estac;o, Shria absurelo, pois, se, com o desvio dos pesados ca- ,

que ,o fato de existi)!, em qualquer
'

l11inhrõe� de Carga que normalmen- !
ponto elo ,Estado, um Prefeito Mu- te trafegam pela BR-1l6 p:1ra a i

nicipal parente, de aspirante à, estrada' litôrànea, O DNER pode-;
candi'ctatm:a pudesse

'

determinar, ria, desde já, Gomeçar a pensar em
!

a sua inelegibilidade �m e",rater disciplinar o tráfego pé1'a BR-IOl,
absoluto, Fos�em as eleições distri- senão mn ano aepois ela sua con-

tais, 'então o principio poderia ser clusáo eOl11�ça a campanha pela'
adot[\do mas,' isto rnesmo, se em ccnstrução da segunda pista, I'

�, I lil
!" _--�.�-l!'�..;;;:.:;:::����!?.?!�=,8§iÚ;;-:--:'-';;wj=�,�,,�",�::.::�����,4.l ,/
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Marcelino Antonio· Du'lra
Theobaldo Costa Jamundá

I·
r

- IV -

EfletivarD.ent�, Marcelino �ntàl;'O
Dutra, foi figura pobre de títulos,
embora pca em ,fên;a de vontade

�e ilustrada por espírito combativo,

QL;ando fôr feito um estúdo sôbre

os autodidatas de maior- expres

são nas letras catarinenses, fu:'á,
projer,ão Ide figura impresslonànte
e que, entrou pa ra o g rupo pi0J12i,

I

1'0 por mérito próprio �arcelin'J,
nos parece, procurou ascençáo
social através ela Ilteratuta com

fortes conotações politicas AW;3,

não foi único a usar esta técnica

poís. ainda ho ie estÁ em uso e '

valida C0)11 tôda decência Poderia

tsr sido poeta e unicamente, poe: l

]10rp'll, 011lS ser mais além dísb i

NO inicio foi apenas professór da

roça, substitüto' de escTivão, juí'�
de �az E tudo na hncôlica frIO

�"p"i�l ri;> Lana do Flibeirão ']:1

�lh�, aninhada no recanto (�a baía'
sul quandO �iDdn, Destêrro, al(h�

n0 nome triste, era bisonha povon·
\ I'

ção ilhada porque a geografh�

� dulern�1l1ava e também, (1 preS:'iH'
do' prOgFesso em passa,' havegand::>,
ao/ largo '.

O poeta Marcelino' Antõn;o

Dutra, como político chegou a ,:ler

deoutRdo provinch 1 SP''11, c'ei;nres'l,�
-o comércio de produtos [!ranjei.rrJ';
por fim foi fisC81 da diretori� c18

Fazenda Provincial,
I._

,/

Então se pode imaginar corno a

'&oclcdarle de /
Destêrro, saboreou

11 polêmica trayada entre aquelas
duas figuras bem, situadas na lÜE,'
ratura catarinense: Marcelino, o

autodidata brilhante por certo para
os admiradores do padre Paiva,
um: atrevidaço, 'um escrivão (�::I

roça, um sem estudos regulares'
concluídos O padre Joaquim
Gomes de Oliveea Paiva, a fig'lfJ.
requintada dr) padre luso b rasileíro,
grande até no n011)8, além 'elo mais

inteligente, orador realízadn e

.- 11\, tWllC'llfe, quando a oratória �'eli,
aiosa iluminava

.

caminhos u\:tt-l.
�á';renas' brilhantes Pode-se <inH

"

ginar ver o grupo dos admiradores
de 'Marcelino esfregando, as mã. ,,;

na torcida 'a meia voz" a desejar
vê lo mais l":foito,no' fr�mte a fr�1I"3, ,

espicaOHldó a vaidade pavõnea t10

padre Paiva,

/ Da qll'Õ' pen1'f1l', n8,0 ter i'iirJ,'

aquela l;oJômica, tOlllada COlHI)

tema' próprio para reça teatral

porque, daria, com ainda clá. SL1f�e
'

rências férteis e se realizada p,0'
eSCl itor hábil. r�om. tôda colaraçãn
e sabo!' terá público certo pois, 1'01

8ccntecJn1E'nto ) que a bison';;l,

D�stêrro da meta�]e elo EéeuJo

passado, ass-istlU e guarçlou ;0(,-,,'
arn'livp das é-ô�i(:as liLirariac; t f

po1íticas� registrando 'MftreelínJ,

L

](€10 verb8te "Poeta do BrCln" f:

O' lJadre Paiva, como o "CanL;

guính a:�" .

Por aí _já 'se entende, o' qus a

sociedade altabetizada de Destêrro

apreciou e arquivou foram os deis

apelídíos embora, é claro, DUO
tivesse. destruido ·�s iboas qual'
dudes íntrrnsecas dos ciOIS, preta
gomstas da polêmica desopilante
_Aliás, '0 que' imortalizou rmutn

gente por estas bandas, rLJI l'

apelrdío ou á nota hurnortstica 0" I

que foi envolvíuo e lapidado P2,11

se avaliar, esta arírmação, convé.n
anotar que, o maior politico i�,).;
prírueiros vinte anos dêste secu.u:

U;Ul'(1 Müller, é ]�Ia!S difundido no

gnlrlde' público I
catarínens: pelo

espírito piíhérico: o anedotarro

.pontico do Brasil: inteiro também
anota tal qualidade todavia, neste

Est�ldo existe urna obi igncão pelo,,;
outi as qualidades que ILeve, pr'1l'

cipaimente, a cal'J'eira Pllb:IC<l
cheia d� di6nid<lde 'çomo exempl'J

pal<;i (I pohti�o lJlflsilell'o i
A,,�·ill1 () lIVtO de tapOl1l111 Soare 'I

é subsblO de "i��l1l!'i(,8:;ão ímpo r ,

no estudo da pe\"omt!id'acle' ,i"

Mmif;elino ,'\nr{ll1io Dqt.rfl, o !1'Jme;11
(; 10 poeta situados como cone:!,
buintes na ülrmaç<ío da üte,�ai\!,.l
eatanneu:.,e Vamos l:ez�r pedinuo
,qu�, o autor de Marce:ü:.(!) AntôniO

Dlltl'a,' contmui no garimpo l'l(,)

da, fOl'l11ação
_

Ô3s,ta literatura 'q;,e,
con,o diz O crítico CGlestll10 ::3ur;!1"t,
'tem potencial. autêntIco ti c11�p'0.·,
Ç'lW d-:; que;'n CjUCll'H explDra,ja

Tri�u,nal de Justiça
-

. -/

U'ESENI{A -DE JULGAMENTOS
,

A' S?<'unda cr\lna 'a Civil do
Tribunal d'e Justica d,� Fst�1do jnl
gou, n3 s,;,ssão de 17 de julho do
corrente os se!:,ubtps nrocessqs:

,) A,-.··!l"0 rio n�t:C20 n,

2,209 de Xanxerê, agravantes Dr.
JUIZ de Dil'PltO. "ex-oHicio' a Fa
zenda Pública do Estdo e a Fir
ma C0111P1Cio e I';dústria � Trans
rorte Unid3 \Ltda, e 8 �1 avad0S a

Fi"ma CO"11é1'rio e l1dústna "e'

Tra'lsnoüi's' lhicla Lt(lq. ê !'! F'l,
ze"da do Estado de Santa Catali
na,

Rf'lntor:
SCHP-'FLER,

Des.
-

ARISTEU"
.

D?cisão: 1101' vot;:d'ío
, l'oP, nPQ,lI' n"OV11l1elitO ao a!JraVo"
..l Cl1st[1<; ('x 'l�$!e, "

_

2) ADE"açi'ío IcívE'l n, 7./I'OR
d� Johvil'e.
!!uros

I

Gerais
loão cril Luz,
'Relator: Des, JOAO DB

BORBA,.
, DAriS1C", nnr v()1_?�;;n IIP!l<ll-

Dle, ne!Tar, Í)ro�iI11e'lto à apel'ado,
Custas -pe1a- apelante. )'

o

U'le'l;wfr' Bl3�jl S",

e- a9el'ldo Nilt,on

A M�H'cha da Clência'

Acó,dão· assil1ado nla sessClo,
3) Apelação cível -11, 7,297 de

I
Sombrio, al1elante' Lniz Joq'1e
Z'leca e age!ada Júlia Marqu,:s
,Pel'eila,

'Rd3tOr:
SCHIEFLER,

Des, ARISTEU
,

,Decis30: por votaçi_io u'1ât;li�
m�, ne:wr 91'0\ impl1to à 'ape'ação.
CUSt8S pelo aDela'lte, '

4): A �1 aY(_l (\p �'t'tiç?ín n

:?J30, dfO,Ara'am�uá, <1l"::JVa,t�
Macário Frapcj.,f'ó dt' Her[18,'" e

a"l'avado José Emílio de M�dei-
ros,

Rdator:" Dcs,
BORBA,

Deds?íf)' :�nr votiwão 1)11iJPi''"
mo. dar '1n)\iim�\1tr) ao f:I,c'!'n\'Q.
Cu�t3g peio ilí!rav;ldr:,

,

I :=;,) A!,'r'avo ,de l'etjç50' 11, '"

,.

\.2 :?5'l de JliijélÍ" a9r:l':a 't" MpiCqn-
til Cia. N'lcio'lal d,' rS�9":uros e

agra"8clo Hf'lmnt1, KfSJ'p.
P"lator: .D�.'s. JOAO DF

ROT?R;\.

t)scisp'õ: paI' V('t(lC;'Ú, LI 'lih i-
111(:)., !',ão çonh2c.�r do reGll"sO. (�li�
tas nela agravante.

JOAO DF,

'Ciência" profissão
A. SEIXAS 'NETTO \

CIENCIA, PROFlss :\0 E
"MALANDRAGEM" --'é um títu
lo bem wiestivo; mas não é de
nenhum l'best-seUer" americano;
nCJ11, tampouco. dsssé's ,livros ide

futurologia que nüo hão de j\)�'ar
\_o mWldo no cáos, NJo.·Ê·um tí
tl'lo t::l1col1tnldo- pOl' 111im p;p a

e',tq crônica, dcnois de ler a Re
Vl<;la, VEJA, õ liio eit' Jal1c;j"'l,
edidío da 15 de iu ho d� J. ()7(j,
na SU;I divuÍoadio i10LInA,Y ON
ICE. E \"e'11 -o ai li"o da VF,I I\. ti '1-

�ta eh elo 3S�lJlltO 'de neve I;m SaCJ
JoaquÍl11, em Sa 'ta Catari ·a. E' a
I'roeósito do /

qtW Vf'n1 o titulo:'
, t Jil�' �':dividuosj,11hos' profissi911ms
pnrque têm flOl1le em fc/lha de na,

r;;me"to ce:tametlte, me àtacaratTl
em Poeto Akrrre N�o atinava nnr

�u�: Je ldo a -Rpvista VEJA a<:h",i
o nlotivo d'lS ditt.) <:lli 'S' Pu cI"s-

1110111;;va" o c();'ller<:h 'fiei! do t,u
ri.<;mo da nev,e dt' São ,JoaqUIm,
"-,.,, n '''''ber si"1�1Ipsmel1te com a

divulgação, como faca há 20 l'In"s.

("�nl Pl1orl"e prOV':'lto na"l Sl'I(,la
C'lt'l"i ';1, B'l";ti 'S M't:n]'nl(lp'lcoS '

do p. f''Iisão' a 1(111Q'0 9]'(17;0. de e:a

b,)ração ffiél,tem;5tica., E vejamo,s

Acó,ldão assíllado na sessão,
()! Agl'avo de p.>tiçJo ll. 2 :2-'fl

de BiuJ1Jenau, aOI aV;l ,�'te OI es\ cs
St,oi] e 8C'ravac!o- AmHP;Í do S A,
Iad, ele B0rr�oba,

-

P'c'lator: Des. JOAO DE
'BORBA,

.' Decisão: por ,!-otação ,l1n8ni
me. 'legar rrovimentQ ao lTCilrso,

CUStCiS '1 a forma da lei.
.

A','órdPD assll� ado 11 a s"S'SZIO,
7) A_rdaçãCJ de d"s',uik n, ,..

3,291 dé' 580. Bento do Sul, a'-·::'
la' te o dr. Juiz de Direito, "ex
offido" e a_!lelados Mil in Bus] e

S 'm,
) Pl",1to":

'SC'HlEFL.ER.
D::s ,-\RIS n::u

Dé'('is8u: por vOiá6\o WIX' ,i
me, 'lelIar' DrodnJ� ,to à upc'acilo,
Custas oe!()s imdadns.

8) Ane��\('�o CÍ,vrl 'lo 7 4R9 d�

FI6rianó!,d!is." apelante, Hun;,lv :10

Pasc;1le e a:-diido Osw(1kl-J Zi'l.
'P"I3t'1:: Dcs, ARIS rEtJ

SC!-r[EFLFR,

Decisrlo: '''OI '/oUJf'JO lln�ll1J
me, não co' he-cer lIo leCLll'S:), Cl,S
'Ws pelo flpelank

e "malandrag I�m"
, \

rente Adroaldo Lang, de Itajaí,
[-Ioe] �l to I' ÇonseiheilO:

I
Fl',-'Jlc:isf;\)

Gf'1)vi'lf!.
.

4 -- P rO-::6S�O 11 :-145, \
r8('0 t',

re111P. �()l'\l'a f�/A., Ind lO COmP,l'l�I[l,
d' 10il1ville

,

Relator Conselheiro: I Neb;rl11
Mrclalena

5 - Pt'ocesso n 2 619. r8e/)c'

l'p.ntE', Hartinutll Hinsch, de B111
'-

merau

Rehítor Con�elheiro: Francisco
Co liVPrI

6 - Processo n: 2,637, reCOl',
I

Nr've" qu' exptOl'a'IH tu list;'s i':

capazes ele díS"i"8.llil peada de. lle

ve, como 11a mUlta "�l1le D(I Bi 11-
SI' incapaz: de dlStltlglJJr CICi, ;,<,
,e I I)i ofjsslOl1'l�ism\.' lel!JlI ler,IL! ),

Aiueia CIlle [lli VEJi\ llU"i11 cks
"'ma ,tdO�1 o ilC(!OÇ10: !\Ll�ia 'bC'11
qu:: lui o Prefeito de São J'.1a 'ulm

'lllle desll10'�toll'O m_'lcado do:: "�O'

pc (\:1 new", E é bem ie:l}bI31 �os
!nf.'ll',ldOles' da Í'JC'aL'a,'id�ILk tu' IS
ti, fl da ludl:'s- qUf:' �'iio no .Ipllig(;
de: I[ne", (Iue ítoie não �\;ot2 11',11:,

'autc\dilóLa,
.

o "I;'; de 11l::tc�b" de
eCslllay a SI :iL:'lll" iJ -IS llks)f s

-e s;lbi,)5 qu:' li'ZCl a:n <) sa:)c dU
mU�ido' de Il(_:j�; ali.íolnlcllle t"cI '$
S80 ��'I!(i:lJ1t s, "'1�'(J111: as u"i
Vl'!sÍ\jacl�s.

I
e eS�':lla� lll"d '1'11([-

IT{('!,I,�. o !lrn!'eSSL1r ,(I, '1 [( III I '� ,�

1'"tIJela te \ic� :'81 a cas;: rWS':ln":ll
'S'l)IÍ'I", d'dUl'l'. f,Fc:' ,"tudn, eI
!�(iPJ "I' e ";t;r nl'''sl.·�.� 1'1 d
sí ln ·S''ICl. A)ém de '''L;ol'lisLlS da
II('ve j'jlJ s,ilJ i:l' na �I -. LI" !lI

lr)í1'� ia d" cultU'ã. 'cf)lllJeci'lw to,
rp>t;jdéld;c Nelll sabem n '-'uc (.

Ci"':J�i;]
Á
Ni'ío sé11r,ol cl;"t"",u;·la

d" "Idis�ic)n:l iS"'10 di:] ·tl L:i�L D('5-
cldl�·'nl (1S f"olpi5t�I'5 d8 n_:vc, l'i,IS

'\ Ll f�!ÇD Ci 'nela e ela b')a, E \.1-';
CL'llh 'ço o meú ,amu _Cil: l;tl' ,�. '

Conselho ,estadual de contribuintes!·
{

como funcionava o merc8dó da

PAUTA DE JnIJG�l\IIENTO DE

PROCESSOS

ma 2017/70
1 ,_r ;F'roce:,;so n 2 549, r�C01Tid·)

D"'nubio C,' ele Souza, de Arara!:

gUá,
ArmandoRelator- 'Conselheiro:

V A, Filho,
, '2 -;- Pro�esso 11 2 1:51, recnrrido

,

Sor,i] Pró,Pec\1áriCl fl./A dt=! Ha,iaí
ReÍator C6ns�1:jeiro: Arman ia

fv A Fiiho
.

,3 - Processo n, 2,026, reCOl'·

neve, ou a maland'� "tem (Ja neve;
co Ifor'me a Revista' Vpja', '!Na

e!llpolgaç50 de receberem tUllstus,

telefo,lum, (os ,PreiC'ítqs de a gy s

Municípios). �1ara ladios, e jornais
de 'Porto Alegre e anuilciam que'

em sua cidade está nevalildu. m;�s-,

11'0 quando t'.ldo 'Ião passa de ';ea
da, "['<1S5ar o !!olne da neve é

cO\1traplOducente':'
-

eliz Prud�nie
Candido -- (o Pl efeIto de São
JOd"'uim) -- !J('is' a,��1h:]' (':1;1 do

I
,

'

hmi�!O e não aml�To da' cid:lcle".
A lião sc:r. é cJato'; qlie 'os \'!Sll a ,

tr'S ./ elltusj�s111ados não )1:1�,Senl

de turistas� ll1ca!,azes de di,tinFuir
ent"e neve' ,e ,:,e;lch. "Isto o que
dil 8, Revista. Ve,I'I. que I1ll� �jta
pur<1llr' dl"�f.' "U" D NeYf d""a11:I-'
l\'cerá dr São Joaqui'f11 a nartil d':
I Q74, Diss;'. di�'o. � eS��é':';)m E
.que eu ([1C�1 cie -leia. CO'\1<1 ci<;"lci a
e não C01Í10 nerc�)CIO; é que eu ta

'Çll ci '11('18 lem I;Ji"ha cnSa ,dTI mI·

ph(l r.-st�lc80 e �"'ubl\'0 (nru') r'-;
sultildos sem cum'Cl'cio (lU "-em na

troci':ar "gCl�l"S dr:' NEYE",

, '!i)"'$( !lIDem'l'1e, ('8 111 ofí'��ln,
[1rd:� df' Porto AJe�T'e S� eU, �e'11 ('

sabeI, desrna"chFi o ""olre d'l

l'ente Lorenz SIA , Ind" Com, E

EI;; iGliltUl',!, de Blumenau
Rfintol' COllselheito: MI!,tUí1:,)

PO"t ll�:: 1
7 - Pl'Oces"o n ,�6:l8, :'ec');"

rel1té' LOl'enz SI i\. , In"l ,Com E
I

Ag "]i'!.I1tma, de Blmnemm
RfhJtor Conscll1eivo: r,;auríli"

Ptyt\lgn.l·
'8 - 1i'lOC�\9S0 n 2 R14, reco

"

ri "O .Br;e)l'D Eggert & Cia Ltcla,
de ,JciIwille

F�-lntnr ConscllwÍ!'o: l\!f:'t\ri�:cl
Portl1 g'ul.

, '

l
,

r' ..,'

esplrlloI
,

Arnaldo t. Thiaooo

I •

Carlos Imbassahy, fecundo
escritor e confrade espírita, que
tive o prazer de 'abraçar pela pri
me ira, vez há quarenta e quatro
anos, quando se reuniu pela pri-
meira vez, 'de 3 a 8 de outubro de
] 926, nesta- Cidade-Estado, à Coo'
selho Federativo, convocado pela
Federação Espírita Brasileira. es

crevcu e Iêz editar, 20 anos. de

pois des�a reunião de espíritas, fe
cunda em conclusões teóricas, de

gra .dc alcance doun inário, um li

vro, com o título ele "corpo e es

pÍllto", destinado a demonstrar o

rialistas, por muito apega�los aos

êrro em que se abisrÍ1am os mate

corpos e esquecidos do� espí I itos!
Coube a ésse nossa venerai1-

do confrade a tarefa ele falar aos

hafl1ens de ciêl)cias, e êle bem, a

'soube dese11lpenhir: por isso, ho
I" de regreso ao etelno habitat
dos sêres racionais, estai', feliz,
deletreando as páginas santas dos

- bvangelhos, na.§. qu"ais va�aral11
seus discípulos e �ensa1l1ento de
Jesus; dê regra, emitid� em par>Í
bOldS para cujo entendimento se

rrqller lima iutel pretaçao de ql c
nem sempre a ciência elos hom,ens
pode aperceber-se cpnvel1lenfe
mente.

Ótimo livro, êsse, do nosso

caro,lmbassahy, lIvro no qua\, à
f"ínina S!, f.az:s.e imprescindível
'uma retificação:' onele se iê, ex

ti aido do Livro dos Espíritos N°
76, ela trad. de Gudlon Ribéiro -

1�� f ,,- pág,' 31, .. ,fora do
mundo cs!,�r�tu3'�' o contrário é
que se deve -ler: ", , . fora do íllun
do material". Ah! as tremendás fa
lhas da revisão!

..!_ 1 )

)

Como procuro' vasar em, ver-
/ '

-

-
.

80 as ll11preSSoes que me causam

as leitu'ras, cabe aqui o soneto que
intitulei NO VIÇIOSO CíRCU
LO DAS PROVAS e que é o se

guinte:- Incrível qU? pareça, e ho
mem nega / o que em si mysrno
_·fonl1a o s�r pensante! / Eis por
que o mal campei1:) tripnfante/ ?
que ao supremo Bem a' alma re

nega! // AS sensações agarra-se
e abnega./. por seu mal, o ,comple
xo fJagrànte/ das emoções subl i
mes, num pessante/ il}lpulso ani
malesco a, que se entrega! 1/ De-

. dI .

pOIS e 'morto o coroo, el-lo men-

digo,'; despoi�clo
- dê '

tudo ,pelo
inimigo/ maior que sempre teve:
o orgulho seu.", /I Campeia, in-" I

- "frene, pela imensidade/ e� volta,
_em breve, a ter na h1Imanidade,/
por senhor, êsse mal que o 'ensan�
deceu .. '._

/ -

Tratando d� prInCIpIO da
REENCARNAÇÃO, que nem lç-
va a decifrar a esfinge, por tan
tos séculos a (Jesafiar a mente hu
lJ1ana, des�igl1rada pelo impeniten- I'

te materialismo, queremos deixar
nestas linhas, em seu comêc0 es

clitas- p�l:a prestar h011lenag�h1 a

Cal ,us ,111lbassahy, retificando, co

mo desejaria êle próprio faze-lo,
grave êrro de revisão prati'cado em

sep precioso' livro, ãcima citado,
uma pequena colabor�ção ,ao INS-
1 ITUTO Bf{ASILEIRO DE PES
QUISAS PSICOBIOFLSICAS eVi-
la ,Clementino - ZP ,- 8 São
Paulo), sôbre fatos ele reell;arna-

. cão, nQ,r nós cientificamente co-o _

" \Jlhccidos, se assim se podem qua-
lificar os fatos a respeito dos quais
não se tem elúvida alguma, A se-'
guir,

-

os casos em que mais niti
damente nos é dado fundamentar
o' princlpio das 'reencarnações:

._, 10 - Meu ü:mão Vicente,
, casadó com ''a orofessôra e acadê":
mica, poetisa

-

Castorifla Lôb0 de
's, Thia!_�o, ,teve elêsse . CQllSÓICio
lÍma Pllmeira filha, chal�1ad,a Brall
Ó, que vl�io a falecer de tétano,
ainda' !la ll�fâllcia, Decorridos qua
tro mêses' dêsse falecimento, meu

ilmão foi a Florianópolis, espe�
cialmente oara consultar C0111 o

granéie médium e- Doeta Juvêncio

�e Araújo Figueir�(to, cuja eti'"
cIência mediúnica era amplamen-

'

te conhecida, sôbré o estado de
saúde de sua espôsa Castol:ina, que
crel bem precário. O médium, fei-

\, taa consulta, redargue; "Vicente,
I vejo ao ,seu lado ulna menina que
afirmá ser sua filha a chamar-se

,8, 'II1CU. Ela diz, tà'nibém, que vol
tará para o seu lar, sendo ,que o

que sua mãe .tem, não é ,doença,
mas consequências da gestação. �

Decorrido' o prazo normal, efeti
vamente, Càstoriná dá à luz uma

men iná bem formada, ,mas sofren
do de sérias convulsões, Levada
'ao facuítativo flocal, DI'. Eugênio
Muller, já falecido, tratou-a êsse
I<.rdieo elUI ante algum tempo, sem

rcsuitdl10 algum, o que o levou <:\

dizer ao meu Íl'mào: "Vkenl\;j
/'11

esgotei todos os recursos ,para
curar sua filha, mas confesso que
'não sei de que ela sofre! /

I Pode

procurar, sei assim o entender, ou

tro médico", O que fêi Vicente?
Voltou a, consultar com o );"raujo.
E o médium. em transe>"As con

vulsões de que sua filhinha sofre,
são ainda resultantes do tétano de

que em sua anterior encarnação
veio a falecer. Pedindo para reen-..

carnal', quase que imediatamente
após a sua morte, o perispírito
ainda se achava impregnado das
vibrações que lhe transmitira '

o

corpinho físico' em convulsões te
tânicas', De Iàto, a ciência- médi
ca não podia atinár com essa cau

ea. Leve-a à sua irmã Maria Au
:'lIsta (médium e presidente do
CentlO Espírita "Çariclade de Jc-

, '?u�): elando-l he' ela uns P'a'SSéS, fi-,
"cará curada", E assim aconteceu.

