
9 T�1f'S
Sínte&"e do Boletim Geomet�orologico de

"

Seixas Netto
,: j.

válido ate as 23h18m do dia 23 de julho de 1970 .

� 'F;FWNTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERICA
" MEDIA: 1012,2 milibares; :I'EMPERATURA M:}�DlA: 18,30
Céntigrados; UMIDADE' RELA.'I,'�VA MEDLA: 80,4%; Cu

niulus L: stratus - Tempo médio: Estável.

Esta previsto Pll,l'a"�, pró
ximo mês d'e' a!:ôsto o �Í1ício

, "

da colocação dos tubos Ih

nova a,dutor:i .de Bhlmenau

q�é 'f(lrá a ,cf1'culação da entre as quaís:�estáo, o" nôvo harl. ,

,��� t,r���,a,�.� }?ê,l� �st�ç.�o d3
, g�: ,�,a irova' pistli 'de 'r.ofaill�Pt:Q cl�

rua:' BlIhia,- "entl'é"Jos' v:M.·io<;; ''<, ".,,!. ",�",�..." ....",_"",i·�,.•""jO' t.' ,- 'dÁ' ,t' "d'
" ," ,,' ,diVlO,e;:;VlJ. 'paVJ.>lllen aç.cto ua., es ra ,a

re,�,el'vat,óribs da ci!'1ade, Pára.' '.l� 'àcesso elO ae�'opu'·;'to' �o' Dei;,cl,'
tanto falta some"te á a.ssi. 'éán1,entà; ,o' rancl10 PUI'fl sargaptu:)
natura do contrato com' a

!'\ ljraças' B ° éüoJalllel�to, de subô!l'
fl�ma,' ,v�nccdorll �la, conc'}l' clÍ:IlS, sargel'ltos e praças,.,
r'ência �púl:Jlica. A' inform�dio ;,

'

, ,

,I
'

é de, fonte ofichtl do' SA�E

SINl(.SE
,

MONDAi

,Prefeitura, Comércio e In

dGstria de Mondai, serão os'

patrocínadores 'da Campa
rilia 'de Saúde, a ,Fealizar·s:�
no município, com iniciativa

,d'O Conselho de Desenvolvi,

mento local. A referida cam

panha, segundo .ínrormes pró. "

p'dentes' daquela' cidade do

Extremo 'Oeste, terá como

, pbjet,ivo, ,despertar a popu

lação rural para um efetivo

�o�tróle da verminose huma-

na. -.
\--�--,-----------

"

IBIRAMA

Brevemente 'clever,á '-çskr
c,ompl?tamente eoncluida.

.

a

• p'Qnte em: construção na lo
r'

'

cà.Jidade de Subida, .dentro
,", r

\
..

fI!) nôvo' traçado da SC·2G.."
,

�encio�aja_ IPónt.e' cr,1:l7:ànd,o :

o Rio ltájaí.Açú, evitad, um
'e�órme' 'trai�to', l:Íe� como

�a antiga 'e p�rigosa ,p�l)t-e
,�ittiÍJdâ: :rouco aJé�, da".'ãtuo,l
,;Ppllte , e"!, construcão, ,P;!�·:t
r�mpJ;oiffientação tIa obra,fa:l

iam _ apenas os aterros 'pa'l'
�ya� cabeceiras,'

> "
Prosseguem em ritmo' de

trabalho bastante, ace1el'ád'Ç)
a pavlmentacão a�fáltica' :1:1 ,

BR-470, trecho Rio do fil11
" I
_, 13R-1l6: Até março de 19'11

aquela rodovia deverá' estar
completamente asraltada,

-

\

'BLUMENAU:

d,: Blumenau:

I ,

Continuam no município

Q.e Inâaial, õs obras do Çep
,

t;ro Administrativo ,dt�qu'2b,
cidadé. Conforme inforril�"

, , ."
<

ções do Prefeito ,Wetne:-
, , i

P,a6it... a constnição tem ai)

da,�e!1t.o e111 ritlI�o aç�leraâ:)
e.. é, uma' das priÍ1'cípâis', me

}�s ,do, seu' plano de, govêrn,)
,

' '_'_ __:__
-l--�_--::-

,!, NAVEGÁNTES

c�n:vida:lÚls especialmen [e

,pe�ó J�[{talhã,� ,tia "Serltinela
do :Vale", qlle f·êaliza, os !ra

oJllhos ,em Naveg'antes
.

�la
üper'açâo ACISO '10, a Banl�a

do C légio NOl'lmtl Perlro H

de Blumenall re.tlizou Í1aqt�"
la cidade lH'aiau<\ uma a,pre·

senta\.úu, animaiulo os t.t a·

balhos dos 't;uLíad�s, áo mc",

mo tempo dando éS�iJetámJln
p�,ra a população. A Banda,

qúe teni o nome de ·'Prof.

Joa,quiní Floriani", ,lanlbén1
es.tep na abertura da Vi

FAMo.SC em JoillvilIe, reali·

l:Jludo suas evolw,;õC1S ao üt,

mo de seus instrumentos dt,
" I ' I

,Ó1H'0 c percussão

l!;,\lPltl';-"" ! :Ul'l'f)I,,\
O ESTADO LTDA.

"dministra('ão,_ Reda(!ã� e

HieillltS,: Rua ConseHleir"
l'l'''fra. 1(;0 - r:ailm Pllo;hll
l:\!l - Fone> :�W!'� - Flnl'ianó

'

,polis -, �,Htta Ca.tarina. I

PIR�TOR: .llIsé Matusalém

r:on�eJlj I �UT>ERI1'l'''rBN,
')F.NTE: ' Mal'cílio vMl'rlej.ro"
""ilno / Enl1'OI't: L,ui7- Hpn·

rique Tancredo' I GEREN,
PE: Osmar -,\.,ji'nin S('hlind

,'�;f',in, ! ST!B·QERf,N'l'E: Oh';
'�I) Marht I ·lu�n.\TonES:
Sér!:'io Cost�'l Ramos: Antôn;n
J{(lwalski Sobrinho. Sél'gi-
(,opes, Rtlul r.ahhls Filho I'

\>1'01''' �;lUlo M:lP,}111do - RI<;.

PORTER: Wils10n LihÓl':o
rle l\'Iedl'il'os - REPRE,sE1\i,

(r.t\NTE�: Rio fi" Tal1f'iro,
"R -' 1\, S l,ll1'a f,trli\. -

Avenida Beira-Ma,r 451 - lI')
!\n"lar. São P:11110 - A. S. J�;)
ia Ltda - Rua Vitória, 467
- Pôi:to Ale2'1'e - Prollal
Propagamla Re'presenhwões
,. 'ria _ l!,H' r;n'·(H'f�' ,7�r'p,·

enaux e$tá tranqUilo' quanto a impugna,çao
•

•

oi _
'r __ _'

Falande) O:n�m a O ESTADO o Sr. Carlos'Cid Re na�x, ,candidato homologado pelo Di'retório Begi'cnal 'da

Arena ao C�[go de Vice-Governador do Estado, declarou II ue está
IIa.bsolut�Ínenie íranquile" e':cien.�e de que as 'een

tra-razães a serem oferecidas ao pedido de impifgnação d e sua candidatura, onlem impefrada ao I,Tti�unaí :çegiollal
EleUon\J, pelo �rocu�ador 'Regional! ijsiegurarão a sua el egibilidade, "pois as alegações dil,Procu'râdoria feriam va-

Iidade apenas no caso de' eleições díreías".
-

" ":
" .o Sr" Carlos.Cid Renaux já havia consultado espe cialistas na' matéria; resguardando�se 'conh:a qualquer pra

blema que _suàs iunçõ�s na' Fiesc pu'de-s�em<, ocasionar à sua candid-atur'a, 'morm-enie depõ'1�: qu, . ,�'uas figuras de i\l�
.'

_.,. \' J(

,Ia prpjeção IpoÍítica na Arena fizera·m. censulías junto ao S TE, em Brasílía, colhendo subsídiós 'para a 'sustentação' rb

um péaido"de ,impugÍlaç�o.
I

,-

"
-,

'
'

'

,

O Sr�' Car.lo� Cid Renaux está fr-a,nquilo e citou com o o exemp:o d'h PI9Pul-a�ó
.

Jessé Pi'qhr Freire, Ulula!' 'ue
, ( I" �",

"

t ,
\J� , .� \ l� �

�

P1à�dalo �lelivo, ape��r �,e 'P��sJd�n, ..,e:lI(. "ÇD�iede,ràção N acionar do Contérciq.:'
_

'

.

"

" O', Proc�rador Regional El�iloral,' 'Sr. Vo�nei COlaç o de OUve,ira ingressou às ulli�a,s horas .da larde�' de �n;
/Iem c'o� 'o Iped-ido de impugnação jun!o ae l]it: e G Direíu rio da Arena receberã hoje o edital de 'cH�ção, disp,ondo ,�e

, .
'

. \
, �.

-

,',

'5 dias�' após ii public�ç�o"do edttaJ; pata apresentar ,conlr a-raaães. '

'.

.,,' .: ') ,�.' .� ,,';-' ,�'�".,! ,', .-

". � .!_. ,f,' .:� - �
� 1 �;.

-

�
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"

,

\ Brig,adeiro
inspeciona '

R'ase" Aérea'
'

!. /' " ,
"""

'Palomaris 'tem Rademak'er
• 1 < '" I

�

partiCipação", ,vai visitar
�e ]JfJpulares a,-YI FIMOS.C'

..: ' "
'"

"

,Está -prevísta' para às 91�30 ,:1..,
hóje' -a chegada a Fllo'rianÓ'polis' elo

B_I;g:'ii(/eiro -l��l G0l1I8;,;' da �llvC\, !.lu

'�ori1�nclo, Costéü o da AeronÍ:iul i(:c", ,

-A, vislt�;t�m 'por"obJetÍvo á.' insp3'
'

'ção ,oe: diversas ol:Íl as eru' execu�tl:) ",
.

"
" ,.... \

'��. ""f--��" �

',1 ',Ql'em quiser assistir .e "al..�

i pàrfícípar " -: das ,filmagens ,,1'3

ui'na das j:lhn�ipais c2Da� el'o filme

- 'rália Pa-IoQlár,es, dirigido: por�A;l' ,

"d\_é F�ri� e' Jo�é C,elso' Mçu·tinc'!;
,

Corrêa, ,colTI,'elenco do Gl'U]10' O('il

'çimi" d�, São ,P�ülo, 'te;rá �' sua ',di,,·

",p�siG�o: c6�(Úição, ,gra:i,lli�a' oferw'l
"

d�, pélo ri�atUl:' e peta lJnlversidarlp

, Ped,oraI' de" Santa CataxÍu3. Vár,in·:

')nibu�' .,�@ni�zirã& ';_�k ;in't-é1'es§açlm ,

• �-!: ..

�

.' ,�� l' '�:; ... "
... ,1 -, .. -F;.,t - ,

_. I t_
••

-
í �. \ ...

Uk_ OS:, luc;als ele fIlmagem onue "

:'6;U11Je u� ,1!�,��U!a!�:; 1'1'Ul���t;C,"
�'":lGH��.ul;!aJ:iJa:s ,

�sLara' eül_lJ>oül.1J'
_

'

�
• J

",.;t' �a. 1
' '

,.

ua ...(.Lul LJ11.lGLlÁu.b ue t.:dllu,�; ...ÁlIt:í'lL

o 'Vlce-pi'2�idente da República
Almirante- Augusto' Grunewalel R,'

.

0emacker, confil:moll a' sua pr,:

cry.::a em Joinvllle, no próximo dia,

31; a fü'n de visitar a VI I Fal11D�t'

A ínf0r.�1ação ,é do Servlço de Irr;

prensa da Prefeitura: daqu\,!la ('i,
r, elade, aérescentando que recebPL'

,Comunicado por telex; confirma!;

r,\O, ,'oficialme.l1-tej' a ch:'gàda do' Vi·

I, çe'P�resident;e: , "

'

'�,
� POl� out r o la:iC?" até á', nOl,te cl�

têrça,fefra ,mais de 'lO. mil' pesso'�,;
visitaram a VJO Féu::t de AmosÚ;a�
mll11erO que está s'uperando tôd'f].'Ó
as Expectauvas, A-creclltam os sel'.;

,(J, �:tLl;Óad(ires que mais, ele 150 m;l

rcssoas comparece: ão a Fel :'a, aLL!

o �eu último dla, O' n:aior n(:mel',)

lI.) lilSl1lante:3 lO! regbl,rado no dl.

1l�ll1go.

, .'

, ,

Q BtJgl1:J.eil o Nel Gomos da L�1�'

vá : ljio,�e�le ue Bui Lo Alegre;' QllO.,;,
bhlJÜJell1 l1lblJeL:10Í!ou ' as UlHCl;,ü.ld"
da Aer�l�aULH.:a "e�laUa::;, 110 h':!)

bul.

Fundesc
financia' 4

A

em'presas

�O Conselho Ad�Ylll1isLn,tlvo cJ'J

Fút,cJe',·c cm' reuniào. 1 Jilllzmla I
.:'t

I [l)"A' d,� ont�m �lpl ovou mais qUD,.

tn> projet.os de Jimmc!Umonto pCi.

: 8. ,novas indústrias catarinensl:'�;,

'lue atingem a cifra de Cr$ '"

18:184,000,00, As emprêsas bem',

ficil'idas serão a CeráLTllCa Cricl\)·

ma S,A., PllÍbticos Blurnenau S,A

,Con:pannia P{oneíra de Imarui S.A
".

,; .E:qllipesr:a do Sul --;- EqUlpameJ,
Los cl8 Pesca S,1\, (ItaJ;;\Í), As ai.'

\lI é'c,e" a S8rem desEnvolvldas ,)"

12S inelústnas atll1:�iri!o o setn

têxtIl - conicais e espulas, azu-'

L:Jo", rêcles c Uplp:1l11C·,tOS 'l'

pesc8 e (sacana de algodão pare.

8mbala);8ns, O 111 'fOStl:nellto ;.;101;)<':1
cle� tGS socicdajes atingirá a impéJl'·
f!incia de Cr$ 26855,674.60

TC susta

Bibliotéca' P 'b '

u llca -- C. Postu,204
'i f, ..XIP'u rP�
LJ1(QJ�©1?(Q), '

\, .,

lY'Cl1i,O .pura en\-lUr tetegrél�tla a-;-�

,
..-:Çl�!I� :.-\1 Carupus ele _:\; ar;ão apj�� J

;lindo a Iniciatlva, (última Página I

Classes ,empresariaiS
reúne'in�se com Delfi

\ .

.; .
"

A', classes empresarIais' catari·
nC'n� : s I.er�lo um encontro hoje iJ,;,

� 'i 11,)' <>s com n �,1il1lsttn Delfl '1

N't:h, q\i('! cl1egar:í àS,16 h01'i1s ne:·

Ia CapItal, vll:do de Brasilia nu,',) ,

jato dn F{Jr,�a Aé,ea Brasileira. IJ

i\ í:1'; c tl o e'a F,',zencla vid aCOIn:).1-

nh\lclo de varias assessórIOS e à noi,

te :-C:'a :'cc:pclOnado' rom um 1?n'J'
quete pelo governador '[vo SilVe'"

,:<] 'no Pahcio 6a' Agronômica. N\
Ocasião o Governador Jhc cnt r,� .

gani um documento elaborado jlc'

tos técniros ela Secret<lrifl da F'I

Z;' n:' a, mostranelo ps índices (} J

Ill1tnlcljJi/), lnauglJ l'(l::ã a.. nova seri"�

,1 /\,ssOCia(:30 Comercial é Ind 1><

, ,'" i 011,le cm 'seg Lllela prof2nd
):,If�tra, Após almóco ofereci\l.')

'l)c1a" l'\T'lorirlaele" locais viSltarit ,1,

!"il:ll1"osr' C e'11 seguida rlelxaréi 8q1,

'1;1 Ca tfnina, vis ianelo para Sft')

'::C' sill:cnto alcari::acl0êi pr)!,
, " ;n;\ 'lOS últimos '1l10S.

Sal'l�fl
'.,

l\n;�I':J( ele :p"nhfi () SI, Dl'lf'l1'n

':;r'l'1 t"'11"'l'; 11m avi;5o com c!Pfi'l

!lO a' ,JomvillA flr.nmpanlF\dG (ln

de 41 balanços Bvaí 'joga' eln Joinville
>

(Págiml :I) (Página 6)
.

•

"
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Su�eJ�
ÜIRa;nlz i suas
ârvidd��S
",':<." ,f ,

.' , '
'. c '

I';':.H:!i uma movimentação . compla'
;t:â(llente 'de�usaC(a na SUP!:;;J_Jl:',
coíri el dinarnizacjo . dos Lli;d'SO�
$�J�:es Llhquda -autal'q�ia,' 'ivrec1:: "'

q�s_c importantes estão seriao torna

o.aS�'·il1Lernamente, no sentido d'L�

�·á.?l.i;i.b�Lnzar os jrabaínos, esr:ieéial,
I1_l�rit� no que se refere à líberaçã»
0:0";' ,'rC:';Lll�( IS lJt1r1L·. OS, Pl"UJ�! J •

':11�:·9,;ad9S. ,�j
tom-ui,

€ensu-ra. Livre
-''''I '-

l'

:i1:1Z \
:1:7' �,19.45 :_" 21h45m.
��lhe"to Srp'di - Fio:la Lewis
�O: GENTEEMAN
·Géi·iSU�·â 18 ànos
:"
;:; � _'

s" :-,:.-:�'

:CQRAL"""." " .

:q;�' 20,-:- 22h :,
.

,

.Lwrfard WhitÍll!1. - Olivia Hussey .

:RIJMElJ E'JUÜÉTA
.

'{::erisurá 14 anos'
:�:��'�":

-

1ÚlXY
f'· ...... ·•·

" .'\
....:�! �'''_

�
"

"

.J4 L 20h

P�·o�!"am8 Dun]'o
'Sirnoilr Sirtnor.et -

V ,�< Mon�t:1 li
CRT�1E NO CARRO
f)'(lR,MTTÓRIO

JU(J;V 'kfíIXUII�IQ - Ester Andersop
AS TOCAVEIS

'

c�hsura 18 allos
'. I

_.

,

"�.'t,

CtO:R1A

17 20h

C�11SlFa J 8 anos

,

15 - 19-30 - 21h30m,
n, MEU PI� DE I ' !

,�'

LARANT A.. LIMA.
C:e:!sur.a Livre

,
.

RAJA

20;h
C::hück COlinors
') COVARDE

, Censu ra 18 anos

I

S:tO LUlZ'�
20 h
NO AS�OMBROSO MUNDO
DA LUA·

'

Cet\sti ,:a Livre

I' TELEVISÃO
TY;:_ ,COLIGADAS CANAL 3

1 fjihOO __:_ C'ube da' CrÚmca
1 iJh3(J..11 - Ci,ne Desenho�
16�4:'im - As Ave'lturas' de
'Ri:1 ',Til1 Ti,'l - Filme

.

I 7111',5m '----T Os Três, Patetas �.
Filme

.

,

t1h30m Mulheres em· Van-

!.'llc:i'vda
1 fd1JO:m Santa Catarimi, 2 Mi�
lllltO$
1 ��35m Jeannie é Um Gênio
-,,'Fi'l'ne
191;O";.'ni

.

T"lp TiWlléll HedllO
191135m - Ei�malião 70' __: No
",<F'
20h'QSm -'-: Santa ,Catarina 2. Mi
lllfff1'�
2oh,ir.:"'1 � MI'. Show Tono Gi!:Tio
_;,' :Musica1,
2!!Jfl"Om _:_, Santa Catarlna 2 Mi-'
rpt11�
;:>'111'1 c;"'_ IrmãDs Coraoem
Nn:vpla
? 1,i.;:I'!,�m - Rf'NFtf'r h1rC'ia
21h00 - Verftõ Verme1ho - No-

,��� �l ,

221130
, :"1',:0'
f- ....Q

Santa Cataritla 2 Minu-
, "

(

22h;35m - Grand;: Cinema

.r

�/Wi%il2'PiSlF!ift"ii1?'j5fE5r-_�;;;-.M����5'5PF'FET5i'i7iã'97;"-�-'�""iii._----_iíiiiiiiii�iíiiiiiji;.t-----l��
I,
i

•

, .:

Clube Doze - nara tratai'

de assuntos relacionados ao' Baí-
11:' Branco, J:?sta elas' debutanrer
oficiais de Santa' Catari+a, P t3'11-

bém i-iausuracãó 'ela sede eh eh'
hn Doze d- A(TA�to, o nr('sid:;'1t�
Mareio Luiz. Col'aco. ]r)\To' mais,
às /20 horas. em seu p.ahi'1otf', r'l
sede do clube, recebe a diretoria
e convidados.

I ,

.:..;.....: x x x

I
.

r

.Os nossos cumnrijn-nr-s 80

lidfr da ARENA,. Dp�ut"1c1o 71-

nv Gonzaga, pelo seu a�üversárÍo,
hoje .

·x x x

Rio, 'com coquetel 11111it'1 e1r'

,,�mle, 8')tC'ontl"l11-, no si"11nátir'O
Vivar<í ,c!E'ü:se ,ã' 'recl'nção do ca

S2mrllto dr;: Tereza OI iveira e {<\r-
I �

i manelo Pitigliani.

:-: x x x :-:

'. '

Já "81'1 de vn1,t8 d� S11<I. viq·
l'''m �V) pio. o enl!f'l1hl:'iro Colom
ho S::!1 les' '" ('rl"""'lta->f" que' va ii
viqitar a FA'MOSC Miss . Brasil
1970 * A !"!oratada,d� ciel�(k" jú
('"monta, a· i1l8ucruraqão da'.Mini-

f
'
r'anri. alr na G_aleri� do' Edifí:::irI

"" -SOl'(1Va. :aue será no Dróximo m':ls

I
. ":' Tamb6�i

'. _comenta--se .. aue e�tá

II p8ra. ser inaugurada, e com,muito
rellUlnte .. Se'1:rala. �asa I!ra.'1de '"

1
.

O Dr. Antonio .Carlos da Nova e

I' o Senador Alcides Feri'pirá. 0'1-

tem, ianta,;am no' B\'aseiro * Da
ria Irêne .N�llmann. com sáia 111a

xi e botÇls "de ve'rniz� no Centro

CC,lmercia1. chal1la,;a a atcnr'''ii/ de:

qu�m por lá cirnibva, Aliás, o
.

" con_fUnto' e111 verde e preto, -estava
de ·muito bOI11-gôstO. ,-

.