A.-- segunda Branca, reencarnação
sabida da primeira, aí ainda eSlá
b �111 forte e militante 'espí ria.

'

2°' caso ,- Sonhei, certa noi
te, que estava a conversar' com
Honoreta, uma parda qlle em nos

sa infâllciá\ cOhhecêl an10s, muito
/amiba de nossa -famlÍ.J.ia. M",lher de
belo caráter. -, \

;Ue �dlS láblOS dn sonho, ou
ço as seguintes' palavras: "Fui (ai
nha., Dc!)ois fui quase eS:;lava

IHOqOl ata era fi ba de eSCI a\ os,
l1lclS nasceu liberta). A:,ora venho\
selj 'tua, neta, pOIS em brew nas�

cerei de tua fi!ha Ca'minha", Esta
mit;ha

.

fi ha é eS�1ôsa ele Randolto
Fetp ;:wdes, anilgo, despachante
aduaneiro, hoie a;)OSelitado. '[0-

" ínci ilOta cl� -s'o'nhô em )lleu ,caclct
no de apontamentos diál ios qué
,l1lualmcnte renovo, arquivando, ó
anterior.

' -

Realmenteo a seu tem�)ó, de

minh,\ filha, acima citada nasceu,
uma meni,la c;tJ_ias feLçõcs, cujo

, p:mte" cujo caráter,e cujo tempe
ramento, lembram nitidamente os

traços caracter�sticos de 'Ho'oora
ta. A meu ver} essa identidade de
si"aig,cle uma eloutra das alu'eli
das ríessoc,s, cu io esní rito é o 11les

,

mo, -através de' duas Cllcarnacôes.
melhor evide,}�i_a�_ Q f?t9 da I�,"en
carnação' C' 'é�' !_JrtlVll cõhdllente de
tão eloquc.nte nrincípio. )

3° cas'o �-Uljl-dos meus·tlos,
o engenheiro civil Polydoi'O Olavo
d,� S. Thia0o, \lua Ido residia 110'

Rio ele Janêiro, Iniciríu-se na D'ull
Li la, Es"ílila: e'ICOIl1 .la <\10')1'.

que a êle
-

fic(Ju a "devel ,a Feele;'a
'ção· ESl1írita BI asi:eil a a tu l(Íacf:o

-

da Assistência aos Necé'ssital.:tC's,
que at6 hoje �p€rdllra. Esta circúns

. tância é citada "ara ex;'!icar a

atitude assam iêla
-

"01' 111:U t;) 110

p'allO es�il:itual,
-

como se.' verá
adia ,te, Passando Ia residil �"l

Sélilt}l datari:Ja, onde foi apli-
,car-se aos I!Jistet es da sua l'rotis
S:10, entregou-se às ,lutas' Dolfticas,
bzendo-sc: eleger deputado à COl1S

ce-[!ovérnadol do' Estuck, AIQU is
a'l;S dr"lois de' s::u ' 'fa[ecim;nto

- ,

Uf1;'('sentou-sn-1l0S. €0111 u'na sessão
do Cc'ntl;ó F��íl ita "BF7FRH 1\
DE MENEZES DO ANDARA'!,'
f)"�si�lid() �oo'r mel! filho Lauro d�
Oliveira S, Thiago. com c1íl�ica

, méd ica homeQI�ática no R i" ele
]'a":(.'iro, e !3n� �nta ldo o tC:l: se

d�sl)r"ocl1p:lclo do, Esriritis�h). 'J'in�
i'a �ntrc�Yal'-se ·à .!1DJítica, nos i'1-
fnQl1CLI ele que ro?ara a f)?US e

i· ia ter Lima nova encarhacãb. es

colh�lldo L1l1l lar' eS!l\ita !'i' a, des
do cdo, educar-se nos nrincírios
dO�ia rcrre'lel'adora, DCiutri;'a .•Pa',
Sé!';1111 d\)is ou três anl}s. d,e�de a

d<it;l G'1ll' que ioi essa COlllllIJicac:1C)
'd" 111 'ti tin recebida. N,'111 11o'ais.

, ,-

IW, l"lllhrá"C111lClS c!q C1uê nos dis
se'ra tio Po'vdord, Or;{valllos. cer-

-I

i'-' c1i�, como é de nosso hábito,
fechados em nosso escritório, pe
la manhã. qua'ido. anós a orac-ro.

,
vemos jpela intuicão

-

e um pouco
acentuadamente pela vidência.
111.:'1 iunidude :

c[ue l'al amonte cm

nós I

ocorre, nosso -tio ao nos

se) lado- l lhe ou r iCs dizer: -

naldo. ('S!.0U rec -camado: SClU o

(leu -ncto Roberto". �Ol a êste neto

,ape'las uma' semana que havia
nascido. Cairo o t'I�1o" c LI 1

htô, qu:: ta-to me COITIOVPU, dou
notícia à mi .ha no: �1 '�e -ito: a d'l
recém-nas .id» do oue ela, muito
s": 'ad ruirou. Mais tarde, levando
um;] fnto"'aJia (l� :ncu tIO, ! Clll1-

frq,·t"i-a �0111 Q �'ec!Uell0 c os (la

ç-:,s fisionômicos de um e oulto
. ajustalll-sG i\ ma:'avilha - I) ,ljue,
.. I�\ id('nl""'�1r:> "'tt"' ('1)"'Q!1fui j"l'''''li' 1-
v('l 1"''2V(1 do fl'lto. 0 menino C105-

c'-"u.- Mostra-se 'inclinado a �Ultl)
de que se podem OCU!1ar ellge'lllei
IaS, :_,osta muito (1e lidar com apa

relhos elét"icos p' 'lCl 'if'�" icl�'-
1

' ,

ti�o t:'m'õeralll('nto' ao 'de "meu CJ!le
I ido' tio Pol)'doro.

. 40 caso - t\io"�f) í\no�i";:í
rio ,Doin.,velhn CU'lfracle e a1lli\!'0,
,tcve" rat:6es_ çle se lllo�trar ma�oado
comigo, alélll d,� oc'trns motivos
al!� se p'-encliB!11 a dÍ\lerQencias
dnutrjnárias. �clo fato ele haver. o

ílló'll cI' tho i"dicacln n(ll'(1 mi,';ha
eS"0sCl 0utra TVhria F';�T811i!1 'q;l(�,
1110 a cP'>Sé' nome, filha daquele
mcu confrade. isso 'a�'esar de gl\C
PI! r,�aIJl'e'lt(' a aue' ia bC'11l. C(O,1110

hni d�,' (luprtUa eté'rnarnent\C, n�
S("lcar'10l1 �orém, o' caro conüa
de e isso fêz 111ndi!iql:'-s� o cljma
I

. ,
c a nossa :1lll1zacle. qU('.,. rassl1t.1 � f)

ser ',su'1erior a êss('.s h1l11l,11l;�"i,
mos e�,isódi'ls. A"tE's do ',1l3scim(:}11
'tn' ri: 1l1E'1I 21 0 his',eto (que ii: os
tenho em número cH� 54) ,n�l"�'i
tr�s 110it"s (' IrS, dins f:'1" d,li�i()
ll'('H 'nw'hor arnifTo e cOf'trade· .A-

, mnu "O�j110 arni(�n e �o 'frnd" ,;A
fo"so' Doin, Levei tôdas essas três
�oitO!! a COl1v('rsar com êle em

so"ho e, ao acordaI, cbnti -ua,ya-
11'08, sa_,�o cO'1v�rs1ncl(). 1"1,fi p,�"

f('it�1llrnte �-enti:'do a ale�ria dê-s
se convívio es"iritua1, ("'1110 é su

blime a ami,zade, v'ÍjIj'dilçl°il:a._aClue
Ia que resu''ta clr. afi 'idad�s elêtivfls
e OU? li�Ta os p:��n'itos li 'S aos,oll
tl'l"S 11f'1;:j eternidade'! Ora, no ti n
dn t";'c,>iro dia._ cl�ss::l ll1:lravi hosa
'e f":l,t""na �n;Tivêil,'i1. ,'�,� 'h(l r!�
nrll fiiho Jôsé um tclerrrama GO-

, '

1l111"icanclD-i',OSc o i'a,�i111b 'tn d",
seu l\et\' nrll "í,'�"" ,

'. 'l; 'cto, Marcos,. em F'fotianópolis.
Logo que !,lIcL-, I a "��"

1'1'; à' casa de rni lha n'�la S,'\11i::l
M'Hi(1, d�S�'''S;l(h CO'" (' f:��"'l'pl
\:1' L's d� Ca,-valh'o. nai de Marcos
� <ii aual. não ') .. oi .. I,� 'ln ,:::"
SI:' tindo nas manifestacões tem-

I .

�
J/

1'''''8'''f'''-j''IS, "OS <'<,st"S. 110 111 <do
cl� se �'(1ital' fala -do ali resnonden
di' 8S n-<n:run'(l<; (Ju� S'" J11� f"7i-i�'1,
él,ôsse nlf'll 'his"eto. todo o mocl'o
de SPI' dn nÍC'u velho confrndé' A
f(� só' Doin: de quem, Aliás, logo
an � r"C"b" r '1 t 'I"�'I ama cio' "as '(-
111,,·-to d' M�"r('s' "le rcrnrr!,:'i.
trlldo a lif1l:-icln iiltlli('õo d' ove
'" � 1':"('1]('(11 nnci;'J ct:lÇ1U81� i,1111igo,
Vi�"a, ",'is! (I,· ;11i'l1 dé'stwi]ir-�"

� �
, ... ,

pr0porciOÍ1(\"do-'w' t:io ale!,!! e'�
horas' de: 11'8i, afef\lo<:o ('o 1\'í\'in!

,
j\ "'LI 'S ou! I'OS casos bem- au

t0"tic�'� t"l�hn-"� de f' 'ca"'p I," �'<;
cl� �,,,,O":tS cS\"h:--cirl'IS ele a'1[:'! in-
rf''i -,pr'1·n�c;'r'� r(' .. .., ;,.-1"' i;'..,.rl�

pr0.'·ãS dessa :11"0'1d"l,:llltf'ntjr'id"rI",
��ll!lnel.r,-sf:' mais importantes elll

I '
..

meu humilde modo Li· v'
0111' "S (1l1�l;SquC'r �niv8s. dit:l� ci
rntíficas, �'('!a I :�7ão '''uitn sinl',I"s
do nup. 'C,iânei'l'� p,,.., t;;·· ...... nc; ,f,

r '11<"� de espirito, é assunto mui
to diverso c1nqué'l(' d,' I�U(, ::;,' [,.;1"

ta' com rel�ção à)l1;_ítélia '"
-�

--_.�---- --�--- ---.,..-._--�._--._---._-- --_...::..':" � • ...,_---- :;:__ � '_--- o

- - '" '

/
\

.

t 11 N TJ& r t S
Ei"\CIUTnH lo n;;<:N 1<.:(, hh' \o1J1\II'N I:... nt ,\l.:�O F ��.�,q';��1 Ht)1

,viH!\TO C(1"ij'I-AHIL,FI;<;( ,/\1
"'�"I'itUf"I' ,'"jWi.'láhzaitÍl ."h'

Mt!r.:êt1ll4i:H;aU CU!U iill! I

AIN! Luto" Rf!gl,Sl �ui:. de !<'tl'luas
A,,�j!jter)l'HI <JonllllJl1 1"1""0'

H.el1rgalllza�àu de Escritas Atl'azadas
trllj.J""lu:-.' [Pi ,IU\-I li<

Admllllst I al;all dto WiOVell:>

I) "COI\\'I'JjJf'IS ll'nr IJara ,t1ilj:at
Ót.1Il105 apartathenlO'� nu l<;dtl1CICl B,rll;!rldm"n Fd.l-!uudero; SOltlflrJ"

IJara I e:,ldenr.:ms,

�'llas para ('onlerClIi, 'Ia Galt:!l'Iá Corna::;à,
Con,luntol' para E1\1 fltor10 o� "01;1 e·juJl3 do EdttlC'1O Coma�a,

/lnalmPlltt' deCOI'H(j\)f;, com forraçàu.em bu�;Jê de lã,',annarlOs €1l11)1J

';dnc IJtel ('lf1naS, 'etc
Dois andares senrlo lOJas e sohre lOjas no f;dlfl('1O Bl1g-adell (J, I!'?,

gundes, co, "l area Iipl'ClXlmada de cada um de· 4UU 11)2"
,

I
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Dominao nela manhã. o E:1-

genhei.», C;lon-lbo Sales, 'na cida
de de Laguna, participou elo lan
cament de uma edicão esnêciai
cio jolnnl Laguncnse, em horne-

[1�'1,,'11 ao Iut uro Governador do
Estado,

I

x x '-'

o Deputado e, Senhora Zany
lO"i7Jlil, ,J.n um gnl'10 de ami
":1S, =al-strava,' 110 �Sjl;l!)át;CO bar
'Jo Oscar 'Palace Hotel.'-O coletao
':11 veludo .estampado: usado pela
senhora Gonza rra, foi comentado
corno �eca de

-

born-sôsto, pelo
.ostureiro Lenzi.

:-; x x :-:,

,
Os Senhores Charles Edgarc1

Moritz c .Io5ó Edu'ardo jVJ::dt7o
llida"l 8S voltas. b8sIàntes nreo

'llpados tom o,l:lnçanll'nto cio no

'o super-m::rcac1o.

:-: x x :-: " ,

,1 R�t8l'V' - Ontem 'o Rotary
Clube de Florianópolis, em solc
'l,idacle�cn'Jn :�L r\l'ps'enC8 de rota ria-
10S,- i:lstalml a- Casa' ela Amizaclc
elo Rota;'Y Clube.

x x :-:

S8st",� 1tO ná Capela Cora
cle Jesus:

.

_fZ55'WiiiirrT

...

--��----�--'

sÁO ,JOSÉ

'5-'19,45 21h45m'
.-<-, -

;pcnçer Tr8cy - SidneY Poitier -

,.. À1: "

IJ b
'

'�aLTl�i'Jne Cl ep LI rn

\DIVJNHE QUE VEM PAi,�,A
ANTAR

Censur,j 14 ai10S

, "

'RfTZ,

17 -,1945 - 21h45m
'-�r("nce Hii�

"s QUATRO DA AVE MARIA

-::ensu'i;a 1 R anos

ÇORAL
'5 - 20 - 22h

"M GADA CORAÇAO UM
PUNHAL

CeJ;1sura IR anos

,I

, ,

,\

"� 'Yf,RPAl1EH.li\- HISTÓRIA DA
MANGA PRIMAVERA,

Con'tàm que foi assim mesmo �

que aconteceu '''-rl1 Itamaracá, nb[c
i,�,\lt1aj$ ela, CR,sa 'elo' Co'nselheLro
Toão Algredo,
Não muito afastado ficava o cri

!!�l1ho, e ein l'rEmte 'à casa, tioJe
um preSídio, uma b�ita mangnÇl'
!'a. $cus frutos s<to conhe,ciclos por

n;lUito p'ouca gente: apen.as,· os S(O

tt'l1Cifldo'i e algumas pessoas que
ocaçjonalm'cnte ,visiülm a illB,

AÚnC\e a manga_,pelo sugestivo
nome de Primavera, tem à forma

de um cemicão, e qua;ndo partio:Ja
aQ meio soltá o seu carôço COllIO

,e )'
..

se fôsse l1m abacate. E etltão com

, :;lo ajl1d<1 de uma colher de sobre'
, ,'Y)Elé:a pOcle,,,e comê,la, na ca�ca

: mesmo, ainda c'omo se fôssse 111"1

qb"'(l8f"e. �

lI:>', mais outra 'particu1aridad<o!:
apena, Itamnracá tem poúeres ;)c�'
ra 'fazer com qu� m:sQa. a man

!11Leira. PtrimnverH, 'CjlJC, flores-;:a :,

qtte' de frut.oS: Nenhurp c;ut�o Ir

:1,1 cib ter�itôrio bn:sileiro �em
'�onr],'d8des p'i;l.-:'(l cumprir tal ta·
J'pêrt> Véí riT1,<: f,'(pel'j("nciaf-' já toram

Jeitas, e muitos 3gronômos, e ::tté

1'l\8E'ma paisagistas já foram' con-

R 1·' '1 'I
'�

1 o,ê:l II'OU-S2 sanac 0, as (o

'toras, na Capela do Colégio C,

ração de Jesus. a cerimônia cio
casamento de: Sônia Regina Jen
cli"otra.' com o FI.1"i"Rheiró Floi
Ie<�n r�':1de, �;,)�li'llla melhor des

la,Cc)l� sua; beleza e' s,inl�'ati'a, com

��u vestido .de noiva, caprichosa
mente contcccioiado em renda.
H(",:\"ckeo te cdo uni, lo-ir-o 'veu em

'u:f"': \"'�so a' urrra' cHic;c1a zri '31-
'

?' -, 1_ r " .... ,,�. •

h, N)S S1 "'� d-, Isifa fW'ls Clu-
"D, SQl1i ha "Elni João e s-us nais.
S�nhor e' Senhora Adolfo Prade,
-eceberarn cumr-rimentos de anro

'(in�8d:l!lient�
.

fC)Q convidados, on

!0 d "U-SQ 8. r!f:CT'1"te rcce+cão. 01'

'[1nil'ada '0,:,18 eq'lli�le �le
.

Eduardo
í)Gsa. Soninha, e ,Eloi João, em,

:tta-ge-me1,:'.yi1:iàr,�1;1. ]'lara a B�
h·in, onde vã'o residir.

- :-: x x :-'--:

'Tll'is"""n -�·O Oil'f'tni', Gcr�l /

!r) DE;\ TOR: em a�tiviclacl°s COI11

a ca;",,,qnh? !Jàra 'crian as L:1I11IS
�00S MunicL"lis c1'c- Turismo; a'l

teortnm, recebeu (:'111 nossa' cicla
.1,,',- P:'+'itos ele' várifls illUliicíjJios, '

db EStad.o.
,,'

'.;-: x x

Desde ,onte,m, encontí-a-se f'm

\'l(1SS� cicla�;�; :_1roceclo,ite ele Por
"-o to .<\ 1e';re. o -jornal ist<l Setembri
,,110 M ach<ldo.

-- _..-..

-

..
�

.__.�;;=r ,'t�� ....�
-�-

, I

\:
.�. x x

Esta\110S sendo informados
que está montando confortável
,'s�, r itório, na ra as reo resentacões:

r, ""; ,

Canoevse Títu'os Valores í"JO-
'11i ii ios Lrda.: e Alterosa Ccrve
ja S/A de Belo Horizonte: o Se
rhor Silva Junior,

!)

x x

o, ,

o Governador Ivo 'Silveira
ficou muito bem imnressioriado
-rom a �hh1iclad·� de abertura eh
\lI 'Fr'\MOSC * Coron�l Ar'j Mes�
�uita, futuro, Diretor elo' :J3RQE, '

1 'Ii"il'll fl3ra Porto A)eQT(", e'Jl1,com
na'lhia -,dÇl,�, Se'qhoIT�:' ,Engeq11\iro
João Eclua'rclo Am(,lral Tvforitz!'
,'\dilc1o Hulse e Nilson BoeinC! *

/\lice, �tfoclas está lan('ançlQ -em
'('�<'1 ci,chde, 8 moda CarCli', P?-:
ra13 ,I11,ulber eleg;.ll1te ele I,mossa so

ciedade 'i' Procedente de ,são Pau

lo, ch�goLl ,ntçontem _nel.2 Vari(�.
a nossa ciclade" a sra. Marh Gu.?l-'
b�lto *, Ta!llb�l.n já esta ele volta
de sua· tém�)oracla .na Caniral pa:"
raoaense, y,ânia Macleiwq Neves.

'I'

Nossos cumDrimentos ao ?r.
JOsé M_attlsalélll Con),el.li. ��,t'l� seu

aniversárió. o_ 'elegaGte çasÇlI, �1l1

,
"

-,

SU:l residência. receb-u �!''';''''Ç
para comemorar a acontecimenjo.

x x,:-:

Broto em toco:
Circula elo em nossa cidad

,e d : 0.0a1a ZC:I'O, o lindo broto d:

sociedade paulista, Ana Luiza
Bonato" O broto a.ue ('''11 COI111:n
nhia ele Um cas tl Wl'ií"1, j visir«:
o Sa-tacatariia Count \,- ,r ub, d
X:1U muita gente com á�Lla na br,
ca.

:-: x x :--: "

CnS8111ento em Itaiaí:
S:'thnclo, às '] O hor�s, na, If!re

iq de Nossa Senhora ti" Paz, E:'�:l
Mal'ia Femi;lclla ,e Nabol� ,J(lsé
PI'azeres, I:eceberão a tíêncão 'do
casamento. No' salão élc: l�slas c1il

,
'.

iw(.;q os ,nOIVOS recehelJ? cllmpri-
1Ílentos ..

:-: x x :-:

João' Déçio P,acheco.e 0/1'('
B2'Teto. "a TV C'llltll!'8" Canal' 6
estão CO,hl [1' res'Jo:1sabilid:lcle (]i.
t(" I e- iomal. o (lU::, está· a g"ad a "elo

1'lle'l3rile;1te, aós teJGspect,aél ° "es.
( i

:-: x x :-:

O PENSAMENTO DO DIA:
Não 00de havei' �raç8 onde nfío
há discrição".

'---'�"--..:..'

o seu programa,
'. .

...

t"
"

ROXY

\.--
'"

Ruel Stei!.!er M\chele � Mercier

CMNFACE PáRA CADA CR,l-
ME r,

Michací 'Cál'!;e' �'"

COMO CONQUISTAR AS' MU-
'\. . ,

.

�.

LiBERES· �,'. I

CensllÍ'a 18 ,�.�os
,\

,

17 � 20h

Jam,es Caan � ')oari-na Moore
NO ASSOMBROSO MUNDO DA'

'j. . ')

,LUA'
Censura livre'

JAU�OO
15 - 19,30 - 21 h30m

O MEU PiE DE LARANJ� LI
MA'

Ce'nsllra 'l,ivre'

\.,

I'

'-

RAJf\

/

17h 15m - 'Sessão do Pastel ão -

Filme

17h30n� - ��dLllh71;es em Vangl{Ú-
cI�

,

j/18h30111 'Santa Catarina 2 Mi-�
l1l)tOS
ll<h35m Jovem Centenário

Filme

19h05m
19h35m
vela'

'I

1-;- Tele Jorn8l Hering
Pigmalião,70 - No�'

o iF�Tt.\TJO. Florianópolis, quarta-feira, �2 de inlho de 10)70 - P:íQ;. tí

.�
rI'

-

�dlIItIt �J aM�.Fíll!Ml!nTR���_.. 1 ...
'J

_ . .,.., .......... \"Y

, .

USlca

4011
Oscar Wernyr,
IN'iTRLtJDIO
CellsLlTa 18 anos

I "\
'B,aybara. Harris

20b 10m ,.,......:_ Discoteca do Chacri
'nha -': Müsical
21h1CYm - Santa Catarina 2 Mi-
nutos

2]h]5m

,

"

iDJ'�"

SAO LU1Z'

2Ql1
,Akil11'Tam'Íroff � Robert HutLon

, O HOMEM" Af3,ifrRIS, "

'"

C�ns\l.ra l'�, a.\19S,

TV COLIGAVAS. C1\N"AL 3 I

l�,hoo � O Cl,ll,b.le a.a Cri'ill1ca
,
-161\30.1'1' - qne O�sel1 119s'
] 6M5litl - As ÂveL1tura� ,de Rin'

,
'

Tio ITi8 -'Filme

Ir111 ãos Coragem
Novela

211145111 - ReporteI Garcia
,

221100 - Ve.l'ão Vermelho - '&0-
'vela .J

22h30111 Santa Catarina 2 Mi-

nutos

22h35111 Mesa Redonda

"
, lir'u Pedrosa

I'

su1t8cdQs.' 'J;'�m,p,Q i).��dido. o p8"

queno çarp,ço. em fo.rqla, de çor;1-
ção, cõntl'aril:mdo tMas �s leis ele,

"botâ,nica" llleg(l,-se ter\n�J:!"anteJ;lletJ.Le
a b.ro,t�r. Por que?
CO,nt�\\l que fÇ>i assiI1íl illesJ;TIo 8

'qtje acopteceu em It�,m�ra,cá, n�

ya�:;l do, éO,J;1,selhel'ro ,�oãq A�fl:ed"
mai:;;. pr�c;;isa,J;TIente,�

,

Cas.a gr�nde" enge@o, 'perto .. e

mu�ta gente monl,ndo junto. ,

Ent:çe todo!> QS q:ue povoavá'ny 8\
,

,pequena, i��13, u,m. c'asal de primo;;,
15 ou �6 !;1nôs, ela de poroe Ve�a

e êl.e de AI\teno,r, q1,l.e outr?- p�'8:);

cup?,çãO não tili,ha,. que Iilão., a (�e

viver, U];}1 gran,de at:nQT.