,/

;-=-:" x' x x

Rep�esentações:

�,
�a
-

([U)

.,

-'

--------------------------1-------------------

';
1':-

.'
r J \1,

pátic-s no acolhedor 'B:'lÍ' do Os-'::
cal' Pnlace Hotel, discutia sôbre- : }
jomalismo, o curso que pretend":::
fazer no Rio. '. s ? l

O Escritório de Representa
ções ele Silva Junior, que comeu

t�1l1l0S ontem, está 'sendo instala
do no 11°' andar do 'Edifício

.

APLUB.

:-: x xx .-.

:-:-: x x x:__::"

O Secretário do PLÀM'E;G,,'·�
, Dr. ,CleOlll"S Bastes. foi. visto jan- :J !
tàndo no Querência Palace pn" .1
um grupo ele ernnreiteiros cario-"
cas,'

, .

'I

Colação �de' Grau: _

Amanhã, na Universidade.Fe
deral de Brasília, acontecerão' as

festividades de' Colação de Grau
dos Bacharéis ern Direito »Ó, Entre
os novos Doutorando., está a ,bar:
Dita Eliiabeth Mera Dias Med�i;: ',-

,

r,ós, filha do casal catflril1en�e Dr:
Orlando Medeiros.

I

- x X x :-.:
. ..

", ,�'O' "

.
" ," '.

.

: .,. ;'1
Fon]()s infonjiaclOl) OlW' ��- '.)

nho"'ls ,d", nossa sodiqad,é" 'eMiío'�,
ad'1úi'ldo �t: nova coJecão"lançà- \: J
ela !,-"kt' T�v('st' Ltclfl" qtú..l rf..te'üf'-�'::'
.mente· inau?urou snu ,nlDd;r�� I:"�_ (' 'j

.

.- Marcada para Q próximo "sã- "tritó--iCl no, l° al1c1ar d,ci� EiWício i;
,

bac}o, 11':1 ,sede �rrlneá,l'ja, dR;. Qhh]'1er ,IIaquejirie.·', ,',,,'�;,_,,:} ;
_Doze _de AgôstÓ; n'fB,is/ur«a'.'!h�ti�: \ ',' ' .. :- ';.:'

. ;'1 .' ,

mentada reuniã'o dançant� de gen,-
.

,',., 'x xx:=:' :;: �:," " f,' j
te jovem, A'l<ldin Billlcl, um, ,aphiti,.. '.' ,")

qid�) con_iul1t_? da ca�it,al/paLllista; 'ExposiSªo: \. ,,'\ >,; ij::
sera a atraçao ela nOlt�:' Com espftaçtilar' s�lce.ss'o�. 'ter-!� •

. • 'minou l"]t�.m, 'a, 'éxpo,siçilp A-o tf'-t :;
,,�G·/.x x x -. ,I�<;, d�,g,�}ei:i:9:de 'Arte:Aildré. deh:

.�ão' 'Pa_úlá: ila\.. lq,ia: Hoe�ck�.; ,0'1- ':'1 :'
ele estão ,os 'Cobiçados ooalas: Hé� ,

lia e L,uiz. resno:nsáv"is ,p�la ex-, t
.

posição;-/àilic1a en.coT)tni,rri;se '

,P'l1
,i

nAoss� cidade, hospedes<�Í� Q1Ie- 1 !
.renCla rpalàce :Hútel. '/}:)

: r I
"

..'

:'-'" f I

"-:'-: � x x':�:< ',' g ,I
. , .' . , .. ; ',.' '., 'f

. - Num gruno muito"fêxauo [11- .',
, , \ - -

.' ."r.' ..
"

• .{
�U�'T!}_, ,esnobanc1J;>' a1(Tuém'.��":' 'di<::<;o: .1 I

Vou'pâsar ? '�e-rãQ r.�m ,C��ol:p�,i�':r
�as� antes lre1. ao R19 ��!a, �,dnllJ' li:Ilf UI� m�ravllhoso gua�,da!-rç)Upa'
ele prma.

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

J
:-: x x ;' ," '.' . 1:

> .,�., ·t
'0 pENSAMENTO PO J)iA: �t;

':Uill lrista,nte de, felic;(éí:à9c,' vale i,r ':
m�l1s que 'mI! an'os de / teJeb'rida-- T

"

de", "1 ':. : 1.
:-: x x' x .'

.

,:" .� �
.

:' Ir '

... :

,'.,,;

'�'·iL:. ,

t

x x x :-:.

o Dr., ,Dib.·' Cherem,' U1l1. dns

calnd�datos a elep1.1tado 'Federal,
por Santa Catarilia, ccom' um gru
po ele Ç1rr[i�fos, pa-Iesfl�ava,.· sell8-
mente, no American' Bar elo Qü;e:,
rência P?làce:., ,; .;

.

,
--

,
- � .

.�

; ,

A Indústria Têxtil Ba,ngú,
que sà'myllte p.reo"c4pa�a-,se com. ".
tecidos, paira as ,mais ele,gantes'
mulheres' do BraSil lànca· sua cole-
cão "Bangú Deêoracões", 'nas mais

"

j
- ,>',

variada� e atraeriles paelronagens
e qual idades em teci�léis.

.

....,

x -x x ::---:

,.,
- \ I.

Beleza Densa em Jornalismo:
A li'1c1a- Cristina ela

.

Siivei,:a
Assi�, com um grlJ�1C) moito Sil�-

)

"

. V�MOS PENSAR NO CE�TENÁRIO. ' '8,9 e12 DE AGÔSTO. D� '19jb
, ._\

.
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. , PROMOÇAO: CLUBE 12 DE AGÔStO
0, ESTADO, RÁDIO 'GUARUJÁ . TV'CULTURA

. ;'

-"

PARTICIPACÃO: A, S. PROP!�GUE

'.,'

�ECI{ER

j:-=-
h_'

. �__h'_
'

..

'-"��::- L[_-- :-:-n

Música, Popular· ,,!
Augusto Buechler

L_i_"""!�._'""'1'-�--........_--------�-------iiii'ijiii:,iiii·.��iíill'
� ·\·l,"'io·'·�·Vfi·f�. rTn�J)p' n,'\s FL{)�ES,

�te é o título da música que' Cláudia'Aivim Ba;b�Iij'�', o 'Zini�llO, t�ou�;;
elo Fac i.«' Janul.'t) uspecialmenL para ser lanca.ia na Feira de', mostras clúe
ont ee realiza na cidade de Joínvílle. A música está agradamlc: não só aos

joinvilenses. m9) .também aos floríanopolitanos, que tê:ll ouvido ,a,música
at.ra,V:p,� da Rádio Diárto da Manhã e que, por outro Iado, têm o seu hínq

oi,aricho di" amor à ilha.) assinado pelo mesmo córnpositor. < '"
A exernnlo do Hino de Florianópolis, Zinínho soube, ao ",ccll:np6r o' de

Joinville, reunir tôdas as coisas que embelezam e dignírícam-a vida daquêie
, '., .' I �'I.: ' ��,,'

.' :., .(l /I�" t'.·� .... 1

'1:'. ".!" .

" ..

�

'1' 'k'"'.,.1 .',)" u 0.'[>, .• -:... un ",ldu, d: urna maneira )3,;,

[ante' harmoniosa sóbre urna música muito, bonita;' a' qual deixaJl;á cis_"jolh,
víleuses bastante orgulhosos. Ainda' SÔb1'2 a música, ,é importarite que sê

diga que ela, além d� ser' bonita, adapta-se fàCnn')ente, ?- pequenos i�9i'P���
ótqUBstl'IH;;" e às nandínhns típk.as que são'numerosas não 's,ó em Joinv:iji�:,
mas também, ern todo o norte de nosso Estado,

'.', ,

-.r
_:_ �)

�'. ',���.
; .'�

•
,"

-

::' : ;_" � '� i.'J.';· j

:)
.

WES IN.I()�T,GOMERY. "

:
"" ',' ',.

.

�,' .�:
.'

]'191' divéúms vêzes já tive ,�. oportunídade d� trazt;lr para vocês, ':tl:lcf()
r-' 'nlH'l tpm' sido lançado no Brasil do' grande guitarrista de 'jazz, Wes
\' , ,"'

�

"

,
. ,

Montgomery, .

,� ..' ,;,

<\�r, 'No"últ,iinQI suplen1ento ciue recebí d(Odeon encontra:§e" Ul1la)iota '�:pml� �

{»an'Çamen�o .c;!e mais um LP dt;l Wes:. G�'eatest IHts;,.Nãq, tt_aíl ,tp,da �fj.�féll
'f'h,,' nl"lir:�l""""r�' \,!,'-1inh" rmp 'f1!1 _,,·,,-.iJ· (;r,·t"í'l l"'llllirlos··.tddo.s .o.� Q"l's,i'lde"

", êxifos. �'�'��SiÇO' norte,ainerLca�o, tais, 'cornçi: Geo.rgi�',cm :m�;.;:tPil'!.d, 'Et�a�tti;�

�::i�hY,' Yr�'f;�i'(l�:Y; Scal'bol'oug� fair, éÍ:p: -

'

:, ':J' ):��; ��'�,i; '.::,·:�:��':f
'i: 'Mjt T,ON B�NANA TRIO --;--��' > ,�;:>,' >, ", ," ,',�;,

': ,..i!�. �. I· " ,.
"

' .;
h ;' .: ........, • '" • J', ! 11.' •

, A, Odeon' acrr)Ja de lançar:, �ambénl;' mais.!iro �� ,qa 'grimé1e ba�eT'i:;{;'\'l
'i'f-iltor.! e�uiana, já cqnhecido dé lançamentos ant,�rióJ';és, 'p8r'it n�esU1a '�il;àv8"
,.ih�r?';'I? l\;1:i"l,�OJí �anana 'Trio é �ltl corj;:h!êt,O!,,(;P,l� �,*e��?�� .r�(��liSit'à?O ;pai',?
,�,eoh1pa>nha,l' a!'t�stafl de renome; .. pOIS o'SeU bala�çQ \� '10/8.'" �O' �,On;It:l,l�,. ;\i :'
�J, 1 O IJP, que a�:or? é lançado p'ela Orle.on, traz. a contracapa,;as�inada, ?J':
.Briden Powell que também é o compositor' de granéie rtiaite';,dal;i músiérw

<��C!Ui�l,�s,'ho disco,· ",:: j.' .' ;.;,
'

,,:. <
:}i, Eis algl1mas .faixas: Vou deitar, e rolar; Foi um' rio que . assou, �fll> m:!,
bha vida; Lua aberta; 'falte it ea8y'my ÍJ.fother Ch�ries. (,

r
/

'

(MOFB 3635)

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

r �.

,M:ÁitCAS NO CAM�NHO. 1"",. ,

,

Para' quem quizér ya�'iar, aqui está a letra de outra m'lslCà. caM,a:ih
por Antônio aMrcos e qué faz parte do mesmo �P em ..qu� se encontra'! 'JX,1� .

nina de tranças". A ml:sica intitula·se. l\1a.l;�-as no caU1(nho:
As nossas marcas tôdas

Ficaram nesta vida

"
_

TristBza e alegría
, Até minha poesia.
Não adianta nada, você partir agora

O amor está comigo, não vá ei�?bra
O c11ão da sua estrada '.

F.u já con.Í1eGO tanto \

Jál sei até a hora

,JJP. enxug'ar seu pranto
. Você não vai ter nada
Mas vai acha r, canlinho
Por isso. eu não p'2rmito, teu coração �ozin!1o
'Ah! É melhor 'eu dizer

.Que os, seus pafisos marcados

Estã0 no caminho que eu Ite ensinei ,'" .

• >. �'l_

1-.

I
,.

',';--

, '.

�\-+.:
, "

�',' l_'i': � ':..�
..

..... ':."\, .,.11...��-':
�

·,rI r

··'t.

I � ". Ah! é melhor eu dizer '-l-•
;,....

. "

Qlle os caminl)?S �12 eu t2 ensmer

Vão chorar, se eu rdeixar você ir,

I
\.

: ..�'
. ,�

) .�':.:
;:l-:

__ ..__ _:_ .�_!_'_J:':_. '

.{ ..

"

------,�-;_-------.,_·_
..O--r"·; I:"7"�::

.,' H O r Ó S C·8 P'8
'

Omar CàrdQso :

___-"-._�'-_.. -c-· .-.-" __ _'14.�
. .

.1'\
.

. ,to

. " ... f.
Quinta-feira - ?2, d�

. julho de' 1970
"

, :l:>�:fl'!;
Excelente quinta-feira para tomar providências visanqo coricliJit

tflrefas. importantes anteS 'do prÓx.imo sábado., 'Pode 'contar
C0m a colaboração de pessoas alnigas. , .; :,". "',: �

Os vãticínios astrológicos tend2ffi a propi,ciar.lhe,' magrlHioiü;
"oportunidades àe reconciliação com peSsoas 'quê nli'@": lh�

· Je,flham sido }eais no passado.
.

.; C" "

·

'Procure valori�ar sua, personalidade, aprimora�do seus s�nH'
mentos e elev'ando ,:;uas ambiçõ:-s pessoais da melhor fd,rn\�
possíveL Suas ações estarão sendo observadas,

" Seu ,dinamismo haverá de lhe trazer valiosas recomp.ensas' êlll
todos os setores, especialmente nas coisas que disserem �rés;tô

." à sua vida pessoal e assuntos íntimos: . I
" .r ".,.,

Suas atividades' poderão ajujá,l� a 'se projeta.r $m ,círcuh)S 1
·

sociais novos e desconhecidos. Todavia, nem tôdas as amizad�s
-fi

que fizer agor'a lhe serão vantajosas,
O setor profissional estará favorecido, Para os demais setore,;

'e assuntos, todo o cuidado, será pouco, Procure evitar térísõe,�

e não se exponha a perigos,
Libra é o signo do equilíbrio perfeito e, com efeito, hoje .vo;;:ê

terá um dia excelente pa�a equilibrar e, pôr em 'ordem' os

negócios e compromissos que estiverem atrazados, I

�scorPião 'Uma questão arrí'orosa poderá ser o ass':lnto dc J dia,. espe'cia,l.
mente se estiver comprometido com quem não saiba partilhar

, S9US gostos e interêsses,

Possibilidades ele êxito ampliadas, especialmente após às lO

h01'fI>: da nlflnllâ, Se encontrou dificuldades para solucionar

questões financeil'as dias atras, estas' terão solução lagora:
Capric6rnio

'

Imensas possibilidades de ganhar dinte>fro e' até se enrtquéo,;r
poderão ser descobertas através de contato com pessoa· expe·

�riesi .

Touro
,;J' ,.,,:

. ;

" 'I. �

i·'

(}êm�qs .

�(

,�âncer'

Leão

Virg��

I' ,
,

L�bra
, /

,.

Sagjtál�io
,

I

',.I
riente no setor dos negócios,
Seja mais' prático em seus planos econômicos, exatament.e

comq lhe agrada s9r: pois do contráriQ, estará exposto a perder
, dinheiro por causa de pessoas ambi<i'iosas,

Se iniciou algum trabalho.com' entusiasmo e perdeu o intél'ês!';?

inicial, êste será um dia excelente para descerbrir a causa dis;'s� ..

Tenba em mente a importância de sua definição vocacional,
.

, ,

4quário
,
.,

�l
"

,.
'. :Peixes

· .1 .'
..... '--.1

,:

ft�STAURANTE LIRA TÊNIS CLU8E

'"

FEIJOA,DA ÀS

QUARTAS E SÁBADOS "

,': . '. :",',:' '(!�'\�"';_"_':?,
" .', H), .. " ...;;.:?Ç_�:, _, "_'1,'

�, ,�dt:aJ!l!J)!i!z§ttL ...:.��:.!J""l·

•
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�f�-

·famos,cpresta· •..

�menagem a

Florianôpo,lis
I' 1,:

I' 'OS" organizact'ór,es da VI Famoso

vã&"prestar homenagem' ao muni

cjpio de FloTianôpoiis no próximo
díá. 1°, realizando uma série d')

s6Í�tíkla::iês' 110, pavilhão da feire

O (;Prefeita Ar!, Oliveira Já coníir

m'ôü'-suá presença em Joinville na-

. querê dia;
•

det�-rl!1inandQ ainda 3.

, or'o'aflÍzaçãd de
.

uma caravana ::10

se�vidores municipais ,pára p:;trrl,
cfpar das festividades,

feira Uvre
vai até Saco
ti:s .tilõ�s '

'. ',�". I.

t.:

'; o' Prefeito Ari Oliveira, 'dete1'

ri1'in'oÜ. à Secretaria' ele' Obras _ a f

Í'iMi�'a('ãó de ��tudO" visando ' a

í�staláéão de I féira livre -.

.em, Saco

àt)��: Li�ÕPS Se"UlJ'dá' f_o�te da P"f
í�it�fg"� local pára ,a' f2_ira já' fói
'f, i- .")..':. , �.'.

..

_.'
'

, .../

éS�GUiido; Iocalizartdo-se '. nas 'W0

;;i-"�:;('j'8::;es' dá - ,hla f

Oceráría. :Pos-

ti��,l�erite 'na ',')róxi�a ',térça-f0i
;�.'��,� t��- � "'.-,"', ,' ..."

.

1;9/ J.a,- será IT'onta,da a fe.1�q, plÇfl

ií;-VérÍc;\� de,�artigos' de prirneira ria

cfssldade.

. Oherac'ãq
FdtJ1u�ário,
tem êxifo
'Fo�te do ',�nstÜut6 de PrevirEm.-

, ,

cia ClO_ Estado' informou que prns

segu,e, �m ritmo: satisfatório a Otll'
r�ção Fori-rllHário, lnicia:'la se1!l.::'
Ba;' passada, em tod'o, o território

catarln�nse, 'co1n a �inaÚElade OC)
proceder o' leJantamento esta�is-

,lti�o',_de tOdo:" �os funCionfÍ,r�os :Jú_.J
""fJltCO$ _ assocIados do Ip'e�c. '- ,I

"',
Segundo a mesma fonte calculú-

I,"
.'

.
.

)

se.: que- sbm�ntE!_ nesta Capital se

j,aJjj': preen,éhid8s éêr:ca de 15 mll

fbrrhulá;ios,' MaiS m\.Jriicípios elo

intérior a operação est� _se desen
_volVendo ,com d auxílio. das cok

torías,e das .prBfeituras que 11100-

��l.:,;��mv���üq ,�om ,o Ip�sc.

lIaa · ,tai. :
$J!leGão de
ftnorêsaf
", I,í li.!' '

'

, o - Instjtu'to Técriico de Admin:'l-
,"J,': "

, \

tfJlção e Gerência - órgão dirigi-
cio ';,�l,ço.?,rdellado por professôres e

,aJul'l.Qs da, ;Esag - juntamente CI)r;J

o Éai-ICQ do E�tacio de Santa eh

tilJ.'iha, está, realizanão, um traIJ8,

ü-i'Q :,de selecão de enlprêsas cat8,ri�
rienhes.' A 'informacão foi prêstac18.
na: ��rde 'de, onte� a O ESTAD�)

, P.��9(, prQfes�or éarlos Passoni Ju·

',ni0r,. acrescentando <;lue 'co !ta vi

nna. 'sondando a possibilidade d� I

'-re�lizar �o Estadà um levantameD

'to:"de _ aproximadamente 200 empl'e-
'.

, ,/ .

sas" que r:ep:resentassemb a pUJan-

ça ,g�onôrnica catarinense",
\ ,,{ ,

: ", .

.

-'- Essa idéia. - asseverou -:::--

nãp:. foU pQssível executar,' a prin
Cípjo" tendo em vista as inúmera,

'tarefas 'que-6' Itag vinha desenvol

ve,pçl?- TOçlàvia, atendendo o .:nle
rê�:'1e,'dem0nstrado pélo Secretári,o

.

r"fln Mattos, da Fazenda, em >:'0-

dir,_,�, pujanç� de nossas emprêsa,;:,
, pOl;,. atividades econôÍnicas, o ór-

. �.., '.', .

g-ão ..da escola 'tomou a. sí esta ta-'

ref\}"l'
-

. 9 trabalho considerará os fátô-

res Capital', RErservas, Ativo Dis- J

pppível, Ativo Imobilizado, Lucro

L_iqujdo; Número de Empregados .')

tudi/ aquilo qtie possa r�p'resen�8,r
a ,y,E;rdadeira pUjan,ça de uma 2m

prê;S8.

'FiE�lizou o professor Passoni

•
Junior afirmanqo que \"0 projeto
desen�olve em suas linhas iniciai�.
através de dados coletados pelas

_ agências do Banco do Estado, Gl!!

:'$anta'}tãtriri�á é" diante das r,8J

"J��tas' que;nos;,forem oferta1a.,
, ,�assarem(jsf;�, 'uma análísEl meticLI

':l;osa de' cada sociedade. Esse 1a

a�nço base. será o de 1969 e com

n�sses dados partiremos para a· SE'
.

'gunda fàse, ou seja no prazo Ce

45 dias proceder a listagem' fipal

��L_pr,.t����iS)., indil:tr.ia� _

.

e CRsas

':b�fH-ais ,ªEPEstad�t..:....='--:!....: .. :_.��--

.

fI
l:

I'

---------"...,,�""",

J,

Situação do pescador
. , ' " _ .... �- �

�

rêlatida na Assembléia

TC susta 'apreciação· de
47 balanços

- Posso ga,r.ant-i-r que é verda

d-iramente aflitiva e- angustia te

a situação do .pequeno pescador
do litora! cata-inense, declarou,
o'�té'm. na Assembléia, Q vice-l'der
do MDB, Denutado Carlos Bü
chele. Ó nrócer emedebista, que
dias atrás abordou o mesmo assun

-

t6: no Levislativo .
estadual, disse

ql1;" a atitude tomada -pelo Depar
l'ti1i7"�ão de n �Iuenas· redes e

tarnento . de. Pesca, :Droibi-:ellJ. a'

tar�af.as, no- alJt'isio,;an;e:'to do ncs-

-ca, é' a'ém a; absurda
.

ci�sumaI�a�
nor ati- �ir justa-nerite o hOrllfll)l
simnl ... s da orla, mar-rima oue _ faz" '

da �"ésca
.

a sua nüm,efra ele subsi,s� -

têncià. _. ". ,

'

'Asseverou rrue em pr3llA:S como

It.àpéma, ,Piça'n;as" lV\�'to l.3nlllo
'

e

A r;-;lacão, está, "have-ido u-na fissa

lização J'i'!ol:üsa oara imnedir q1:1e
o ÍJQs�adbr hurni �d� , anresloue

-,

o

pescado nécpss�hi0; �ci -Soü ,SlJS:t��k ".
te} e aQ>d� sua, familia., B'm nll-l1�e.:-

'

i'r,:SiS' ca�"s-� disse � n-scado .. és ,

têm '�ej-el,ic!? ,'.Útclll�iv:é: -�:us iriS,tJ�I:'�
m�-t:�,d� 1}esca;,:q.Lfg,s50, retidos
'ror tiscais: 'do d��lal:Úlh�eúto _, �e, '

Pesca, -,." ,,' . ;.
-' -"

. �ambé'Y1' Oe Dn�,u'tádo Ald0'Pe- -

rei"'a de And'·'Oel",;. da Ari"n,(\, ·"""s�."