Contall)., ail1çla G}ue o amo,r d,ele,q
não' foi co:n.tr�riadci pp,r ningué.lll,

)

que por isso l11esimo todos viviam

muito felizes.,
"E foi por êsse motivo, (tal co

mo no poema de Poe),
que bá muitos an,?s atrás;
'num reinado à beira mar,
.de' uma nuvern soprou um ve,nto.,,"
Morreu, Vera de re,pente, seD

querer e sem ao menos saber- pbr
que,

.

Ficara!'; to:los

npular
Augusto Buechler, !

')'

ri
muito il'lfeliz2s e j I.

choraram muitíssimo. Atend�l1Clo
a um pedido do' primo e amado',
Vera foi enterrada em frente á !,
antiga casa do Conselheiro JO�l)

Alfredo, hoje mil presídio na ilha
' ,

de Itamaracá.

o

I 1
Diàriamente Antenor, chora"H

sua sal.lfii:!dc diante' do t'(:.mulb da J

amada,

,

Nem bem, tinha passado o tem
do necessário, à geliminação dI'

um caroç,o, de' manga, eis que ,brota

o coraçãozinho de Ver�: muito pi!
recidinha com ela, a arvorezin\1H

ia cr:scenclo, Primeiro timidazin)1Cl
e àssustada, e dep6is muito' vai·
00S8 e' cl)eia de, Isi. Isso até q'.!l'
apareceram os fl'tltos, já de'scrito3
aqui ánteriormente,"e' sem sim']:1-

tes em 'todo o Brasil.

P:íiliA�A' M'ÚSICA "BRASILkIRA?:C:SC
, ,

Urna notícia eu estou procurando saber se é totalmente verídica. Foi·

captada por mim numa estação de São 'Paulo e dizia 'que está pas�ando no

Congresso Nacional, um projeto de lei que estabelece urna proporção C�.l'
,

,

70% sôbre o número total de músicas a serem rodadas nas emíssõras bra

sileiras: 70% para a música brasileira. Segundo a mesma fonte a lei já EC!Í
,

' �

aprovada na comissão de Constituição e Justiça ,da Câmara .dos Deputados

o PIOR DE TUDO,
O pior de tudo, é que a versão é' considerada música estrangeira, não

entr:rlndo pois, para o cômputo dos 709/0:
1

Esta matéria está provocando violentas discussões, tanto entre os polí
ticos, como, nos meios artísticos. Por acaso - indagam êstes - a versão

não dá trabalho ao ve.rsionista, aos' cantores, às gravadoras brasileira't,
enfim? Nos meios artísticos a noticia do projeto de lei, não foi bem rece

bida. Acham os cantores, os músicos, os prddutores, que esta medida cons

titue-se, numa radicalização exagerada. Pode ela, teõrícamente, estar ímbuída
dos melhores príncípios .saneadores, mas é .exagerada 50%' para a música

nacional 'e Sfl% para ,a música estrangeira, seria uma v= medida. --,

advogam ê.l�s.

Mini, "c<:ti,�\o e maxí·coat, ,?m lã

não I]mitQ. �T(lS_S.�, c.On;thi;n1.):llCló, os

d,OlS' çomp,l;.iwei1tQ,� UI)Jin cO,nj\ll�.�O
"de n:ll),i"Q 1;I.,om g-ôstQ. ,0, v�sti:llinho
é �iJy,p,\ê.s c, s,e� n;\uito;s en,�eit?'i,
Cort� 'cvas.ê; e !!.'QliJ;ÜI1J, m�i, O �.à,

, saco, �el,l, ,1ro,� t,ed,(,ll;1.da, a;\loto,a"n;:�l' ,

to C€\1,,1;::.\1 € ch,tw;à flil,aliça.d,a, po�
um ol�l;n,�ti�l() l?I'SlH),lltado que fa.z",

as vçies lV� çW,\Ó, ii� l1;l.ajs pespo,n,
tos c().nt.o,.t;n�ndo,' tQr\o o c�sa{'o

MARZ,AGA,O TRARA NOVIDADES,
Como, js foi divulgado nos jornais de anteontem, os assE1ssôres do '51'.

Augusto Marzagão, coorde�a_clor geral do 5° FIC" infoTIl1anim, que êl2 deverá

trazer grandes novidades da Európa__, de onde chegará no pl'óximo sába·:!!o,
inclusive sôbre a transmissão dIreta do Festival,' para os países oompJ· o

nentes da Cadeia Socialista, de Televisão, çl8 Europa {)'riental.

É uma g�ande novidade porque, até aqui,
.

estava garantida a ,transmis.
são para uma parte da Europa, �pa:ra os J)::stados pnido� e" o Japão. Com

a via�'em de Marzagão, portanto, ficará, P?�sivelmente ac,ertaqa a transmls, .

f
sào para tôda: a Europa. }

,

, \-
Os assessôre,s elo sr. IlIa,rzagão disseram, ,tambem,' que /depo,is da sua

cl1egada êle d�verá anunciar os hóspedes e convidaçlàs espe"Ciaís que par�i,
ciparão d,a parte intOÍ'nácional do certame. I,

,I

SIMONAL TRABALHANDO:

Wil�o,r; Sirnonal, que já deve ter terminado a. sua temporada no hotel

a vjsita do empresário de Ray Charles, o qual ficou impressionado com a

sua comunicabilidade. ,Resultado: convidou Simona a ir aos Estados Unidos.

,Como êle já teJ;11 o convite de' uma companhia petrolifera, pode ser que

êl,e un�, um ao outro e faça un�a temporada lá.
, .

"

,

Diga-se, C\e passagem, que uma viagem aos Estados 'Unidos é o ,qu'8
Camirro Real, na cidade' do México, ,tecebeu,' há ,maiso'u ',menos uns 15 dias,
está falta�do pará consagrar'Simon�l, mundialmente,·

,

R'E:rIPI(:A'Ç.\O & AVISÓ,
Vocês :devem estar lembrados que eu citei, numa das minhas colunas

anteriores, uma sérje de bons conjuntos e gravações que eu ouví em esta

ções de São Pav.lo' e Rio. Disse, "também, que não tinha c:'rteza sôbre 8.

g-rafia êxata deI alguns' dêles, Pois bem, acabo de receber alguns suplementos
da Odeon � já d�sC,Qbrí hm êrro?, 'cometido por'mi)11. O conjuntb que se'

parece bastante com o "Lennon Sisters" não é "Pop Family" ("pop" = "po:

IJular") e sim Poppy Family: :\'f: um compacto simples recentemente lanç�el0
pela gravadora ,e que tfaz as seguintes corpposições:' WhiCh way you going
BÚ1" e Endlestl·· sle�p. É u� disCco que ell recomendo' a vocês, ,Eu já ou�:í
"Whicb way ydu going Bill" e posso lhés 'garantir que é uma balada ro

mântica de machucar o Mraçãci da gel1te. '

/:

,.;tJ,

,.

1F · s== _'--,
-.r -�-,;;.;;;;.�------_.

-
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-
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l H O r D�r�rdÇ o p�o�"�o..;J
Quntá-fdra - 22 de julho de 1970 ' \

Nã,o faça, conceçoes monetáriàs sem antes consultar suas re'als

possibilidades) ,mesmo que a fase, lhe prometa sucesso en,'

t,crlos os sentidos' neste períndo Loteria,

s�u seil,so ,de responsabili>àade ,pOderlj, fevá-l"o a -consegui,
surpreendentes resultados em qe�ócios do seu interêsse

pessoal. Aja com prucIência,
Nem todos os assuntos que tmtar hoje serão plenanienro
'conhecidos,. Portanto, mantenha·se dentro dos limites (lE"
verd'ade e da franqueza, que lhe grangearão muitos amigos.
Tanto hoje como nos '''próximos dias de' influência astral você"
estará mais propenso a realizar importantes negócios e t.3"'

'3uéesso através dêstes,
"

,

SurpreS8.5 agra:dáv.eis to.rnarão esta,quarta-feira interessante e

promis\sora de ê�{ito pessoal_, Seja P9sitivo que, alcançarcl,
muito sucesso, 'c

,;cp, t'ratar hoje com pessoas' de sentime'ntos. ele�ad'os, expon1'!a
os s,eus 80n).1os de progresso, que será plenamente reconhecido.
}'l'ão descuime de sua sat:.de,

' o

Nenhuma decisão tomada repentinamente p6derá ser, aprov2�·
'tada coni método' e prevenção, sentlo, portanto, aconselhável"
evitá las. Sej a sincero no amor,

Estando o Sol em trànsito pela sua Décima Casa Astral, �en�1a
em mente que tudo lhe será mais fácil de conseguir no pl�no

, d\) êxito social,. Sucesso literário.

Favorabilidàdes totais nesta quarta-feira,' _ exceto para as

ques!ões pendentes de solução judiciaL Você poderá ganhai'
dinheiro ràpidamente, ,Ame,

Alguém poderá lhe Causar algum abor..recimento ou lhe trazór,
um transtorno Q.ualquer, se n�o estiver 'psicolàgicamente
pr.eparad,o 1)ara, solucionar' diUculdades dessa ordem.,
Boas chances de sucesso ,no �&r' rlljo lJ;:le faltarão no tran�"

,
curso das próximas' horas. Cpi11tudo, em suas relaçõ,�s profis ..

•

sionais deverá usar de tática· e cautela,

A medida de seu sucesso, hoje, estará condicionada ao !leu
estad0 de espirita, 'ao ,lJI;Óprio dinamismo' e a confiança en,

si. Aproveite suas idéias práticas no trabalho.

\

Mies

Touro,

Gêrneos

Cancer'

Leão

Libra

'(
'Escorpiãd-
y

�

'Sagitário

Oapricórnio

Aqu,ário

Peixes'

�.

:. r

-"AO D,E- OBRA PARA, CONSTRUIR t'
REFORMAI !tAO É'�AIS PROBLEMA
R Andrade. firma empreiteira espe.claiizada �rri 'mão de obra pa.

'ra construção, reformas e h.eabamentos 'de alvenariits e, madeiras, prf.'

ços mód1eos
A�ejta·se const!"lcão peJa, Caixa EconÔmica. e, Ipese,
Tratar � R, Nunes Machado,' 7 - 1° and:tr - sala 4

\Ic� E���ST;�R�� l
FEIJOADA ÀS

. 1 I

1'�'Q'_,.��__� --..�, .....AJ....:..�m!_<..i .11."'..r.a.lo <4�� n' fi
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'tord-WiUy's'começa· em, Kadyk�to tem Chry'slertem nOVO-UEtBnte,r�me,rcjal
1, "

I

I II'
• � nova' IInka

" I

I

•

II I I

I
I

71 c,om'
'

seus' c·'a'm''Inhoes' d' d I
Q senhor Joseph E. Kurmas Chrysler-data de 1957, como Ge- trito, sendo efeNado, em 1965, a

,

,

,

" '

,_, ,,",.. " e" ..mn e, os
vem de ser nomeado para as fun- rente de' Distrito, em Johannes- Gerente Geral' de Vendas da Chrys

,

ii ções de Gerente' Comercial da - burg, na África do, Sul; s,vnd,o, em "ler Coimotores S.A., em Bogo,tá,
Chrysler do Brasil. março dó 1-959 promovido a ('1e� .: . cofn participação ativa na forr.-,a-'

•
rente de, Vendas da Chryslér na- � ção desta �uprês,a. Mai� recente-

Bacharel em Ciências, pela quêle país .. Subsequel1tell}nlt�, çlu-" "mente" desde 1969, 'dirigiu as ope-

Universidade de Georgetown, de rante , aproximadamente um" ano" rações de' vendas e marketing no

Washington, o sr. JosephE. Kur- administrou ,e coordenou o pro-' Chile e em San' Juan, .Porto Rl:::0.

mas completou igualmente 'vários grama 'de distribuição, de. veiculos \

cursos de especialização na Uni- em escala mundial da D'v�s,ão. dI;)
versidade de Detroit e na Chrys- Vendas e Distribuição da Chrys-
ler Training Cenrer, nessa cidade., ler em Genebra, Suíça. Mm setern

bro de 1961 foi transferido para a'
,

Colômbia, cn!110 Gerente, de Dis-

Faróis redondos, tanque de

gasolina com capacidade para 125

r "os freio hidrául ice: servo-assis

tido, 'suspensão aperfeiçoada (mais

'macia), redução de 15 por cento.

.de esfôrço sôbre o pedal do freio,
novas CÔrf:\8 e acabamento interior

das cabinas com paine] em prêto"
fí'sco e estofamento prêto, são al-

I

gU'1'::ts tias principais inovações nal

'linha d" caminhões Ford-Willys

para 1971. , , I)

F-I00

Na spa �rsã� '71 esta çamio
neta, COrll cauaoidâde para R,OO
[Z''. de cursa, tem a suspensão dian ',
feira "Twin':I-Bean" 'melhora.ç!a,
cn)'l1, molejo mais suave e amorte

cedores recalibrados. O nôvo sis

t"P'ÚI de freios da-Fs l Oü reduz em

,
] 5 cor-cento o esfôrço do motorís; :

,

ta sôbre o pedal", _

'Opcionalmente, a F-100 po-,
d� s'!r equiIl,ada com 11n;:a sus

pensiío tilio HD (s�rviço 'pesado),
refi);:çada 'e bem mais rígida, pró
pria rara o' trabalho em terrenos

acider.tado�.
.

'Sr.u, 1110tor VR n01'111'11 'tem

4.500 cm3 e 168 HP (SAEl,' mas,
a !Fdicio" poele vij' çOI;11' WO,tü.r cl�
4,800 cm3 e 190 HP. Ta11lbérp
oncional é o diferencial

.

autoblo

�lLe, com ]:elacão de 3,9,2: L

rqi/C melhora a tração ,elas rodas

rnot,-j7Ps -em terrdnos a-renosos, ·ou
�']qmaaclos, e dá major estabili

dade n as curvas;

F-350

Com interior e' e,xterior

cabina idênticos aos da F-I00,',
o ��mil1hão F-350 vem em nova

versão com' freios hidráulicos ser

vo-assistidos e modificações de es-:

tilo ..
'

'

,
.

Lançado no mercado pela
"

Ford em' 1959, foi o primeiro veí

cu'o de' tonelagem média fabrica
-, do rio B rasil, sendo usado princi-
-

palments em entregas rápidas e

transportes de gêneros, perecíveis. '

,

Pode' ainda ser utilizado co-
<,

mo guincho, furgão, 'cro-Ônibus,
'Ou caminhão-correio. Sua capaci
dade de carga _é de 3:5;00 lcg e seu.

�10tor de 4,500 cm3 tem, 161 HP

'(SAE). Opcionalmerjte, pode ser

adcuirido com motor 292 de

4 RQO cm3 com .ootência de 167

-BP a 4-400 rp;n.-
'

/

F�600

o caminhão Ford F-600 '�
"fabricado em três tama=h0s dii'd

r�J;ltes d� ç.h?ssis ('] 48,1 n" 194

nolclfRdRs) co'n o trad;icional mo

tQ1' . "Power Kin?" de 4,500'" çm3,
161. HP e ,caixa de 4 marchas, sin
croniiada ..

'

OpcJona"mente traz motor

di<>sel de 5,800. cm3 e 140 MP ou

li1ílJ(lJo,r 2�2 IlJ>, Çl. g�s,ó.hn.a.� ç;ç).111
4 ROO cm3 e 167 HP a 4.400 1'pm,

. cRixa de -5 velocidadé's, tiDO sêco

e outra de 5 velocidades, sincrorri- ..,

zada.

da

,

,

Além dja nova grade�com fa
róis' redondos ,e interior da cabina

ref'stilizaclo', o· F-600 ainda vem

" crm tanque de cQmb\lstíve� dI! ÜS
litros, aumenta,ndo seu raio: de

ação. '

Em oficio enviado ao Milnis-,
tétio da, Industria' e Comemio a

Ford-Wi1lys elo Brasil esclarece a

fabricação do Aero Willys e Ita

marati.
Prezados Senhores:

O ohietivo desta carta é es-

cl::rrecf!r 'a nossa nOSlcao atuRI

rm!lltn aos ãutomó�eis'" Aero3\Vil-
"

,

]\:s c Itamaraty que vimos há tem": \ Outrossim, esta' Companhia e

1)O,S prodUzindo com sucesso· ,a stia 'rêde d� revendep.cm�i'>, m@:·t�\
_

.

Sa1:5e.nibs da existênch: de ru� '.' /.:;: -t�"n· ""Um":est6�ti'e''2'1jit.r,g-áÍr�t��i;;1t�,,,,
�ores tendente_s 'a fazer c::�1" q�U� �dequ�do �e,peças

-

de re'p�siç5q':''''''Y ''SUSPENSAO'
lqterromperemos a produçao des- \ ',para esss velculos, bem como me

' ,

ses veículos dentro de exío,uo ('s- c8ni'cos trein,ados, pela fábrica, eso.'

'p(:lGQ de- tempo, quando não insi- t::Jndo, poi;; em cõr{dições de COIl;-

nll::Jm ,mesmo q).1e essa proG:::-çfto ' ti"uarem a prestar aos mesmos a

teria Mé iá sido inte'rt'ompida.
'

devida assistência técnica.

Gostaríamos, a ês'se 'prapós;- _Confiamos em, que continua-

,�, de t;)o,nderar qU,e ()' Ae1?o-Wil- remos a desfrutar do provilé,fÍio 'de
Ivs', e 0- Tt.'3maratY continuam sen- suprir as sua,s necessidades de veí-

do bem aceitds nela mercad,o e cuIas. O signatário está à sua in-

ad1í11irados, pela sua durabilidade teira disposição para o fornecimen

'e nela confianca que insniram aos to de qualquer informacão adicio...,

sn�� usuários.
>

Além disso, êJes n aI que jul garem nece�sária ou

oferecem mais espaço interno d� conveniente. I,'
CIU., flS seus concorrentes, o que, Atenciosamente,..-

'�epl,llldo 'pensamos, lhes �ossibili- FORb-WILL,YoS pO BRASIL

tar{! manter no mercado, a1l1da por S.A. o,

um té!l1:_Jo razoável, uma posição R. T. Lil1d!!ren

adequada. Diretor çómerci'aJ

'Nilo, planeiamos cessar' a p,fO
dl1d'ío do Aero-Wi11vs e do Ital�la

r:;tty. S�� substi1�uição no m�rcR
do só 'se fúáy d;í;intro da sistemáti-

f
ca própria à indústria automobi

lística, se no futuro próximo(o seu

voltirne de vendas não ,corloespon- ,

der às n.ossas atuais previsõ'es.

Volks com I tração dianteira
O Volkswagen K-70. primei

ro carro de tração ,dianteira da fá

brica de Wolfsbun!, começará, a

ser produzido em, fir.1s de �etcmbro.

Essã notíci� foi daela durante, as

assembléia-?eral. dos aeio istas da

eJ11prêsa, pelo Sr. Kurt LNZ, pre

sidente da Volkswa!len rnuliu,iaJ,
O ;'ôvo veículo eSiã sendo agu'iu;..
dado sob grande expectativa i:', se-

gundo os
'

e.xperts, Ja tem um.a

gnmde faixa de mercado garafiti
(13 O K-70 é um' modêlo' médio
(111 oferece confôrto, igu-?l ao de

muito cm:ro grande,.'e vem dota
di' de todos os mais recentes J

aperfeiçoan.1'entos introduzidos p'e-
1:1 indústria automobilrstica euro

péia

--------------___..--�
..._-------....,,---

._------,---.--.���----�--_._-� )
I , GALl�RiA ,ll\ÇU AÇU' l

Em ex.Pos�ção, perroanr·1'" ,);i r\:JI)!hQt(,!�· artistas, barrigf;t·v�rd.ei!:1. ,

Artes'E�natvJ JÔü�� cerâmica
,etc ,�': eic & etc

Bluinenau _o 15 de Novembro, n. 1.176

_'_±li

Lançado em dezembro de

19.68. no Campeonato Aberto do
ISão Femandô Gôlfe Clube, 6

Kadykéto � o primeiro carro elé

trico fabricado no Brasil. foi, in i

ciálm�nte, projetado apenas para
servir de meio de condução nos

C)HilPOS ele, gôlf'e. Seus construto

j'es, aoós um beríodo de estudos e

aperfeiçoarnentds, crim:am uma

grande série de carroçarias, dan
do-lhe uma grande versatilidade.

O Kadyketo pod'e ser utilizado' eJ�1
fábricas, armazéns, aeroportos ter

minais .rodoviários e ferroviários,
hospitais; parques, usinas, grandes,
instalações é: no transporte de car

ga e' de passageiros, Por sua ver

tilidade, fácil 'manuseio e econo- /

111,ia, o Kadyketo é o veículo ideal

para qualquer tipo de serviço.

.. F.JCHA TÉCNICA
SISTEMA ELÉTRICO

Seis baterias de 6V, li�ad8s
I'em sé1'i(', com capaçi,dade do ] 72

amp. x hora ém 'regime qe 20 ho

ras.

RODAS E PNEÇS

Cubbs de alumínio, ToclflS es

peçiais ,Segundo aplicação especifi
ca.

, "

,
Mofo,r el�trico" �iiPo séri.e,

1.5c.v., com diversas rotacões (de
] 200 a 2 800

. r.p.m.) c�nforme
a aplicaç2�0.

TRANSMISSÃO

Diferenci,al especialmente pIO
.i,etado çom pinhão acoplado dire-

'

tamente ao eixo do mo.tór com re

clução 49:4.

)
,

FREIOS

Com molas. h'elicoidais e

am,ortecedores. telescópicos, <calcu
lados es!'}ecial��nte para cada uso

do vBcuJo.
'

\

, ACELl,2:RAÇAO

Çurto:cire,uitando o motor

através de resistênciÇjs,' garantindo'
ao veículo uma aceleração suave.

CARREGADOR
\

\

" 'Autq>llJ,ático, para �er direta-

mente ligado à �'êde dispdnível.
Pode ser fornecido incorporado ao

v,eíeulo 'ou seperaç10 dô me?mo,

pRra os casos, de ,uso contínuo em

que há necessidade doe um jÔgo
suplementar de baterias.

CHASSI

Reforçado, construído (em vi

I!as U, qualquer que seja o tipo
do veículo, a caçamba é sempre

b�sculante, articulada sôbre achas

si, e peT111ite imediato e fácil aces

so a qualquer parte do-/veículo�.

DIMENSÕES BASICAS
I

Comprimen,to 2 420mm

'Largura 1 ] 80mm

Bi.tõl,� 950rrm;n
Entre eixos 1 700mm
Pêso , 440kg
Velocidade ,,;: ,91t1l.l· 20km/h
R,ªl!1P�1l14�Íi'J.i·j

,

1L'( __ ti . 2 &_

,
'

Seu ingresso na organização

Cem Gerente Comercial, o

sr. Jos "'_"'il E. Kurrnas será ",0 res

p.()q�:l\7cl por tôdas as, operações
.de vendas e nrarketing ela Cht'YS er

<do Brhsil' .' ,\

'i

lolos lanç,8 O Sel�-
Acaba de ser lançado na In

glaterra a mais recente gama de
carros esporte - Lotus Sete S4.
De I linhas saudosistas, o carro 'é
dotado de um chassi., tubular' deo

aço laminado fixado a uma' car

roçaria de fibra de vi,dro. Áten
ção especial foi dada ao [?tor se

gurança, incluindo-sy cm:actcristi
cas como: volante vetrátil, luzys,

,\

. �

I
.

A versão standard �é �qui1Jac1a
com motor Ford'GT:. '(Ic .] 600çc
de 84 H.P. a ,5�WO 1"9'm. '.o "carro,
cont Ido, poderá v.ir, tmpbé 11,
cc1m i110ttw to'ttlSr Holhav .. C!lib-J

modo a evitar reflexos. C)! grand0 <I . ,ma "J� i60O,cc ,QU 1,111. Lo.tus Hol

cuidado to,l1Wdo no senÚôo. dg �vi; b1Y ,l,: 15B8cç', ca�a21es de acde

,tar ruídos e o nôvo deS�Fliho dá cU,L' " .. wc de, O a i'5k:mJ.hora em 4,9 se�

pata tornam o' S4 mais confortá- g,unclos, ou ainda com, Ulllc meto r

vel qnc o Sv�l antectissor. b<;cort GTçie BOOcc','
�,'

de 'aviso de perigo, pára-brisa de::
montagem, especial e barra de �v,�

"

gurança como equipamento opcíe-:'
nal. O oainel é dedesenhonôvo de

-

.• I -1)1 4.�

.� .. , .. "

. , ,

.'. ,
I

PARir o "GRANDE .DIA'"
o VEST1110 TÃO\ SONlfAD'O ...