, .
, ... �. �

)tl'ou-se ChOC3d,D çom a' dlsnoslçao
le�áJ quo �"oí,b� a �I!'sca' aos peque
nos �,os:ádores, �tendo" ['TIl

'

anijrte

rf',:,�l1do '(me rf"C�l\t:'l]�'to t'1"�,lf'11n
cr"'1li'r'l"'1e"t'1 cio ,um casn d",:'sa

!.!rachiF\'l .

l'lcnrrido " .1"'111. Jtarre!\l:'J;
aú ànd'o' 'U 11 fis�al'l'etrrou "� ,p'aJa
r:ão ';�1ai-S' dc:vôlver :__ uma rede

das 111;;OS de-' um ,pescaelor.
.

I
"

CANnIDATO CERTO

() D"�lltadô WIÚ';T nomes' .afir
mhll o!i�m_ '''111 d�clanlCi)",� nrestá

el'l;�· a inn"alistas cred-ericiados ',na

A,sse111bléia L"nislativa, qu" "ni
concwrer à- reel!"icãn em J 5 dll
nnvDmb�o, nor i"11trmi°l' (]ll�. aper
sai- elo ter �um�rido fiê'nwr-":. á

S&l missão até o mOl11Clito, ::rifl.ch

poderá fazer 'muito ein beneEkio
elo V:1lc eh Rio Tiiucas.·
'-Ao revolar sua candidatura, ,o

pa\18l11°'1t:l.'- :lre" ista acentuou míe

as rrivi'dic2c0rs de SU1 ,área s"m
p;'" f.-,'-::1n1 l�é,:" ncoll�,iel�3s "�í,,e, rí;'�
gflos d" ,exécucão da aelmi',istrn

ção nú-bl ica; "graças ao que ell

'posso., ao filíl ele mais-_u,m 'manchl-

,
.

O TribLnal' de Contas do EstR---
elo. em sua últiní a sessãO': l,:�; ;(il
suspDnel�r os proCé'SSOS d�' �:1laTJ
çC'1S Gerais e solhtou a nrf'Seilça
elns .co.-,taelores elas saouintes P:-e

ff'itu"as: Au'chicta, Brãco elo NO'r

tp, Sf10 José elo Cedm, Íbicaré, Vi-
dRI

.

Ramos, "Icara, Anla Doce,
/

.
-

FraiburRo� Três Barras_ Cane1i,;ha,
Ç;mDo 'Ê,re. Gu-aru,iá. elo Sul. Or-

\' -

lé'ães, JoacRba, Rio - de;) , Çechos,
S?.O José, Cataneluva, São Mi�!llel
elo Oeste, Descanso, Matos Costa,
,

,

Àbelardo Luz, Pôrto U-llião\ Xa
xim, Grão-Pará, Nova Veneza,
Herval 'D'Oeste, Rio elas Antas,

to, voltar-me ao eleitorado elo Va

Ie do Tiiu�as de cabeça erguida".
Acrescentou também que o Govêr

no atual teve atuacão plenamente
.

satisfatória na sua' r('''ião, e que o

Governador Iv(Y Sitv�il'a "é hoje
.um hC'I11em muito hem ouisto nos

m11:' ictpios que tenho a 'honra ele

representar".
Na mesma ocasiao O'Sr. Walter

Gomos orestou inícr-r-acõ-s s�)hre
algumas-obras oue estão sendo ata

c;cÍas de ill1edi�r-o nos mU'licí,piO's
elo Tiiucas 'l�ara serem implanta
das oll' co�c\l';das em sua maior

parte ainda no-atual Govêrno.
-

Segundo revelou.' s-rão acelera
dos os t rabalhcs �le abastecirrr-r-to
el� á=ua nas praias. de .Perequê,
Ca'ltõ Grwlde- e Zimbos, em 'PÇHto,
Rell0, e os'-s�rvicos de ilumi-iacão
-da +rnia d e Per=quê até o' centro
da, s-de ma-ticir-al. Aléni disso, a

Celesc vai i,�ry,'àr-ftar uma' rede de
enervia d- ,S8�'�lt'a Ríta até 'Gu�r�
reiros. e da ci ad;" d- Porto 'B"nO

'até as praias :de B0t11ba; e B0!11bi
nhas.

I, N, n1ü"i�'íri� 'çl� Tiiuças ':Js. ''''-in-
;' ci";'1i, nbras �:;-n ,à. r,;;ct� _nj :' .. tié1i"R

f"l"8 as .lo�[tliel·8��"S d� '. P�:-tn' , (h-'
.• r';'10'1', Rio�' d::i· D'l�'a

-

e F�':'''n(b
..

Vitó"ia" 'o 'servic.o·· el,:
.. ,

a..h8�teci-
I"� ·to d'á?-üa !l:rtr�. o ,centro ela ci"
el ?dp •

"'P�1":1 r1rJei'inhi1� pstão -�f''l(io ilrQ

vid"pciad1<:
.
as rf'Of'S el,' allastn�i

nrntn cl'8 �'Il'l' !':l",a a cid "'i0 - -1 �

p::',proi:1 e1ét"i"'1 ;'8ra a IOC{l]'irf'1'T'

qP G:llf'ra, :llém elP di"P"q� l'll.'>i as

elo r:llrarnf',nto do pst"�el::JS:
.

-

T9lT;hénl e"'1 No,,,:ti-Tr"nto 5"-"0

iml"lá,'ttld('s (,·s servicC's c1;' a})aste_
tin"';ltn el'''Í''uá, entrE' (1Utj';l� obrfls,

"Fi'fl]!Y1e",tQ,'·l;O m1]'�j.(':nin'· ele
São João .Thtistà, es180 s;':"el') to

lilad:ls nrÇiviclênC'ifls obil'tilla'ldn a

CO'1struci'ío da D�l-eo.:�lr'ia de 'Polí

cia. d� -Càléoio Nor�1l8I! e d� P'''Isto

do Saúd�_ �16m ela ri"Ge do ':lhaste:
ci"lPntn d'�(Tll:l n'a,.à fi cid?�' c da
n"de ele enerçria el,�t·:ica fla'-a as'

1,nca'id'1elps de (""muelos e -Arataca,
.. 1)p distril,O ele Ti9'ilJió,

� () GryO:!ÔnlO d'"'t .....·�·!"·nit1n�·l �.�m'-�."
à consh'uci'o p rf'tifir:1C'?"1 ela p<;f"']-

çl.. 'Ti;w3�-("1-rlillha-S;;o J()ão
,

'.
R8tist8,�Nova Tepnto, (lU" sará O

arpsso d'o Vale do Rio Tijucas à
BR-1 01, e que, num futuro bem

pl:ó�imo. eleverá ser asfaltada. I
.

,

• •

Santa Rosa de Lim a, T: �.,'-h: tI
Cel:trál, Faxinal dos Gueeles. Co
ronel Fl'eitas, Jab.ora, Capinzal,'
Pomeroele,'_Anita Garib'aldi_ Pouso
R�dorelo, - São Lud�ero, Sa1to Ve

ioso, Pri"sidente Castelo, Bi'anco,
Arrôio Ti'intá', Santa Cecília, Ibi-

,.

rama e Araquari,

Na mesnia sessão o Tribunal re-
solveu tambbl ilte rrom'per_ os.

processos ele Balanços Gerais e so

licitar as Dresencé1s dos Prefeitos e
,-

>

Contaelores das Prefeituras ele Co

rupá, Massaranduba, GuaoIr1lba e

-

São- Domingos.

Jovem de 14 anos morre
.

I

em eh Bque de veículgs
- Ontem, por volta das 7h45m.,
a Rural de' placas 21�55, dirigida
por Edward Willian elos' Santos,
solteiro, 22 anos, á'o s,air ela Se'rvi
'd�o D'Acal11uora oara a rua Max

Si::hl:amm, �olidiu violeiltamente
c0ntra um 'cal{linhão Mercf'des

B�l1z, de !,lacas 4-25-07, de Curi

tiba, dlrigido pelo motorista Rei
naldo Bólda, l:esidente 'à ru'a BI;us�
que, em Itajaí. Em vista ela violên'
CÍa do choque o caminhão desf'.o
vernou-se, vindo a atropelar um,a
ri'lenor que -entrava nurna casa co�

m"rcial. A vítima, a menor Neli7ia

.
Ma"iR Adriano, de. 14 anos, filha
de DC'oclato Francisco Adriano e .

ele Maria Adriano, residentes' em
-Sd-rdcaba, " im:ú1il)1pitr�-:-a-ê "Bl1ttÜl'<;tl,

foi· socorrida pelo sub-gerente. do

jornal O ESTADO que em seu

ve;culo a conduziu ao Hospital Sa
graela Fa�ília, Mas ela não resis
tiu aos ferimentos, falecendo ao

dar entraela no Hosnital. A menor,

atualmente, morava-- na Servidão

D'Acampora, onde' vjvia com uma,
família ,anJiga e \leio para Floria

nópolis a fim de contil1üar estu

dando.

O corno da vítima foi removido

rarA. o I�lStituto Méelico Lerral, ()'l
de foi i1-f'cronsiado, tendo a D:"]e;
g:lCi:l dr Serrllranca rpQ.Istracto á

�corrê'lcia, devellldo, po�teriormcn
te, instaurar o compete.nte·· Proces-
so Sumário,

'-

" ".
,
"o

"".'

t

.

','
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aos a�'rjCltll'(ll'eS e criadoi-es cai:;:J;'ine'lse,S,
"

:' :, \;
N;'m 'falta ao nosso Estado urna bEla', I,

"

rolíticá 110 m,mo dn i'lcwuepto à ec()ilomi� >'"
, agro-pecuária, sabido que o Govêrtlo, Ivo,' ,�
; Silv:cira vem dedic�l'lClo a ê�se, illJp'ort:l"té "

'sctOI' de !iqUeZClS um" ,at('n(;;jl� peJ;manente
e r('alista, PI'ecis�lm(".tr f'<;S I br':l n()ltti('�!"

C]?t]":l d 'sti 'nda,'s j lcenti\'ar' iJ '�Xl'(l'lS,:io rstadll:l1 nara as ativiehd?s do cam"o é que

(h� ati,'icl:ld,'s a"rícolas em' nnlv'eifo \1(' me- se rdktt;
-

n!)s' êx itos da aludida colãboráçàà '

lhor ?v.::'l()"�ç[ío ê!:l �';'odutividacÍe', sob mnior, d0s técnicos cst:ldllais, ao ec,cont, (I d"s tt a- �

t'" m:1j, di",'ta as�i"lência dn P'lc!?r Púl�;ico
'

b;t]hí's d;' plall"',iamcnto federal, 'come)" aca-
8n� hnm""s do c;:ín'''n e ao sou l<lbor ,no : ba de suc:'der con' essa C<1p�l)a lha de' Pro-

s"Ií' ém '\lIe ol1era,,�Por out;'o lqçlo�' o ,Se� d�âo e Produtividad�, que �)ra se ef?tiva,:
'cfr'tí rio da ,1\ ";'ic'lllttl, a de 'Santa Ca'tari' a Mas, a ver(hde é que, se ta ito já se, adian-
"[ln 'IQ\I�' :1 s:�tisfH'd0�d0 verificar ÇJU' a I;'se' ,tou Santà Catari'la O1l3"tO :1 "\:'<:1 1S:10 d�
el:1hol adn t" :;,í"CS?"J:ída nÍ)r flOSS�)'" j;l,st,(lr1,�,;,'" ,"Stf2S atividades ruraLs, I)em assim estará. ki-
,',,:.�q\ ''C1I'li80 -foi dçfi 'iti�'ame'ltf' ç0!1sa�1(á- tn tueh O qu� :,[)d� e o que Jul<!a ind,iS11é'fí-
(]" \I�"q'ío() s'<;hre fi 'a'lcia'11êntos:e "assis- \;(i'vel Jazer, para a _qlel)a cÓ'lqui�ta 'c;le
tencja I téz,'Jica aos a�ricuítores, 11:,11a' excelente situacão na eCÇlnomia a�r(

cola, Daí, as reivindicaç,')es Que se vem a

PI'f'S?"t'wdo (lOS Ó"::_'30S da U .. j'ão, em j)rol
de .-nais C01s'ta"te e rxnres�iva as,istê""iCl
aí's-'rsfo"tcls rl;(Ti')nai� q;'p" c�t:'o �('ndo apli
d,hs d�"tfO êl:l 110J'ti�a impulsionada 'ne-
lo Govêrno do Estado,

'

(

Dados qfkiais. recentemente lévados I'
-f

ao cOllhecime"lt�1 da, opihião l��hlica , 'pela""
,

Fundação lll'stitl.'tç', R;'a�i)eiro ,de é(;�og,'afhl
,

e Estatística' l'e�elaram;, � çxist'ê�'CÍa"d�'� no-
,..... ' ,',

Yt' mil ve ículos automotores na Ca!_lital do
Estado e que cêrca de mil, novos foram TC

gistrados durante o, �uo passado, 9u�ntia
,,' ,,' h, >, 'que representa média aproximada da

: I!!l-
. '.,,' trada de. três veículo" por .dia, ,...b

� ': ,-
I

.

;

O f�ltO,. a prin:cíi)Ío alvissareiro, pois
"''''' ,"'" ",se cO:lstilui em mais-..�ma prova d� ritmo de

1'1', :�.�; ,; ., crescimento' e�peril1l,e,nta�� pOl:,Frori�ilt)P�- '.

• ,ri

••Iís nos últimos tl'll1Ho·s. traz, llpr_ outro. 'hJdo,
Uma série de problemas para a Ci�ad�,' en
ti �� ,os quais se destaca e'merece' consid,QI a
çõcs o' Que diz respeito ao trâusito.

Cidade 'velha' surgida sem o menor

l1hmt'_i1lUwnto - f) que é justificável. ft�l(lo

".iI" �'11 "ista, a SlIft ida��',:_ ccnt�'o, p',opiJlado�,
paI o"dp a urbanil';.ição racio�al sOllle11te

, ,'"

���ol'a começa a <dar' alguns sinais de sua

p'Y('S\"'C�,: J11f'SlllO aS!liOl',(ll�s ml!is �can"a,rli)�:,
Floi:i!m(\Polis ainda 'não, possUI as cO�ldj'ç,c'jes'
11C('<'SS;Írias ran1 C()ntinmu' I resisti"ldo 1)01.'� 1 ' IL� ...... 'í

milito h'nlllO êssc i'itm'o de crhchnento (�ue," -

-, '.', '

hoje' se a1JI'esellÍ\l. A continuar
. - "

\'

" !

,"

N:;n é 'R �""l"il"'''�ia'�1 vn7 quo ns, t�c::ic...

()s" C:l

't:l' illAll�es, e()';:>_ho!,(11ld" ('ln 6];1"os e 'pro,;
pnm'lS de â111hito 11w'io ':;iI '''-a::a' ofê'lSi, :lS
dn dA��nvo'!vim("1to da nrodue'ão (',: nrnc!ll-

I ti, 1d:ldp dos C;1'V"OS: Sl'

-

Sal:?01 'assinl 'lis'111-
j:+ ame'lte, valen,do-j1ws isso, Q te,st�;,mi'l ho
d8. C:l,naeiclade , Í1l'C'fissional e' do c(lnhf'ci
rn,o-'t� obierivo do's':'n,:ohJemàs l'eQio';:ais,
S'ltlt:l C:lta;'ina t'em, 'a: -êsse' res11�ito�. 1;'01 l1'n8
:,nbeios de orgulho e, ele confiançà 11,0S, hQ�
111('<18 f' nns órgãos a' que esl fio confiados os

serviços oficiàls ,de assistência e ,orientação., ,

.
,

, 1

, ,

Está l{i na colu')a 'social: '''O eXi�Iinis&
(, o e S' a: Paulo ,J::�idio 'Martins I'Wnhllll

,

Hill IP upo de amigus �'m sua chematogt'áfi
ca casa de Cmnnos do Joí''dão, oanl assistir

," ,U {"�J C(l�lccrto ;() �r livre de /\.ia Est�la,
Chk: l hna t,arde I)I'I',f.. it3. O ,'l,iatto foi colo
cado puma das vãrand.ls da

-

é'asa. de' OIide
S� (I,'s(:ortha a ,cxtraoldimiria �'ista das
mOllt!l .l'lS ftm� el\volvem 1)' vale do Parai

" !JIiI, t!SJll�lhando-st' os convidados pda' gt'a-
1'1:1, I;nt csndácu�o em 'Iue se iU:lt:ll':urt ,\1

• (l & I

I:l"j" dl' Ana Estela Chic e () coloridu da
lnh!I'CZ:l. o sol sc� l'lIntdo de �ml lado, a

. , lti:) chl'i<l d�'s!lo"\ta\1d(} d41 outrcr".

Se
do

P., \IQU\ . (;111 Pa"is; ,(I H'lfitrião não
\

,

,
l

1 � \.

::c'in1l! do número de veícu�ós; 9: tIue é :pl'àti-

Reconhecemos
'

os esforços que vêm
sendo .dispendidos pelos, pudêres públicos,

, tanto\ �a 'ái'ea estadual como d� municipal"
, para dotar a Cidade de meios canazes .de
eJlfl'(�lItar segura �s problemas que P.Q):'cÚ-:.
to surgirão n41 f'u!uro. Por dive;'s�s'�êzcs t� ,

mos dogiad() as providências tornadas pa
I'� �J('lhnral' a� vias públicas do M(�1cíRi�,
dnndn-lhes ,colldi�'ões de sunortar ,) i'lté�
so hlfc�o d('- veículos, No entanto. l�tUito
ai-ida necessita ser feito "ara que S(' ev,jtt�

,a c11<'gllda de uma situaçã'o insuportável à

,vidll do f1oJ"i:mopolitano. A ('Ollstruciio d"
,

IUIYIlS c a'lwlas avenidas � a, comi'caí' ,1(>-

,I;] R:'i,l'a-Ma-r 'Sul - é !!l'oYidênda qll�� (l�-'
v.erá SI'I' tomada o quanto ,nnt'-'s .!_wlo \'fl",�r-
1141. 'a, fiJn d(\ Qlle. a Callital do ;F-st:ldo 1l:l0 ",�e'
tonw lima 'cidade' iust;,portável para nétll :��
viver.

. F, c111'!'ada a hora de uma

vi�ol'osa. Os números mostram

Imno'Ta, cnmo âliás 1.[ o 1'e('<"1,h.-;c(:
Mi.nisvo Dc'fim �etQ, reduzic' sem�lre D

srns:vd desnouilibl'io e"tre a ,CCOl1ol'li'l ,j"S
cam,pos �)['àl1rial11el1te e a d,os c;e,'.ltros indus:'

"

'triais, sllbl'etudo 'qua'lto ao lalímem rural; ,:
'cuja função não dis�)ensará uma assistêIl�

,

, '

'-',

;'á at:'ás: a e'lcimar o fi:lissimo cashemeJe' ,

1.ngWs e a cámisa assinada, u'na échai-pe de
seda italialla se encarreg.alá de dar um dis
creto contraste ao seu tom bronzeado, A

p'iaqista, gOl da como convém, usará natlt'l

lonas que lhe cairão p:luito mal, acentuando
o que dev:Aiam' c:,collcl�r; mas atida!, a sua

Íniss:'ío não s�rá a de ser eleg.allte, e sim a

de Wca!' bem,
Irão chec:ando os Soart's de Dantas,

Pi'lho' os Mello de Azevedo Graca' os"'Sou--'
'

za dê' Audlade Leão; os SantosO 'M,ael<:ira'
de L�i; os Pita'1ga Castro d·;: Andrade; os

Pianttti di:' Ja Marciusa; os L'?itão ,Casta'lha
B 'a�a; os Vale Nascimento de Ataide P�s- '

s('a: (1 p, i ·,'i:'� Jean-IL'nri, Baptista-David
Rucher ele Ba:dras: o co ,de e a condessa de,
Chateatl-Marcine, E' fora ele dúvida que
qU'''ll �ldsoUjl sobr-::noJ11e ipual ou iafel ior
a três ulJidad 'S, estacá j'levitàvellllen.t'c- bar-

" rado, excetuados os estra"'l':iros e oS" porta
dores de títulos 'l1obil:h(1ui�ns,

'

'A leôa que a "Ílostess" traz aC,or
rentada ao pulso terá sido um presente do

Marajá de Ra�:'tl'jt(lhadar, e 'urrará periôdi
camente, mas não de mo'dc a assustar os

,

!

enn'l,Ídados - a tC's, (;s j lc1u7,irá
9"i ;::l"a"l (' t' '1 ,rf'� t,,(v· 11'"" f:!m'"
à ck'ltro, (não fôsse a residêl,lcia

(I s' iO,1:1'"
rI'l M'h':l
cinem ato-

I \.1,rMica) / ,

�

O a[111ôço sct'<Í servido às quatro da
t;\"(!" ,1�'Ó, oS,d:i 'O\l"S 'd0 111��is legítin.10
1\f"ot "t Chandl)'n de j"'10t:1S sa(nls, (' CO'l

/sistirá 1111111 "f,)I1c1u::" rcg.ad,) a ti,ltos {lo

zões da .imp�,gllação da Candid\l
tura do Sr, �Carlos Cfd �snattx à

- Vice-Governahça Ç0 Estado

mesmo porque não hOlwe tempo
para analisá-las COm maior pro
fundidade - entendo que este fa-

, to veià acarretar 'uma �rrecüsavel'
perturbaçá'o no processÇJ suces

'30rio catarininse, que vinha clan
,:10 s'nals de prodllzir, flum futuro

")reve, a 'Ms�jável pacifjcaçào'po-
,tlc,a, da A�'f'na,',
E' I)('rfeitamepte compreell�l"el

o zêlo funciohal da Procuradoria
Regional Eleitoral em, 'àpresenta'r
o wedidcy r':"\ 1111pugnacão,

-

eU1bqra
'esta pude:sse ser apresentada :tsm
,bém por qualquer candidàto, ou

Partido IPolitico, Mas;' mesmo ,pa
ra o observadqr mais ingênuo, é

i.neg'ável que 'a medld,a, jurjd'ca:"
mente ac'eitável, ,abstrq._inclo-se,
I'fP�j,O, o seu merito, en.volve 111-

I.'da.:i conotaçõeS polIticas, ,

Não quero dizer com jsto que'a:
,

Proc1ll'adoria tenha agido pOljtiç:R:
,mente, mas os e.feitos do seu !l.to ,

jur'diço vão perJeitamente ao en

contro do grupo a quefu não agra- ,

dava a candidatura do Sr, Carlos

C'd Ren:aux, grl190 este que, qU'1,n-
! 1

• '_ ., •

do 901' maIs 'na6 seja, e a propna

Oposição,
Seria i,l1lposSivel arrisca}" 'aqui,

qu�lquer previsão ao julgj3.mento
do TRE sobre uma mat�ria qu'c é,
t'caln,wnte, ,contl'overt:da" 'Admi-'

t,lndo-se que élc impugnação s(�ia

aceita, teria a Arena de m'ocurar
I 'm SfUS q113 ':!"flS outro n'omp para
oref'ncher a chap:ól do Sr: COlO!ll
bo Ejalles, o que não haveria ' de
�or fadl� em razào da transforma-

"ão do qU8dro polIt.ico que até Acho oportuníssima a proposi-
�sta hora estava dpfinid0, Inele:iI- çã:o 8presental.!a ontem na As-

"p] ou nã'), o ca',didato impllgna- sembléia Pelo Deputado Hélio

do era, o que melhor atendia ,aos Carneiro, no sentido de qt+e 1'os-

'nipresses partidários, dentr::J do ,sem' e,nviados telegramas ao Go-

)rocesso estabelrc;r.!" p�'tJ'a as su-, ,vernador Ivo Silveira e ao Secre-

:essões estaduais, se,nmdo o qual, tano da Educação, 'visando à

18 futuros Governador e Vice' t,e- aquisição, pelo Govél'no do' Esta-

"Iam que sol' homens eapazes de elo, dos qua dros de Vi1,or Meirelle�'

'Jante!' pnt!'e si rpcl_:lrOCa e abso- qlle estão 'para ser leiloados no

luta confianca, além, evi'd'?nte- Rio r.!" Janeiro pelo conheCido lei-

"1E'l1t.e, elo _:ll'epn('herel'1 ,as 2ondi- loeiro Ernani..

ções estabelecida\, Pelos princi- Faca al��entes votos de qu� a

nios l'p.voJllei2narios; E I'�'O foi 'por sugestão do Sr, }iélio Carneiro se-
f

I 'lIltra razão que, apos escolher o ja acolhida, �
l.

_" �, '. .. ,,�, _

''''� --'-C' - --- .. - -""T�""-"�ãiIií,----�-...Jr
�", .. t'-I<�·�f;_�·,lI.�,""""" 'lt.1>I,.��"<J��;�"""tll'I.h���W'l·,1!"'�"�fiD�'

--

���I!t"J�.".,e �W�'C!"t,'í"',� \;",'.

Idênticos problemas ja foram! e', ai;\da
" '

boje são enfrentados por várias das grandes
cidades do nosso País. Que nos sirvam de

eielllJ>'lo as medidas tomadas pelos órgãos
I,ílblicóS de oUÍ!'Qs (centros, populacionais
pal;a ',evital: problemas-dessa natu(�eza ?('m
que, para tanto, sejál1t necessários sacriíí

cios �(" grande vulto, O (J!le não podemos
é 'cot,til1uar impassíveis às exigências do \

progresso.
São gfa"('h�s os problemas de lima ci-

,

.' cia: lrnlito esneCial, que o vsJori7e sncia" e
,

pJdfi?sioJ1,j.1n;e�lte;. O Secretário da Ag�icul_
\ tura poe .'Ilisso uma Qrande parte de, suas
r:'

.

-

_
_.

._
\

-

•
/

.- preocÚlpaçoes, tanto qual1to preconIza, para
ii' h:" ""("';":1 :,vpl,c;,() di! 1l0�<;it nn1ítica ele
,'dese'Hvoivimento, 'além do "resg:'uardo ao

,

' ....ünmem do c;a�no",'l1nla: �é1Í0 de pro\'id� -

-' ('hs' qur,..' t's! i'llLllem "a elevacâo da prQdu-
J \

I ,

'C:lO 0,,!�-rodtl,i\,idade' da (:iU"Z�n('Cli-:í1 Í'l :l,' ':0]-

vé), do finfwcia'11elltq e as�ist�llcia �écnica",
ts n()js, lllt1tivO dr contf' 1t:lll1°nto, nf'SS�

anlp1o- sdol� d: econon,lia do' Estado, o f:ltrJ
da PrÓXí1l13 as�i'l'atura de um convênio �om
o '�1i"iSléri(1 da A�riéultnra e com o Ban
(',o Internacio'lal de Desenvolvimento, vl

s;liíd" ii �o'ltiriuacão � comnlemeqtacâo da

çmÍilp:.:t;lha de cot\trôle da [cobre ,afto;a em

t>-I"'jtó"io cata!'i 'e'lse e mercê da oual i;í, em
1971' segundo ollrevê e o Secretádo G'au
co Olin";r, todo o·Estado de SW'la Cata'-i-
na snrá ati;��!ido
patihp,

Dor essa Í:1adiável 'cam-

P,'('�érvando, reba'lhns ç s "'Iras, C()i1S-
f"- ,I , "-

cip 'lj7andl) () h()rn�nl do cam"(), ao mc,"lO
\

,) ft - �
-

.te'ml"1o '(lU" ,se I'hc !lronnrcio"e C0ITCS',nn-
, d,';;tê' assistê"cia ,1(1 esfArco nessoa!. en1 r:1l1'

, se ';JQS��, çonfiar., é� certo
>

qu� o desenvo!vi
m?'nt{�, se 'fa-í'á li(ll'm�\nicam.e,nte, �e"n 11I"'te-'
'1)G80 '"a qua!n,uer dc;s setores de riollt:?a e

produção','" mós lidimamente iptegral e pu-
jante':' '.'

Rell0, Ao "se acender o últi",no Havana,
cO<lll1irado, na Suiça da ú'lica casa Que aiq

, da os distribue no 1l,Il! ndo ocidental, ' será
"

daclo ':9 início do cOllcêrto,
>

A sra, Chic assentar-se-á ao niano (a
sutil citcu'lstânc;ia da �,'al1ista tel sobreno ..

'

l!l'i' tão a!Jfopriado ilão passará desaperce
bida) ,e ex�cuta'rá, i'lÍcialll1�nte, os Prelú
di'25 OI' 2R: a se)!lIir, ollvii'-sr-ão os �I:nl'
des !:le Barcarola, que' evocarão o rom_alltis
rmJ 11H'Ja (OIÍi':ll c ,I uusl1aLl,l lk l' \"d, I"

François thoni:l, A essa altura, 'as clamas,
é('lllo <que fi"ü' antes de um Rembrandt, te-

1'"50 se arroiado' soohacloral1lel'te s,"ibre a

re I "'1 "'1at:ia :qlle. CilTuilc!a a va:'(1nda onde �I

sra,,, Cbie dá nrosse2ui"']e'lto à aucliçi'i.o,
éU'l)í'a entl'rm"'ando trechos da Sonata em

Si Bemol Maiol:,

]'I\r"" "i, ",II? soa a hnta do "gra',ü-f,i
nale:', O anfitdão consultará seu PateI,-
" , 11,6 ' ta; a um im')':rcC'"tível �sinal à
\ � ! -

!'i'l,"i�t;.l Por bl'ev('s inst:mets, o claro si-
lêncio da serraqia !).airar,á sôbre o a",hj "'

te, Então, másculas, VJ20rOSas, marciais,
ecoarã'o as primeiras notas da Po!onaise,
,�Ri2owsamente Don.tLiais, no céu, de um la-,'
2Io� o s6L vai i'lC""1dia"dn, I1Jl"'� naroxi<''1o
ele' eô'res, os pincaros de Abernézia, enquan
to que à lcste., tÍ'11ida e 'p;ílida, a tua aple
'senta I a sua redonda face à c,aríciq da brisa

vesp'el tina"
E eu aqui em Floria 16po'is, escreven-

I ç!o cn)o'i,:ls, J3ah' I
-

Paulo da Coshr Ramos

\ i,

, "
"

, .

\

(,

"
'

, ...

'hi- !'

,

,. (
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TRIVIAL VARIADO
/ \

l\tarcilio Medeiros, filho, , )

, OS QUESTIONÃRIOS DO AMOR (lI)
I
I
I

, , .como dizia eu, eram murneras as pergll;ntas qUe faziam p l:te do

interrngatório dos questionários do amor, ."\fJ.,mas alguém em segrêdn?" ,in
dagãva-nos de sopetão o, Questfe'11á!,",io, "Sai dessa, Marcílio", pensava eu

duas vêzes, antes, de dar uma 'reS'posta que, pudesse' 'vir a ser a';' derrocada
,

" , ).
I

de tôdas as minhas pretensões presentes €, tuturas na larga e exuberante
planície dos meus afetos juvenis, ,�izia! ent�o-:_ "Nãó é segredo;' ,pelo menos
entre eu e ela". Salv,o. pelo g,ongo, vinha '\1 :�er�unt�, seglfinte:', "Teu, amor
é proibido?'" Oh, proibicão oh' censura, por ,acaso, alguém teria o direito
\'

.

;; � \ i ' ' 2, , � ','
\ "

�

,.,..,

de proibir o amnr l, J;amilis, "Meu :ámor nã,o é' proi'�icto:', escreví'a 'em com

meus ',garranc'los seg1úro de tíli.p'l, ,convicto:e sobraIiêeiro, -{ <
"

.. /
.

A' ,1111a certa altu'r'a, porém' �o� q�estionatios C0111eçava;11: a descambar
para a,marritlce, a parti; do mO�1énto em qie Óo� perguntavam se"'deS,9.iáva
mos' casar e onde .prinoípalménte -onde - passar a lua-de-mel. As respostas,
ai pouco variavam: Os mais disêretos'diziam que "numa Ilha desertá. .ao Iá-:, ,

do da pessoa amada", vocações adolescentes de Robinson Crusoe .orotavan
então em nossns ooracões quandó 'éhtão nem 's'e'quer pensavamoj, 'nos pel'lgos. "" , '-- ,

mil que nos poderia oferecer uma ilha deserta 'longe dos confortos da crví-

'lização, Mas, de qualquer maneira, sonhár' que pcdenamos .!)a�sar os' dias..
eníevados. um nO 5raço do o��ro, deitados� à,sO)11bra dàs palmeiras, vestin
do sarongs e se alimentan�ci, , " de que? - justificava Os nossos sonhos des

lumbrados,' A mesma pergunta, .havia quem 'l'esp.o,nelesse mais incisiva

mente, de maneira m;;l.is chocàpte ,para as, menininhas da épo,ca, escreven
do simplesmen�e "na �cama", Nen{ tanto a'o 'mar, nem tanto à ,terra, minha
ge'lte, ,mas é a pnra'vn'dade qo q1je 'acontecia na aurora das ,nossas vidas

'que os an�s-não trazen1.mfl,ii:j:', " " "::,. ': ,', ,I
"Quantos fiJhc's descias ter?" E'stabclcclamos cifras' astrQnAm1cas, Vll1-"

, ! I ...
, -" \

•

I

te, quarenta e tres:prova ind1:lbi�\1vel' do ,110SS0 yi'r>or sexual e da nossa vi-

nÚdade, C"mpre ressal�ar, porém, \qlle 'l'laq�l�Ja',épiica 'ná'o existia 'a pUula
�11 qp existia, jr,lo mr!10S ainda"�ãoéhay�â 'chr!:i:ado' 'ao nosso vão eonheci

rpento, Interessante � 'que, p§t; 'mais iuU'é111:ía:s qHe .fosse ná sna aparén
cia, a qua'o tot(llídadf' 'das pef9;)1l1tas ,doS qU,fstinnários envolvia

_

qljestõps
rl'le invari'à,\'elmeij,te 'iam', rêcair., rio atç euiâo"inseguro ,e mist,erioso ter-

rTn� sPxl1a1. ,�',,: �.<�/ ,- '\,: r"""
,

• '. '

, Hoip :lrl"'d'10: ê<:<;es qupstimláriOs a;'nd'l exi:;t.err\ p:;;pql1;1'ld'lS POI' ài.
,

'lC1Q n18,í'� rlc;s .iov��s d,,:j.' c:pr;r'�I} �il� .. �f\,t��'''4p � p1in;h'l', ,Tá ;l,àp' saü mqis,,", ,

'in .'D";';�'1n� _ 011 'p,rlhor 'd:,'7'illii()'.t�'t;),�hY)aúi.f'Í)t" hob�;:as -',no o11e,di7; i

"nsprito às' 011e'3t;;p� 'do spx'ü, 'p$,'qd'Q11r.:�ce��Úf'� -�fQS ';08808:d;a:>, As ppr'l,'1lIlt8,S,
�,," n"?ot'omi�'iAs 0�Nerii(\ �"l' ']jrn1 mals,:r'(0�I�iciqs, i'!11P, RS "d,,: nossa época,
" �D'rli1s d,n rpsrtnír'io elp"h:noí"rif\ia qHP' a.1# ,pnt�o al,ime'ltáv8.mOS e sp<!n

'�'l'�'r'�tP IWJ}l 1��;S 'l)r�X;IWf)�' dR\; !l'l,,'SV'PS '.pl'M)ostra�:pél:O 'l�ntir'R �"s:a:s dis- :
'lltid�' "R�l;tr)rio' KiJ\sr�", qu� np gêDPr'o, s'e t!rata� n.a min2ia� mOdesta, opi- "

llião, de �m \dos mni3 'impOl\tal1tes �dóci:}��Il��S 4a;sociologia cont�nJ;tJ°râ- ,';

nf'a,
" '

,"

:rl-1>18, �rnltR)ldo aos qllP8t.iOl;iáI'iOS, coqsfdp:ro, qye_ foram êles que pro�,

I)nr('iCll1aram há oito ou â.f'z"anÇJ.s passado� à prjmpira abf'rtura, entre QS',

io''''n� da 11;i .. 11", g'eradQ, .!:n,r'a; a diSCllS�\\o - e�nbora que ;nal orir�1.ad3
_ sAbre os problem�s do se�'o, '];"el0 que�)\êl(',s 'p�:de faz�r, dou-ll1,e, a�e c�r-
() -pnnto por satisfeito erÍl virtud� tip,' l"vando-se 'em _conta as llm1taC'l�S
rIa épor'a frr eonseguidô' parti'ci,par do \di�lagO: que,'ent�o dav;:t o� s(j)us P:I- ,

meiros e tíl1l�d(\s passos, Se n[l.quêle tel�1P9" 'por ,exe�,,�lo, me fosse, f'.:,'ta "

1. 'P"f!.! \lJl! '1' "Com, rt11a"tas j�,ienS da sua jçl�de eu dó seu RTl1P? voce man- !' I

t('ve r"ln ('(."s s"xllais'J" e'l ,c;ertarp.ente f\Cá,E\a em:basbaca�o e J1le�t.1l'Ja :se I
dissesse oue pelo m'enos uma vez, com alg,l,lmas dé'las, as ,tIvesse t�d0,_H�]e", '

,

com certeza, jovens com a' ida?e que e}l ti�ha ,naquela p�oca tel'lam
_ res� I

,t)f'�tas m;l1ito mais ricas' e,�(ivelad9ras :p,al:a,��ar: M�as �_?:r:fes�o que,tnao e I
�r� 'S'::l.lld'ade one' n�� le'J1!l1btô' �à(i�Jêles 'témp<?,s: 'Algum'aS vêzes, quandO réu-

,

. "

d 'nf"n l"a nnn1a mesa dp b't\r ou '1Uill qllante qualquer e
[J1DlOS am'QOS ,P 1 ,[" C , :" r ' ,

!'Olnem' ora" o D0;'Íodo da nossa adolescencla, slnto-me toma
C'Jll'PCarpos a ' �,' ',' ,

,
' .

dr) d" 11lua profunda nostalgiãque quase me, da vont,ade de chorar,

\ '
"

',Sr,"Colon'1bo Salles, o Presidente
'Medici indicou ·0 Sr, Carlos C'd

'R' nmlX para seu êompanheiro de

chapa, A'-indicaçáo r';") y�ce -

ei's 'un'}> (lado irnpJrtante - neu-se

"justà�l1ente �o dia 3 de julho, da':
t'a em q\Íe ,o 'nlfsl110 deveria se

desinóOrílpàtibilizar, 'segun,do o

arrazÇlad,o:' da 'Procuradol.üa'.

I
�I

1

IMPUGNAÇÃO

Sem entrar no mérito' d')s, 1'[1.-

LIMÁ

pa'tÚü d:,� 'Costa Ramos, O cro-

:

I,

'nista) 'foi visto' as trés hora::; da

'unaç, dá última terça-feira en

j,r'aricto sQrra:teiramente 'no novo

CiI�(rJ?-lisco, lJO Estreitq, que éxi-.
, bja' urna das "obras-primas", ,da

" cm('�atog�afia universal, "O Meu

Pe de LaraÍlja Lima", base,ado na

, ��mbern' "obra-prima') de Jose

Ma1Íro "de Vasconcelos cujo tItulo

'dá' o 'nome ao filme,
Acon'tece que o 'PCR, 'temeroso

d;: ql)e algum conhecido o ViSS'f

ingressar n�m cinema' para as

'sistir a tào famio;'erada p'ellcula,
não conseguiu d�svençilhar-�e a

entra,da de Uma fila de
'

c.rianci

nhas:, de colégi'b que, pel�a� mãos

carigosas das freirinhas que as,

acompanhav:l, à:dentl'avam com

êle pela porta do Ja!isco, lPdr de

trás do bambuzal,' porém, foi la-

- vrado o flagr�n�e,
Para expJicar seu programa,

Pau.lo atreveu-se a dizer que en·

trara no cinema' apenas para as-
,

Slstlr o jôq:o 'Brasil x Inglaterra
i:la 'Copa do Mm}do" que estava'

d 'b·d "iI '"''
sen (I ex!. 1, o em cores pe o ",a-

nal 100", Par'l- muitos 'a justifica
tiva nao "colou",

VITOR MEIRELLES

"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:"BLUMENAU (Sucursal)' - A'
Câmara, de Vereadores de Blu
níenau mudou o horário 'de suas

sessões, ao 'aprovar requerimcnte
nesse sentido apresentado recente-I

, ,)

mente por um de seus intezra fes
D,e acôrdo com a proposiçãb à;IO�'
vada as reun'iões do Lezislativo
N:(u icipal serão realizadas '''às 15
horas \(12

.

tôdas as tercas-feií"as>' e

lfão mais como 'vinha ocorrendo. '

nha ocorrendo. c"
.

Ai Ida na: mesma �essão seÚ 've,·
readores ocuparam a tribul1a: anre
sentando uma série de 'reiviridica-

!

nau intensificou suas atividades
nos últimos dias, aproveitando as

férias -de Julho., Ante-ontem ,35 'j0-,
,/ .vens escoteiros.' sob o comando de

Werner. Klein, retornaram de um

/ "acampam�nt� de'.quatro' di�s que
realizaram em Rio dos Cedros. 'l'TO, ..,

final' ,désta semana os esceteíros ":

farão' umavvísíta à, VI 'Fa�osc 'e'
no dia 30 seguirão para 'Jàráguã do

'S,ul, a fim, de p�rtiêipáre:rp. de '1r:J
- "j

acampamento de monitores; .pro-
movido -Pelo

"

'daquela, ciÔ-a':
, de.

w
}Jj.

"

J,

ç6cs,

;1,

,},

,P:Ei\JUSTE DE

I,'

,

1
REDUZIDA- + 1

,

1
--�--��--���I

3 Minut�s 1 Minutos' i ,DE'
.' , "

.,,[,
"

I'
, ,"

':I�iciais I Exced�ntes ,[
,

.-
: A\frsQ

.'

I ',\ �J " ." .

-Ó,28
0,52
0,80
1,06
1,42
1,77

.i

i i
I I
li
r'
I i

" I
f,

"

I ','

As tarifas reduzidas se aplicam às chamadas' de ,percurso supefio,r [,

(00) cerii KM.
"

'
., ,'.';' . I {' �

-

,
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, '" ' , ,COMPA1�lÜ1 CATARIN�NSE DE :TELECOMÚNICÁ'ÇõES �'"

"

TABELA- PJ<: SERVI'.çO LOCAL ANEXA À PORTARIA N. ,1.J.92',-
•

• I, -..,
'

r,'

" .

"

.'

I
1
I

,

1. ,Linhas Indívíduais:
I, '

'

,- R :sidencial e Poderes Públicos ..... 'I
- Outras Classes .. " : .. ,." .. " .. 1
Troncos, de ,PCA)BX' /, .

'

,. 1'

'",,' ""
, ,

I

I
.................. , ...... " 1
· ...... ,,··,,· .. ·,,"' .. · .. ··1

<:.� ;::4',' R,ámais p�'ivUegiado5, de" P\A)BX i.: I
\
'f '5,,'

' Linhas Privadas permanentes "" ', [
6." Linhas de Telex ., ... :" ..... "."".", I
7" Cons�r�a5ã'J de linha, fora da área básica,

Ipor quilômetro ", ... ,."." .. ,.,:" ...

.
8. Acessórios (campanhia, I chave comuta

dora, tomada, caixa protetora para I
telefone de ponto de taxi) ,., .. "."" I

9. .Apurelho de. luxo (côr diferente de [
fornecida pela Emprêsa) ., .. "".,.... 1

1

FRANCISCO SILVEIRA .MEpICr, .

'Diretor da Divisão de, �cóno:inià e EstâvAica 90

- Externas
r.

- Internas

I
1
I
I
I

1] ,76 I17,64 ; ,

23,52
, :�\

I
.'.

.'

11,76 I 9,40.,
!

8,82 I 7,05
I

3;2�4,11 I I
15,64 I ,12,5Q
15,64 I' 12,50

1,76
I
I 1,4-1
I

1,17 I 0,94
I

1,17 1 0,94
\

I

Proc2S�oS 80.004/69 3�.713/70

1\'1. C, - DEPARTAl\1.ENTO NACIONAL DE TÉLECOMUNIÇAIÇÕES
, COl\'l.PANHÚ, CATARINENSE DE TELECOMtJNICAÇÕE� /

" (
'J'ABELA !1E 'l'AlUFAS INTERURBANAS ANEXA A PORTARIA N, 1'.192

I

,

T ,_ (;hl:o:�e, TT (Cl1amadas Simples de- Telefone a Telefone)

I
INTEqRAL1

I
I 1'-:---'

DISTÂNCIA I
1 Nos dias úteis de

,

GEODESICA EM II 6/ às 20 horas

QlJILÔMETROS j'
, I·

..