VestidoTde

cke
Desenhos {?xdusivos
de q ualidade insuperâv�l'
F t.BR!CA DE RE;NQA,S E e,ORPADOS

S.A.

Rua Felipe SchfTIirlt, 139 - Caixa Postat, 123

F;one: 3-501 -, End. Tetegr. "Bordados"

F!or'8.nópolis - Santa Catarina '

Repi�sentante em Sã,a Pau.lo

MÁRiO G. FRANCO
Rua Cav, BasíliO Jafet, 66 - 7,° - si 7,1 e 72,

Fone: 33-2500

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BAR
Vende-sevum bah-' completo. Tratar coÍll o propríé

tarío, pelo fone' 2til:H.l, Sr. CelSÓ das 11 às 15 horas.
"

,

lJ1!;COnl�çOES DK CORTI!'IiaJJOS, KONZEN
Confecções de Cortmas Magí-Pregas-

" ",
Colocações de Trilhos

'Orçamentos sem Compromisso
R. ARAOY VAZ OALLADO, 62 - APTO. 3 -:- ,ESTREITO
J;'I;OHIANÓPOLIS \

' SANTA OATARINA
- ALUGÁ-SE

Aluga-se imóvel, com dois, pavimentos, garagem,
12 peças, (lois qU<hWS de banho, ampla cozinha e duas)
varandas, a.ém de .espaçoso jardim. Localizado em

úrca cêntral, Ver e tratar à Praça Pereira Oliveira, 14-
A,' exclusivamente das 9 às 11 horas. '

'

________--,-
' I

CONSTANTINO SERRATINE, propriesário
do Votsswagem, 1967, motor BF-19962, ' chassis
B7 - 346267, de côr branco, comunica a quem in
teressar .que. foi estraviado seu' Certificado de Pro-
priedade do referido veículo.' ..

)

, Florianópolis, 17 de julho de 1970
CONSTANTINO SERRATlNE

"

loisa de Valôr,es' de Florianópolis'
"É' rápido e 'fácil Organizar" ,

Clubes,'de Inveshmenlos:,
Grupos de 10 a' 50 pessoas; consórcio de emprê

S(lS. _ Informações na J301sa de Vaíôres de Floria
nópolis - Rua Saldanha Marinho" n'(.( 2 ,__ 10 an
dar -;- Caixa postal, 53, ou junto às Sociedades Cor;
retoras', membros" qa Bolsa.

.

,

-.' SALA VENDE-SE
'Edifício APLUB,- 6�0 andar. Tratar à Conselhei-

,

rei Mafra, 37 -'- Cartório Salles.

. Aplasco .Llda
- A�SESSOmA

�

-,
'

�L�N,E.JAMENTO·
,- -AUDITORIA '

E
SERVIÇOS CONTABEIS

, RE;SPONSIlvEIS:
Bél. ERNANI COSME GLORIA ::..._ Contadoi,
Bel. ci,;ÁUDIO E. AMANTE _:_ Cont(ador '

EVALDO FuRTADO -'Té�. em C�ntab�idad�
Rua Tiradentes - Esquilil,a'Saldanha Marj.nho, 2
faiXa Postal�774 ,'--:- Telefone, 3343

, Florianópolis Sáuta\ Catariua

V�NDE;MSE ,

Vé�de�s� 'um moinho e urr;ta peneir,a centrífuga
marca D-ANDREA N° 3. Os interessados deverão tra

tar com Ernesto Santos; no Móinh0 Regina, ã Rua Dr.
Fúlvia Adu�ci, 721 - fundos, ;:to lado do' depósito
Cobal-Estreito�

, '

-;

J

tONTADOR �

Com, �i'ande práticá de I1ir�ção, Auditoria, Orga�'
nização, Transformação e Fusão ,de Sociedades Anôni

, mas; Orgãnização de- E;scritas Mecânizadas, Custos Co
l1lel:ciais .e 'Ind�l§tüais; ,oferece ,s�;us ser,vi§os IM>'fissio";
nais? Cartas para esta Redação.

\ CERTIFICADO EXl'RAVIADO
L '

Foi' extl:avi�d� o' certificado de' u�à I(ombi ano

i962, côr; cinza névaéla; �otor B- í31704,
'

certificado
emitido em São José,' nO 282110"pertencente ao'sr!
Adernar Ouriques.'

.

..,

!W
,;'

'

,..

_ � __ __:
_

,

)'

APARTAMENTP EM CURITIBA,
"

, . '. ,,/ ,�'�
Troca-se apartamento, cent-ral �ituado' J ri,a Praça

Osótio, Curitiba, por casa ou apa�tamegto' em 'F�oria
nópdlis. Paga-sé 'ou«recebe-se diferença. \

Cai'ta,parà'êste jorn�:', ,

,\

PRECISA�:
,

"

SQPERVISORES ;

AGENTES E'
"-CORRETbRES

!
"

,

' �
EXIGE-SE: BOA 'APRESENTAÇÃO -' DINA-

Mr�iyIO' E ,PREV,ISAO DE ,FUTURO. ,

VANTAGENS: ORDENADO EIXO - AJUDA
DE CUSTO"MAI� COMISSÃO. ASSINAMOS CAR-.
TEIRA DE T,RABALHO.

' ,

Os itÍleressados deverão dirigir-se -Ià Rua 'Fúlvio
Aducçi na, 552 - Estreito ,_: Fpólis: ','

Tratar coih Sr. ,GARCIA dàs 14, às 18 h's•. nos
dias: 21,� 25, do corrente, ,no ,período da tarçle.

�SOCIA,ÇÃO-FiLÁ:fll:LI'CA' DE,

SANTA C�TARINA

Assenmbléia (;eral
, ,

De ordem do Sr. Presidértte" tend9 em vist� o' Es
tatuto, convoca,os srs. associados para eJeição dã Di
retoria a ser realizada en� Assembléia"Geral Ordináriá,
no dia 31 de julp,o corrente, às 19,30 hor;:ts, na séde

social, â rua Alvaro 9ie Cc�rvalho, 34, 1 ° an�ar, 'em ,1 � ,

convocacão.
Em" não havendo 'quorum, ficam os, srs. associa-,

dos convoqados para outra Assembléia, em segunda
com,vocaçãÇ), com a mesma finalidade, às 20 horas, no

citado ,local. ,

,F.lorianóp;olis, 17 de julho de 1970.

João Teixeira da' Rosa Júnior
1 ° Secretário

, ,

'Dr. ALDO ÁVILA�;DA LUZ '-

,

ADVOGADO
"

R, Terrente Silv,eira, 21...:,� !fone 2768.

tSCIUT'ÓRIO DE ADVOCACIA'
'" DR. IULCAO VIAIN'1 �"

, / l\.

Oíveis - CrÍl111nais - Trabalhistas
.JOOY JOSÉ DE 'BORBA

Advogado'
Rua' Fel1up Sfrhmidt,' ,52 -' Sala 5 10 ,ndar' !

'� ::re1efone 22,46 FlorIanópolis

[
._

,\
,"

I,

'8IKA1'
O impermeabilizante,
que �eda mais

• lmpermeabilizente
líquido para argamassa'

'.'Fác'il, de usar

-,
, , Mais eccnêmlco

",

CERTlFICADO '
"

,

"
.

I
Perdeu-se um certificado de um carro marca Aero-

'Willys depropriedade do sr. Edson d6 Oliveira -Sllva'
ano lQ61.'- motor B.054ô8S � chassis 114.5002�63
de côr ,gêlo _ Sedan Placa 8942., J '-

TERRENO VENDE-SE
,',

l>

�ende�se ótimo ,terreno medi�do 12x51 ,à R. E-
,dúardo"Dha�, Ja'rdim AtlânÚco. <

.

Tratar na mesma rua número 152. c

,
.

'

'OBA.' CLEONICE M.' ZIMMERMANN
LARGURA',, \

. P8IQUIAT.tUA 1NFAt'i'l'IL
pistí1J'bio� de conduta - Qist.úrblOs da p�1.COmotrlCl
dade, -;- 'neuróses:e psicoses _infantis - orlentação

, ,psICológica de pafs \ '
,

Cunsultório; ttua Nuns,1S Machado, n. 12 - 2V andal I

� sal!" 4. Marr.ar' hora de 2a, a 6a, {eira das 14 à!;l 18
,

. '�BELARDO GOM�S ''''ILHO
i AUVOGADO'

Advoga e Aconàpan� Prqcessos nos

, Tribunais SuPeriores,
,

.

Enderªco: 80S _: E 'Ífícío' ,Goiás .:.:. OOlljunt.o
, l'el'efon� 42-�854' -;- Brasília

'

Or. Roberto M�reirá Á'm6ríln
Ex-Estagiário do Hospítal das CHnicas da Umv�

,

'Jidade de S, Pau!';",
"

'

.
CONSULYAS: Diàriarneote, à partir das 15

.....

' ,

boras. '. " '
,

, tONS\Jt,TÚRIQ: - R. Jerônimo Cpelho. 3i:s ..:.
Bd. Julieta - 2.0 alldar - sala 205:

. r

, -

/'

ENDOCRINOL(JGISTÁ
tiRo LlJIZ CARLOS ESPINDOLN

Dois' anos de residencia n6' Instituto de Bnàocrino:.
'(ogia <;ia OB. (prof. cJosê Scberman�L
Pós graduado pila,PUC (prof �:ayme Rodrigues).
Diabet�s - Obesidade - Tireoide � Distúrbios
àlandulares -:- Dosag�ns H�rp1�Ílais ,:_' P�l. .

'

CONSULTÓRIO RESIDENCIA'
Mospital Celso Ramoí Fone 3147'

F:one 3699 - 3899
,

Da,s 1.1 às 18hs, diàriamepte.
, CLtNICA . GERAL - PROTÉSE FIX.� E MÓ'VEL

,

COROA DE' JAQUETÀ - CIR'ORGIA ,

�

'DR. tDM� BAID'OSI' SANtOS
.

,) Cirugião ne'nti�t9
I{orário: �e 2a• a 6a, Feira, das 14. às 19 ho,ras
ltua Deodoro, 18 - Edifício Soraia ..,... Sal� 13'

�'
ATENDE; PATRONAL DO ,INP�

,
,

,I' DR. 'ANTÔ,NIO ,SÀNTAELLA
,\ � ,PrOblemátIca Psfqulsa; Neuroses

t»rofessbr 'de Psiqt\i!itrli;\ da F,acuIdadE> de MéÍd1cim�
,

I DOENÇAS MENTAIS ,

éónsttltório: Edifício Associação Catarmense rte
M:edicilJl�. Sala 13 �',Fone' 22,08 RUIl Jerónimo

, �AAlho, 353 - FloriatlópIj>Us
--------�------�"�- -�'----��

DB� A. RAT1STA lH. ' "
,

,

ÇHnit�a de erit'úwas
RUA 'NUNE�,MACHADO. 21

FLORI/\l\tóPOLlS '

I '

'. ()OENCAS DA Pli;LE
,

,- Das Úoh-as __::_ Do Couro Cabeludo - Micost!\
,

- Átérgia - l;rata�ento da Acne Pele N�ve (;�rbhn.i�
ca e "Pécling':' ( ,

':.ORpILACÂg .I"

,,; EMP·RÊSA· REUNID'AS trOA.
SAíDAS DE LAOES . CHEGADA EM FPOL!S,

14.30 horas
/

2!.30 l'iofas '

5.30 ho�as
CH�GA�A EM ,LAGES �

14,30 horas
,

" 21,30 horas
5.30 'horas,

5,OOlhoras
, '-13,OO,horas

/ " 21.00
.

Íióras
� SAíDAS DE FPOLIS, \

, , ,

5.00 horas

13.00 horas

21:00 horas

Saídas de Florianópolis \- São Miguel do Ot;lste
-

19,00 hofas diàriamente r -,'
'

Saídas .de- São Mi:mel do Oeste - Floriai.1ÓuOU,
7.30 horas ,dil::l'iamente

;
.

\'

" t---
) 1

rRQFESí':OR Hf,:NR1QUE .!ÕlTOnT�GK
AI)VO"AI)O

MINIS1{ÉRIO· 'DA INPÚSTRIA'
,,' 'DO COMERCIO

.

Insliluio Brasileiro' do ',C,al:é'
,

"

,

'EdiflGto 11'ióiênclO' GI)�r.a \ oomasa.

Rua J:o'ellpe Schrnidt, 58 - safa, 1LI7

iJ_p1amente da:;,:lO a:s U e das lI> à'S 17 noras, uu, cqlri '

,/ "
, "

hora rnareadá, pelo Telefone '211Ú2

COMUNICADO N: 27í70" I\dD �ebeto ,c:, '.

qé�ri� ,

W; 'Slh'lI t
I ,,��"(J,gH�'�S "

Sômente' cdi:lÍ .. hera .marcada
Ce'mIO' Comercia] �h' Flori:lflopolj� ,

sara, 11/6. -

" R. ',Tenr.ntf;', Silve,ira, 21' �_1 Plorianópolisr-c- se
,'� ,

,-
. _,.

\

A Diretoria do Instituto .Brasileiro do Café, no

\1130 das atríbuições que lhe são conferidas pela. Lei
n. 1.779, de 22-12-52, 'e na conformidàde das dispo
sições 'contidas' nos' artígõs .1°. e �o da' Resolução n.
218, de '13·62, dando continuidade ao p'rogl'ama, de
'elíminaçâo gradativa do .subsídío dó c'Mé' 'de: ,consu�.
mo interno, comunica qU2, a, Partir destar data, as

índúsrrias de torrefação e' moagem' potlerão adqui,
rir ésse café aos preços abaixo discrimiriádos: (l"!J1'
saca de GO,5 kg. brutos),' produto, ensacado; pôsto
no armazém entregador: "

'

,
10 GRUPO - São Paulo, Guanabara e Rio de, Ja

neiro Cr$ 50,000 (cínquenta cruzeírosô por casa:
,
20 GRUPO - Paraná, Santa, Cátarínà e ,Rio Gran

de do Sul - 01'$ 50,30 (cinquenta cruzeiros e trinta
centavos) por saca;' '" '.,'

,

,

f '3°. GRUPO - inas Gerais, Es!)írito Santo" Mato,
Grosso, Góiás e Distrito Fe'dera!.':":", OF$' 50,�0

e,

(cín,
quenta cruzeiros e cinquenta centavos)' por saca:

4° GRUPO -:c/Bania, Sergipe, Alagoas,' Pernam
buco, Paraíba, Rio Grande "do Norte' e ,Oea:rá -

Cr$ 50,70, (cinquenta . cruêeíros 'e setenta: centàvosj
'por saca;

, ',�' "
, ,'f

"
, _' ,

5° GRUPO - Piauí, Màranhão,-, Pará, Amazo!1as\, .

Acre e Territórios Federais de Roraima; 'Rondônia 'I
e Amapá _;_. 01'$ ;;1,00 (cinquenta e um cruzeiros)
por :'laca.

" ,/:' '. I '.

"

:

2, Consequentemente, os preços máximos do,
café industrializacio, torrado e mrãdo, .serão de' ",,'
.cís 2,10 (dois cruzeiros 'e dez centavos') e Cr$ 2,3J,
(dois cruzeiros e trinta centavos i per 'qtJ,iJb, 'no ata;
cada e no varejo, respectívamente,

-

',; ,

.,
3, O IBO admifirá, em todos os .Estados,: 9 'paga- ,

'menta até 30 (trinta) dias dos cafés, ,adquiridos nu

período compreendido entre 16·7-70 e' 3Fld·10) me·"
diante apresentação -de garantia bançãria, : ,
,

4, Entende-se P9r essa garantia, "ipn eojripri»
misso formal de uma entidade, bancária, ,'respollsa·
bilízarido-se pelo valor total, da transação,"Qir1gidu
ao Fr�s�del1te do 11?0, entregue"ria A�ê�cüt O,l(�}óst� "

onde na se efetuar a, compra do cafe. ; .r-
• �

• ,

, 5, !,Ol' locasiã\) de cada
_
retirada, 'a' i�dúst��a d':,

"torrefaça'o e moagem devera aprt;lsentar notas,' ,pr\)
missarias 11013 'valores cóli'respoJ,1dentes i às iarc_e1fts
adquiridas.e C0m ci veacimentÚ' meroado nb, "P,fazo
eljtabeleciào, ,.:�,.",:' .�. :,-,"'-,.-,,,

J 6, .I�S vendas de 9afé para consun:o interno ,i',ef']; 1
I rentes a; l1Dvembm de 19"10 e. me�!3� ! sp.pseqUE:)flteÍ!.
se,rão feitas mediant'e pn:JUto ,pagamento; ,.,,_,

. 'I.' ,,-Caso al&Urna pÍ'oÍ'11issória não>l'leJ4 TEd;glltadF
até a data do yencim'ento, os setores 'encarregaqo",
Jas verldas ct'o café, deve}ãb adotar as ôilvidas ,pro,
vidências junto ao esta:bBlêcifrien�o'.'ba:nc�hb, J;8spçm·
sável pelo aval, 'e' suspender, dt:; iIfledi"*t�; ,i? ,f9rne,
cimento do proçluto. '_'

.

, '
, ..

' .' "." , :;
À partir desta data fica rev0gadó' -0 Comumcác1o"

,n'l 15/69, ,de 7·5-69./ ,A
"

,:
'

i', ,: '.'c" ,.,

Rio de Janeiro, 16 de, julho de :19:10. " ,,: "J,' ,

João Ribeiro JUlliQ,l' -

p:çesid?n�� �,��n� �X�y�I�tó,
\1, \, II

i: I PIUJLIO
.,_'

"
; Eí;. 'RRASfI.lA

,
". , .l\:UVC')(.;i\UO "

rau�a� Cíyets, COlllt::lc,iais e I ;'a"halhlsla�'
'Tribunais Superiores

' 'I

Ed n "-' 110' SC'S
,

. J�tas,. COO], .w.
...

Telefone: 42-9461 - Caixa" Postal. 14-2319
BRASíLIA

•

, DIS;YRITC�. FED\ERAL"
» r ,

L1UTD vlL1ClAo élt.TllRINEN:·'
"

" "\, I '

�n.'i:-:IIOS DIARIOS DE FLOI:UANOPOUíil r!\R/\

Ctf�JTIBA - 5,00 - 7,00 - 1l,O(} - 1:1,!)(I - 17,00
JOINvtLLIt' - 5.30 .:- 9;00 - 1>3.30 - 1430 -, 16,:�O ,_0

t9;30 HÍirét�)'). :. .

'.3LUMENAU, - 600 - 8;30 - 1200 - 15.:30 17.00 ,-

ls.dO (,c.Íiret:o),� i B.30, f

•

� -,

')'.\ ' ' "
)

JARAGUA DO,SUL � Ui.30 - 2PO "

pARA 'TrJUÓAS, BALNÊARI0 GAMBORm Í)' ITAJAI . .!.

I
f 't,OÓ0.S, Os f,ibRAR�OS AOIM�

.

EXctmS()ÉS,'�'" DESPACHO DE ENCOMENIJí'\!"
• {' : l' �..

� I -
\ \' __, )

I
_' �,- � _-VTAfmNS ESREC,).\I_S j

'�STAÇAO RODOVIARIA. ,FONE 22,6Ó

I

)

Oflne';;nha '8;;'0

Nnvá Trént.c f"

_.

·_:-I:
I""

! \

I,
'", r

I

, ',-

'

"

, '," I

�

I
APARTÀMENTO� . ,I, , ,

'
" OASA,' rua Raul Macl1ado n

. 62ycasa de materiül

'IEdifício Altlebàl'ál1 -"Av, .f.J�jra\Ma.l Nôrte,: , com?, t):ua,rtqs; sala, b�nhE!il'o; co�inha e uma áree I
Um senhor apartamento, coú1'postõ, "de ,,:liwiríg,' 4 em1iQraçada com I q2 1112 c9111 excelente vista" tem I Iquartos, 2" ba[\heir:os soCiais,' .oli),agluÜca· 'copa "'�'

J lugar ,'p!l;ra 'garagem Cu�to' 'BiS" 25 '000,00,
\

I
oosmha, área de ser\rlço,! dependêfici�'�" cornttlétài',

,

, ,OMS'�" na tua. JoaqUlm, i qostaJ. n 2:3., C01� 2 I '

de el1J.pregaQÇls,; garçl.gem. pàra 2. carrop,'"preq:lO. ue . qlJartos!". sala, qbsmna:, 'bf\?h,erro, �ar�gsm, SmaJ I 1 '

ãlto luxo com haÜ de ehttáda.éln)n�,n):1o;re/,'�Cllba, Or$-:;JO.OOO.Q0, Saldo a,compmar,;, ,

�
- rhento e tôda vista' da, :Bala-Norte" 'SQment�'; CQl,+:', ',,:,G4�A,,'. dfl,' madeila, na rua, Delminda' Silveirn

ICr$ 5, 0PO,OO de .erit�àd?<,
' ',,! ," ',: ''>'' ';

,

, 'tI, ,2.��!" Gom,:3 quartos; sala,' casinha e L1anh'eil'0, (1
EDIFíCIO 'ALÇlIÓN ,,' ',. '

�,
> material, Preçó Or$ ·15 000,00,

'

�ondinahcíameri�b ,e� lO,arios ;e111: p�etiQ cerfro ;..... Cas:X' 'na: "Servidão Fl:an'zoní p,m túreno de-7,,�
da CIdade, ao lado do .Teat.ro, pl'Qgno.p,a:r!l-:ca;,;al, por 14',:in�tr:b�: Preco/Cr$ 28,000,00,
sem filhos ou pessoa S0, a':Í1'1elÍ1ol' ófert:t no ,m9n:i�nLu .

. " TElfRÉNv',- t:ENTRU" . . ,

para' �mprêgo çie capit'aJ,: ..
"

'�", , -:' r,', '.'._' Graúdé' terrmo que, vai da rua Arcipreste:;, Paiv:l
,

EDIFíCIO BIA,NCHIN.I ,.,;,;' ,

'" ':,,7 '� até a rua Trajano -'- lado do ]:'al<iclr:) elas Sf'creta: ias
Apart<\).l1?llto_com 3 quarto(i, sala ê depenC\er��as': TERRENO de 10 por 20 rhetws mi Av Iylt1L;�'O

Pronta' '�ntrega" >.'
,�

,.

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

," Ramos" :(>i:eço de ocasião,
.' ,

EDIFíCIOJILHÉUS -", ,,':- .:," /
' "

"Ve.ndemos o.,'terreno:cle melhor,localizÇlçfto,'n
Apartamento ,de .Íinó ·acabamento, no' córação da Avemdii' Béira:Mar, de esqúiria, com 20 por 23 m

cidade com 2 quà-rtos,.,sala;, banheiro e depénciêl}c1a3. "TERRENO, rua "A" \l;..ote' 59 ,elo" Lotq:llTICnt:'
EDIFíCIO BRIGADEIRO FAGUNDES"" ,'" '.I, Stndieck.colih 1'2:50' frente para rua "A" \lateral 2'1,40 "

No 'Iv andar 'com ;3 qu,art'os; sala, casinha; 'banheirr: ',I Rreço Ot$�13,OOO,00, t,
' '"

"

e depen'dências" Preço Or:$ 40,000,00, :Aceitá terreno ESTREITO
ou casa.

'

'Lote de 9: x 60 metros na rua Santos 8a1'aív[t
EDIÍ"íCIO APLl:JB , " em' frénte do d�'pósito de máiltlmas do'

..
DNEl?,

COm 51 m2 no� i_(J," Jlnduí', "entrada Or� 15"000,00,, Preço Cr$' fi 000,00.
CASAS - CENTIIO -

.

., , '

.,'
. 'LOTE de 12 x 25 no ,Bm:D Abrigo po'r Cr$ lO 000 00

CA�A, com 3 qÚ�Ftos, e depelldências, -;-:- ,'áJ'b� 7 lotes p'3i'l"a indústria na rua 14, :�8 ,Julho ,n 22:1
250 m2, preço 01'$ 7b,OQO;00, (Av, Hel;cilid Luz)', ' Preço, Cr$ S'5 000;00'·, .

' ",

OASA, Rua General' l3ittencou'rt n, ,,67, 'casa ü> ,
'

.', LOTE. na' rÍ1a' Joaquim Carl1f,iro. Préço '" ,"'

material, .áÍ't;la de 1.1 por 4., Custo Or$' 20 ,.000,00,
.

O'r$ 6 000.00': ,
" :

..