I
I 3 Mlnutos MinutosI

/ ! Iniciais Excedentes

° A ;:;0
"

I�
, 0,g4 0.28'

r::1 A 1.00 l/i6' 0.52.
101 A 200 2.40 O.RO

201 A 300 3.18 LOS
301 A. AOO 4.26 1,42
ALÉM' D/� 4'-'1 5,31 1,77

I'

1
I'

1 . Instalações I
, ' I

- Linhas Individuais , .... ,., ... ,." __.. 1
- Troncos de P(A)BX , .. ".'", .... " 'I
- E;_<t'2l1sões Internas e Acré�pimos de I

,Ramais de. P(A)BX ". " ... , .... , ,.', I
.

-I

, I
- Na mesma propriedade do assinante I
_. Para outra propriedade ",." ..... " i

3, Tnm:;;ferência de responsabilidade dO
.. 1

assinante '. , , .. , .. , .... .' ..... , . . . . I
4. Religações de 'aparelhos desligados a I

pedida ou por culpa ,do assinante I.5. Telefones Públicos, por' chamada local ..

6. ' Linha de som. para transmissões urbanas

III(esportivas: cívicas, etc,) por dia- .... ,

.

/,'

\ ,REDUZIDA +

\ 1----"--;--.,-----:--
I .

I Nos' dias 'úteis das 20. as'
I 6 horas do dia' seguinte
I domingo e feriados .

1
"

'I---'--�-----;---··
I '

I 3 ·Minutos Minutos
I"' �niciais' 'Ex,cedentes
I

Serviços Eventuais

2, l\l:udanças:

'1.44,
1-.89
2,55
3,18' .

048
Q.63,
'0,85

>

1,06, '

",l,

feridOSI <-',' .' ;.J,... :'

p;á-
1'a fora do 'seu' veículo, enqual1to
os ocupantes do VOll{S íicai'ulh
prêsos -clentro .do autom6vel. � .tó
cios receberam graves . feiünetifGs,
sendo. atérídidos por pessoas ,:9l'l:C• J.",/,_

:
...

Prefeito' de Pomerode. Mílio JU"Q e
· � .,.,.. _ i,. -

dino viajarão ao Rio para um contato com
. derais..

'

:\ -

"

�

'.�.

i" 1 0, mais indicado para ocupar a .presid:\�';�ii :':-�;�l"
Associacões dos Municíoios do Médio Vale do ]t�i,;!í" r

r- o Prefefto timboense Horst Otto Dom 1'ing.-No dj�.�:ÇJ o

de agôsto. será a decisão em Vidal Ramcis'� .

'< "

,
, '

,

\-

·

'Do compositor Zi iinho. di Fl"ri;Ínónclis."'·'e.st:,TH
se'ndo distribuídos na VIa RAMQSC. discos gr,wii�ío�
pela Continental com o "Hino de Joinville",

.

dos Titulares do Ritmo.
,',1" ,

- ,

, ' __ , ,.
a solicitação t

do
Victor .Fernando Sasse.' Mudar o nome 'da

'ill;ã9, para .Dr. Luiz 'de Freitas Melro.

'I .,;__ -

�/-:--
- -

'''\<1\''
Descobri finalmente ti grande paixao

. do '-1;';l'Of.
Joaquim Floriani: a Banda�o Colégio Pedro II quesle
va seu nome.

, <
� y.

_,_if<

Cumprimentes para o amigo Luiz Carlos -Bêdas-.
chi que. hoje troc� �e idade, > "

,- � - - _;_"_.,.-"- ",�'

· -P�o�se'gut:; com muito sucesso 9 2 a' Sertiináéio,Ca
tàrilie-nse\de Música' no Carlos Gomes até 2 de
'i _ J

<) 'B�l;-vista-Co'tintry Clube' está 'marcan'do ':$�
tradicional Ieiioada -nara sábado ao rneio 'dia. A "n01té
reunião dançailte.

-

-.

---"':"__--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
falando de
cadeira

Ê realmente triste para nos qu 'l

acompanhamos o esporte, r88')"

nhecer que em pleno século xx.
ainda achamos por ai, díspe ,""c:.'?

é verdade, mas existindo mesmo,
indivíduos dotados de tanto bl'r
rismo e "tüo bruscos. Lendo revi",

ta esp�cializàda em espmtes e'e

out;ros ccc t:-oS',. encontro nas':' (-:' __

!Da?;, n3.C�1,1e..ras cqstull1eJraS se(� 18.'5

de correpon::lê:'lcia, asneiras, b,il'

rismos e evidmte má fé por pa�t3
de alguns ábobados gauchos, (me

escr",evendo, atestam de pÚblico.
.;;ua burrice, pois chegam a df'-.

monstrar desconhecimento trl;21

elas �
.coisas do .ésporte de 88'1t:1

Catarina. '

./.

Ainda no último número de tal

revista,...deparei com uma_ ,série 't8

cartas endereçadas· à revista, tô

das elas originá,rias do Rio Gn'n

de do Sul, com frases alt(meni'e
ofensivas ao nosso futebol, nU!'f).H

6-0�qçã,D' de pasma�". e que ohega
q,0 ri�íGulo. Felizmente não parí:8
tja imprensa. tais· conceitos, m<J:;

sim (18 qua.lqu�r um torcedor Ia

uático, imbecp, e ignorante. Fal8.l"

.

sem argumento. é bes�"1ira, escr2-

ver' pior. ainda; é to�ice. Ê, mas

está lá mesmo na revista "Plácard"

algurpas gozações dos torcedorAs

gauchos, com referência a nós cata-

1'·'1enses. Vez por outra, me dou

ao trabalho de esc,\ever também.

para a se9ão de correspondência
para desmentir tais suje1'tos q118
hdo.lentes. não procu�am a t.-P(
dadeira história do futebol, ou fa

"mdo de esquecidos, não querenl1'J
relémbrar disputas passaãas, 'nem

� -

tão pouco reconhecer que daqui
de nosso Estado, já levaram mui

tos 'atletas que· formaram e for

ma,m' ainda· em muitCls quadros
gauchos. Esguecem-se também de

que' acompanhamos. também as

rendas de alguns jogos do certame

gaucho, que há mais de 20 arios

Só apresenta dois clubes em condi

ções de tirar o título, e qúe seri::t

mesmo falta de bom senso terem·

construido um pequeno estádio, R'
a população de Pôrto Alegre e ci

c;liJ,des 'vizinhàs é bem grande e Te.
queT mesmo que tenham um es

tádio, como o Beira Rio. Falam

tais cartas tanto de nosso futebol

que dá pena de não' saberem qU8'
làá- anos a fio o goleiro titular d')

�nternacional é o catarinense Gaí

nete e que na última Taça Brasil

q.. Grêmio completin.ho, no Olím

pico, nãq venceu 'ao Metropol 8

foi desclassifibado lá me�mo. ESS·l

�TIania .de meposcubar não é válirhi,
r J,�.

e pelo cónt,rário, é 111edíocre.

1
'É bem' ven;iade que p()r vários
fátores não temos aqui ainda clu

bes tão ricos e de tão,. grande ex

pressã,o" como Grêmio e Int rnB

cionaI, porql e o resto mesmo nfí.o

é . grande coisa· e disso temos

ptovas.

tido

: :Ma&
.

como dizem que o papel
aceita tudo; conformo-me de que
ainda :e�istam' "tantos paspalhõet�,
que, ou não entendem patavina: d9

futebol, ou 'qúerem persuadir aos
.

' .

outrós leitores dq BraSil a acrerli-

taxem elll"�uas' besteiras, que che

gam 'mesmo a indignar, com tama

nhas l�otocas.

mérica
)

" .

. Em complemento a rodada de

domíogo passado, quando não [o
garam devido, as condições atmos

féricas; que alagaram bastante o

campo: do. América, jogam, hoje,
ém, Joinville, 0� conjuntos dos alvi

rubros, e do. Avaj, ambos bem. si

,tuadtps no cômputo de. pontos do

. Campáonato
"

Catarínense, ,�9m o

segundo ocupando
.

a: 'viçe;Iideran.
.ça ao lado.. do, Próspera, Interna
cíonal, e 'Hercílío .Luz, �: o prim=i
i:o' o 'terceiro 'pôsto .jtmtamente
com' o' Olímpico, O América, que
vem de dois- reveses' que -o. fizeram

.

perder'a 'liderança ri depois a, vice

Iiderànça.. vai i;r�e�r.:ar.,,,conseg-ur '
a

'

reabilitação, I ?dérrotando o seu

opositor, o q�e não 'será fácíÍ, e�l!
bÇlládo' :cQm9 _esta o "AZll1ão�' 'ql,e
vem de duaS" exibi�ões exitosas, na9

quais derro�ou o Guarani em La

ges, úà'rà ;êrii seguida, em jôgO aqui
efetlyado,

.

derrubar, da lideranº:1
o Próspera, !,lti�avés do retumbant'3
marcaciór dê quatro tentos a zero.

,

Com � jôgo em referência, o es

quad;ã,ó '�rí�ntado paI' Carlos /�.T.

berto jàréUrP faz, no certamé, as

II

I em
suas, df>F'pGdidás aos joinvilenses

que na sexta rodada o viram erri

patar CO"l o Caxias.

A FORMAÇiiO AZURRA

Carlos Alberto Jardim está sem

problemas 'para escalar o time

avaíano para o combate, desta.noite
com os joinvilenses, apesar, qe
Deodato' estar' fora . de . cogítacôes
para a partida do azul e branco: .'é

-
•

1
•

que o Avai dispõe de reservas' qua-

se a altura dos 'titulares e -possue
,

, muitos '.iogadores versáteis, Pa:·�·l.
o confronto de hoje a luz. 'dos re-

.

.fletores. é bem provável .que J.o

'cely guarneça o arco; J. Batista,
-Nelinho, Juca e Raulzinho, forrném
a linha da zaçueíros, Moenda e

Bita atuem na \.int,errnediárià, com

Gama e Carlos Alberto nas
-

�xtú'
mas, RogéTio como pont;r;:de,lai1l1>l
E Cavalazzi ào seu lado� porém c'ar:'}
á- incumbência de ir buscar a bola

no meio de- campo p�ra projet,iJ·'
a ofensiva.

"-

José' Carlos Berezza' dirip;irfÍ' C)

encontro, al.!xiliado por Afon�'o
Gonçalves e Claud,ionor. de SOlJÚI.

Alpino satisfeüo no Figueire.nse

Carroussel

·A reportagem manteve contato

com o técnico do Figueirense) Ítalo
Arpino,

.

treinàdor por demais co

nhecidQ
.

no . ;Estac:j.Q·. por ,seu tn,l.(lclr
lhO honesto' e técníco, cientificán-

•
• '\ I- •

do-se. de que, ti treinador ficou em

parte satisfimo com o resultado

. de domingo, muito embora recO!::·

nhecesse ,que á sorte conspiró.1_
contra seu clube, já. que poderi:l'
decidir o encontro ainda no ptj
meiro tempo.' Salientou Arpinú
que aos poucos' vat ,modelando ,á
equipe à seu modo: na sua maneira

de trabalhár e treinár: usa'ndo con

tudo os recursos que o clube tem.

Reconhece' que a equip.e carece de

alguns .atletas mais' experimenta
dos, pois o Figúeirense é um3

equipe de jovens jogadores, 01)(l
clientes, disCiplinados, mas preci
sando 'alguns de l1lais' tarimba, e

ficari_a satisfeito se o clube cónse
gu�sse, . como está tentando, o

concurso do avante Jang?-da, além

de um extrema direito, que bem

poderia ser Pizzolatti do América,
alé,m de um meio de qampo mais

)

Joga o Avái difícil' cartada na ci

dade de. Joinvipe, enfrentando'
.

o

coújunto do América, até a pouco
líder' do' CampeQnato é que PT8-
tende uma vitória' reabilitadora

'para, de nôvo. ganhar a confiança
de spa· torcida, como aconteceCl

com' o ;'Azulã,o" que, elepois de

dois tropêços em pleno "Adolfo

Kon�er", obteve boa vitória sôbl'e
. o Guaram, em Lages, para em se-

.

'. gqida, golear o Próspera, quebra
dor da invencibilidade do AmériC'a

e entã.o um dos lideres, pela con

tage;.p_ de quatro tentos 'a zero:

Ambos precisam da' vitória e, pa,
ra tanto farão com que' seus joga
dores esgotem o que sabem e pJ

dem. em, matérl(it de futebol, mâs

sem r primando' pela
\
lealdaria

que ,. têm sido uma das caracterh

tibas de suas. existênmas.

,I

O enc0ntro que OS joinvilenses
:presenciarão esta \p10ite, comple�
tando a rodada número treze do

turno, poderá levar' ao estádio

americano um público recorde em

partidas do certame em andamento,
sabendo-s'e que mtfita 'gente que

"D ve ser c'Ois'a de ociador ele gn.- se encoI!tra na ','Manchester" ba::--

do, o l'011Óhnio da torcida gaw:::ln, riga-verde para ver a Feira de

que CiUi''n'8ndo no� receitar incl.uE't- Amostras nã,o deverá perder no-

ve bons costumes, revela os se1!S venta minutas de árdua' batalh'l,

pl'(}priGs, .tnf1J�h::.E;kO CJ:ll� é pi(i)l', 80- �_.CºP:l 99.\!§:Jô.r.��'il.,,�cl!}.n..c:JQ.,.�<? .. ,má;;(Í-" _ ',.
làficfiichtê;'- CP. pL1qlicó: A êlés�"-:1'" '''-T1''ià-''p'í:irà-�·ir-vttõm�-''l:'tré--ven1r.l-' ,-

nossa' indulgência. sorrir.

exoerimentacl0· e em côn::'1iç_ões d�
I .

.
.

laD(�ar s2mpre q ataque' à fren�l'.

Arpino acha que tem bons atlet83

na eqúiI!e, citàndo .GaÍ'los" Edse;n
dentre outros, e

.

que devidamente

auxiliadores e com :mais cancna,
serão de grande:utilidade à eq'li
.pe. A' equ.ip& vinha.. d? treil1aJl1Pu-'
to com técnico que podeda .

tr(·1-

nar ele outra forma, e bar .isso n;;')

se. pode mudar o rYlÇldo de jogar
de uma equip'e em um ou dois jo
gos, levando algum tefTIpo 'até a

'adapta�l',o' a outro sistema.. ..

_

O Figueirense preçif:a t�lT!béJi1
de' um homem capacitado pata o

departamento médico, massagen!'
e aplicações de' injeçõEs, a atletEip,
poiE: o depto. médico é realn'lente

um depártamento de' graqde
.

im

portância para uma, equipe de. fu
tebol.'
; Amanhã será realizado o .l\prorl
to para o jôgo contr-a o 'Her'cíl,io
Luz e o técnico utilizará todos GS

atletas, que jogaram domingo po:

dendo durante o treino faz'er algLl
mas inovações.

Y i

,,'

I

'X x x

Se consegui'!' passar. pelo Amé

rica, o Avaí estará apto para, do·

mingo, 'derrota,r o Ferroviário, R-·
der do certame, que joga em s�u

campo. Mais do que os joinvilr-m
ses,. os torcedores tubaronens.�3

aguardam o embate que re�lll{rá
os dois times sulinos. Mais do qll3

nunca, os ferroviarinos estã.o dis

postos a conquistar o cetro máxi-'
mo que por .duas vezes coloco1-1

Tubarão como fôrça 'suprema d,)

FoptbalJ Cata,l:inense.
Isto aconteceu há rpais de dez

anos, por obra e graça do Herd

lia Luz que fêz por merecer a gló
ria maior dó esporte tubaronens�.

.X x x

Em Concórdia trabalha-se COIl1

afinco' para que o êxito dos Déd

mos Primeiros Jogos Abertos ele

Santa Catarinà venha a ser uma

reálidade.
A festa máxima do esporte ama

dor em Santa Catarina está marcfI

da para o período que vai de 7 .1

24 de outubro_ Para lá se conve."

gem as atenções do mundo amado

rista catarinense e aqui 'a expe�-
. tativa sôbre se' iremos ou não ft

disputa é dllS maiores. Quem vFli

dar a resposta é o Prefeito Ari d�
Oliveira. a quem os esportistas vêm

..a'pela��g,:..�,�g:lliQ�s_.d�!!9_����,\
lnnréis -da-gl'l'flli'e . jornada -de - ou-

.

tubro.

_.

./ O·;
"

.

,

_"!T'..._

:.)

Notícias
diverlaS
-,.

'

t,'.. '
'i -

•
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-
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_
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PRINCE�A ,i IZ.JX8E,�·. VENCEU'
'_ .' :-INT:�R' l\1Uj�JiCIPAL

c

••

'

, 'A: equipe.' d9·.':P'rinceia .
Iza�

bel .R.C dj.r.lgip,a. 'Ji)do. .pcpular Se':
te; 'venh{ú' no .'Ab'-i�o de 'MÚlOres
ac esquad�ão;dc:i;G�ró Verde F.C;
?�. 'ç:.ag'e��ó,· �ruti,q�il�ga, por 5�9
numa partida que agradou ao grau
de.· Pllblicô "PV���'I1�t�.::::' .

J

-
-.

'. O'· id:go �fl)i;·, 'nol'má' é 'mijito
bom, tp�d� a -��n.ii'o;e�j!)cr,r vi>-lléidd
çoín",cHéntiq é_- L �'An�oriio :�
t�rdosb '_.' Àdá1tbn , .. e .R6.:':
�êi'i6:;_ "GrÚi6','ê: ;NazÚ��' ,r;,'
C'i,. _ '-,,' :.• ,,1 •• ••• ' •• \L

. ," �.)J�
Pereira· � . .J9Í1ihho.; - FemaJjtlQ
�,' 'Pencií.; 'Jpg�t��·· �j.�da Jf�i'Í'6:�::::e
Z�ii:nho. ,,Os, ,?,o.l,s'·-fotaiJ)· de Fena�
!

('2).: TOninhoH\fa7áÍ'io e Eérnar.:aó.
"

I'
'. 'o.

,,L •

O Oürii Verde,-'; oeÍ'del'l com Pedro

+·La.uto;'� .pí�,� Aian :e Mà��
tçi ,.:_ 'Chiqúínl{o'" ê· ,'\Valinir ,: ,;'�
.Bidf- � ReflOn .. -:7 'Sertado.r, é .\tal
dir Na ntelin-i1r\'ar vitoria tarÍlbéi
'40'

. P-fincê�à. ri�i, (.ixO:.�
' ..;

," ••

" :,.
,f � .:J ...... :�,:'i,"',' .. :,,- .�':.�:'

...; "l .�

t.RumNÀL '�ÔDÉRA ·JÚLG.��
.; ..AMAN�!� /:.#RÓTESTOS' '-"

.

�.:CÓ�· ·�:�eg�e�IÍ�. dó ·��ditôr ,t��'�.
r9:

.

S�iltOS' � '€âpi,tal;, 6 TJD ;,�a
FCF poderá ,apteçiar.':amanhã-oj;
protestos' q�1É!' '�e ;.:�hyo�tr·arrÍ· na, �e�
cidária do cOl];endo. A.ssim, é. ,que
amanhã po'dúãü: ser àpreciados óS

jm)te:st()S7'�ó .J.�v�fítus. bOl1tÍ'a a ?vá.:.
!idade 'dã jogb.éóilÚa:ü:Caxias, &�::
da a súmuli:). ,ad >árbitto que a'1e�
gbú falta.:�ê:"\lislbhiâade para téf
ri1 in à'r o encontro. 'aue estava ,e\'h
b' x b, 5erit éÓhl-b.:; do Pãlr;,;),tas
�9�tta o �'ehá'4(:que incluiu eip
,se� !iuadro,. 'f "ái:úadôres.· '.',:;

� r." �;,. ,,_� ;,,�'H
�

>} _

.,"
1. ,:',�:,

"
• .., :. ,;.

� _.

JANGAnA...
· .:AINDA EM; FOCO

"

- �,' ... ·.��,::�'r�'�),!,:r,;J.'-.· ..... ';,
.' '.Ainda�,lÚi6",f6i resolvida ii si�,
tuáçãe": do

. át'áç'h"1te Jan:!adâ". éi-,
'celente·.po<ntá 'çle,,' tªnçá IÚIUCBo,. �té
então . artilh�ito' ,db certame

.

do
Ri<j Granqe 'PQ ,:$41. .,.' ,

-

". ',o I atleÚt ai'lda não "teve' suá
G6�dição";.-.âfjó�;Ó. d�fi'rlÍda" petà
CBD· e" b' 'co€l'fé';.BD· departamérHo
jllr(dlco dçi �lvi., :n'egrÇi se en'coritf'�

, na
. Glia'nab�rfll '., ttatarido útgen(�-

Tí1ente do :as�unfQ�.' já que' o'. ,Fi-:-
! Í!J;IeireTlse carf'.c( mésmo de u?'t
homem gol. Cotn.'ü 'regresso do Oi..
'Ney 'Htihrer tudo fica-t;<l resolvi'':'
do, podendo então Arpino corytâi
com

-

U'ffi excelente' atacânte. O Fi

gueirense' 'apresentéllJ . algum as me-
- '.

'" / '-o,_

ll�oras em seu setor defensi"o, mas
.

o ataque não. produiiu a contento

perdendo ililclusive inumeras opor
t,unidadtes de fazer gol.

ARnHROS RÀ'Jl Ã.O PRV,LIMI.
NAR' EM JOINVILLE
\' ,

OS :)rbitros da FCF ioga�'1ío
quinta frira à noite em Joi�Vil1e,.
contra Hma· eqllJ'Je formada por
croni·stas eS!l{WÜVOS da' manchest��
A preliminqr terá início ?ts 19 h0-

r;1S. antes do coteio Avai x' Amé
J1ka v;11i,do p�lo 'oertame Esta�
dual. ,Será por 'c�rto um excelen
ie 'Ioerítivo nara os cronistas de
Joinvil1e,

.

qu� verão em ação os

ho.méns do apito, mas jogando fu
tebol.

V'ENAS .. CINCO INSCRITOS
PARA OS JQGOS i\BERTOS

Muito embora 'ainda faltem trê�
meses para a realizaGãb dos. J('t;
gos "Abert�s 'de'Santa êãtarina qu'�

.

terão pOX:�'local a cidade de Goir
córcÜa, apenas cinco rimnicípics.
se inscreveram para às disputa::l:
Blumenau, Campol'! NO)ros, Caç1-
dor. Vid�ira e Ca�oinhas. /'.
Obs�r1!a-se.l Que a l'l;mioria clt};;'

• "' (",. I·l ..... "'� ... '

.