CASA, de alvenaria, com, quatl�o 'p�çf:!.s, sel1dú' "LOTE, ,na· Avenida Ivo 'Silveira, com 58 :i Jt:
uma' sala 'de jantar-estar, 1, quarto, l' .cos}l1ha, ,1 "metros, Preço Çr$ 35,000,00, ';

quarto de banho, com gal'agery;" tendo a casá 50 m:.?c -,/ Bóm At\l�igo, rua Antenor Morais. área, 300 m:/
e o tErreno 170 m2, situada a·rua 'Tomaz Joáo 'Üo:; " � 12 x' 2'5"(loté n 39) ,Cu-::tq pr$ 10 000,00,
Santos, defronte ao n" 41, Não tem, habite·se':, Valor �, )'LOTE, Pràia do Meio, área 1� por" 25_, Cust,

'Cr$ 32,OPO,pO" ,

. ,. .,,",' Cr$ 8.000.00 ,

.

,

ESTREITO ,�'
'

.., ,

. /" .. JARDIM CONTINENTE
C.&SA, ruá H.un'iaitá 11, Ui, com 3 quarto!;;; 'sála!'

.

é'ir'ari�e lotcalmmto. mí."Av, 1\'0, Sil"'Jira e StmL:j' , Icopa coslhha escritório bállheú6 qependências é" ••Sa,tg,iva,,"<'J·á' íCom' ca'l,rJ,l,nuefll!;} e luz e16t ri.coa, Lote "
. I' '\ " ',j' \ -

-übngo para carro,. Pr\:1ç'b çi'$ 40,0_90,UO, ent,l'acla" Cr$ ,8 ·0(10,00.; financüiUos: ". "

'

,

! ,CASA, rua ',tenente Jp,l;l(!!utní Machado [\" 103, ' <I'�N-TL_\NO no SUL
'

.

'

com:3 quartos, sala cte.estãÍ',' saia de Jantar, IJql1h�Íl(.., Na Ai::m8dí:.o 'da Lagoinha, lote,tl€ 12 x �jO metro::,
'coi:Jinha, 'Custo Or$'1iQ,OOO,OO a VIsta.. " "Preçq, Cd 6, Ó,OO,OO ,/' ,

.GASA; na rua .JoaqutlÍLAntónio Vaz 'n, 3'9', Gom
, CA-N'A�VIE1IRAS:, "

3 quartos, copa, sála"lcosinl1a, banheiro',e imüs> urna . No' local chamado CaCh08ll'a, lote de 1'5 po;
.

peça anexa, nova sem ha�i�e,se, Cá�np�fluii 120 rfí�tt0s" freD,te para praia, cQm C3::;H em mei>

(Capoeiras) ,

' . '

, cOllstrúção r Preço Cr$ 7,000,00, ...
'

� CASA} la, locação, 3 quartos, sflla, ,bapl,leiro 'em ", �Â�Q DOS i.IM()ES
_.

' '

,côres,., casinha, em terreno de 12 x 30, BAIRJ:,'\) Lote, de il4 por 14, Preço, Cr$ 5,,000,00,
ypmANGA (Barreiros), ,. . CôQVEIROS, ,

,

,CASA" na rua Abel Oapela, com 3' quartos; :s,aió!, Terreno-,em .Itaguaç1f,' bon1 lote 91'$ 10,000,00,
casinha, bal1..1ieiro, em terreno de,.' 526 m2, :. Sm'f! ALJ]OUEL' '. \" ,

.

Cr$/26,000,00 e' o saldo financiado' pe10 B" N ,I�, , .

'

Alugo. loja si.tu�da no J;l1elhorponto cOD1orcH1]
.

OASA rua Helmínio Milles ,11, 57 (Bon� Abrigo). dr. l�tia Tenente Silveira, " " '

'

casa 'com '2 quartos, :(salas, copa e casinha, batJ.heho, ( Aluga·se' uma Iója ê sobre,loja na rua Trajano:
garagenl, varanda: Atr'as, sala, banheiro, lavaí-ldel'la; .201 'm2,', ,\

" .,

2 quàrtos, cosinha, churrasqu,eira, 'Terreno de 300 Aluga'se"U:!l1a loja comercial ,na, rua Conse11161,ro
m2', Construção '180 m2, Preço Gr$ 90,000,00, aC6ÍLa Mafra, ",. "

/ '

apartamento no valor de 01'$ 35,000,00: ou 45 de ATENÇ�'O ii _

entr�ada e 45 em -12 meses',
�

", i, ; 'Temos compradores par,a cHsa__, ou ter.rs'nos n'J'

CASA, a, rua prOjetada s/n, (Itaguassll) casa ,imedi,ações do centroJou Agronómica, Mé�W'O Ramos

com 3 ,quartos, s�la,' cosiIJ.ha" banheiro, €Qn� terreno e -Coqueiros
'

de 330 m2,' casa com 68 metros, Custo Or$ ,40,000,00, ',.," E, MAIS,' I

AGRONôMICA .

"

",". .., ,QPOttnlNI,DA:o.m,S .em, çasa, _terrenQs e .apan.a
Vendo ou alugo casa, :rua Joaquim Oosta n J �O, rnentoS, N'ã0' perca, 'seu tempo, Venha convetsal'

,ca:'la com 12 andares, andá�' supeÍ"ior) s,ala".liwin�, ';3 ccnos'to' a"r;', TENIDNTE SILVEIRA 11. 21 -- sah

quartos, cosiIlha e b�nhhelro; aptdar ,mf<FólOr "'m'� 1': 02. �C' efnOlt'1r,éQ' 3c5-0,9mO'erc',in_'1') � ,'PRO' ',r,r-;;:,; t,<"lll' a ",/olur;,cl:�'" I,�''salas, 2 quartos, "COS111 a, ,en1 ,erreno'cm, a "

�' .tn (.�.u � -',

I uma gamgem,' Preço de venda Or$' 80,0(')0,00,'
.

do seu ptorJema (�rflsi n 1 90:'l). I

I.L. - �������''''�'�'������"j�..!"!!'!!! -�

" "

r

/, '

, ,

,·'1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



."
I 1

.,
.

, I. .

"

saóta .' Catarina
� � \. 'J \

\.
"

.�

'y, ',;

.'

IF=-----·����-:;=���=�===±i�-'=��=lr RondoD' VII I Rua Felipe
'

Sehmidt, 60 -'- Fone 2()'5l \ ]"
';", '

; .

,DEi�AR'l'AMENTOS DE CARROS:' USAD()S :,11: 'P',-1','-'0S'SOUuOHamaraty "

-

' � .. : , áno. 1�67 1_ II li

K��a��1:lcls1�aln_h··1·a····· i.' •.•.•...•.•...•. ,-: " ..•.• ,

•....•. : • .. ; ':i:': :::aa.rin:oo;' :1�:99:666!" ': .l·, - S'U' '3. '!lI'D-ar a-O {::; ,1., ........................••.•. ,'......
.

- u "vollcswagen .. : ' " ',' ano Ül69 .

I' �amin�1�1O Mercedes 'equip: '

-, .. , .,' �ho 19�3"
Kornbi ' .. , .' : . . . . . . . . . . . . . .. ano 19�4 " .

L�_-�-"'--��-------}-_--.---'___--'-.-É��'-'-_-,- _

___:_}I'
•y

JENDIRQBA, ,AUTOMÓ�*I�':
Opala (4 CIl. luxo) : ;,�_;:.'.. '

.. -.

Opala' (6- cil. luxo) ;i::'.:.::.'.'
C,?rcel (4 p/stand)

'

',' -:.;; �.
Voll\:swagen ' , .

Cbrcel (cupê luxo) : :.; L.'. , 69
'3

'

volkswagen .. , : 1.... 70·
Vol\,>:swag·en ..

_',' �:_;.'
'

�
_ '.' _. _ : .• '6668V:olkswagen (v/côres) '., _...........•....,..... .

.

..

Velkswagen (4 pjstand) :\
,......•..... ,

•.... :-.': -69:
Gordini .. ' , , . • . . . . . . . .. '63

,
, "c;, .. :,'6'''',-••••••••••••••••• '0 • � •••••••• -

••• <� � •••••
"

• ; : � •••
' • ),Aero

Aero .<: ....•
'

-

, ; .-

'

,

•.••�.'.;�',/;,.: ...•. '64'
t-

�'Aero ...• .'.;..••.•.••.......• ; .• : '.:.� , ••. ':.: .... � •...... -

.•,.65,

Itemai'<lty'
'

'.'.,�: : '

.. � .. .- ; .. ::1 '.!.,:: � ...
c
•• ;". '-66'"

'DKW (belcar) ,l', ,. '-:.� .,.; : .'•••• o' "-.6'7
,( "

, ","

7DKW (vemaguet) '.' :.-..• ,

'

.. ,.'.".' .•.• ':"6, -

Chevrolet '. '.
r'
.....•'.' •.•.• '" .;.;:, ;\: •

:;:
.• �

'?' 65,66:_.Ernisul '

-

'

',00 •.•••••

SI'll'lca
:<

-

64,......

� ..�
" ," \ �

,

' Oldsrnobille . : '

.. � ;' '. ',' . • 62

70Lanchas a Turbina (modêlo), . � .-
.

_ �

Financiamento até 24 ou 30 meses. '.',

Rua Almi�al1te Lamego, 170 ..:... Fone: 2952 - Florianópolis - S. C. -

,

, ,�_, � ;"_____ I ',',I
_�ifl ZE& �

(
�--

LO�,º.:,� ���SS�:N � elA. �T�,A."
COMÉRCIO DE'AUTOMóVEIS E OFICINA

VENDE - TROCA,�"FINANCIA - PONTO. CE'i�TO"
,

- PARA 'BOM NEGÓCIO
.

__ TEMOS, PARA VENDA:

CAMILL'I' LIMITADA" -,
,

. /
,"

'i', '," ,
•

Rua Saldanha ni[al'inho, 97 - Esq .. Araujo :Figueredf), I) ,.... Fone, ,3980 '

Fio l'ianópolis " ,

-

Sàntá: Càt4rlna
Revendedores autoriza�os ,da, i'SPERRY, R_ANO, DO �RASIL 'S/A.- '

� ,

' '

Divisão ,REMlNGTQN ,"
"

'

.

,'l,:
àgentes e 'Revendedores ExcluSIVO da CIMPRO - SHARP ,-r

Revendedores' Exclu�ivos dos Móveis ..de Aço SIL"�EIRÀ' � ,

Máqúlnas de escrever 'iÍlarimiis e elétricas
'

Máauinas de somar manuais e, elétricas

Cal(;uladOr"s mecàhJ.cas e eletrônicas com fita
'Duplicadore,;; a Alcool" Tinta e Gelatina

Máq_uinas OFF->5et, e Fotoc9pi�doras , "
" .

Arquivos, cofres, fichários, Kardex" estantes, 'mesas e Portíls fOl'les'
Carteiras es�olares, carteIras universitárias" cadeiras 'indU$triaIs
Móveis estofados - Poltronas, Cadeiras, Baric.:ls e ConjQIltos
Máquinas de contabilidade ASC,OTA
MultipllCa�orf!. ASCOTA,

,

'i' � f"

) ..

&

�- --,--
, \ . ,) : ,i, i,,;

TAVERNA POBTUGUEIA
RESTAURAlfTE-

Rul-t Francisco Tolehtino n. i4
\ ,(AO lado do E�p;esso l!'loria!lópolis)

Aos Domingos ----,- Pratos, Piversos
As 2s. feiras - Dohradinha à Portugtieza

- I ' -
"

As 3s. feiras - Bacalhau Fl -GOlhes de Sá'
As' 4s. (feiras - Arroz de Braga
As 5s. feiras _:_ Bacalhau à 'Portugueza
As 6s. feiras - Mocotó com Fei,jão BrantJo'
Aos sábadqs - F:eijoada à ,Brasileira

" Se�viço
'

a ,LA CARTE, ,

Todos os dias a partir das 10 horas at� à� 24 hotílS
ServMlos o tradicional GALDO VERDi!:

L
e

,

CADERNOS JUVENTUDE
Brochura� - Espirais em A�ame' ou Plá,sticos
(lCAL T LACI � Latollados - Cromàdos

Isqueiros: Com uma, e duas rodas
, ,/ ,!QALEX /Automáticos) "

ICAL,- Indú,stri� e Comércio AuxiIi�d9ra: Ltdit.
! Rua Coelho Netto, -160/170 - Fones 349 e 361:
i 01: PostStl 13'1 - Teleg. leAL - Rio do SUl - S C.

II, I \ ,

l�\·�i .",",_q""q;;"""""""'�"'...,."",�..<:t ...__ !!..:t ,�� ... ';-u�i('_yE��!���6,?i&C �.� ..�w/i.��!..��P�!�·�:��!aui®!§��t

,��rá, realiz,ada ,nos próxi.mDs
d.ias 23 e' 2t!, elTl

/

Salvador, Bahip.,
a reupião do Conselho Superior d,J

Instituto de Arquitetos 'do Brasil '

€ 11�S çiias '25' e 26 a assembléia n�:�-�
cÍol)àl do órgão, que cemgrega· os

'arquítetos. qrasileii'Os. O Dc;pal't:1-
,menta de Santa Catarina do IAB

e[\yia-rá ui1'la, dE'l�e�fSaç§_Q ao concJ.a.:
ve

.. q\l�,' entre', outrós' assúntos, tJ;a

,tará da cria({�� :�ro§,,�-{Itdic�tos' 'ele
arqúitetos, da regtt-Iámenfação dos

COncursos" de -arqttitetüra, da nova
- .-, '

.tabela' de honorários, a ser adot2,'

d� ,rlQ"PáíS,- da '�articipação 'elos a:'

qUitetos '

nos�'probleinas de habi

tação n.os E{,stados e da formula·

ção de um documento; com. o pr,o
riunCiamento do órgão em relação
às' 'diretrizes, .aplicados aD d8s8n- ,

vo'1híneJt;6�1:t1:Q:si: Dl�nos' e projetos

iV�tii�; contra
vartola vai

1

até GasJlr
GASl?AR CSucUl:sal de Blume

lÜlu� � foi iniciada támb.ém no

':Município
.

dé Gaspar ,a Cam'pani1a
,
d\:), Vacinaçãq contra 3. var laIa. �o

p,i'imeirp dia foram vacinados mais

d
-,

'I
)

1
-

e tres mi pessoas e a popu aç,ao
gasparense está prestando tôda a_

coiaboração possível. A equipe do
Mi'nistério da Saúde rea'lizá a vaci
nacão na, Praça Getúlio Vargas ..

P"I·s�n· - �Ilrn
i u'�j ue

lP�rgind ..

fere polici (: I
BLUMENAU '- (Sucursal)

Y,Cl1mor Gomes, 38 anos de idade,
. reiÍdente no bairro dê Vila Nova

já, .esteve !1rêso diversas ,',vêzés por
I

furto. A última nri-são deu-se 'em

tOl1seqL1ê[1�ia de deilúnéia, forrou-
,

lada às autoridades policiais pelo
sr. Alví José dbs Santot Voltando
à liberdade Vatmor [lassou a fa
zer lam'eaças ao seu elenul1c�ante.
Na noite ele domilwo Valmor dis-\
se que 'ia matar Alvi, que pediu
,1-1roteção à Gentral de Rádio Pa
tmlha. Patrulhein�) sairam com

uma viatu l-a, a Iim ele efetuar a

,"prisão de Valmor, mas êste se re

fÚ!J'iou nos fundos de uma ca�a. O
PIv(Ataliba, que saiu em sua per
seguição, acabou acielentancÍo'-se,
a,o cair sôbre o portão que l1Gvia
sitio arrot11bado,

-

recebendo, em

,Ctmsequência, ferimentos nos ,de-
dos e no braco direito, Valrndr Go
mes em se�!Uida foi descoberto e

'levado para à DRP, sendo instau
l'ilrl,Ç1 o in(:lllf r�ln.

••1, '

malhas

, .' �

Briga fere 2 'e autores'
,

,

ItIl enáu faz'
r

.

êncontrô.
?i

de canlfires '.

"
'

.
"

contam tudo à/policia
, Blumenau (Sucursal) --, o 1'-'

E:i1contro cln Cantores de :,;>im�i�
.

Catarina, 'oficíalrsado pela; CO!l1is,.

'são: Municipal dl:"mlfmenaü,."�e:"J
re�;líiz�.do no dia '20,' na Série" do

Ô�ntÍ'o Cultural 25. de JUlh.;-;_.:d'pIt"
Um CODO de cerveja .atirado.' rio , gra_m'a -�ssinalfL para as 8h30� a

.rosto do -_!)OLi�lal l'aUIQ,. iVl!g��1-
.

cQnG.entr�çªq dos p,ptores na P"8

Machado, y_u,e .se
'

eueontcava ,'à.: ,ça' Dr. Blumenau. Às 9 horas um
.

paisana, J:01 o motivo paià o' reví:�<
' , clesfil� pei'con:el:á a rua is d� no-

úe. U póucial so .reagrii depois de. ,vem:br9 ... encabeçado.
_ pela. Bândol

ser pm a.gum tempo des4Cjlt4dü -- ,lVi';;l1wÍpal' e i),s,j_!;r_llOh-ts urn<repre

por Adiíso.i Silva �Iegel __:__;,__ S9fLyi�, s�ntqnj;e' ela Comissão Munii:ipd1
lU, ,1':1 a:105, residente à. Rua A.qâo mtlçlar� os candidatos ? 3J�i1Ilc;iHri
Scnmidt. �u, em Barreiros � ;�iu� .

càda. um dêles- pela ordem .,- de
se encontrava bebendo- )lúip.' bai' . _. apresentação.. As ).2, horas haverá,
d'a: localidade.

� , .

intervalo' Ifflra' o à'Ú11�ÔÇO. ie.iniçian-
O l�M SLI oortou um�' s6üe'

,

de
.

:Çlo" as ap1'0sental:0e�' ã;s ,1:;\1:10111-
,

- ,

.. "

7' provoca\;ãü ê partiu para _1IlLa�:CQ.f- _

' A;S '17, horas a Comi.s'si.io Jü13[1,(�j('t
porai (

C0 1 f\dUSOll, ,.?tlf1:t1.lrfUU,�0- " �e' 'r!3Jmífli parE!- apreciar -as 8;))1-"
':0111 uma la�alla yUê iJruUULl� VJP-, Sf'n12GÕes dhs canto rEG- A'�· �'1h�rJm
tu.Ao fe'11mç�lto úa c:oxa. Ulleila; seÍ'á anunCiado o cora] 'venced'"
dt:ixariOo' a mostra o osso.· .: qu� receberá 'um trof.éu ofer·ta;-"

, U dJsSntendlmen.t,Q, :ocOl'iie� __

.-.

na' ',pela Comissão- de Tl�rismà do, m�'

�:,noile" de�"ai1twüi��el�;i?�*Adiií,�Mi�itt�J.! :'�c\Pij:J:�;; �� ,,,,ii r ',j' ,';�' '.·I'i"'�" !

.
é vizÍüllO' do poüuàl for ruêC11cuuo
'no Huspltul ;âS� ada f al1l1i1�, t;;1!�:'
elo Sldu atlos lCCOíhido ,a' ,súa 1'(;;'1,-

'II"
'II! " <;

deflua. i; DSP registrou a· oear-,: '-,
.

_'

-

,. �"",.'I �.

.-I ',I,-,� 10,',
"

're,lCIa e abliu' o iuy_\lento COU}pê'-" U
_

0\
.

--,----.�
te----'.l�te.

',·

"<'-"--,,_, 1/ S;. ,1:',3' �'fp. ir'�
.'-�; iUi've��a �lUJ)l'r�· ��l.'!�� i� lt�eSe� ifW acu��mle' a;, .�" I ü,

BL�MENAl!_(q�,�r�ál) :-' .l!n� . Du�,;".�bs de
. .' ;dê. amestus

jovem de 23' ailOSo Jqsé _ P.atrido, �. "cQútU{to'\, para a construçãO. :'de·.' .

,"-,': ,:' , ','
,
..

'

ieslstih 'd�"rãIíte , dois' n1es�s aos fe- Uina casa 'de mad1eira- pa'ra à :,8'1'a.
' ', ...

, ,
- � Itf1_.iaí Ill"omovel,'<Í ':\'10 'p'eriorlo ('!,-,rÍlnentos sofridos num acidente MaJÍa .\YIClces Vieira, Que, pagou ','

-

,

CO',}1 sua Lambretta no dia 21 \, de , Cr$ 1.100,00 COrl1O- sin�L O vtilOl" 3 a lil 'de Gl1tub;o a Sli;, i;ú'lmci ,a
,

O
-

b f'
,

1
' ' , '1' ''C'

- ,", _ ',' ,,'.,Fciú,l de :ÊXi,;Osú,,;oes cl_!:l Imlú�t, 1:1
maiO,

.

Jovem Ieee era 'el'l!nenlos toLa (to 1l110Ve . sena' 'r$ 8.500,00,',·
':!

'

'M' 'h' 'f!'rlo,Co'l:l'n'io de S3nt;lIC�Ú;nri,,:"graves no craneo e c D:-ante ses- mas lafla ate oJe 'não viu a
. ,com o obJ'etivo ele est,im�la r SJll'

senta dias- ficou internado no Hos- / çonstrução ser in-iciada:
. Domiil-,'

pital' ,Sa )ta Isabel, co-rrí vida ape- gos de Souza sumira _ com o seU CQJ11éI'cio, in;jústr�a _e,' ar.te. : UnH
,

t" t' O t
-

[' l' O "O
,,' '. Cnmissão' (')rR·ar.li7,:1ct1wa,. ênn"-t,-

nas .vege alva. n em o seu esla- c llllC1l'O. '

caso esta na elega- , . ,�,

I'
,

. J-' Pt' -

f'
'

R' 1 d P l'
, . -, 'tuída pelo Srs. Mo�cÚ' NovellAto,ao morou e ase a 1'1l\10 ale-ccu. C1a eglOna e o lc'm que, lIlsrau

O jõvem residia no Bairro de for- fOlI. ÜiOli.érito Poli_ciàl. M�1l1'1:i\ jV-,jeié.- Cel�o Perdi" I:a im1.'!1'oo, l'aCl,o

talc.?� e, era, Xuné\oiJ;'Írio d,a; � Tip'ô_;. \ '", __ \J:l,.·9,g.�;Ú9.��çlYi�)J,2.j,úM.J�J�"ió'1�h';-'� ':��� Mcndef, e James LrU?ll, fnidol1 r)

"'f'-" TI -.;"
" .,.. "(''', ".",,,,;:;,,. \.\,j'"<" ", D

'

'1 S' . s_Enl' trah'nlbo:' v'is[J,nc1o I)l'CI:i'J.T<l,T -og;it<!\ la<,Ba'Llga.lirfU11'" : ""_,-;"\,\,,-,,,",,
.",,�, ",�'�'"" -'sa, 'Ou Ol11lrl$OS (e, ouza na pri- ' -

CONTO DA CASA são. p�·n;.ilhf\p d"" .E)\j:lOf;i-'f)cs D8.t(l o r.lit"
3.'de outubro;. quando a�FeÍl:h se i'�,

. �J'içialmel1te instalada�
. ,

t, ,'"

;� • "�
•

"'!V

lbve rouhíf
.

,torro e . sof'n
, acidente

tra 110 quadris; ��t'andó ambos in
tornados uo Hospital Sagrada hi-.
mura .

OUTUi\ �RIGA

."

ociedade

"I'rês . unive.r�itá;ios gaúchos e O operano Agenor Pereira de
cinco catarínenses, que integram c', Rima - casado, 4-0 auós, resideu-
equipe do 'Projeto Rondon VI, que te no Bairro da Trindade cUlllpan,"{- ,

: está' realizando" um serviço de 2,� ceu na tarde de ontem nerante , o

'sistên�ia ; médica, no interior d� bacharel José Manoel Llias, Dele-

ilha, se deslocarão hoje para .Pâü- gado Adjunto da Segurança Pes-
. tano ,da Sul. e Caieira do' _ Sul. O; ióal para esclarecer sua. participa-
universitários' estão empreendeu- ção numa briga ocorrida segu.ida-
d0.' .'trabalhos visando 'a melhoria: feira na Rua Rosa. �,egulldo apu-
'd�' condíçôes, dé' saúde, desde o -0.1: rou aquela autoridade, 'além dó
tírno dia' cih'Co; já, tendo· atendi- declarante, participaram ela' agres-

'

do :_.' os sub-dístrttos d� norte. da são seus dois irmãos Alcides Li-
ilhá de Santa'. Catarina.' Êsse ater- ma -' 'pintor, solteiro, 27 anos,
di'fue11to assistencial será encor- residente na Praia Comprida,' em
rado rio próximo dia 25. São José - e Alípio Lima -' ca-
I, /, '_. I sado, 33 anos, p�utor, residente

�ft. ;r",'':,q' U', 11I"_'I,'e-',. i,OS' en��a��l�:;S -�ereira Lima clesen-ii
_

U �enderam-se C0111 os individuas Rei- .

..