. �,.
mscntos sao do oeste, prOXlmos &.

cid.ade sede dos

.. "

II Opala (4 !'f�l�R���;. ����\���.�IS. ... .. ;, .. I
I. . Op�la (i; eü.' luxaI)

'

_�. L .. " :. .. . .. ,_ .. .. •.• fi9

I'
ç:tÚ:C$� , (4 p/stan�) .. ;: �: : .. ;� - _. . 10
"'''o''ksw'agen

,. . .

70 OK
,V" I 0'0 "o, ._.,.' t : •.•

ó •••••••••••,0. 0_'.' •• 0,0\
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.

�.
I, i, VQlk�fw.agen. (vJc<?Je�) , ,- e ".",'

•••••••• 1•••• :: .•• : •• 66

I i,'. VQ;lkswagé� «( p/stimd), _ , .. : ,.. 69

f' .dôrdiÍli. _ ,
� : �: .. 63

I ., ," �< :;::: :.:.:::::.;.:::.::; f:::.: .:.: :;::.:i: ..::.::�::: :;(:.:.> ::
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.

Ei-rlisul ' '

•..
'

'. _' _
_ ; 66" .

. simêil-
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'

••
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-
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.. ': LàQc�as a: Turbina.. (t::?0delo).. .

'
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.
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_

'
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"

" < � .,' .. . Fh'lanc�am�n.to· até 24 6U. ,30 meses .

t,. ;� ;���.te Ii·...g", l:;fl:t":' 29�: .���r�rj:�,ÓPOIi' =�:�.�
�j �

�. L-

:."�

. I�in-��-- ." -"'O' � " , �
1

,

'>1 :.: ttÜJJO &, DAUSSE,N'� ClA. LTQA.
'

l

", ',:-' �. COMERCÍ<) [)E'AUTOMúVIÚS E/OFICINA,
.

.. --'\rENDE ...:_. 'fROCA _:_ FINANCIA -'- PONTO CÉRTO
:, >·;��·.�_:,�t<" _

� "�" 'J.
..

:: .... :'PARÀ BO� NEGót;rO
'

, tEMº� PARA \l:ENnÀ:
<:t�l�,r�I":lx� .."- A,ziil � Branco

;.,.,'
, , ano 19f1Q

Eiek·up 'lJ!x4: - BeJe � ' ano Ül66,

P:f.ek_:up,4X2 -' Az�l.. , : ,.' ano"J963

ff�ar:tbtul •.'. ...• •.• •• •..••..••••
.

••.••••••• ' ••.•• E� m� .'

Sií1r�a' Emi'stil -

.� .. ': . .'.
'

0/' ••••••••• .-.. ano Ui66,

bK�''Veinaiu�te -:-:;.Azul � , , mio 19ç7
. !' •• ). '':, .'1 �

- ;:
.'
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.. I I

4
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�
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I

i
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I' '. 1967

1965
f

Í965
1966.'
1966

I

ano

ano

ano

ano

.,', 0.0 o '''.0-0' .".:.:>.�.: "0 o o ••0.' •• ', •.•••••••• ano

... ', . ,,;. J.•. :
'

.. ", '" : .. � : "

.,' : '.'
ano 1,969

;;".

': 'r.Ár4Ji�t�f ..trkJ.·TJ�n.f. .

: ':' júa .'sàiilàrilià ,NiarÚlho, 097' --'-o E�q.' Ài'aujo figllJlredo,: 9, � Fone 3980
i' ,.-,' -Fl�tí�n:ó�Olis;. .

... ': ... , .

.' Santa catiti1ina.
-

'. Révéhdeddres 'autoriz.acd·os da, í'SPERRY .RAND 0,0' BRASIL SIAI'
, , '. .

..

-

riivisãÓ:' REMINGTON
.

,\gilntes:'� 'ReveI;J.dedores J;i:xçiuSi'vo da CIMPRO ...::... $:al\RP�,
í?;evendedores .E·xclusivos dos_ Móveis de Aço SIÚ'EI'RA
Mádtúri:asvde' escrevêr manuàis' e elétticas

.

t

Máq\liIi�s: 'de sotllat l'mtn�aü;:� � élétricas
· C'â:ícurá(fori.s· me'cânica,s e éfetiôniclls com fita
'. DuÍ>hc!i:tfo're'_;' a AlceoI'; 'Tlllta 'e Gelatina
• 'MáqÚin'a� Opp.lSet e F'0t<�c6piadó,ra�
,

Krq,uivós,/ cofies, nChános; ,Kardex, ei'ltantes, mesas' e Portas

Carteintii escolares cartelràs i..u.1iyersitárias, 'carteiras ind�strÍ!aIs'

M6rleis est�fados � :roltro��s, Cadeiras, Ba�e..;s e Conjunto�,
.

·

M:áqu�às d.e contabilfdiJ,de ASCOTA
..

�

Multiplléa-.:;qra ASCOTA

I: I
I ,
,

I. r"

I',

MAO DE OBRA PARA CONSTRÜIR· E-'.l·�,··,;"i:REFO'RMAR NAO'É MAIS .PROBLEMA
R Anllfade. (Imlli eUlp,telteira especlailzadli em mao de' 'obra ps : I

r.:a construção. reformas e 1i(��ORmep.to:> de alvenarll\s e madeIras, prt' .}
ços mdl!ÜC08 r'fAeeita:sé' constf11ç,ão -pela (5alu 'E�onOIU1ca, e Ipese �

'Tra.tar - R. l'iju'nes Maçhado. 7 - 1° andar - sala 4
I' .

'FiorlliD;ó�ol1S ! I
_._� _1 I

\

I '

. f

\
I

'-'"

".

\;
.

.

'. .".
. FABRICANTE,AUTORIZADO:

• I' .'

.
- JOSFi B6RGES &< CIA. -

Av. V��onde,de Guarapuava��·2381 --'CURlTJBA _;_ Cx. Postàl �9
REPRESENTANTE NESTA CIDADE: .TOJA POSTO

l{uá ,General Gaspar Dutra, 150 - No Estreito., II
D

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BAR

, Vende-se um bar. COÚ1P!eto. Tratar com o proprie

tário, ,pel(l fone 2688. Sr. Celso das 11 às 15 horas.
, .

-
--._- -----�, ._--

• UECOltAÇ()F:!-' DE C.OR1'Tl'j/u,O!": KO'N'ZEN
Confe�ç'ões de Cortinas Magi�Pregas.

Cnlocacóes de Trílhos

\ .nrcllmpntos sem Cornprormsso

R ARACY VA? CAI.LADO. tl2 - APTO. � - ESTREITO

F'1,ORTANÓPOLTS \SANTA CATARINA

ALUGA-SE
A lu?a-se imóvel, Com dois pavimentos; garagem,

12 pe,ças, dois quatros de banho, ampla cozinha e duas'

vií,,andas. a érn de espaçoso jardim; Localizado em

:írea centraL Ver e tratar .à Praça Pereira Oliveira, 14-

A, exclusivamente' das 9 às 11 \l1oras,

Bôlsa d� Vpij�r"�� .�� rJnri�n,Óp9Hs'
.

'�É rápido e fácil Organizar"
CbJb�� dfi 'll1'l��'&fim.enh��

Grupos de 10 a 50' pessoas; consórcio de ernprê-
S'l�, -- Informações qia Bolsa de Valôres de Floria

'n,ópolis - Rua Saldanha Marinho,' na 2 - 1 ° an

doar - Caixa postal, 53, ou junto às Sociedades Cor

retoras- membros da Bolsa.
"

----�-_._----�_ ....

_

SA J ,A VENDE-SE

Fdj,fíCiQ, APUJá __:_ 6.0 andar. Tratar à Conselhel

�'! M'jira' 37 .:.- C'artflr.i6 Sálles.
-----------------

Vende-se um moinho e uma peneira. ,centrífuga
marca-D�ANDREA N° 3. Os interessados dever.ão tra

,tar-com Ernestó Santos,' no Moinho Regina, à.. Rua .Dir.

F��vio Aducci, 721 \'-' fundos, ao lado do· :dep,ósito
, ,Gopar�Estreito. ...

CONtADOR
·r�"",''''���'''''''''�
f,� :;. Cq_m grand� prátic�- de Direção, Auditoria, Org��
nizfl,ç.ão, Transforma,ção, e Fusão de Sociedades Anôn1-

ma�,.,·drganização de ,Escritas Mecânizadas, Custos 'Co
Ilierdais e IndustriaIs; óferece seus serviços )1«ifissio
na,is." ,Cartas para eSta Redáçao,'

,

. ��C�RTlii�A--'-D-O-E-'<-X-T-R-A-V-I-À-D-O""'"
---

.

-

. I
_.

.

,- Foi extravi-acto o certificado de U)J:la J{om..bi, ano
1962� côr cinza nevada, motor B-131704, .. ctldificadp
emitido em São Jpsé, na 282110, pertelJc�nte . �O sr.

'

'Adém\lt; Ouriqye�. .

'

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

'

APARTAMENTO EM CURlTIBA'
, .

, Troca-se -apartàmertto central situaqo na Praça
OSÓl"io,' ClÍritibà, por eas'a mi anart?JlJentó 'em FltHiâ�

.iJ.ó,pol'iS. Paga,se o� reCebe-se diferença; c/

Cária para êsté jornaL
. CERTIFICADO

.

' ... Pe-rdeu-se um certificado de ,um carro marca Aero

Willys de propriedade dOJsr, Edson de Oliveira Silva ,

·ano l.96;1 - motor B.0546.í?.3 ,-:- chassis .1145002.863
d�-,cnr:fJ�jo ____..,:.,. S:-dan Plaça 89'42,

.

Tl<:R�ENO VENDE-SE

'.'

Ven'dé-sê
-

ótimo terreno" ilín] inda iáx5 r ii
âuarc10 Dias, .T ard'ini IAtlântiéb.

.

.

Tnit�r ll� mésn:ra' nia'i:Júínero 15'2:

R. E-

. .

�RECISA�S.E SALA -

, Precisa-se de 'uma .sala que tenha no mí.nimú

5Qm2 de árefl. Tratat'-,a ruaJvlax. de Sousa, 22 - Co:/
I'w i""s, dfts 19 .às ,22 ,horas.,' \

,

-

VENJ)R--SÉ ?põr motivo'. de �1Ud.ança
' e,

, . 1 Dormitól-io de ·casal",Cin10", de Mãl'fim e Ca

vÍuÍla',corii-;Úiardil."roupa'de 4 portas, penteadeira con-

.jugqd� C0111' camiseiro. ..... :,

-

.:.
.

1 Dormitório de meí:iinà "Cimá"
"1'- Doú'-iltórlo de ranaz "b�o"

.

3 TàDete� de. BQ-uêlê
4. Armarios de' 2Ósinha (Fiel cópa),

;" .• ' .. '
.. I r

7- Persianas.> ,,> ;,

.
' Trata�' à Rua AracYVaz:Callado, 125 no Estreito

de prerer:ência a ,noité.,
.

.
. .

.
. .

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

,A,mo CUJBE.DE SANTA CATARINA
�

,:-;- NOiA--HE·INFORMAÇAO
,� Acham�se abertas no Aéro Clubf de Santa ,Cata-
riRa. ;,,, j'lsericões ao Curso de Pilôto'p'rivado, "'.'

,
Os interessados po�erãº obter i'nfdrmações, na

� Séde 'de Cam�o, em Cam!_)inas .. aos sábados e domingos
no. horário das 08:00 às 18:00 horas.

.

:A Licença de Pilôto, Privado, expedida pelo De
partam'enlo de Aviação Ci\!il, é valida. como Serviço

/

Mi.l�tar. ,

.

I

�lorianÓpolis.'22 ;de julbo de 1970. .....

João Batista Soares

. ,
.

:'. Re,lações' Públicas
� T.·-·""��·

...._ ... - ", . -;--.
�.----

�; ",Cbmpl'o -Ou Troco 'Telefone em Capoeiras por UlJ'

"",... ,r"."',ho .. :tratar com 0 Sr. Alcides, Escritório· d0
lJe!iogás.' .' ...... ,:

-

).:� ... : Francisco TOlep-Í;'ino, n. 01 _:__ Fone 3691.;

DEPAR-TAMiNTÔ CENTRAL DE COMPRAS
CONCORRBNCIA púBLICA N� 70j0802

A V I S O
O H�partamento Central de Cômpras, torna pú

blic.o, 'para conhecimento dos .intercssados, que recebe
rá propostas ele firmas habilitadas preliminarmente,
nos têrmos do Decreto GE - 15-12-69-8755, até às
] 3 horas Po. dia 14-0,8-70, para. locação d'e pavilhí'ies ....

da llL CPM do 10 BATALHAü DA 'POLICIA MI-

LITAR -. EM ARARANGUf;\,
.

.

a Edital encontra-se ªfixado na ,séde do Depar"
tamento Central de Compras, à Pl'aça Lauro Müller
na 2, Flori'ànópolis, oÍldé serão, prcsta\lo"s os esclareci
mentos necessários,

Florianóno1is, 17 ele agôsto de :1970
RUBENS VICTO:l{ DA SILVA -- piretor Geral

Dr. ALDO ÁVI_l,A DA LUZ
o,' (. _'{

ADVOGADO-
-:'j' Tf'Tlf''1t<> ""\I"i;'� '! 1 _ f",�f' ?7f.R.

�
,
'.

'

" ,

ESC·RITtlRIQ DE ADVUCACIA
" DR uut,CÃO VtANNA"

í!lveis - Criminai!' - Tr:lhalhi!'ltR"

.Tor.y JOSÉ DE BOR.BA

AclvOl!f1do

Ru� FeltP� Schmidt,.._:52 - �IlJA 5 - 1° anr1sf

'r TfHetone 22,46 __;_ FlorIanópolis

DEV-'RTAMENTO CFNTRAL DE COMPR�S
CONCORRÊNCTA PÚBLICA N° 70/0ROl

ALIfNAÇÃO DE: Veíoulo
AVISO

.

O Departamento Central de CQmnras,' torna pú
• blico. naraco-ihecirnenro dos interessados, que recebe-

\ -
.

rá propostas nos têrmos do Decreto GE - 1'5-12-69-
R755_ atéàs 13 horas do dia 14-0'8-70,'par41 a 'alienação
de: Ve'culos da Secretaria da Sezuranca Pública,

O Edital - encontra-se afixado na séde do Denar
tamento Ce�tral de Compras, à' Praça Lauro Müller
TI
° 2. Florianónotis, onde serão prestados os esclareci-

men tos 11 ecessá rios.
Flr)1'i\1'oónolis. 20 á" a�Asto de ] 970

RUBENS VICTOR DA SILVA --'Diretor Geral

DFVARTAMFNTO CFr<tTTlIJ'Ai" me, COMPRAS
CONCORRÊNCIA pnBUCA N° 70/0798

AVISO
'

Ó Doryart::>mento Central de Comeras.' tOl:lla l"Ú-
1�1;,,<)_ n'l':"- "n",h('"i""1o·'t0 d"o. ;.,to"<>s<;acÍ"s nllP ;pceh��
rá n""nnsta" da firmas h'1hilit;:1c1'1Q m·"limi.,qrJ11Pllte,
T'0Q tf:t:m"" (In. n";"rpt" GB - i <;-1'1-69-:;2755. 'até i\s
l� hQ�8S do dia 13-08-70'para prestação de serviços pú-,
hli('it<hi()� de�t;"ad�� à' i"'�lflnhdío, do concurso po-
1']1'''''' "'r AT,np, no PR nGRPS<;jO" destinado 'ao

DEP�-iR'T'AMENTO DE FISCALIZAÇÃO:
.

O Fdital Pllcont;<'l-S"! afixado fla séde do. Denar

t<t",,,:'tr. �e,.,tnl] de CnT11;,r8�. à Pr::JC<l Lal)1'O Mül10r
ria 2. Flo'ri�nón<ilis, onde -serão nrestados os esclareci-
'm:en{oS' J1�ró8,,�rj(lS�

\-, "Z.

' .. Pl()'·i'l�nrl()li�.rll5 dp il;lho dr' J970
n:iJl��",T". vJr�(1\n '01\ Sf'S' Vi\. .1.... ni""fo" Gp"�l

DJi:.P;\�]'AMENTO CENTRAL DE COMPRAS

. AVISO
'd' bepartam�ri,tQ Central de Compras, tom� 'pú

blico, '1)a)'a- 'conJlecimento dos in-teressãdos, foace ao

atras.o -;;erifi.cado na circulação di) Diário Oficial, que
o nl-t)cesso·'de Tomada de Prêçss nO 70/730,-tcve a

ah:',;'tura de propostas .a,diac1a pa!'a 03 df; Agôsto,: às

15 -horas; em sua Sala de Reunião.
,- • Florianópolis, 20 de Julho de 1970

RUBENS VICTOR DA SILVA - Diretor Geral
. --�:--"':-:r-- - .�---_._ .. ---.--"",.- .. �._-----_._-

'RA� ,CJ..EONICE· �I �;:UfIlrrIERMANN
>
','

.

LARGURA
p�TW'lnI\1.ttJ}\ INF/\NTTL

-OiS�lÍTbio;< :clp _ro'nckta -

.

Distú rhim: da (DsiC.nrnotrlcl
''1Ad:p : --'-' tlenrnses c pSlCoses infantis - ,..,tientacãr.

" I fif::iClO!(!gÚ:E .. rj�; pã;�

'C(�TlsüHI)'rio . rWf! NlI.n'eti Machado n_ 12 - 2° andaI

..ftl'l'-;.·4'" 'l\'Iflol�"<lr 'horA rir.. 2n � iiA f",irA ria" 14 4" IR
.,

----��----.--��--------------��--�----

"REi.1\Rni' r:n1\1"ES FTl.HO
. I\J.)Wlr.!\J)()

'A�yngn cl, Ar/;mpa,11h" Process'lí'l. rlO�
irib\lnaj-t.; Supefior(�s

'

Enrt�.,.prn· .
qr.� ...:. F. lfjcio GOüí" - Conjunt.o :112

.

T"!f'f()TiP 42-'lflS4 - Rrasílil\

"

,

'

Ilt. Kiltwrto í\f,(lYeira .\mm;m
. I.

Fx-'t1,tar-j,1rio do Hospital das Clínicas da Umv{:ool:
ri(hulp'de � 'Papl" -"

..

CONSOC:ÁS; - Diàriamente. ii oarti, das 15
hn;r.as - ,

'. ,

('()NS\ ,L1Y)RIO -'.,. R'! l;..rAn)m()T()e'lho.f�'t� -

1:r! Inlif'ta - 2 o ::htlhr -- �l1!n 205

E:NDOCJUNOl.OG fSTli
OR LlJ17 CARl_OS FSVlNDOT,A

.

O()�S �mM,de rf;sidensJa, no Institutq óe Endocrino-
Inl!la'da (,R (p�nf. -'''se. Sçhermann) "

I

Pó" ('rlldinh;n [)PIa. Pl)C. (próf Jayme ,F:oddgues)._
Oi�h('tf"$

,

- Ohesidade � Tireoide - Distúrhios
(;Jtlndlll:1l'f>� -:- Q";lsagen's Hormonais - PRT

f'ON'iIJJ,TÔRJ.O . RF.SIOFNCIA
Hnsrit :11 Cel!'lo R ani(l�

F0r1t' �6C}9 __:_ �R99.
'r):i<: 1-7 as I Rhs di:1ri'�mente.

--�-�----_.�--!._.-_.. _-- -_-_--

..'. CI:f)IJrCA" n.ERAt -..._ PROTESE FIX." E MÓyEL
. tOROA DE .JAQUETA - CIRÚRGTA

.' UI'. ED�10 .• BARBO�tA SANTOS

Fone 3147

,I .

Cil'Ogião Oentista
�';)rárlo� de 2a. a fla Fei'ra. das 14 às t9 horas

'�nÍl neodó�o. 18 -< F.difÚ:io Soraia - Sala 13
. :.'- ATENDE PA':'R,ONAL' DO INPS .

'.

D·R.:: A'NTONIO SANTAELLA"
Prob lemátJé�a

..

Psfqulf:\a, Neu rases

l'ri)fp"�or ele PsiquiatrIa da 'FÇl.cl.lldadf> de Med.icitl�
DOENÇAS M'l'':NTAIS

..
' 'Consultório: EdiÚCio Ass6ciação natarmense_ �.:J

Mfltili�h.ll. Sala 13 Fone 22-D!l Rllà ..JprÔ'i'timÇl
,.

.. _ .... �_ .. -_._-_..:.....:.-

DR. A. BA�lgTA lH.
Cl�ni['..a dI" Criar�«::a$

.

R.UA NUNES. MACHADO. 2]
VI :hR,1 A ]\I,õPOLlS

nOENCAS OA 11ELF .

- Da� Unhas - 00 Couro Cabeludo - Micose\
.....: A'er\!ia ...:.... Tratamento da Acne Pele Neve Car"bhnj-

,

flFPrLACÃO

Aplas-co ltda
...... ASSESSORIA
-- PLANF,:JAMENTO
_. AUDITORIA

E
SERVIÇOS CONTAREIS

_

' RESPONSAVEIS:
Bel. ERNANT COSME GLORIA - Contador
Bel. CLAUI'TO E. AMANTE - Contadf\f
EVALDO F(íR.TADO - Téc. em Contabilidad�

Rua Tiradentes - Esquina Saldanha Marinho, 2
Caixa Postal.774 - Telefone, 3343

Florilmópolis Sa1,1ta Catarim'

PUBLIO MATTOS
ErA RRASfUA
.0\ 1)".0(;.\ no· '

C�hs�� ('ív�i<; Comerciai� (' Ttàhalhista�
Trihunais Superiores
Bd 'Joi�s. �()ni, 110 -- S C.s
Telefnne: 42-9461 - Cai)\(1 ,p'osta1. 14-2� 19

BRAStLl1' ":"'nISTRITO FEDERAL
, �.� }:oI,01 L' .: (, ti. :tI t .: It) '- r, ,;?, 'I I r ! 'J

I '

Pedida a impugnação, do ca didalo...
Cont. da pâg, 8

ses anteriores' à sua realização.
)art, 4°).