I 'If·
'

llaldo
.

e Alitônio de Tal, ambos

rOnDem Sd ,residentes na_Víla Espirita Santo,
'li '

lJ1

li (em Ba] J eu'os, .que eram desafetos
J,

hd algum tempo. A b1igil qcolTeu

-e'01' Ss'lvad numa constlUção da Rua' Rosa,
'Q ""_'-1 , ' nf"'" '1- Ina',loc�idade ,ele R�çàclo, onde

, lU apos vlOlellta d13cussao, passaWLfl
, à� agressão, Du des,eqtelldil1lento,
sairam_ fel'idos AH�lio Lima, . ,que
,foi alin gido 110 frontal com u'_na,

tijol�da "e seR irmã,Q. Alcides rece�
beu uma facada, 'no �abdoitlen: e óu-

"

-
..

' ,

, \

[..S, 20 horaS ela próxima S'e5{Úl
fei'ra, a DireçflO do jornal O ES

fADO recepciomi no TabajaiFt
I'ênis Clube, de Blumenau, com

;oqUEtel; 'alUSIVO a instalação cÍa
sucursal i08al.
-"

I
.'

O Carlos Gomes, está ll1arcand')
,,[u:a .10 de outubro -o seu baile 118
;Jebutantes com trinta e duas jo
"ens sericlo al1resen'tadas.

O, Prefeito Arri1anclo Cesar Ghis-·

,lànd'i, cte,,<Balrieál'io áan,1boriú p�:r'

icipapi €l1'i Brasília, de' 10 - a 19 Cle
,;eLembro, do 10 Seminário Nado

"laI Sôbre Orçl:Ui1el;to Program?< e

',dmi.nistração Financeira:
--1:;----

Carlos Ubiratan 'Jathay, ,Diretur
I:sporti-vo' dq Clube NáuticQ Amf;-

, �, ,r",,' "",.:
'lca, reumu·g_e mh·<l1Olte. de ont.em
;om toqos os atletas do clube. O

;ssunl;o foi: medalhas ciD ci{lCluen·
tenário.

vacinação contra varíola. contilli;J,2
ali na Praça Dr. BlUú1enau. e_ �;,
crianças não' precisai-il' . t�r ln:êd�)

,
------

.....
� , ...

As se'l:lhoras Soroptimistas 'verA
na Ern, Augusta Odebrecht e' Hebl,�
Ázambuja, na residência da úlU

ma, ofereceram jantar. O din):1e�
ro arrecadado com sorteio d,
brindes foi enviado para 6' Pe_l'Ú
às vitimas do terremoto.

Btum�na-u ' CSucursul) Sé:rgh
José 'Gonzaga, 19 anos, servénte do
Posto Garagem Blohm, apoderou,
se do Gordini placa-23,38,60 .pl:'l'�{, '!
"dar umas voltin1las", EmbriagJ
�o; u_tllizàu-se do veículo

'

pa;_J
cOl:rer pela SC,23, ,Nas Pl'ÇJX'i111ida
dç;s de ,IndajaJ S;:jrgio pürcJnll r.

'conlrôle do volante e o Gordini

capotou. várias vêzes. chocando-se

•""
.

àil:�la co�tra �ma grande pedra l�
caltzada 'a beira da, estrada. O W)),

,
. , eiIlo fico�' col11pletamente destrUi

do e o motorista recebeu ferime!'·
tos de, certa gravidade, estando i;:'

ternado no I-IDspital Santa Úmb�l
enquanto agllarda a iJ1stauração �lD

inquérito policial que apurará "',ta

�espo�llabili�làd� no acíCÍente.

.
,

Retornando da lua de mel� CaS8!
Prof. Rivadávia Volst:éin e sua bo
nHa espôsa Janote. Foram a -Foz
do IgüaçLl e Argentina. \.

_,

\ O Gonrnador do ,Lions Clube
visitará Gaspar dl1 31" cotiforl11�
declaração do Presidente Evai'isto

Spengler. \"

-

'COIh ,desíile de modas da Casa

Bilerguer, Calçados Buergéf e'Pt)_,
rueas 'de Retit Jolie, "Os 'Açi:J.s" dã,
rão gran�e festa no dia 10 de'

agôsto na Sociedade Recreativa In
daial.

I

íiiuurxe �n�,�cn�a'

Dr. Vi1lrnor Belz, no seu mês' rJe As, irmãs Eliane e· Leila
érias, ,'visitando vá:dos hospitais' chi, filhas ao Dr, Cláudio - Le(�,l
te São Paulo. ,Júnta'mente corri s,ua

- Bêduschi aniversa;i�m nó dia 7 de
)SPÔ a, Dona Eunice. Depois irão ,agôsto. I-Iav�rá féstinha.; .

" G1Íanabara.

Dl' 17 a J,9 de outubro, no PLi

-ilhão dá PROEB, teremos à ;�a
"eira de Ciências de Santa CaGéI

-ina, Os melhores trabalhos ser�o
lremiados.

, ,I

'Ltlges Cqorrespondente) -----c Verd

Lúcia Lorenzetti, ,',de' 16 anos d 3

idade, 'morreu esma.gàda' sob ,.

__�__ \,

. "Rurii.WHlYS q1;e 'dirigia, depois
Para quem estiver com mêde d�l'

.

que o veIeulo .'fo'i' al1�lroado por um

vacina, devo informar que nã� -dó:
I. ,VolksV!agen, na BH.-28.2. Célpol'111

Ao' menos os vereadores' Luiz :1\11 elo -

várias 'vêzes( Vera J;,úcia diri-

tônio Soares, Alfonso d� -Oliveil'/
.,_", 'gia:se do' cêntro - de L�ge? pan. q

e 'Hélio Vieira não sentirain nada,
' BR-282, em, companhia c'ie CarIo,

,Arruda PintQ, O Volkswagen, (Ji

rigic10 por Clóvis i, Vieira, tentol1

ultra:passar um veiculo,. sem not:'!
\

que em sentido contrário trafega I

a Rural q'..16, com o -choque,' cap�
tau várias v�zes, Vera Lúcia fI),

'pro,jetacta para fora do carro, mo,',

rondo sob I) mesmo;

-,------

-----,- G€Tvásjo Luz é, um dos novtJ,B
'Aquela menininha de '2 aninhas prófessôres do Curso de' Prepal'p

,1ão chorou nem um pouco quan- \' çf\o para o Vestibular (CPVB). A
10 foi tomar vacina onteJ;l1. DepOIS propósito, o cursinho está fazen

do furor entre os jovens, Bem mo,

elerno e com ót,irbos mestres�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esporte�

aquêle trabalho que já executavam
em outros Órgãos de íníorrnação
COJY1. a mesma tenacidade, atacando
inclusive de' imediato os problo
mas que nos afligem, notadament
no' esporte amador da Capital, sern
que seja esquecido o futebol/ cat,r

rínense,' eli! particular o da Capitv,
dando �,mpla cobertura aos aconte

cimentos, esportivos no Estarlu,
como aliás já vem fazendo, COlT'

notícias 'nossas, sem aquela pro
ocupação ele 'falarmos muito 'nas

•
; \

!
..

disputas de outros Estados, par-i
valorizarmos os nossos esportes, 'E;
creio

; mesmo, que ninguém melhv

que/os dois destacados, c1esportisrfts
para as�im agirem, \

r::a'wgãr,2r11CS x8,pid'!mente ,pe:á
Televisãó a um ÍnQiée bern meJh ,,'

de disputas, pois é ineg:hel o tr�"

balho da TV -em todos Ss setor,',,;

da viela, e por' certo, ganhare�('s
- ,

muito 'ep, programações dE), 2síJ[�1'
te, assistir;:do vídee taipe ,de bon,;

jogos, 'cenas externas de nOS3!)

futebol" de nossas competiçõe:::

polls' estará ou não, participam1lY
dos próxi�1cs ,Jogos Abortos :L�(�
San,ta 'Catarina, determinado par-:J,
a cidade de 'Conc6rdiá� i

,

A Pref'eitlira a quêm" está ligado
o problema àinda não d011 a c6mln
cer a iIhprensa' a sua cteclsão se!

é nue jú tQmoll, sôbl'e � possihlli·
dade de Flórianppolis es�",:

ou não presente áos' Jogos Aberto,':
de Santa Ca'tarina, "marcada para'
outubro próximo.

Sapta' Catarina estreou nos Jo,

gos Universitárics 'Brasilei rGS q lll'

se 'desen;olvem em Brasília, �p"
frentando em futebol de salão ao

elenco ct'e Mirias GeraIS, VitóÍ'ia d05,

m'iI)eiros por 4 x O.

A diretoria do" Clube Doze C:8

Agôs�o �ontinua empenhada CllJ

realizar uma" graneie festa para hu·

menagear os seus campeões Q3

basquetebol e futebol de salão,

I

Segundá "notícias extras oficiais

,/ Remo

I

" -

Falando de c'adeira
}

,
,

. .-( ....

Gilberto INah:"
Foi uma grata -satístação Pl\,,�'ét

nos
'

desportistas
/
da _.capital e

adjãcêncías, a TV Cultura, colocar
em sua" programacão diária, TU':;

grama esportívo pois é inelSá"'; ,)

trabalho 'ela Tclsvísâo em b:
fício 'do' esporte; inda m8;S ,",

levàrriio:s om' 'cótlsíder,Gcáo 2 f::

cãó' ��gur�' que tem �'Pl'O�n'�' '>,
nas, mãos de competente cronista

eS\jôrÚvO; 'homem sempre ,liiYCl'i�
ns

I

coisas' d� no'-�sa esporte \(���� j \

t'" I"

Fernando Linharcs d� ,e

co�'jívadb por Ol,["O cri_':;?""

abalizado cronista esportiva r;�'

sabe, ser Roberto Alves, Nii\o : Clt

preciso ir busc"-r lá fora, elemc;1-

tos estrFmhos ao nO"l:3O e"'3or�e

Prestigiaram o ql1S é D'1')"n,/ e

mais', "coloco,J'n:11 no lugB.f q'qn '�-�--'

recem dlois lv:,-r,"1Cl1S ç:r")� "'i�-"'(: -;
,

dos, cOT'heccdn,:es proflmd.nc;
esporte' ilhé:j e p;tu::L""l ,e'\I,,! oe!
os seus setorss, ,prôÚssiuual :,

amedOL ,,', ,
'

É pn:eciso' ago.ra, contirnw.J.'

"amadoristas, notícia!s de interêss s

e não faltará ainda a programação
que viri de debates públicos em

"mesas redondas" onde se criH ......
,

cara ECe orecíso fôr os problemas
elos esportes catarinenses, tal
como sucede nas grandes capita+s.
O prC)::;rl:1ma está" no ar, novas

idéias virão, não poderíamos mes-

f'
-

( ,,\mo icar sem uma programacan
esportiva, numa emissora de ,TV

que, surgiu em tão boa hora na

Capital, e isso indica progresso, I,)

pr' groseo que se faz sentír en

varíos S = tores despo.rtivos.
Acre:' it2:,-;_OS piamente nos ve ,'.

dac1éiTcS propósitos-da program';?·
ção de espertes da TV Cultura, e

ac::editamos mais na eficiência do,:;,

homens que te.rão a responsabili,
daje de levar até o público '1,

notícia, o inform2, o retrato fiel,

daquilo que se passa no esporte Je

S,mta C2taJ'J,na, po�s a bagagem
esp01'tiva ao longô dos anos 'le

FeTn:mdo Linhares e· Roberto A,lvt=\s
é ba3tante -grande,

, I � i,r ' setor amadorista
" fi "

Por 62' ?: .'r4', a eC!l.!ine de bo,v"e
tebol add\;ó' elo Cn�zei,Y") (lp J= p,
r'

ville; derrctou �o 1)ir:;ce�!])'1() da ,;:-

dade de ''Lages, em '·pa;rtidà, q'lC
-

marcoU mais um'a ·etapa dó cert�l,.

mewest'adual de boia ao cesto.

O jôgo foi d:,<;,1"hl'�d0 no f'ir" "

Ivo' 'Silvei:ra e contou com um,

guIar' I púbIco,
,

Sábado e elo):Y.lingo, teremos aqui
na 'é&'iJÜàl �atarinense o desenvo�"
vimentd' de n�,aiS uma chave CD

can;p'eonato estnclL\al de baó:é' ',"_'.
tebol )uvenil.' -"

'

'T"_"�
. "r

Nesta 0l?ortunidade o elenco 1')
Lira" estará lti.tando para cons'eg" i�'

a <'classificação; juntamente\ C?Y_1

B31�deÚhntes, Vasto Verde, Uni 'o
Palmeiras e Serrano,
---,,"

o 'campeonato dê juvenis de �1t
tebol dé-- sàfão, continua parel) ..�.

do cOlrr'& óhii:iê CD' Cuoido lido!' ,

do '3;: :con{i:)'étição com O p,p_' se� 1.,

do '''/:10 é'luÍ:)'ê' I)'oze ele Agôsto C' ".'

mo o FlD,mcngo a se exibir na �f',

pitai eh' E5t['_do, dentro dos feste·

j 08 do Dyze. _

A seleção paulista de futebol ele

sa15c) juvenll que 'sagrou's.e call1Pdi,,
do reC8!lte campeonato desdObra:
d elÍ.1 1',11.,nqs Gerais, estai'á nà

p,óxül'm CE"'-�:ma 8tuand,o por qu;�,
drcls de SDnta Catarina" em gi!'o
que abrangerá várias cidades 'P)C'

tie as quais 'Blumena�, Brusque
!ta jaí, Tubarão, Joinwlle e 'protr;{,
velmente Florianópolis,

\

Do:õe, Tei;ra Campeã.o da eidace
e Clube do Cupielo, "ice calupeão
(lfJV8r2,O �:o"cbé'r seus troféus' ore
recido;, p�,1il Federação Catariner..
se ele Fu�,obol de Salão 1mma fesi:?,
Que cOilg"egará, atletas ,e d�rigflil
te,c; das �j_Llas agremi.açues, mais a)

direto:;j,(1. d'l enti.dade e a impren��
,

metropolitana.

, Tendo por local o estádio'Santa
Ca.tarina, teremos nêste final de

semana: aep,,:i ria capital do Este,.
d'), o dc-:;envolvimento dos' .jogo,�
c1::) 'chave, .4,; do ,campeon�to, 'esta"
dúal de bola ao cesto juvenil.

,
,,,

\"

O"Co)}selho,' SÚuerior da Fece

ração.- 'Aqp�ii'é'a d,é" Santa Catari la
estm�á reunida ás 20 horas de ho-

jg, êonv�cado q\le foi pelo presi-, 'o,

dente Saoy �erber, na lÍornia do"
att. '36' dos es'tatutcis da en id'ld::.

"

Na pau(a d'os' trabalhos está a (�,,,..,

preendimento de' cqn-I,os va?,�" '1a

dij"etória e nas diver,sas CO''11i�S0�S,
u111a",v'ez 'que é' d�soio

"
do maio"al

fasaueanó, ,'que ,a pouco, com a

renúncia \, do desportista 'Eurico
Hosternô, ascendeü;",ao \ mais pHo
cargQ, 'p,alizar uma' das ,) "is r 'ó
ficl�ás, 'tendo �ono [lSlur:.\'·-': C)

soerCiuiménto -do 'ê'snortc C'] t'�
tas glórLas te),l proporr.iol1ado a'
Santa -'Catarina nas esferas bl'osi
leiras e Sul-Americanas,

ELIMTNATORIAS PARA
'-"

"

° MUNDIAL
'S�íiundo nôS- informou o eSDor- ,

tista."Sady, Bf'l'ber, a C.B.D,
i

v:<Í
tlisp1.;'tar 'o Camneonato Mupc; a[
rle R�ÍD6, inarcado pa setembro
hóximo, no Canadá, com duas

!uarn"ições, 'já se �lbendo que U'11a

,ará '; O
,.

dOllble constituido nor

Klein e Belga, campeão Sul-Ame
ricano. A ou�ra !!uarnicfio s"r\Í 'de

quatr'à çon� tinlo�eiro, dcvr'1d" � '[

eftí411a'das cliniinatórias em a!_!C;
to nei 'filg6a :Rodrigo ele Frcita's, A

FASC hoje, iicir ocasi50 ela rell

nifio do" COl1sclho Suncri.or, 'cieri--'
tifi"'ará (1� Çl,llhç� d;l l)o�t;ibiHll11(h':,

de quatro com timonéiro, a fim
de concorrer às c;le â:mbito nacio
nal, marcadas para a Lag6a Ro�
drigo de F,reitas,

C.AMPEONATO BRASILEIRO
DIFICIL EM SÃO' PAULO
Em palestra que a nossa re

portagem mantev* com o oresiden
te da FASC, sr, S!'ldv Rerber, sou
bémos da imoossibilidadoo: da rea

lização do Cãm!_)eonafo Brfsj1eiro..

de Remo em ,São Paulo, onde se

constrói a melhor raia OlílTI"lic[l da
An'lérica do Sul. A mesma: segun
do o 'nossó informanle, aue r�ce-"

beu a,'notícia do secretário Edy
TremeI, não ficará, pronta a tem

po para,) a realizaçãõ do ce,rtame
que cOl?tinua marcado oara o di!'!
15 de :novembro, a deSl1-pito �o in
tel'êsse da Federacão

.

Rio Gra'l
den�� dt( Rem� de' transfE'rir a di�·,

puta para janeiro 'próxihlO, Se
gundo ainda o sr. Sady Berber,
caso a raià de são Paulo não fi

que pronta, o Campeonato Brasi;
leiro "de Remo terá que ser uma

vez mais na Lagôá Rodrigo de
Freitas, �a Guanabara, .-

PROTESTO DO MARTINELU
SERA Al�REClADO SEXTA

FErRA
° Cons\:1h:6À M 'f'ü12amcnto da

FASC, que é compôs,; c'lln' outros

Silvio Ney Soncini, Ernesto 1;re
mel e ArY Millem tia Silveira, éstá
reunido na oróxima sexta feira, a

fi'n de aoreci"ar um r !�urs'o, do
Clube Fràricisco Martlnelli, a pro�
pósito da disputa do páre"o de
outrigv':';"s a dois- fE'mOS cõm timo
neiro ,dó último Camp'eonato Ca
tarÍ'lense d/e Remo e no qual tri
u"fou <l. dunlà Rainoldo TTesster e

Ivan 'Vilain' - Walt�r çost'l, (ti�
Jl1Q':éirci) do lube '<Náutico P ;1-,

.,. " "I; " ...,.

chuelo, cnrn o Aldo Luz (Alf1'C:lti·
n 110 e It"mar) f.'nl "serundo lurrar
e Celso Janro (Mal'tinelli) em ter
c�iro. SC!!lIl,do o nrotesto mrn'ti-
11�lillo, o 'Aldo'Luz' correu o náreo
de maneira irregular, pois Alfre.
dinho estava sem condicões le"í1.�
pl:\ra inte�r�r a guarniçã�, uma ;êz
que, sqído' do Martinelli, sem o

necessano pedido de transferê,n
cià" ainda nor cima não cumpriu o

estáfúo prc'visto em lei. A rêunião
de depois de amanhã está sendo
aguardada com expectativ'a pelos
clubes, 'sabendo-s� que, caso' o

Consell-yJ de Julgamento venha
dar provimento ao recurso �wÜ'"
negro, o título de vice-campeão
catarinense sairá do Aldo Luz pa"'
ra o Riachtíelo e com o M31tinel
li bi-}:ampeão, aumentando a di
fe rênça ��bJ'e scus o, O1�entes com

os nOllto�"l1a 1';Cg'lTílClà' ='"coloc'àc:'í'd''' ,,

ti,) n,ín'\) Ilúlllcro quatro do certa-

" ,
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Fig'u'eirense· e ercíliô lUl é o" jôg J

de,�omiQgo no Oi laudo" catp,elli
O FIGUEIRENSE' NOVAMEN�
TE EM tl\SA: HERÓLI0' LUZ

, : ",J'
.

�

�'� '_'" (
" ,"'

'cuIa de' derrotas ê empates 'd-esd� .'

:a; quinta rodada, "

,," <
',S�l:á mesm-i a noite. o -narch A-

",EM ;FUBARAO: AVAI.�."" 'nl-Cl:ic�,"'Versus" AI/aí. -transf'erido
"

FERROVIARIO ",- <,," "_,, . :',d;-:, ;:bmiFl.go :--al'a nmanhã, em Jo-
, ill,Ü:�" ,O'ltem,' Gl .A,711Ião treinou

\
O Av'a'í� 'que não jogou .domingo, .'. Y?O ,;1$, ord�n�" de "Carlos Albertos

,�,�jsto a .transferê ,:ia, de .seu (1n-". J'J:"c1,i'!l ,e é 1)i'qvável, CF!? seja hoje
coptro cem o América, nara .4 .npi- ' .a ,\;;t ':d:. a ,Y,ia�.':r'lT1 da: . delegação
te' de a-nanhã, em Joinvi le, joga ,pdr�)ojnvjllc\:, a fim, de 'proporcio-
com o Fertoviário.c líder; ,'a!-.sO,1'IJ9,,', " nelho C1�S'''11S[) a" S us iosa,-I.. -"_ J \- rI •. Il�lr, l., ç:, , .

r ,I, " .• '_l I.. « .. e L J� h'-
q\.l� é o anfitrião do esnetáculo 'clc',:'(;!s e, também", um,a visita . a

,gtie p.ode ser considerado ,�çomQ .0: , hr(l" d,f.:, ;:'�m?s.t!'a,s d�,.. S�".'ui Catà-

p�:,incipal,' da r?dapa,,, , .rj. éi" (1U� ,a, terra' c;l_os Prj lf'i�)es �Ima'
ve� ,f]11ii'" y1'0111qye, QU�'lto" á equi

-

p�, geredita�s::, que i I'{i, il C1111.'_'O a

mcs�']'a .forPl(\ci'\0 m:e' disputou
�\ Nos outros, encontros; d;:t ,l4',a"r b�rr' r-�rte" eh" 0,0 llli":ut'iS cnm

rodada, serãQ açl":l',er��,i'j9S'; Paysal1- "q Plf"S,�;:3, c)li sr.,ia 'Joccly; J: B��
e,á ,e Amél iea" em B(LI111cnaU: ç?>." ,

' ti5ta" H�' inhQ, ,bca e Ratllzin]1o;
xias e Carlos Renaux, em JOillVil- ,/l\1(l('�da e ,Bit;']: (iam:!; ,. Rogério,
ie; ,Próspera, ,� ,BaI:�:os�:, �Pl Cric��l-.

'

CavaI aZ7i e' 'ca;'los Róberto, De'O-
,rija; : P,all11eiü\s ,e ,Olírn:)jç_o, em '�d3t�J' está in�T;cdido c;le atuar, visto'
,,)3iu1l1.en.au e JitVellllS e· I ;t,ern[l- !;";,' si�f,)" ex,�il\;,) de;I éa111co ,no

cio,nal, em Rio ,do Sll}- "úl{i�.:nci' �om':1l"ón\ísso, do, AZ�l[ e

A pen�J.tima rQdad� '�do" turno', ,

que, a ,taoela dó Es'tadu�l ds ,f'u'te-
' ,

bol marca rrara o próximo doniin- ,

go, vai, fornecer: .üm 'ch'Qql1e: dê.,
"

bos proporções' 'parai .'b� 'floriallo-',,'
politanos que ',de- nQvq<jestárão: n�.

"Orlando Sd�D'e(Ii�', para vibrar,
com as alt�rhã�ivas' qlle o mesmo '

certame não, deix'a;"á" â;� "Oferecer. ,

Joga'rão Fig.ueir'úíse:·'�" fie'i'cílio .

Luz; - COlútíturirdo à' tll'àe'l1ca,', cio ':

-"Leão do SuV' ne�ta 'C:aj)itaI móti- .

vo de satisfação, Dara. �s- afi�c,iona
elos 'que _já "se ,aodstum:i1i'ani" a lou,,-'
vaI' as, SLll:\S,: at1}qç.õy.$,�,aj'c,da_ ,ma!s '

agora' Q'1-le o' t,tw�,:'está e'mbalaelo,
tendo �í'nda:' t1ori1idgo ·1:úimó" obti�

..

do sua qll�rta pa,rti�a/i��jçta, quarr"
to ao Alvli?-egro" 'S9P as 'ordens de
Italo 'Aroin6, ino/strol1�hos; doitüti�,:
go, conrra. 'o Cax1,as; ,'�aÍ<?u!'1s; pl'o<
i.:J'(�ssos' é

.

iá' ·no�\n'6X:lriio: c!orningo .

estará· apto' a, con'seg,uj'[ :Sai{' 'dQ ciji- :'
t W': .

� " '_, {'
I ,"

'. ,._
..
,J',' .-

.. ;

'
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�.
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o ESTA1)O, Florianópolis, quarta-feira, 22. cle julho de J 970 - Pfí_g� J 1 "

Responsávejs � Zenide M. 8c11-
midt, Alvina :F. Silva, Onilina Nu

nes, Harta P. Piycoli, ·José J. Ro

drigues" Sidnei M.. Silva, ZitÇl F.

Brognolli,
.

Geni Ribeiro ��al, Ze-
lância A\n�fln�lo, Olinda. Giovanelo,
João Vaz Neto, Ana '1.'. Gomes, As-

can!o S�dr�z, I"eci S. Machado,
puspeld� Krau��, �eqa F,CiJçha Ra

mo.s, Antônio, D. Silva) ,,'\strogilda
Mattos, Dione M. Gonçalves, Ma
ria E. Barreto, Mário Nappi, Lu-

cy P. Mogot, Osmatina Mafra Viei

ra, Dalva C. Felício, Joana John-
Em Côres

_
'" son, Ana. Voltaline, Irmã Ana Ma1'-

'���������;S!i���;!�;;�I!�����!!!!�'�":�!'lt�'�,,,.,,.!!,,.�,I"'��:I-"''''�'I�'
r ,I,.' .

• ,\ "

,it:
�.,.:..u....' '!.;...L:� �", J�J:.k.� celm

J, ,�ernadetet 13i Gomes, PIO'

que somenle a Pronel inspira.
,

.

.
."-..

�". -'I" ..

' " �;�. /,

!J:_:;�' ·

..:'Rôâ:Traj'ano, 18 ao lado da União" de' BàltCOS, no mai'

/

1;'---===

ír- -i, .#
't·

I •

,Edificio Berenhauser
,

EM 18 MESES

i . ,

I

A preços fixos sem qualquer r�ajllsre mésmo depois da

enlr�J1il,\

. I Esla é ii única oferla em Floriil16pol�s neste; prazo,
neslas c�ndições CO,,", I,õdas as 'garanJia.s, .a Iral,lquUida4e

,/

.

"
' Çe�lral ponlo com'ereial e hancarh) de Florianópólil ;� IOjBs ."

'.
.' - \ . , . .

..

"
,

!

. . .

\

- '.:"';' sàl�1 e grandes salões.
',' 1

.

/

'. lf- ,'.

,:.-1
..

./

.

\,
.
.'

.

. Somente· 6 andares com"331 m2' cada
\ j I

oJl,,\s�las. pa�a ,ê�crilótio�'
.

"

' !..
-

"

. -, ,. ,,'
I'. "

'),.
"

__

.

,

Ruá
.

Tenente Silveira, 21 sala' 02�'
.

.
'

, ,

J '

Pronel

35�9Õ .....- Creci 1.90�'Fone- ,

/. . .

....

I •

\. ....... ..
'�"" . '. �; ';'�D6MINGO

.yco-.. -

Horário:.' -15 - 19;45 -"- 21,45 hs. "-"-"'" -",_ ,.

Horá�i'O: 16,4q - ,l'9,45 �. 21,45
_Spen'cer' Tracy
Sidney Poítier

I{atl'"�ri�e' I-Íepburn
Katha;ine RbSS

.

� . O· FILME TERNURA DE JOSÉ MAURO YAS,
Em CE'LOS

, ''''''

DIVIMHE';OtJEM '�M ,,'.ARA.

I VJINTAR
"

\

�, ii
'

.�\.:< C�liStl!,�: ',Li�r� '.' ..
·��·f.f .

.

,'.'
.

....;:'T�qhJlicolor

,J :-

"
.

"

;,.,:,.-»-�{,..

tiME' CORAL
,

"
.

,.t, : ...�;;_ ,' •• " ;",.

•

1 ,

.

,.._.' �.,�'
. 't 1:" •

, .•: .....�',. ,,"'r. "j ·':,�i �'.�··.:..'."L··<
1

I �. . ,,'.
DE 53. FEIRA A DOMINGO
EM REAPRESENTAÇÃO
Horário: .15,00 - 20,00 - 22,00

LEONARD WHITING
/

OLIVIA HUSSEY
.\

'

,

\

Horário: 15,00 - 20,00 - 22,00

Em côres,

. ;"" \

�m" "

EM 'cArlA 'CORAÇÃO UM PUNHAL ROMEU t' JULIETA
Diretor: FRANCO ZEFFIRELLI

Censura: 14 anosCensura: 18 anos.
.,

I I

eUfE JÁLISCO

DOMINGO

Dlret.or: BLAKE EDWARDS 'I,.

C=n�ura: '16 anos

DOMINGO

liorár,io: 14,00 - ·16,00 � 19,30 -, 21,30
.,

Horário: 16,00 - í9.45 - 21,45
I.

PETER SELIERS'

CLANDINE LONGET

�O:aERT RY.A,N
Em .,

•

UM CONVIDADO BEM.

TR'APALHÃÓ'

.'.
,

Cofsehi Cin�nela ree�UUl,raíªn
. dos correios e. t�légr_afos' do . País

.1' ,

ções. Hoje; visitará. Ouro Preto 'e
amanhã cedo segue. para,Vitoria.'

'.1

será assinado 'aind'a "este Inês um

decreto co.. iu 'to entren seu
'

Mi
nistério e o da, Educação, -regu.a
mentando a lei "qtl� obriga as te
levisôes a manterem' 5 horas se

manais de pro�!am{ts cdllçativos.
. A produção d�!lt�s programas
ficarão SGb a. l'eSp9n&!lbnJd,ilde do
Ministério da Educação. í': das . Se '

.cretarias de ,Edué.a�ãQ nos Estados
-

. esclareceu,
,,' .

TV á côreh

Ao mesmo tempo em que anuneia
va para breve a reestruturação ge
rar dos correios e telégrafos, o mi-

• 'nistro das Comunicações, coronel Jle{lução
Hygino Corsetti, 'revelou em Belo . Depois de demonstrar a réocu-
"Ho\rizonte que

.

será promovida ção do governo federal em atender
uma campanha" de esclarecimento ás necessidades de comunicação,
popular para se obter maior .cor- principalmente na região

( Amazo-
reção no preenchimento das C01'- .nica.. que será - agora meIhpr iate-
respondências. '.

.

grada no sistema.', de . ges,Ç?rlyo.1vi"
/-m(,mto do P;lÍS; recebendo ,infQrma-Na entrevista que concedeu à ções constantes sôbre todas as

imprensa no. Palaeio dos "Despa- ocorrencias verificadas tl.O' 'país,çhos, onde conferenciou com o go-' .;. 'tratou -da. redução .de custos ." nasvemador Israel Pinheiro, o minis- .

, .

• !_ 'ligações" telefonicas, aponlanditl a
· tro Çorsetti declarou que" dentro Pmbratel éomo responsavel direta
em. br;eve, será publicada uma por- " pêlo bendicio. . " .

taría implantando. o sistema radio-
educativo em todo o País,' e que .."

:
. Agorá,

. aóre�'çentP],l', :t�pps P(�-·

será asslna$h�' ern . conjuçto com o �e.rem ç�mi1Upi�a.r�se ip.�l� te\ef�tle,
Ministério da EdljçÇlç&o.' pois as·�pt�ÇPii. (o�.am rç�q7-,iqos ,�m

'mais de 85%,: Citou o �xemnlQ da .

'A visi�ª ta.rifa são Pauio-Reçifé", qó�' era 'qe
.
o ministro �Hygino Corsetti mi- Cr,,$ � Q'f,50 ç qUe fQi. {e�ti�fçl:ª:pá'- ..

ciou sua visita de 3 çliás a Minas ra. Cr$ ] 5 60 .
...

...

:,: .

.

.... '
.

q\lallçlo foi reeehido no' aeroporto ." "91Jªqt�;l'� á' :jmplà.ntª�&,Q.:.,�;o "·si.���-
.'

ga Pampulha ,por varias. an\t:orida-. .: }11fl de dlsçª�e1:I! '.qH7�t�. e�,' Mln.�.�des. ·D�PQis, dás visitas oficiais, es-. ,'G�rªis,' djss� q1!� .sôment.e \ sei.q
teve n a Cia., 'Telefónica de Minas L �:p9�s}\(�1 a.PÓs .3 iiistalflÇã'p ::dª: çgp
qerais, Emn'resa de Corteios e Te: .

, trai de tninslto� 911e
. estará . �çQn

legàifos, ','ccjQ{dho' 'Estaol)(I1'" de
" ,:êluíç!'a' em 'iriarç.o� de .l97C;. �. o-; .... '.

t�lg-çon;u njçações- e,' á ·,nciit�, fez:, . ',",A"'TV -EdÜC;;ttiV�{�erá, �I#.�':� r'e�':
\J.�a·'conferend� .i}a 'Sociedade' Mi- .;:_, :' :lidade den1(õ de';PoUC9 ·ternpp,-� 'i;�_i

\'�\:'vêira de :,'Engénheiros sôbre � po- 'gürtdo 'ióformõu' aindâ'- 'o,�í;rlinistr.o
· litica' nacion?l de telecomunica- '. das Co�un,icaçõ��; ..

'

diie:ndo . q�e,

, Sêbre a TV .a· P0f�il! ,Q, Brasil
l1l0derá tê-la dentro' d� . .3. ilnps 110

máximo. Apesar d& .Btnbrái�l estar
preparada para .�. :lmph}utª9ª9 {la

. televisão a cores, Ó. gOY�ffÍQ não
�vê necessidade d'e .:iii�iiª mgei1Cia .

. '�Á�tes, 'preteQde \;éqtl!Pí!r,' QÓ!n' §"�
; :gurapça, as Jabri�a� d'e: ." televisão

.

,a.létn de dar t�iiipO .ás emissoras
. ;-'para f�z�rem _:.·�:�lárielªmerit?.

'

e

'·novas mstalaçol,$.'··.::·,,·,,'; .'

...
"

,\. Para o�min,isiro�:ffygir{õ.:. Coi·Út, .

iti, há zrande eil�us.i.çl�Áip ;:pí}l�, te,i.l"�
. visão de imagem'üo!ü(1daj nri,-,çj'·
:palmellte depois' ?'4a.:::'expeijê�Ci::.

.

'

.. "º0.Jl1 as tral1smi��õe�,�qÓs: jl)gps:�· cr�
,

:CoDa do Mu�dQ,' nÚls: \.l: nl�f�ildó
'. brasilr+o ainçl�'- :·�.ã()·;' ,:"çQmpo�tá

, .;, \1rna lJ:'odnç�io:m�çi,��; pái$, p'm
.

"

receptor par:a jr1uige,m çolprida . de�
,

verá custar de,5'à Ú 'Vez�s. mais do
qlJe o preto � btático.·' , '.

' '

- , ",.' .. ' .

.'� !

TI1JB'UNA� .� Uif . �ONt,As ..

. . . '
. l. .

".� ", " .. :' ,'" .,��"::: .
,

. (

\' :"t·.,J�!:l, ,'�. ',':
"�"'�'�rn Sess.ãp' realizada· a 16 de ju- dpb ·A. Rin�'eLm�nÍl, lIeinz '�SÇhutl,

.

Interessado -", ,j�l,_oe Mat,te./JFL-

>' lJW, o Tribuna) de Contas do Es- Dalva Meio,; Arill�ldó Lim�, "Frá'(ib GADO LEGAL. ." \.,'

.tacto d� Santa Catarina:, sob a Pré" R. Colaço, PeÀ:i'O;,,'\. IÍlnkelrnailii, RECURSOS ." " ''',

sidêneia do Conselheiró Nelson de eh Ltii'z Gertl'ldo Rosa,;'.Mau:rà' 'da ... Interessados c:".' Set;lFetarJe �P!1U'G
''Abr.euj' examinou 223 proçessos. LUZ

.

fawia, Ellzàbeth ViétJia,; ,:Bl'�. . Vieira da Rosa, 'f'��at�*���o'emp(J-
Estive;am pr'esente à Sessãó, os triz Damí, lNilza: : Jaspel' < f-lof{O; nho D. 1, item ,l:4�4 .. 'f?ecretaria ela
Conselheiros Nilton José Cherem, Theobalçio 'Veiga: Piéanço, c:Arigêlj, 'Fazenda: empe�l3'tl�: J:e 2,'it,;,n;;
,Vi:�e-Presidente, Vio�!1te Joª,o Sch- Cf.! Qanio.sQ, AI'ltô.DIa�J!'. "Oliveira; ,2'418 'e 1150. D�ciê�Ó: .. O: TI'i�Ullal\
peiper, Llwpoldo Qlavo Erig, te- Marjlií} 'ç. �i1vª, SôiúiL�ª�Chí!;.·,�â,l;, "�o decidiu conheé8T; ao· ,reelltsp para
,ç!ªrc .Slov:inski· e ,I) .•�lJçli.tor Convo-. v!lqor' :àllj!�olL ftHQ.,a, Z��i:ll�;," Wª-r�: .:', dar-lhe pro'�ime:rtil;' j\1Lga·p.o l'e;;l'\.l

l, ç-wcto ·B.àul- SQPaefer,' Presentl?, tam- � J,.. Bºrgh�tti. . M��d(l'. P4�fg�tiíd!(\, '. � ª despesà.
' ...
.',

bém,
.

o ,Procura(Íot Geral da Fa- Âpi_tiiÍ ,Am9H;!\!f,iu<4, Mªf�a f!!JS.Gia::,; ;i \:. ", . �.�, ... ,�,.,
"

zel)d!l, Wilson J,.Qn�hªITl, ç!il!; :&!J:Gh,'·'L.\!MlHa WI}g,:�IfQP(lS:y" '. J3_�IANÇOS G;E�M$::':", EXEJt.
Qs e�lJeqiente& �xarriÍli!l�os fo- Jutg�J?PS ld�{}4I�. �vª,�h� �à,,;�;;",;·

.

cicio DE 19�f.\\ t,:<,,\;>�" .

>

ram os seguintes: ria", �o�rtºp: §Otl,F.lllS!rAp,p, " , ',. , PREFEnUR��. j;��.Ç�A.JS ,

EM�ENlIQfii S�MPL�S , J>íyÍll4.S, ' UfjJ , .E��3-etOJ,?s i"" . ·Ptwcm�sos :.•�����r(1)!J�' ".�
> Jp.teressªclos � Aeio\i 1:). Mar· .FIN�º�" '.:., . '�.

, ]\ ,: '; ,':'
;:' AUSÊNCIA. J;l.E, �AA���, ..

tins (3), Fôrça � Luz de Çrieiuma, '. 'lp.t�r-e$.�ªdQ� _� ';Átvª.�iL Cªffl�j- ,.:", � Interessados' :7"�tdi�i�:ij)lo :�, ; d�
,Sou;>;a Lima Ltda., Germano Stein go e outros. Alarf Zanat� é :blilrro,;, 'Làguna: O Tribub.�l<;. 'd�cidiu-. sO-.
S. A,., J,oa(luim Carl1eiro Filho, Cas- Antól1io ,G .. g,w Silv!iÍ,' .Adéli��· P' ':,orl'lstar, até a/4�ta:,"·�é�j§_ de agÔ,s"
siano Valdem'iro :Neyes, TV CQlj- _Bro�f,j,.Ílg 'e. outros; '.M�nQ�L:J!\lií;� ',,,':-,fo p. v., a expe:di�9;��':.'.�e�do· de
gadªs S.' A.,.' Çàrpa ?ublicidade A,lb�riº,. JaCoQ � l'taI1ufo, . 'j.ªpêr�n: ,': '\�ntervenção, à ,,,\t�s�ã. -';dá,' exp,osiçã0
S. 1\., Diário, Catarinense, Rádio NeWtçlI), d;� LUZ '.Ma,C\lCo,:; iUensp,

'.

::;: do interessado. "�;",> >;;;:' .. "

,

Jornal A Verdªpe, (j Município. . Import, @ E�p. I"tda.,. Dire�9r' 'do ;.
, MunicípIos de: .. pIi�P;o.,':B.!lJo Ao

;Revista lnd�strill e Comércio, Rá- Hosp'i�al: N. S: d� 'fáÜm!:\;< GetúLiO' : '; Súl, Irani, !tá, �t\r1i�'I'�{ #gúl:jÍ'Ll-
qio Dif1.lS9�a de Lágul1i1, Ltçl!\.., Deo- ,PQsS�i1i'i'Saivit,Q, I,,� ,d� 'M:�tto�; '�a e Cunha I'qr�;' ';:rn;�i��_q:.9 .:Trl-
çloro LOPtls V�eira, S;. A. M;m., InçhJ�trÜli�', 'Vill'a_res, : M�f,ª�'dà:, W:fe: j: '".: bunal decidiu ,s�t&t,i.O:$:,;��eHq�, çl�
Água e EsgõtQ, Bsperidiã9' Amin lewski :aafist�; _ 1\velino, ,�. ,Roc11� ',decisão anteriot ]iQrA�t�iri: ce�s,açlo
Helou Filho,- DJ1lva Conti Felído, e.' 01lt:r<;lSi Láurq .,Ketber, Virgípía

. _os motivo;; que,;�à,�.déter�iri.a'r,�m.
Cia. de Seguro� Bela Vista, Zelita A:, qe Mor!j;es� Çi�. Tele�?Iúc� .. O,fl; .' ordenarí.(�o o cói1SJí�)l��te' ::�!-q1J-i- ,

Femiljel;/-, Maria Z�liª �oqr,tgue8, tíl-J'in�!1se e,' oy;trQ$" ilGlio: M; "dá '. yamento.
.., .

" ... " (,'e ,.

'

Livrarja e P�I'!�ia,ria �ecºl'çÍe Úda., S.ilvg � ºt.\tro�; :,Sqc,' itMio 'Í'vbá ·:,"L�CI'rAIÇÕES' .

I, ,:.' .� ,. .
... o';

Mi'Írjo J. çlª �ilJl-t;ltrª, T�s01,lrO do JJtt:\!h . TOPQ,S ,JQL<?P,I;lqS.:', tiPM�: . �;' I�têres�àà?� ". ,::�.:>{(3��vi,tes,f, n�,:
Estªçlg, L�Yrªriª' e Rª�e!ªrül, !íe- rH;a.r,old.tL Silya" �QJJ:ij;li'lSTADQ. '

. '430/70 � pC('J -,i;;"Cd"<4)1�?i45, g;d,:]u-
@Ql'd� Ltda., Chl.lrr&scariª Rio Su- •

; PEC��'fOS .� . �cát.ário: H����,�' Mlid�d6, ·S�· i..
le1,1l"\e l.;tçla.,' �l1o(iia S. 4., Canten- Iflt�r�S�!;IdOS .::::::. SF,9'-6:70!9.162, .,� ,36/70 "'::':'. SNb.':�· Ç�$ '4.224,q·1.
pIan Ltda., João Koão Hausman, 2-7,-70/9.248,' .9:ô-70/9.174,· 29-5''701 ·.adj'l;djcatário� wiÍi3Q.tt.:��tasiriç)., "Po�
i Abral�arp e Cia. TODOS JULGA- . 9.i.3i,,: 2�.5,7Õ/�.pO: ,i29'&�7d(i:1.l32 e ' iotnbi'8 Cia . ....,:,.·��:lió.<:;.:.:.:.·: $NQ :-,..:._'
pOS· LEGAIS', Philippi e Cia., Ca-

.

,. 9:r33,.' '20,5-70IQd24; '. 2!H,,70/9.128, .çr� 5.67Q·,OO: aq:lq�f,i�tári�: Lunàr-
pe) S. /1..: DEVOLVIDÚS1--A pRI� .. :. .9.1�3,.9-ii,,7D/�,15,�, .���n�·,r�!�6L·'fÜ" )i{ :S<. A.:�A2/1.a,·�.:$N.o·_� ,� ..

, ,�:EM. , ,_" ,<t'.. '-

•. ",:' l?�$r.:JU:LQ-�Q� 'J4�QAtS.:'·. .. ' Ç.!.t$ �.�42i30 :;r ·ç.4�t�����,� .'Çi�.,'.\·

� EMPENHOS: POR ADIANTA-':, �

ADICIONAL :. ,'.. ,,". . .. : �4j70 ....,. l3�d ;:....:.Çf$'4,9fiO,9P;. ad�j4-
";i�ENiO."i *," .,., �,� <,,\ �� '; :-:Jntefe�Nt0s��� �J
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166/70 � DCC _·.Ct$.893;000"'caq!jU-
Interessados � Jo1j.o Paulo Ro- CONTRATOS'- -

,

.

dicatário: Saviatq:-S�lva Corrêà:i-
.

.

. -...,

Interessados _._ Plam.eg e: Phi- 434/'10 - DCC,,�: Cr$ .1.2i?5,20,· ad-
lippi. e Cia. JU�GADO LEGAL. jlJ.dicatário: Gev�er4, c;lQ

.
B�ªsil

Plamf9g e Inda,sa '8. A.,. S. Silveira �, A. - 479/70 -= �CG -

..... _

EÚJtrtCidªde e ébm�rCio �. A". Ele- 6r� 2.060,00, qdjildica:tá:i:io: :àeyre-
tro Médica S. A., Ccinstr_ut'"U'a seI1tação Ca�trÇl" S" . .4; -:> 459/70 -

Mama. S. A. � CODEC e Laércio pcc - Cr$ 3.220;60,' !1,djuçlieát,ário:
Dutra Mello: SOBRESTÁDOS. .: Formal Ltda. � 45Í/70 i.-� DGC -

REFORMA. POR INCAPACiDA- Cr$ 3.060,9" adjudicatário: 'F,ormal
"

DE', FíSICA· \ Ltda. -:- 452/70 _ II)CC', _ ... .': ..
1

lnteressados �' José" Wilson: Cos- Cr$ 358,00, a;djudióâtário: Repre-
til. JULGADO LEGAL. José; Rodri- ' sentações Castro Ltda . .".:.. �3/70 -

gue� da Cunha: ENCAMINHADO SNO - Cr$ 3.300,00, adjudicatárIo:
A C0�ISSAO, TÉCNICqJ-uiuDI- Construtura e Fo:rp.eceqora qe·. M'a-
CA.

.' .

teriais Ltd�, �. 7/70. '- : PGL L

CONTRATO DE LOCÀ'ÇAO PR Cr$ 1.825,00, adjudiéat�rio:' P.istri'
SERVIÇOS btlidora Pimpa Ltda: - 5/70 -

Interess�do - Helepice Bonson: PGL - C�$ 2.500:00, 'Q4judicatário:
SOBRESTADO. Plamagri Ltda. - 4f7!) � PGL :--

,AJ.,TERAÇ,Ã() . DE ÇON�IlA'IO Gr$ 1.825,00, aqjtidica;tário: "Distr,
DE LOCA('AO 'DE SERVIÇQS '. P-impa Ltda. e Peôrúá Ltda. Coie-·
Interessado - Maria, Caetano ta . de preços ns. 256170.,...::... ..... - ,

Pires: JULGADO. LEGAL.
.

Cr$ 121.571,00, adjúdieat�rio:'- {h'e-
AD1TIVO AO 'CONTRATO "

.

DE paco Indústria' :Brasileira,.,. �tda.
J!ilV[PREITAPA T-omada de preçbs _' n.! 2P2!70

\.
�

Interessado -:-, DER' - c.óus·trll-, iJcc -- Cr$ 9.090�OO. t4iJúdicatáno:
tor&' Sul "Brasileira' iie Estrad�s: José Hausmann, oomaidâ de pré,
SOBRE$TADO. .. ÇoS n. 186/70 - OO.e ''''_ . '. , . \ .' ..

. PROMESSA DE. cOMPRA E Cr$ 10.157,26, adjUdlb�tár,ios: Gui-,
V�NDA .

Jherme Ludwig, J. Âb'J.'�ham 'e Oia,'
�nteressaqo - PLAMEG. e Gia, nenrique Stefan,. -Mtlssi � Ciá .

Telefônica Catarinense S. A.:' DE- . Vva. Tuffi Amin:' TODOS. JULGA-
VOr.;YIDO A' ORIGEM. 'DOS LEGAIS. Tomada de 'preços
ArOSENTADOIÚA.

.

'ns. 1021'70 _.- Doé '.;.. Cr$' "41969,00,
rrüeressado � Lui�. Benáto. SOo adjudicatário: :àtqinoli.,�: Cia, .

BRESTADO. r.IFogaria e Far;mãCia. Catatinense
RESCISÃO DE cONTltATO DE $. A. El Dental Santa Apolônia: SO-

LOCA'CÃO ,�E SERVIP,o,S .. \ ERESTADOS.

.

.
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.

�

!;lrigues e o1)tros, Armando L. Gon-

zqga e outros, Otávio pma. e ou

tros, Ç�l,' JÚlio T., Bazadona e ou

trOs, 'rerezipha D�tra' e outros,
Sándra AlamQ e o�trós, 'Lígia Wen
dhausen e outr.QIl, Alzira 8cholz
�aísca e outros, Aécio A. Vieira e

outros, Fôlha de ragamento n. 1
-;- STH''':_ Diretoria' do . Trabalho
Ind. ,e Com., Divisão de Ensino
Primário, Gabinete do Secretá:;:io
- SSAS -, Departamento Central
de Compras, Gabinete do Sécretá'
rio - SVOP ,

�,
. ·De.partamento

Central de Compras, Gabinete de
Secretário - SEC .�" Procurado
ria Geral da Fazenda, Departamen
to Estadljal de Trânsito, Direto

ria de Obras Públicas. TODOS
JULGApOS LEGAIS.
PRESTA'CÕES DE CONTAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Delfim: chega'
àmanhã,
a· Capita'l
Em telegrama encaminhado on-:

· tem 'à tar:cte. ao . Governador 1"0

Silveira o Ministro :Delfirh Nio)to

coilfirmo� . para
.

amanhã s�a. vi�:- '

ta a "Flot'íanópoüs, . acompanhado
por. vários' assessores. 'Sua chega ,

da está' marcada para 'as 16 ho- :

ras, sendo recepcionado por a,u
.