22° - Nerh deveria, ser de outro
modo, porquanto bastante ponde-

'

rável a soma de recursos e ínfluên
cias que o· SESI, por exemplo, po
c1erá díspôr rvesmo junto ao ('0-

�Iégio eleitoral integrado pelos
membros da. Assembléia Legíslatí
va, que vai sufragar. o Governador
,e o V,ice-Governador, Mantendo
núcleos nos principais municípios,
SESI e SENAI, especiaI"mente· o

"prírneíro, ensejam aos deputados
variada' gama de favores políticas
máximo no

.

que diz' respeito' 3-

contratação:'. de 'servidores, regt
dos pelâ CLT,' para seus diversos

serviços, 'E 'ncite2se 'que a possíbtlí
dade de admissão,' tocante

-

à natu
reza . das funções, varia' do mero

empregado
.

desprovido de qualifi
cação. proãssíonaf até aos porta
dores de gÚtU :universitÚio: médio

cos) d�ntisias,: advogados, enge

_nheirOs, . econom.istas, .

'etc. etc ... ,

sem falar na faculdadé de conce:;

�ão dei bôlsas' �� País e no e'str2.n

:geÚ'o . fR�gUI,amento : qo SESI

'

..
'

art. 8°, letra e) ao ·seu pessoal tÁ-:"

nico.
". ' '239 ..:... Agora que () 'Govêrntr Cen

tral, traduzindo ao certo, a venta
de revolucionária da Nação,' �(Utg,
normas visando' a restauração de

etividade política, acelerá'0$ pas
sos na retomada gradual' 'dQ� PT.)
cesso democratáco e .' dá normal]
zaçâo �ol1s'tituclonal,' não se�ia· de
bom alvitre aos Partidos insistirem
em. candidaturas que surgem.' já
inquinadas pela inelegibilidade
fr.ente'· 1);0 corpo de uma l'ei tunda-.
mental à regutartzação do processo
politico-eleítoral no Pais;

bém dos Departap1entos Regionals
do SESI e SElN,AI, detentor POl<

, fôrça de lei' dos" 'Poderes de ges

tão, administração e representa
ção dessas entidades, interessado

na arrecadação de contribuições �
-_ taxas de caráter" obrigatóri.o, ("OH

sideradas parafiscais, podend J

aplicar multas relacionadas COlJ1

as atividades das mencionadas ell'

tidades mantidas pelas aludida',

contribuições impostas- pelo Poder

Público, não t!ffi_dQ se afastado. de

tínitívarhente, eirl','P]ro�zo báibH (três
de julho), das funções. que exerce,

tornou-se ínelegweí 'para
.

o cargo
de Víoe-Governador do .,.Estado c].�

Santa Catarina, no -pleitc
'

de três

(3) de outubro PTóxImo.
A ínelegibílídade, ;,ln· easu, .reliL11�

ta,' repetimos, da - interptetàção
conjugada do art. l:O� item III, ln

ciso 1, c/c o item, II, letra c e �,

,e art. 4°; todos d� L.�� .Cornplemen-
tal' nO 5.

.

Especifica·se
. cóm�:,prqvas:, ag ("le

�:;�:.e��<o�c:���:�h!lé��:�;:�t;?�1:
. documentação das' :"êlítida'ctes" di;-i
gidas pelo regi�trirido',':'�'�rif)s Giâ

·R,prlami." .

. , .' .;. .

•

J

24°-� Níriguém: ísérito ila obser

vaçãc dos tatos, deixará de admí

-. dr:' que, ao: tempo das antjgas .. sí

glás' pârtidá:H�$, o $ESt: em Santa
,

Cat�riria,; §�'�Cbiistituia '

'em uma

verdadeira sucursal 'de conhecida e

pu.jante agremiação. Ém pró I do;

candidatos 'daquela Jegend!:t fun

Cio'nava'. a todo vapor rias épocas
. �1�it6�i�s� E', como

- pe�avar ;:.
Ex-potitis, senhores Juízes; o 1'9'

gjstraI-ldo
.

C�r:lôs Cid REmaux;' pr�
.

sld8:iÚ,e da FÍ'ESC (dOc':; incluso) e,
.

d�ssa i�v��t!��.r�! preMdérite ·.tà:u-
.

.. ,;.."

_i

.MINISTÉRIO DA.·AGRJCULTÚRA'
piret'ofia' Eiriadtial cio Ministério da: .'Agdculturà. em "

. .

'Santa Cátarina
Grupo Executivo .de f\dministràçã0

-AVISO
.' 'TOMADA DR PREÇOS - N° lj'VO

A Comissão de Licitação, constituida ,nela Porta
ria ilo 01/70, 'de,'! 02-01-70, do Sr. Diretor' Êst,�dua� do
Ministériõ·da' Agricultura em Santa Catarina, toma 'nó

bli�o. para. c()tíhecinie�to dos j!1teressados,-:q�e à� <IS.
hOl as do dta. 3 .

de agosto de 1970, receber]. pronQstlll;:
de firmas habílitadas preliminarmente (narâgrafo 3 °

do Art. 127 e 131 do Decreto-Lei 200/67) n�.rà Pres�

tação de Serviço�, de acôrdo com o Edital áfix�ado' em
,

todos os edifícios ocupadós pe!a Diretoria _f;:stadual QO
Ministério da' Agrkultura em �Santa Catatitül, situ<1dns·
às ruas Santos Dumont na 6 ê Lacerda -Coutinho _u.os
6 e 8....:.... Florianópolis � S,e.

.

FlorianÓpoÚs, 16 de iulho de 1970
Appio .

Fontanella � Presidente

ASSO,CIA;ÇAO FILATÉLICA'DE :.

SANTA CATARINA'

.Assembléia··Geral '.
I
J'

D� arpem do Sr. Pres,idente, tendo �m vista o: Es
tatuto, convoco os s1's. associados .para -eleiçãô dã 'Di
retoda a ser realizada em Assembléia' Geral Ordih.ária,
nQ dia 31 :de julho corrénte, às 19;'30' hot,ás; na s€d'e
social, à rua Alvaro de .Carvalho, 34: 10 andar, Cp1 10

convocação.. . ,'�
Em não havendo qU«)rum, ficam os srs. associa

dos' .convocados para outra Assembi�ia," em' segunda
convocaç,ão, com a mesma finalidade, .às/20 horas,' no
citado local.

Ficiria�ópo1is, 17 de' julh� de l�ÓO .

João Teix�ira da Rosa J'4oi()l'
, '

.

l° Secretário
.,

"'-:;" t.
----�----------�-- �--���--�--

.

,Plto.FESSOR HENRIqUE SrilPIECf\
A,DVOGADO

!Edifício Florêncio Costa Wt'l!Y�"sa)
Rua Felipe Schmidt, 58 - sma 107 '

màl'Íamente dano 10. às 11 e das 16 à" 1'1 �'Oras, OÜ; co'n
\

. hora marcada, pelo Telefoné ,.'2062 .

ADVOGADO

�ua TRAJANO, 12 - SâLA P .:._
.'

� ..

PROHEl . .'",
I .\�•. �

.!':
.'.:-

./ '('

Vendendo. :::-
"

.': �,I _ ;., ":.

f-, I

'.

',.

� .
: ....

. \

APAR.TAMENTOS '.

.,

CASA; rua Raul Machado n. 62, c:as�'�e 'ma'tetÚ:;!
, EdH'í'Ci.@ 'i\ldebaran -:- Av. Beira-Mar Norte com' 2 .. �lia.rtos; s�la. ban1:J.eiro, cosinl;iá ':e' urria Mee tr
Um senh01;, a.partamento, composto, de Uwing, 4 ei1Vidraçada,' com., 62 m2 com ·excelerttij,:'.vista,,,ú:;in ;.

quartos, 2,banheiros sociais, magnifica CaDa·!:: 'luga.r para garàgém 01sto Cr$ 25:0'0'0',00. -".. 11
casinha, área .de serviço,

.

dependências completas, .' CASA, na r.ua Joa.qv.:lm Costa n'; : 23,: . çom' 2
de empregados, garagem para 2 carros, prédio .. de. àuartos,' sala, cosjnha, banh�iro, g'aragem,.· . Sil':fal
alto luxo com nall de entrada em mármore. Acaba- Cr$ 20.000,00. Sáldo a, combinar, ..

'

.

I'.
.

menta. e tõda ,vista da Baía-Norte. Somente com
.

CASA, de madeira, na. ,rua Del):hitid,a SÜvGij:a
Cr$ 5 000,00 de entrada. :.

..
-

fi. 248, cqm 3 qua.rtos, sala. casinha é Qanneirci;, de
. li:DIFfCIO ALCION ) inaterial. Preço Cr$ 15. '000,00.

.

.' ,

.

,�

Com financiamento �m 10 anos em pleno centro, \. CASA, na Servidão Fnm?o1Ji em' ter:I'eno. de 7:,5
.

da cidade, 'aq', lado do Teatro, próprio para casal ,por 14 metias. Preço. CrS 28.000,00. ._' ,: ';
sem filhos ou ;t�essoa só, a melhor of�rta no moment� :;.�., TERRE�O - CENTRO '

.

para emprêgo�de, .capital. .

I
,

, .,.". ' ,W. Gtande terreno que vai da rua Arcipr€stes .Paiva
EDIFíCIO'BIANCHINI ., até a rua Trajano....:.. lado do Palácio dai;d5éOtetiúiâs:.
Apattamento com 3 quartps, sala' ,e -dependências. TERRENO de 10, por 20 metro1\ :Í1a_'Áv':', Màl1rp

Pronta entrega.
/

Ramos. Preço' de ocasião.
'.

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

EDIFíCIO ILHÉUS Vendemos o terreho cl<:J melhor' Ibcalizacão . :::rã

.

Apartamento de fino acabamento no coração d:a Avenida Beira-Mar, de esquina, com·:2Ó"�po(_e25.).i.1.
cidade com 2 quartos, sala; banheiro e dependências." TERRENO, rua "A" Lote. 59 era Loteamentb
EDIFíCIO BRIGADEIRO FAGUNDES '.... St'odieck'com 12/,50 frente para rua "A';: lateral ,24;40.
No 7° andar com :3 ql,lartos, sala, cosihhá; banheiro P,reço, Cr$. 13.000,00.

".

e dependências. Preço Cr$ 40.000,00. Aceita' terreno . ESTREITO I'
, .. '... • ,..

ou casa.. Lote de. 9 x 6'0 metros na rua Sántos' <Sarfl.i�n.
EDIFíCIO APLUB em ftente do depÓSito de máquinas do 'DNER.
Com 51 m2 no 10° andar, entrada Cr$ 15.000,0'0. . Preço Cr$ 8.000,00. .,

CASAS - CENTRO ': LOTE de 12 x 25 no Bom Abrigo pQr Cr$ 10.00000.
CASA, com 3 quartos e dependênCias - área" 7 lotes para indústria na rua 14 de Julho n: 220.

250 m2, preço Cr$ 75 .. 000,00, (Av. Hercílio Luz), Preço Cr$ 85.000,00. ., '.
-

CASA, Rua General Bittehcourt n. 67, casa d:> .. : LOTE, na' rua; Joaquim Carneiro, pr�Ç'o :�;, ..
material, área de 11 por 4. Custo Cr$ 20.000,0'0. Cr$ 6. '000,00.' .... ,

CASA, de alvenaria, com quatro peças,' sendo LOTE, na Avenida Ivo Silveira, corri 58 x 36
uma sala de jantar-estar, 1 quarto, 1 casinha, 1 metros. Preço Cr$ 35.000,00.
quarto de banho, com garagem, tendo a casa 50 m2 Bom Abrigo, rua Antenal'.Morais, área, 3'00 m2

e o terreno 170 m2, situada a rua Tomaz João dos - 12 x 25 (lote n. 39). Custo Cr$ 10.000,00.
Santos, defronte ao n,. 41. Não tem habite:se, Valor LOTE. Praia do Meio, área 12 por 25. Custo

Cr$ 22.000,0'0. Cr$ 8.000,00, ,/. I
. .t<.:STREITO JARDIM CONTINENTE

.

CASA, rua Humaitá n, 111, com 3 quartos, sala, Grande loteamento, na Av. Ivo Silveira e Santof'

copa, casinha, escritório, banheiro, d.ependências e Saraiva, já com calçamento e luz ,elétrica. Lote a
. abrigo para carro. Preço' Cr$ 40.000,00 entrada. Cr$ 8 000,0'0, financiados.

CASA, rua Tenente Joaquim Machado n. 103, PÂNTANO DO SUl,
com 3 quartos, sala -de estar. sala de jantar; banheiro, Na Armacão da Lagoinha, lote de 12 x 3D 11(letros.
casinha. 'Custo Cr$ 50.000,00 a vista. Preco Cri) 5.000.00.

CASA, na rua Joaquim' Antônio' Vaz n'. 39, com "Ci\.NASVIEIRAS
3 quartos, copa, sala, cosinha, banhei"ro e mais uma . No local chamado CS0.hoeira, lote de 15 por

peça anexa, n0va sem habite-se. Campinas' 120 metros, 'frente para praia, com casa em meia

(Capoeiras),
' construcão. 'Preço Cr$ 7.000,00. )

CASA, la. locação, 3 quartos, sala, banheiro em SA.CO nos LIMõES

côres, casinha, em terreno de 12 x 30, BAIRRO. Lote de 14 por. 14. Preço Cr$ 5.000,0'0.
YPIRANGA (Bárreiros).

"

COQUEI�OS
-

CASA, na rua Abel Capela, com 3 quartos, saia, . Terreno em Itaguaçu, bom lote Cr$ 10.000,00.
casinha, banheiro, erp terreno de 526 m2. Sinal ALUGUEL
Cr$ 26.000,00 e o saldo financiado pelo B:N.H. Alugo loja situada no melhor ponto comercial

CASA, rua Hermínio lVfilles n. 57 (Bom Abrig0') da rua Tenente Silveira.
casa com .2 quartos, 2 sala:s, copa e cosinha, banheiro. Aluga-se uma lOja e sobre-loja na ,rua Trajano,
garagem, varanda: Atrás, sala, banheiro, lavanderia, 2'01 m2.
2 quartos, coshha. churrasqueira. Terreno' de '3'60 Alug!l·se uma loja comerei?-! na rua Conselheuo
m2. Construção 180 m2. Preco Cr$ '90000,00, 'aceit::t Mafra.
apartamento .no valor de Cr$ 35.000,00 ou 45 de

. ATENÇÃO
entrada e 45 em '12 meses.

/.
Temos compradores para C(1sa, ou terrenos n'ar;

CASA, a rua projetada sino Htaguassu) casa imediacões do centro ou Agronômica, Mauro Ramos'.

com � quartos, .sala. cosinha: banheirO'. com terreno 'e Coqueiros. .. '.">

de 330 m2. casa com 68 metros. Custo Cr$ 40.000,O(i). \E MAIS· .'. ,,'

AGRONÓM,JCA ,
OPORTUNIDADES em' cf1!;'a, terrenos e 'an'1,"rf:i.-

Vendo ou alugo casa, rua ,Joaquim Costa n. 20, méntos. Não perca seu tempo. Vf\tJ.l1a cop.versar
casa com 2 andares,: andar superior sala, liwing, 3 conos'co a� n'" TENENTE SILVEIRA ·n.: 21 '-' sala

quartos, cosinha e banheiro; andar inferior - 2 02 ...:... fone 35-90.' ...

,,' '. ,-;.",.

,salas, 2 quartos. cosinha, em terreno com mais". .' "(Centro Comercial) - ppnNEL:tem.·a''sbl).lção
"

'um,a garagem. }"T".".ÇO de venda 9r$, ..80.0_,00.. ,00" do seu problemà. (Cresi n. 1.903)
' .. : '''''\',<':;;>,'\

/ .
.

,

'I 4!!O. !...
.

.

/'.' ii'. "â
-

..
,. 1')

\ :-
..'

!'t,�'é!if�ii!�!!!�·!!l!!!,�,�.. !$,:,iit�'�,!.!!,!!.§!"o�i,�"�'�r�-iãi!§!!�!!!���aai!!<!!.�i'.ilii.ii!Ii�••ii!iiÍílililll...
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I Flo:l'iauópolis, Quinta-feira, 23 de julho de 1970

.

�

" : '0 . Procurador -ReiÚonal Eleitora!
Vóinei Collaço de Oliveira ingres
sou. às 17h45m de ontem 'com um

pedido de impugnação da candí

datura do Sr. Carlos Cid' Renàux,
homologado pelo Diretoria Begio
nal da Arena corno .candidato .a'J
cargo de Více-Governador do Fs

tado. O 'I'ribunal Regional Eleito
ral r�cebeu dentro do prazo legal.

".
o pedido de impugnação que si.i�::
\enta ai' inelegibílídade do. eandí.
d,atq: em face de sua condição de
Presídente .

da Federação das 'lu·
dústrias de santa Catarina' e; ccn-

.

sequentemente Diretor ,Regiona� 'd,0
Sesi

.

e
.

Presidente do Conselho 'do
s�ii'a:i em Santa Catarina. En'
tende.. 6 Procurador Regional ,qu:ê
o.....:.Sr .. Carlos 'Cid Renatix

.

deve
.ría, ter-se desincompatibilizado no
'dia 'trê�" dE;!' j�lh� ú'üim�,:' habiÚ'

.

�t,an'ç1:Ó"Stl -a compór com:, q' S�. 60'
lo�ii:bo Salles a cpap!l- al:e�i.l'ta aqs
'eárg(js de GovernaMr' ê .vice:.qó·
vevnador do ··�stado. , ....

'6 '.Diret9rio Re'gioilal da Ai��a
rece,beiá :

.. hoje citação ',por edital
,cli�pondo" d� um 'praid de cindo
r:lias"paia ap��se�t�r as suas cbn-
'trá,fazões. A api�iiio vigente: nós
círcúlos políticos' er'a a' de que b

;�ciició: de 'üDpugnação .não 'pr�v<t:
'. 'L�'�{)rá .:quandQ a ,m,itéria fo'r· a jui.
g\i1Ji,eÚ.tO-,!'la' JusÚça EI�itoral" V1ti:
to'f'que tanto:a �Cjesc, OQI1).O' o' :�si
e o Senai são entidades parti�lila'
i'es, a despeit�. de rec.eb�rem· d,bs
110,elel'es públicos.' cotas def�riçl!l:;
pO;1'- J�L Os' mesmos círculb.s· paU,·
Úcos

<

Úcl:13m onte� a opiniã� fero
,nlàda' à respeitb . àa impugnaç[}u:
rp.�smo 'que. o entendimento elo

pJ.1o:curador mereÇa guarida, as

súas àlc:igações nãó .se. aplicam :,:,li,'J
'sristemá '.�eliítoral' excepciorial . v�.
g'en't� para as ?leJções ,indirt3ta:3
deste ano.

.

'. O pedido: de . impugnação tem.o

ser4uinte . teor:: )

"EGRÉGIO 'TRIBUNAL,
A representação do Ministéri<J

�(,blÍco Federal,' pelo Procbtador
Regional, Eleitqral sIgnatário, ,V'à�
lendo·se da atribuição que lhe cpil,
fere. o art. Só, da Lei Complemep.
_tal' nO 5, de 29 de abril de 197J,
vem impugnar o r,egistro de ·cân.

dldato a Vice-Governador pela
A1i!l.>llÇ\a Renovadora:.Nacional

, A?ENA ,.
- do' sr. Carlos Cid Re.

nlmx, com base nas, razõ�s ab�j:�o
r.linl'ül:das . e que caracterizam' &tla
lota! irielegibilÍdade pata o meu.
-ionado 'cargo, ". flO pi�ito " d� 3
(tt:êsl d,e outÍlbr.o .:vindouro.
:;)b -.0 diploma reghlRdor dós

.eà.�os de inelegibilidade, prom�ri�l-
'
••�', � ..."'('�, • .' fC ","

�@;o";clb . .art.· 151, parágrafo único, (la

��V�k<rii:!à ..: Constitucional 'no 1,�-de
;:i:7 d,e outubro de- 1969, é li Lei Com·

'"<pT@meptar nO 5, de 29 de al:>ril ��
:�tB70: ,i",'" , : .

.

2°, - O artigo 4° dessa lei esta·

.belecE;) uma redução no prazo de
'd�simcompatibili,zação quando sé
r.ratar de eleitos' indiretos, ,fixan·
d0"0 ;-em . três (3)', meses an.tedo"
.res, às eleições, estabeleéendo, as-

.

süp: ui11a alteração da regra geral
flplicáv:el· aos. pleitos diretos d0

Gov.ernad'Or e Vice. Portanto, nG'5

. c1j�nositi�os a seguir e en':lnciadQ:',
-

't período de ,desincómpatibilização
deverá· . s.e� substituído para três
c:n meses.

3U - O rol de inelegibilidades
pata ambos os ,cargos está conslg<
.nado no' it.em, III, . do árt'.. 10, :d..

'[lei Complementar nO 5, cujo' têx.
to passaremos a transcrever: "

".

,-

Art. lU - São inelegiveis:
, I ...:....

"., .

, ·1,j:·.- '

, ,
:

III - Para Governador e Vktl..

Governador:

a) -- até quatro (4) meses d�,
pois de afastados definitivamerit3

de suas fupções:
. ,:1 Os ine'legíveis para os car'

',g'OS .. ,de Presidente e Vice-Preside!l'
te dª República especificados nas

alíneas' a e b do item II e, no to

cante às demais alíneas; ao se tra

tar de repartiçã.o pública, assocja
.�ã.fI ou �nlJp['êsa que opete 'no t�r-

ritório, dó Es,tado;
,

.4? '- No dispositivo supra trans

. crito está grifada a parte que

rP'1)l.1tamos '1ecessária ao desenvo),

vimento 'analÍtico do têxto, de mo;
. do a c,olher-se a sua aplicabilida:-: .

de e verdadeira oxegese.

:(

impuon"ação o'cao i ato ii
'.
�, "I �.

5° =: Agora, observando a re

missão feita, "às demais alíneas"
do item II, vamos' transcrever
respectivamente, alíneas c e g dêa

se mesmo item II:'
.

'. c� .

_,_ os' que, até seis (6): me
ses antes da eleição" tiverem com."

petêncía ou ínterêsse, direta 'ou
indireta, �ventual,·.no . lançamento
�n;ecadação ou fiscalização de

impostos, taxas e contríbuicêes de
ea�áfur 'Obrigãtório, mclusi;e 'pa
,1" 1 ,.

rafisclliÍs, ou para aplicar multas

relaciona.dae com essas atividades;
• •.•.• '.0 .'0 ••••• ',' ••••••••••••• o ..

·
.

· - . .

...... , ••••••••••••••••••••• 0 ••••••••
· . '. .

�••• ;
.

�
.,.,.. • � , .'. • • • , o • • • o • • • • • • • ..', • • ; •

� ,:."2"" .... :-- .. '

.... o o ••• o., , o' •••• , , , 0'0 •••

: i ir� QS que tenham, dentro' de
s.eis ;�e�;es anteriores ao piéito.
.9cupadd, cargo ou função de' di

x;eção; . admínistraçâo ou repres(')l1'

ta:Ç�O:.étn pessoas jurídica ou' em
�t�!)� estrangeira ou em entida,1c
Rjaiitlda 'jlor contribuições

.

impos�
�s ,�ío' :t;>odet., Público; ..