'toridades no Aeroporto Hercílío

Ll1Z. Logo após -nanterá contato
CON). as classes produtoras do És

tilCip, sendo à noite homenageado
com um banquete pelo Govêrno: �1() "

.Estado.
' ..

.
Na sexta-feira pela manhã o Mi-

· �úitro' da Fazenda seguirá pára
:;]Qinville; , com

'

a:
.

finalidade 'ele
maugurar a nova sede da Asl'ioCia.
ça:o' Comercial e Industrial dacl_1\p.
'(;le" município,

'

onde pronuncÚín\
palésti'a à,s class�s éínpresariais da

regjão: Após ser recepCionado 'cQln I

Y'Uh1- alniç5ço pelas autoridades jo\n
vílIenses visitará a VI Famosc, re-

gl'essa�do elu' séguida para o Rio

Previdên&ia
já distribui
]nedicaméntos

A Suj:Jerintencleúeia do INPS c�e

,s':ú1ta . Ça,tarina 'iniciou nesta Ca

pital a distribuição gratúit!1 :'13
·

medicamentos aos segUl:ados. que'
comprovem a carênçia de recursos;

para ad'cruiri·los""
'

6, éo�i'denaelor 'médico. da. Au� j

tarquia, Sr. Carlos Veloso de Oli-'

veira, declarou. q1:te a· medida de

verá .se· esterider b'revemente a03

ambulatórios do interior do Esta

do, ;'que já está� apareUúidos P4
ra receber

.,

O medicamento para

cUstribui-ção" .

,ponci� .vê
O número
! .

Ia _ '

'.

ue 'pf:ISO,eS'
.A Delegacia de Costumes e. Me-,

'í-i;óres 'distribuiu dados . r�iativQs
<'it&'·�iêval1t�;nento efetuado .dUrante
'b' mês dê junhO para constatar '),

1li:'mero de pris'óés e detençô3s
cfé�1 uadas. nesta Capital. Segundo
(;"12v\"nÚtmento 53 (adultos foram

I

·

�létidós por embriaguês no mcis

passadO-, 17 pOr vadiagell}, sete :Ja·

)";1' iverigüaçães, 39 por perturba
;, f}o:'FonúI1 -áimla prêsos três adu1{

.
. (.- .

.- -,

t(;�;, por COl'l'Upçao de menores, l�

�1(1cinlo c Lll11 p(ir't�)r sido prêso em
'ÍJagr;:1l1te' u'imrido

.

maconha.
.

: Ainçlá' segu�do o levantamento

56 ': ménores foram apreendidO;;;,
scndó -17 por fuga, 14 por furto, :)

j:Wl' abandono, dois por mendicâll·

:1 I cia, nove. p01' vadiagem, um por
emb ringuês e quatro

.

por agrc3-

�;'io.. \'

Mortos na
�

,
....

Du.erra sao
lembrados
A Marinlla reverenciou ontem os

.

130U.:· mo'rtos na 2l\. Guerra Mun

,;Uàl.: Em julho. de 1944 foram se·

�)ultados 'no mar 133 homens, en

tre oficiais e .praças das tripuio'
ções do navio-auxiliar Vital de O1i.

:�eil'a e da Corveta Camaquã, o pri
.; fi iro torpedeado por submarino'
Y!iimigo' quando em patrulha a)

l larg'o' do Cabo de São José, ,Esta·

(,lo dO 'Rip, e o segundo vitima da

violência dos mares, ao iargo dI)

R���if�, 1 Pernambuco, quando em

escolta de um comboio aliado.

'"

-r
Flnrianúpolis, {luarta-feira, 22 de julho de 1970

'I,

• mais efetiva na.' vida nacional,
· Objetiva ainda, despertar a aten

ção para' qs problemas
'

de ÜÜ1

modo global'. e em conjunto solu

cíonar os problemas, a fim de que
melhor possam desempenhar fUH

!;ões· de direção e 'assessoramento.

Outra finalidade do encontro SP["i,

a de desenvolver. o hábito de tr a-

,
balho em grupo, que é considera

·

da atividade . . imprescindível ao

,planejamento; .

.

I
.

O conclave em Ploríanõpolís con

tará' com -d patro;óínio: do Gôvê:(-ríb
do Estado' ife' Sa'nta ·Ótta\·iml; Co

roando' do ,5° .Dístríto Naval; Co-

· mando da 5&; 1iegião' .Milita� e a
. '

.. .-. '1' . , . ,

· colaboração da Reitoria <;la Un:·

vetsidade �éderal de. 8a�ta :.q�ta
rina.

.Prl�uramação dolac@tj
fim do ano já elaboro'd'8

-
.

.'

O' Teatro Alvaro de Carvalho horas, @ programa do ,TAC assina-

reiniCiani sua yrogramação teatral_l� Noite �e .Arte, àpresen�ªn�o �a,
dIa 1° de a,gosto apresentando �3, .� lares .

artlstlc�S de' Flonanopoll.i',

'peça de Dias Gomes' O Santo In' dentro das festividad�s da Sema-

qúérito que permanecerá em cat- 'na do' Exército; .

,

taz até o dia 5. Nos .dias 8 e 9, às O VI Festival de Teatro Amador

10 e 16. hor\ts, o Teatro Infantil dE' de � Santa Catarina, que qontad
Maria Alzira Miguel, de pôrto Ale-' com a participação, de vários g:-u,

gre;
.

estará apresentando a .peçl;\ pos do�' iriterior- do Estado, teri

Pa,rdoqui.nha da Silva, numa pro· iní.ció' no düt' 23, de ágôsto, prolan·
moçãó-do Departamento de Cultu- gando-se até o dia 30, numa prc-

. '·fa....: c;�,. " ..... , ',... '.-� -

�',," ," mo.ção·· .anualmente rep�tida_ pelo
"�'��r� os dias 7, 8 e H; fts 2i ho- Úep�utainento de Cultura da Se-

,rás, O ator Procópio' Ferreira, te- cretaria de Educação.

terpretará (J monólogo' de Pedro . A . Vinda. do MessIas, Seu Tipo
BldCh Es,ta Noite Choveu' Prata, Inesquooi,'el e Henrique IV, peça::,

outra promoção do Departamen�o que fàzem sucesso 110 Rio e �h1

de Cultura da SEC. São Paulo'estão na agenda do De·

Aglldo. Ribeiro trará, seu' show partamento de' Cultu�a para apre-

itrã Caminha, apresentando-o no sentações nO' TAc..Henrique IV.

TAC, às 21 horas dos dias 14, IS peça de Pirandetlo,' Tepresentad:'l,
e, Úi. Nêsses dois últimos .cÚàs G pela Companhia Teatral de Zim·

e�petáculo terá sessões às 10 e io bienski .tem apresent�ção. confii'-
horàs, especialmente para crÍ<m- mada para o dia 18 de -outubn.

çà:s: Â p.romoção é do Departamen ES'jr, Bánheiro é Pequeno para, nós

to de Cultura do Estado e um prê- I?ois, d,e Zk;:Lld0, ,com a Companhia
lnio de Cr$ 50',00 ,�será conferido. a Teatral de Miltón Carneiro é o 8f;-

criança que melhor imitar o Topo " petáculb" qUe o TAC, apr�sentar)"-
Gigi�� No dia 22 de agôsto, às �1 . nos dias 9, lÓ e 11 de 'outul;rtG.'

•

> ,

",: ��, ,
..

'

'," '.:"'>"
.. '.

,-.' �,,' .", .�/'<
,.

Holdinu� fixa ,:enragô'sto
seus campos de aluaçã.o

,
' .'

� -

·

do: R�o dr�tidé do sÍli e da Pon·
.' 'J •

- •
, t(. �.

tificia: Universidade, .Ca;tólica ,dJ,-

qucle, Estado, para participar do

encontro.

O progÍ'ama, para a re\lI(1ao pr8-
vê uma entrevista coletiva à im

prensa, 'a' ser concedida por tOd0;;

os di;igentes. dOs 'estabelecimentos
fiÚados à ,'Adfesc.

'

.

"

.

" " -

"

Segundo informal). 'q. Sr .. Carlos
Passoni �úl;úor, qsse EÍi1ccint}·0 rr�ar·
'cárá; <;te tormi defipHiva, .a arran

cada, finar parll o pleno funciona·

menta da Administradora Fiflan·
· ceira -de sàúta Catarina.

"� ;t'

Por o.litro lado, informou o pre

sid,ente da Adfesc que no mOm811-

to estão sendo ultimadas as pro
�idênciifs para a instalação da en·

tidade,' que funcionará no quinto
andar do edifício da União de Ban·

cos BrasÜeir_os, à Rua 'I'tajanu
Disse ,qlle já foi solicitado ao D3-

partamento Central de Compras a

,aquisição do mobiliário e equipa
_ menta mecanizado destinado à

Holdng.
Informou ainda que estão Se!l

do preparados os pré-requisitos
funcionais do pessoal técni�o 'que .

deverá compor' o Q.l).adro. especi:;..·
Hzado da Administração Financ'':i-
l·a.

ESG 'organiza ciclo de Jornalista�
,

',.

·S f',:C: �.. homenagelªOI
'em· .u • alariDa Governador

.

'" '

O Sindicato dos Jornalistas' Pro

fissionais de Santa Catarina ófl
recerá nó dia' 28 um jantar ao Go
vernador Ivo Silveira, homena

geando-o no Dia da Imprensa Ca

tarinense "pelos relevantes' se!"i.
\;Çls prestados à' Classe". O Presi.

dente do Sindícato
'

e ela Casa (�O

Jornalista, [orn. Alír'io Bossle 1;0

licita dos', profissionais que quci
rarn associar-se à homenagem, 9:

comparecimento à séde da' entída-
.

de à rua Vidal Ramos 50, a fim ce

'prb�idé1ci"atem 'Inserição .

para o,

Jej}erido jantar. Os profissionais do
.

interior do Estado poderão .. fazer
." I

suas inscrições por telegrama .

'.'

O Programa comemorativo,' do

Dia da Imprensa'C!J,tarihense a'S-'

. r;ira1a para o dia 26, às 7 horl'.s

uma visita às obras
.

da BR·iol
trecho sul, à convite do ,16°\ -Di,.;;
tl!ito �odovüi,rio Federal.' Nó 'dh

27, às 17 ,horas, um coquetEll ,sei,ti I

, oferecido às autoridades -e cônvi� I

dados na Casa do Jornalista. DIa'

28 a .pTogramação prevê. uma visi·

. ta à. hei'ma de Jerônimo Coelha.
-,'

no Jardim 'OHveira Bello, às li]
horas. Às 16 horas, solenidadé na

Casa dos Jornalistas assinalará a

leNtrega dos títulos de
.. AlpigO' da

Imprensa' C,dal'inense ao Almiran

te He1'ick ,Caminha, Comandante
do 5°, I)istrito Naval e ao ·/Sr;..,.Aer..

.

cio Garibaldi Sànt--iago, ex-Prefej':
to de Florianópolis.

estudos
li. Delegacia da Associação dos .'

Diplomados da Escola ,superior de

Guerra - Regional de Santa Cata

rina - já iniciou os trabaihos di:'

organízacão de um ciclo de estu-,
dos sóbre Segurança e Desenvol

vimento. Os trabalhos estão 'sen

do, coordenados pelo Coronel Ivan

Dêntice Línhares, Delegada da en

tidade em Santa�Catar,ina, e o con
clave

.
realizar-se-á nos meses de

. setembro e outubro.
. 'q"clclo de .estudos sôbre Segu
rança .e 'Desenvolvimento visa :'di:
ftmctir' os conceitos preconizados
pela: Escola Superior- de Guerra

quanto 0,0:3' temas de segurança' e

d.e��nvojvimunto� além de motiva::

,as eliteE cu�turais e dirigentes. cJo
Estado' para l).ma participação

O Sr. Carlos Passoni Jdnior in

formou

nancein,.

sua faSE!

a partir

que a. AcÍministradora pj

"que deverá alcançar a

de instalação de serviços
da primeira quinzena à2

agôstQ"; programou para o prOXi

mo mês o primeiro' encontro dos

dirigentes das institUições finan'3si-'

ras subordinadas aol.Govêrno ' dI)

.J Esta'cto. Nessa remlião - pras

seguiu ;pretende-se delimita�

.... ,.com exatidão os· CaJ11POS de latuá

ção de cada entidade.

O encontro .será aberto pelo Se-'

qretáÍ',io da Fazenda, que fará UDl

,relato das finalidades da Adfe3c.
contahd) com a pa'rtictpação do'

Banco elo E:stado, Banco Regional
de Des;mvolvimento do Extremo

Sul, Companhia' Catarinense de

Gréditó, Fir,anciamento e Investi

·mento, CaixCli Econômica Estadual

.
.
e Fundo de Des�nvolvimento elo

Estado de Santa Catarina..
"

O representante da Adfesc fa-

uma, exposição sôbre. a filoso

e or:.g�l1l; da emprê,sa, explicaE'
as razões da. �;ua participaçáo

no sistema f�nanceiro estadual d2

rá
fia

do

forma integra�a, ,buscandà .a ,c�p;.,
talização 'de recursos com vista:;

à expallsão da' economia catado

nense.

Informou o Sr. Carlos Pa&soni
Júnior ([ue está sendo, cogitada a

pr.esença _

ele
. professor Telrro

Blauth, da Univer.sidade Federal
I ,I

'

Prefeitura
reedita

,

disco do hino
o Prefeito Ari Oliveira determi

nau a reedição elo' disco qUe éOll- /

tém O Rancho de Amor à 1Il1a, j�;

no elo Município de FlorianópoHõ'.
composição de Cláudi.o Al>:im Bar

bosa (Zininl1o), interpretado p210s
Titulares do Rítmo e :Neide. Ma

. -,

na.

Dentro 'de doÍs �meses
.

os novos

discos serão distribuidos lJ1illa'
Dimagà, que p,áW;ipa 'dessa ,Pró.
moçãO! da Municipalidade;

··lécnic8,:dü'
Dentei· vem·

.' examina{ IV ·

O diretor da TV O:tltura,
Darci LOfles, ulformóu', que dcn

tro de 40 dias, no maximo, devê
rá chegar a Florianóp,olis o _equi.
pamento de víd�o-.ta,pe énc01nen,

dado para a emissora. Epquanto,
'l1ào. vier o maqumano a estação

utilü:"ará equ,ipamento empres�ado
pela firma que fo.rnecerá o defini

tivo, possibilitando' a tranl3missflÜ
de programas gravados no Rio e

em Sào Paulo.
, ,

Infol�mou ainda o diretor da TV

Cultura que já foi solicitado 9.0'

Departamento Nacional de Teleao·

111llnicuções - DenteI -: que efe

tue a inspeção na emissôra, a fim

de que eia. possa entrar no ar 2m

caráter definiti�o .

,
.

- Para tanto prossegulU
8stá sendo esperado nesta C�pi
tal nêste �.im-cle .. semana o engenhei-
1'.0 Armindo Beux, que é o respon

sé\vel p21as iI�sDeções n� área S'.iL

Como estamos conscientes da aI·

ta qüalidade do nosso equipamen
to, podemos adiantar l!1u'e bre\'_';
mente a TV Cultura· estllrá op:,,

rando normalmente.' ,Já elabora-"
mos uma programação, que, temo,

a certeza, será do agrado geral de

todos os telespectadores.'
r

>" " \;

r

tese de 'c;",·,:·-
·

:
...

.',
. \:.,' "

� .
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Agriculturá" e'· o BlD,' visando "I
_..' ".:,' l .•

ampliação da' campanha, ele CÓ)1-

'trôis d.e febre aftosa em .nosso ,Ec;,
t �'o. Adantou

"

também que em

� tôdas as regíõés catarínensos
':r .áo atíngidas por essa campa-

)') :

, .

O Secretário Glauco Olínger., da
Agricultura, retornando do Rio,
aí'irrriou que. está entusías-nado
com- o que lhe, foi dado Obé' irvar

na reunião de lançamento da '::::arn

panüa de Produção e Produ ,;ida"
d:c, que será efetuado na rpgi;:,o
centro-sul do País pelo Míníctérío

e Secretarias de'Agricultura, com, " (l:, respeito da reunlao. disse, ')

o Itnancíâmento do BID. Di.ise o sr. Glauco Olínger, \que estavam

sr. Glauco Olínger que naquela presentes bS MÍriistros'.·D!=llfiin' N('-
reunião 'ficou definitivam�nte con- to e cirtíé.' :Lima,. os ,$ilnhores( 'Er- I
sagrada a tese catarínense ele ::!, parli qa:l��a�_/e. Nes:�?t Jost, Presi-

-nancíarnento e assistência técnica, dentes. .do 'Banco 'dc(: Brasil e Ban-
a ser aplicada na' campanht., de- co Centni!i ;� além dqs. Secretários
terminada como prioritáría

.
pelo , ti, Ag't·ic41b.ü;·a"de' todos os' Estados

.Presidente da"República. Anu acíou '" presipéritéS d2,S, �e�e;rações .
d('j

,/' também o Secretário .da : Ngricul- Agricuitur�, ,'o �'A p,resen<;:a" d� tôdas

tura, de Santa Gatarina que ser,í, -r,.;'f:las autoridades,; c,omprô'vâ � im-

nos próximos dias a assiJtatu 'a d? .,: \t?:ncia 'do' al)('nt,eei�ento";
j

a�-
c,<mvênio, Cetln o MiIÚstéri(/ da ',... ",alÓu o'SecreÜ r�pc �stá,d��L

.

_______________ .� ••

•

__ ,
••

-

"';0 ":'1 ',' .. '''�, .

nha,

J.U,Onl1QU também -que o L'Ilnüi

t1'O Delfiin .Neto, ao j'�stif1é·i\r. o
ianç:àrlíento' da 'campanha,' av'<nt,0u
a ne,cessidade de se dar [l,tunção
.. , .

'imeeliata; ao homem·" do crmpo,

D.;l.o.•. está ',.companhandO" o

,�(I do�>,:'4.��mü;i s�tores. Revelou
.
" ,.�l' Delfim Neto quê, de '1960 a:.;€·

.
' . ./

:'; �is, essa 'âistân'2Ía vem se'-' aC"m·
,'. "'l1do,' "havendo portanto a. ·ne

,;,'\ :,dê' de. se' ,omar uma :tn"d:-
,',

'
=

'
" I.'

. tr:.�dlata. de '"esgllardo ao, hc

.
r., 2m dO. çampo; estirnuland<;>' <1

. \.c::l··�ão: da proa ução 'e' produÚvi.-
.�

.

d� ,ágrope':uária' através
\

de

"j 'lmçiatÍlento e [\ssistência téctü
. :1

afirmand.o que não se' POdé d�r

continuidade a um desenvolv.m·'m-'
to sBtorial, ·mas sim a um ce'sen-

.volviment�
-

harmônic,o.' .�Ollj')rme

a§' palavl'a� do Ministro, istc ni'i.,)

vem- ocorrendo( pois.a agror: Bau1- ca.'·

,lo Banco ,do' Brasil.
.

O Ministi'(') Cirne Lima por 'sua

vez, segundo .

as informações , di)

Secretário Glauco, Olinger, afiro

_
mou que seria dada prioridade às

culturas de produtos exportáve:s,
éomo trigó, milho, aigo�üo, f Uão,
amendoim e soja. Na �esma i8U
niAo o sr. Nestor Jost -presto:l flS,

clarecimentos sôbre as linhas de,

crédito aplicáveis à carnpánh:l' rw-

'.

AfirmQ1i .'ainda o sr. GlÇlUCO Ol�r.

'gel' que volto.a dessa; reunião "en

tusiasmado' 'e' certo de que agora,
-

,mais do' qú� nunca,' b setor agrn'k,
pe��t"irio v�{.se·r �Ivo. de áteheér83

,e estímulo� q\l8 ;acilitarãó' o 58'.1

.' desenv()lvirnento e irão \valor�zar o

homem do'. campo'"
. ,

.1. I

O Ministro da Agricultura apt,�·
sentou um levantamento, SCf!lndo
o quál é possivel prever que pro

duto:;; como algodão, �o:iEli,' �'eijã J

prêto, mj_]]�'i e soja contam qO'm

mercado tranquilo e boa rentab:

lidqele futura.

Soja - O preço atuql n'o m8f

carjo interm,cional é de U7",: 103

por !onelada, .sendo' as e::: ,órt�,

ções p,ara 70 éfitimativas (c,,'. 2:;:1

mil toneladas. A frustração c e- 88,

fras (1-2 oleaginosas em vári;J: pai

�j�i���.,õ' fato' d� prO�tl!>ih�ô� _: 1. �'f,\".
,1''': Se...tle en'tressafra de

.

outr:o� I! �Ji}O;(

tàcl�l:es, coloca .� p��'d�tb �'l.' 0')-

5c, ano pa&sado dia' boa perspe',
Uva de meJ:eado para êste ·anO. I)

Govê'rnq estl.mulnrá fottemente' a

p"odllção de feijão, garantindo prfl
))" inilno. "ao prod1_ltor.,
,1g'odão � A br,1,Íxa .,rias .safras d8

I, .
"

.. 't I, G' .,' 1

Jns " países ., p.rbdutQres gerQu.
.� "I: '" '(" " �tt ".' ..

',
.

'! expe<:;;tàtiva' d.e ,alta no mn.r-

c'- '10 '. intetnacional' .

do
.

produt,),

. ��1�i��::;���J��i;
'c>;.

; .,:, r iflm'ô""">éF: iJ:eeo!' miti:H,riO ',':ac'
: ��J.; \,);).;1 I 't;�' <�� .

"

..
1' � ,'r�".'·":... I'.;�r:!·4·,I,··��\· ��;". ,I,!., 'I'

"; ,'ti. ).t.o�) 'e1i!» :��v}3Hjl.Q'>iaumerito r_�,1

"5 c>," d""��bitú,,"i�q,:b'�� '��i1\'e:Iil'ig!in
t' ,:' outras eleGi'inoE'as' ·Ra iridús

'.' dé Óleos v?getais.
""lho - As (',;�portações bra.,i

Li:?s de; ipiJhó êst�, ano' s1ib esti'
madas ,em 1 300 mil" toneladas,

'

r.')

p�:s;ço. af��l ,(lê' US$ 52" por tOl1�IH ..
,

.

'; lB,:' O� p '.,
_, to ebntinuará ,.

'�·1(.Ih·-se .. pI'8V3rLdo-se um acré,:�

:0 ::le 29%, e·•.·.1 relaçào -à

ma 8itu�ção.
,Estima-se em mais 36% ,� taxn,

de aumento da produção (:- soh

'.;311).
J

70, comparando-se; co�rt .,;' "'a

frã pe .69. O .comportam�n) dCl

ro,'ieréà:�i'6 iute'rno será !<sàtis�' "61"0,
, >'. ;"'.

.

I -'fo _'
"

""i'

{GO'!11 preços. remunerador,' '_'L'

gunclo o Sr" Cirne Lima..

Feijão - A queda né> 9f(��' a cJ:J '

produto E!l11 vista da fraci:'" sa:fn 69.

(relo 81111: ;1, ainda dons
.

, 't \1
., _, " :'--") t" " r,' .�;r

.. " .. _.11 q�..
a[�.I.t. o ....G a oaa,_h.L

A f[\n:JUia do inesque
',ernacla (;om o' seu prEm .

nanifestu';ões de pesar r,o ebidas e cc>� ....rida para a \�.;;Si:l de Sé\tim(

- )ia que em inâ;enção de SH8. alma será celebtáela às 9 horas de h('j�

II. í�_����� �_antü �ntô���__ �
. �____;,===-;�,,:__.

_. , :'__ '�_J
:- � 1l!!IiRImá..:.Z ,
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A Direção e os funde lários de. O ESTAlYO' agradecem as mani

festações de, pesar enviad),8 pela de:irpar0ciin�nto cio 'RepÓi'ter Ho·
. '.:[01[0 Ed,uardo Sullivan e �l)nvidaÍ;ri p,n a a lVQssa de 7? ttia a set ce

, ebrada às 9 horas de hoj", na Igteja -:::e santo' Atitônio. "

,
"

,A C8:"la elo Jornalist8 E:. Sindicato dos ,Jow\tlii;tils Pro':ic:sinfln"is cl

Santa Catarina aimla con'3t.��!�adoS com o falecimento do companheiru
Rodolfo E�duardo Sullivan �onvidaÍn para a Miss.a de 7° dia a ser Cc

lebrada às\ 9'1101'as de, hoje, ria ,Igreja de Santo AntOnio.

, , ,
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