'"

'

.

: :6° ,-;_ Torhamos a. gÍ'ifar nos tll�
l:l�si(iv,o� r�tto, !is situaçqes qt:e,
p.é1;>epgánadametlte, config�:i'am a

o

• ihéleglbiÍidade do sr. Carlos Cid

J:k.naux, atual presidente
\

do c'on
�elho' '�é Representan�s e da:Di

.

retoria "da . Federação das Itíd.u�.
·{t'iás : 'd�

.

Estado de Santa C�tari-
..

ila:':�· FIESC � associaç'ão siridi

é�r d� grau superior, cujà base

·tEifritorial abrange os limites' dês

.tê ' Estado.

.: Y.7Ô � Entre as prerroga�ivas 'le,
�I;tJ�:e estatutárias da Federação' fi·
gUra; . não só a de representá-la
"p{irá�te os Poderes Públicos' e

S'�M� :'�gentE;!s" e "impor contribui·

ç6e�, ,às f e:ntidades
.

filiadas" com<J

v#gc1palmente ',f,

'1. "receber a qu()ta que legalmer.·
te-.lhe cDuber do imposto sihd;·

cál; 'e os recursos oriundos do Sef·,
viço Nacional. de Aprendizagem'
ltidustrie.r, - SENAI"� e do" ,ser
viço Social da Indústria -, SESI -

riós têrmo$ dos respectivos regu
lamentares."

.

tudo .conforme prescrito no art. 3°

d� Capítulo I, dos rElspectivos Es

tatutbs (doc. anexo), assim .como

nt? Decreto-Lei 925/69, 'qur; ao, .mo
dificat a Consolidação das Leis do

Trabalho, no capítulo da otgan,t
z!!.ç�o sindical, alude às co�ttibui.
ções. arrecadadas pela ó�gão d0
classe:

· .

,.80 � Das múltiplas. atribuiçõcs
dó Presidente, consta no Estatv.

tó' a' de "represéntar a Federação
éfu Juizo ou fora dêle, e per�lTiL3
os 'pdCieres' pú,blicos; e qU�isqtier ..

çnit.ra.s eritidades, podendo .

consti

t�,l: ,proC1..lradores, mandatários 0'1

�:rópo�tos:' - (art. 32, IX, do Esta·
tuto em anexo), evidentement.e

0.utorgando-lhes mandato ad·judi
:tia,

.

inclusÍve para a cobraI(ça
júdicial de impostos, taxas e con·

tribuições de caráter obrigatorip,
inclusive parafiscais, como sóem

seI::QS do SESI e as do SE,;NAI, <;:;x'
gãos êsses que embora de natu· I

r'eza jurídica de direito'. privadl1,
'conft,Uldem.se,

.

J;Uercê da peculiari-
. �ade organizacional e. funqiomJl
com entidades de dir�ito público.

.

9° - Do Ministro Aliamar Ba

·"leeiro., em voto' re.qente proferido
. no Supremo Tribunal· Federal, Cu· ..

'

lhetnos o excerto sobremodo sigo
ruficativo:

.
"

. . .. a despeito. de cláusulas da

legislação de 1946, que declaram o

SE�I, entidade de direito privado,
t�nho impressão que, na realida·

, de,. é uma entidade de direito pú··
blibO, criada por efeito de leis f,,·

derais, para uma t;}issão a que es·

tii associado '0 Estado, e que vive

s�bretudo de uma conh.'ibuiçã.o
parafiscal, portanto de éa,rátrr
tributário." (Rev. Trimestral dE'

.
Jurisprudênqia, vot 38, dez.' 1965,

.

pago 458). Grifo ROSSO.

10° - Despicienda, via de conse

qu�nCia, 'a quêstão .sôbre a natn

r�za jur�dica dQ SESI e do. SE

NA!. Importa pouco ít defini�ão
dêles como personalidade de di.

l.'eito privado ou público. O im
pêlrtante é �ssinalar que mesmo

conceItuados, como na realidadé o

são, .na categoria de entidades prI.
va,das, arrecadam e percebem con'

tribuições impostas por lei, do ,in.
:discutíveI parafiscalidade.

11°' - Tanto o Serviço Nacioua,l

de Aprendizagem Industrial (SE
,

NAI), corno 6 Serviço' Social da

Indústria CSESI), estruturados ol·i.
ginaríamente pelo Decreto-Lei ....

nU 4.Ó48, de 2/1/42, o primeiro, e

pelo Decreto- 9:853, de .• 13/1Ú1946, Ó
segundo, são órgãos subsidiados.

por contribuições de caráter obrí

gatório..
.

13° :- Ainda que -de direito pr i-"

vado, con�titU:em-1;>e, por outro' ân
'� gula 'em entidades mantidas tain-

,

bém p·�t contríbuíções 'impostes'
i pelo Poder Público, conforme' S0

constata à simples leitura, entre
outras, da Lei n? 4.863, de 29/11/
1965., do Decreto, nO 57.375,

.

de-

,26/11/1965 (aprova o Regulamen
to do SESI) e do Decreto nf' 49.121:,

.,...... . . J
de 17/10/19'60 (aprova Regulameu-
to Ido·,SENAI).··
13° � Existem mesmo arestos

do ; colendo Supremo Tribunal '1"e·
deral,. através :dos �ais, se veÍ'i
fica que Ó S,ESr póstulOú e obteve

o . fôro 'da Fazenda Pública. para

cobrança' de contribui.ções que a

legislílção lhe ass�gura, �ssistido
no ·feito pela própria Uniao. (R�
vista Trimestral de,· JurisprudênCia
- vo1. 44, pago 659).

14� - Já o Decreto-Lei nO 9.403.

de 25' de. jnlho de 1946, ao atn·_'
buir ii'Confederação Nacional da
" \.

..._

Indústria, o -enca.:rgo' de criar, OI'

ganlzar e dir'igir � SESI, estat,uia

no art. 2°, que o órgão rE!ger-se ia

nos. têrmos de regnlamento elabó,

r�do . pela Confederação Nacional

da 'Indú,stria, aprovado por por .�;

fia do então Ministério do Traba

lho; Indústria e Comérçio. :1'!0

art. 6°; estabeleceu-se, desde logo,
'

que os órgãos dirigentes do SESI,
nos Estados, seriam os Conselh03

, \

Regiollais. ,

1,5°' - A despeito da posterior
. legislação, modificando em' alguns
pontos a estruturação do SESI e

-do SENA!, "O. meeanismo'� de':l'leu
\ ,'f. :t:

funcionamento; 0 certo é que con-

tinuam as entidades, nos- Estados

membros, sendo dirigidas e su

pervisionadas por conselhos'· ré·

gionais.
,

'16° � E quem preside êsses Con·

selhos Regionais em Santa' Catá..

rina? <'

Exatamente o presidente" da

FIESC, sr., Carlos, Cid Renaux qJ1",
nessa qualidade, não só 'tem in�
rêsse direto na arrecadação e :is

calização das c�mtribuições de '(;8,'
ráter obrigatório

.

estipuladas qm

favor dos órgãos, cQmo por S1.!U

oondição de exercente - de funções
d'e, direção,. administrá'ção e, sobre

, \ '

tudo, repre,seqtação, nessas enti,

dades mant,idas, tal qual restou

amplamente' provado, por contri
buições impostas pelo Poder PÚ

blico" ex·vi do ,art. 35, §§ 1° e :P
da Lei nO' 4.863, de 29 de' n�vem:·
bro d� 1965, do próprio Reg1lla:
menta do SES!, (Decreto nO ....

57.375) e do Regimento do SENA:::,
(Decreto nO 49.121-B), dai a nec'3S

sidade ,de sua desimcompatibiliza-
ção).' '1

17° - Para aquilatar·se da com-
'. petência do SESI e' do SENAI m'.:

arrecadação e aplicação das re:;

pectivas receitas, tudo, em última

análise, supervIsionado pelo presi·
dente dos ,respectivos CtmseÍho�; I

Regionais, transcrevemos parte c�o

Ato n9 7, de 1957, expedido pelo
Tribunal de Contas da União! alu
sivo à 'org�nização dos processos

para julgamento das contas 10s
Administradores das Entl<;lades Au".
tárquicas d� i\.ssistêrtcia Social e

de Educação. Profissional, em 0.0:';'
diência à Lei nO 2.613, de 23-9-1955.

.

o,SEÇÃO .

ViII
Entidades Autárquicas' de As�is

tência Social e de 'Educação Pro·

·fissional.

(Lei nO 2.613, de 23-9-1955)
1 - Serviço Social do Comér..

cio - SESC,

.2 - Serviço' Nacional de Apren
dizagem Comercial - SENAC.

3 - Serviço Social da Indústria
- SESI.

.-

4 - Serviço Nacional de Apren
dizagem Indu,strial - SENA!.

5 - Serviço Social Rural

SSR .

Art.' 21 - Os processos de preso

tação de contas das entidades a:.l

tárquicas de assistência, social e

de educação profission!il
.

deverão

,

.;'i

I'

conter, além dos elementos inrh-i
cados no Capítulo II, os seguintes,
peculiares à sua condição espe
cial:
I - Cópia autêntica dos avisos c ,

comunicações das ínstítuíções: Je,
previdência, contendo .cornuníca
ção sôbre a receita compulsória
arrecadada:

.

II -, Cópia autêntica das comu
nicações sôbre a distribuição pelo )

Órgão Nacional do produto . r:l?,�
contribuições que tocou à enÜéla
de no período da conta.'

..

III,....;:., Relação das despesas com
, auxílios,' 'financiamentos donatívcs
contribuiçôes, contencl6 a \mpor:
tâneía,

,.

e nome dó beneficíárí» e

a indicação do ato de sua auterí-
.

zação legal;
IV - Extrato de contas corrén

teso ou memnranda dos Bancos 'con
firmando os' saldos 'de) .Çj.épós!t;);;
acusados na conta respectiva '_ ÇI'O '

Balanço;
,
'
..

'

V - Demonstração 'da· ConcÜia.
ção da diferença poi'ventu�a e;>;;is.
,tente entre os comprova:nte§ apl'e.
sentados pelo i;3anco e o' síildo. dQ
conta do B!llanço;

o"�.

VI - Relatóno do Presidentê da
, entidade sôbre os benefícios con·

cedidos (::frt. 11 da Lei.no 2.613, �12 ;

23-9·1955);
.

,.
1

VII - Relatório do Chefe 4a'
Cpntabilidade sôbre a' tomada de
conta§; .

VIII _:_ Cópia autêntica elos ::lilr
. recere; dos Ql;gãos competente�!
sôbre a regularidade das contas:
"IX - Extrato ela ata da reun�ãf)
dos órgãos R�gionais e Nacional.
./ '.

.

em que .foram aprovadas as COl:-'
tas'
I'

, .

§' 1° - As contas' da Administ.r�-
'

ção Regional são remetidas. ad' '\
Tribunal de Contas por interm&
dia do Conselho Naéiona.-l.';

§ 2° - Ao enéaminhar as cor:

tas'l{ da ,-A(}minist:raçáo rReg.l0nal. . Çro
SENÂC ,'/ieverá o Ófgij� N�ç'iol1al
emitir parecer sôbre' as \Mesm�s."
(a'!lud :ij,evista de Direito' Adini

nistrativo, vai. 51, ano 1958,' pago
428/429). .'

,

1110 -_ Ainda' que se pm;�§I qnes,
tionar, hoje, quanto à. legitimida·
de normativa dêsse

.

proviment.o
oriundo do Tribunal de çontas da

.

União, jamais sé conseguirá, no ef}

tania,
I-

ta'ngenciar a nat.uret'a cOin.

pulsória das contribuições desti

nadas ao SESI e SENAI, que o.s
ma'ntêm, e bem assim a eompetêrí-

.

cia e o interêsse direto.-de· seú ,lu:

petvisor, sr. -Carlos Cid. Reriatii-:,
na arrecadação de tal receita,: c:JI) •.
soante' as atribuições que lhEi. oori
ferem o ReguI'amento e Regim�n
to de um e de outro.

19° - Não vai. long:e o temp'}
em que eminente político, de...

mar·

cante; tútdição família;:' na' vida

púb��ca brasileira,
.

elegeu.se ' Go
.

vernador do Estado, aqui mesm,;),

depois de inteligentíssim,o e bE;)iÍ!
lançado movimento empresarial, ::'.

título de "seminário"sociô-ecoilõ:.
mico". Dizemos. movimento emprt'
sflrial 'POrque' prom'oviçlo e esÚpan,'·
diado . in egralmente com recurs:Js

'da associação classista, patronal.:
Contou o então p,(esiden.te rla
FIESÇ; naquele conclave de. âmht'
to estadual, com a prestante .

tl

inestimável colaboração não ape-,
nas da Federação, ina� também l'do '

SESI e ,(') SENAI, em quase tô

dm;' as comunas catàrinenses.·.
20 - À época, porém, não exis'

tia têxto legal que expres�ament3
coib�sse a influente ação dessas

entidades em proveito eleitoral de

seus próprios, gestores. Já nã0 j

l11ais assim. Adveio o recente di-
\ d'

.

1. ploma complementar e UI"!'

constitucionàl para, enquadrar, n>

elenco dos' inelegivels, os que per.

manecem

'

na direção, ou repres�n

tacão, de tais órgãos.
210 � De salientar, por outro

aspecto, o bem avisado critério da

legislação revolucionária neSSG

campo, ao abranger nos preceitos
definidores da incompatibilização
não só os concorr'entes em pleitos
diretos, 'como os postulantes. em

eleições. indiretas. Nesta parte, a

única condescendência da lei está

na reduçãO do prazo previsto par'!
o afastamerito que, no pleito indi·

reto, passa a ser de três (3) ,1'Íl8'

Cont: na pág. 7

,
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... ,

.: R·e'·-cess··g �r:'a'�ro',i'l' 'e···�v··,a IL·····
.

-. tJ·. li;�
..

,

. '4�) .'

a pôr expedjente;� ,em'dia
-.1 Nas sessões plenãríasjmaroadas

'. Ú;IS,Q,7:Ó':i ;.; ,
.

.

pata hoje e amanhã a. Assembléfà Os p1:omotóres do movimento
Legjslatíva irá delibe�ál/ i�à ie:s:: .(I.ciso�70 :'�riI; 'Santa Catarina' i estíve- ,

peito de tôdas as proposições em raro. onteJh� no Gabinete da Presí
condições regimentais, a fim de dência d8:':'A&sembléia Legislativa
permitir que - sem prejuízo do

.

-onde ·.�,ªb\i�eram\... diálogO' . C01�
processo legislativo <- os parla- .. \ - membl:O&<'\#fL \Mesa ce, parlamenta
mentares se afastem da .Capital na

.

res das '-Í:.1.útts: bancadas: rilirante a

última semana do. hrê�, para iÍli sessão .ói�Tia, e�etua1i�' mornen
ciar junto às suas 'tes ectívas tos ante��;:� ..: à� 14 h ,.,.-;";fÓi aprova.
áreas a campanha eleitoral com .) do �m .�êR4.�r:imento de aiitoría do
vistas ao pleito de <novembro. Deputado "Má.r�o Tavárés. da. Cunha

.

O· recessinho de',julho,· :segu�d()' Men9; �0IidiÚ1.�dO "a
.

�xpeçiIção: da

frcou convencionaqo durante recen.
-um· despaCho telegrã;fi'éó

.,
ao Co'

te' encontro dás.·lideranças, 2ta' manditíÍte:\ i:� 5a Região Milita ...,

Arena e do MDB, com o Pre.si�
'.... General; Jti,Sé :.Campo.s de.�,1'agão,

,dente, da;' Casa, Pedro COlin,. terá. ·com. âpl������r do Legislattvo �lj.t..�,
inicio oficialmente' no dià 27, pN' l'inense p�là: :"übra· altamente' .pa·
longando-se até' o dia 31. A �Vlesa

':, triótica -e· �d�!: profundo ;:si.g·�{ficado
social qué''vem sendb . e:ltecutad.aDiretora do Legislativo baIxará ,., .

. , .

pela AcisÓ-.7':Ó�'.•
'

idealizada,por aq'·u·'"nas próximas .horas nisolução ne.>:.
' .-

te sentido,' e nesta�:eip'éi::tâtiva a "
,te mi1itat,<�<

,

.

,

..·.;.:·'.. ,;,,·., ...,_.,,1I'.'�,;l,.·1maioria dos deputadÓs:,'já' se en·
... -;'//,,;;;' " '.s�

contra de;malas prontas; para via·' . ROD()V'±:A� iÀRA O OE'STE" .. •
.

jar logo após 'o tér�iho da -sessão
.

><�:<.
'

matutina. de amanhã: O pleri�no.dã. Assembléia ap roo
, : .. - ?;"i,+li� ;fS:� .

. .vou 118, :tarde, ,de ontem indica;;;ão
O·· período de afast.amento d05? ::. de a�tCll:i� ':,:õ,b Dep�t'�do

.

P�dro:
parlamenta'res dos � trihalhos legi3" Hartp lié'troe$, 1° Secretario da
tativos abrangerá ,.0 total de ,:lO ", Casa, que'>Visa solicitar, 4b

.

Chele'
sessões, mas as faltas somente se . do podêÍ'·':;.Ex�cutivo· estudqs ime,
rão abonadas nos ,dias préviarnen- ,

. diatos '?:lfj�tivanclo a COl'��truçãl)
,te fi�ados pela ,Mesa. Após esta

'..
. pelo Estadb.:. de uma rodowa des

primeira' semana "de pausa, oS' tinada' a ,l"hfurligar os 'múhicÚ)Ío:;
deputados retornarão -às lides le· de Itá, sê#a;, 'Xavantina e Xan.v.e·
gislativas na Assembléia; até a fi rê, no Mtl1d-Oeste catarineríse. A

xação de mais um mini,recesso, rodovia,'. 5egÚi1do á s�u' autor, é

em fins "de agôsto. Nos mêses se- de Vital' 'ÍiÍlPottância' para,o eS't
� A�y,�nt"es .. ,.êsses :rec!l,s§!�9.�� __�<:llll' coarneniÓ:di pioduç'ãó 'daqu�la im"
, preenderão maior.'número de' se..:. i

.

portante:.�ieá agro�pastorÜ, . e pe(
.

sões, 'de acôrdo com: às necessldà- ,mitir'Lqiie<óã' referidos' município;;
des e dentro do limite máximo de "possam Se, �i>ioximar da .BR,282.
faltas estabelecido.

..
-

DivetsQ&' parlameIitaré,s solidari:
: O abono das faltas, quando pa·

.,
. zaram·se �,fo:ih o Sr.. Pedro Harco

ra encaminhamento' do processo . Hermes ,ii�tã;: inic{atiY:a;. da propJ'

eleit'bral, foi solicitado .pela Lide.. "'. sição, e,R�ii,eFbs quais:.o Deputada
rança da Arena, com base no pro

.

Gentil B�l��, que; �i'i:(mo;u: "de

cedimento do Oongte,sS9 .Nacional ,;' .. ,

.. ,

tôdas as' l:otíóvías que :se pleiteiam
e de algumas outras Assembléias ., ; �

'�m �oSs;�lEstiidO" esta' se me' 'an·
estaduais. /

: .,�; I:' '., ,. ,gul'a 4lri�;��::niais neçessárias".
I' \ : :'

�

, .I�
;. '.', ".:">.'f:�'··· -� \ /'."'. �.'.

lvo·diz:que .cbmlre,te à
homenagem da··Ujpre.nsa

.. ;' .

I

•

c:,;; �,l \
' ",-;.

.

.... ,

Uma' comissão· integrada p,Cir
•

,dendo bQnvit�, da clireçãó' �o' HP ,

profissionais .da Imprensa da Ca· Distrito Rodoviário, Federal: Às 17

pital foi recebida em audiênc.ia pe· horas do<dia 27 será reàlizado um,

lo Governador Ivo Silveira,-ocasi1io coquetel iíá 'C�sa elo .Jornalista.
em que fo� acertada a participaçã,) F'inalrnente, no dia) 2g; a;pTOgra,
do Chefé do Executivo no pr gra" mação estabelece as seguintes fés-

.

ma comemorativo· ao "Dia da Im· tividades: '-às 10 hprlls; -visita à her-

prensa,
.

Cat�rinense". Seg�ndo fio. ma de .Í�rô�m·o· Coelho, )QcaliZ9.-�
cou acertado, o Governador d:) da no J'a;rclim Oliveira Belo; ,às 1ft

�stado será homenagt::ado com UtLl'. ;"
..•horas,: ,s'�üliUdacle' de'.entrega de

jantar oferecido. 'pela . Casa do',.} títulos. 'ci.� .Jiánligo 'da: I'mprensa" c

Jonialista. -
< de "Sócio·· Hono.rário da Casa do

�
,

'\i-: '. I

.. .JQrnalista�',.� -respectivamente. ao

O programa elaborado pela enti-
.

i Almiran�" :
Hericl( Marqües Cami-.

da,de de classe assi�la para o di'1' ,
.
nha e Pr()f.essor Acácio, Garibáldi

26 uma vIsita às óbras da DR·lO! Santhiagq;. �s 20 horas, jàntar ofé·
- trecho Sul do Estado -' aten· tecido, ao: dovernador Ivo Silveiht.

\

II r: _

(

za.;.eu::a iN'P!l&ÊS
. jZ"� ., -7557"�

"A Companhia C�tarine�se de 'telecomunicações COTE�SC-
comunica aos seus .assinantes que estejam com sua corlta de tnensaJj·

dade e conferê�cias telefôriicas' em atraso, até, o mês dê juqho' U(J
corrente, para' que procedam à liquidação dó mesmo até ó tUa 2;:;'

do corrente.'
I \

O assinante que, assim proceder, terá o seu telerORe desligad.o
. em conformidade com as instruçoos do CONTEi,.", '(
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CADERJJ.OS JUVENTUDE
-

. �.. .

'. I_.� ......

Brochuras ..,... Espir'aüi,em Átlime', eQ.. ,Plásticos
ICAL -. LACl ...:. LátOiiíÚl.os ...... drÔlnadós'

Isqueiros: Com uina e dua� �cidas
ICALEX

. (Automáticos)' r

ICAL - Indústria e Comércio Auxiliactora Ltda.

Rua 'Coelho Netto, 160/170 ...:._ F�nes 3�9 e 361

Cx Postal 137 - 'I'eleg. leAL - ,Rio do .Sul - S c•
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




