
, I' l..;l ",.,' o;. ,

SIntese do Boletim Geometeoro!ogico de . Seixas Netto
\ vaUdo ate as ;::Jluom do ma L.'t ue Julho ele unu·

II

'. F'IiENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERICA,.

'MED1A: 101�,9 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 18,8°
centigrados; UMIDADE ,RELA�I:V'A MEDIA: 80,1%;, Cu-

mulus - stratus - Tempo médio: Estavel. Florianópolis, Sexta-feira,

\

SAO FRANGISCO DO SUL

fo Capitania dos Portos' do

Estado de Santa Catarina ern

São' Fniqcisco cio 'Sul tein

programad,o para 110je a CE>

rímónia de entrega de diplo
mas aos rorrnandos do Curso
Fundamental da Marinha

lV1er�anté,( A solenidade ,"8, á

'J,ugar na Delegacia �a. Capi
tania dos Portos, às.9. horac,

aela devendo partictpar con

vídados e cursistas, êste ano'
, ,

'em número' expressivo, fatp

fiue' está sendo ag�a�dHdo na

cidade com vivo .ínterêsse, '

"
-

i

Será realizado no lnó'ximo
domingo; em Presidente, Ge.

�líJio,' ,Q,' 1° Ellcontro, '�,é' m,u.
, bes 4.81'do município.'()' , �ir.
1) .,

:
'

contro consta(á de 'compeU.
,

'._çõe�' espo-rtivas de" dive,rsas
'modalidades e ,tém o palro.
'�íl'lio do ÇOl1séll�o 'de' Dc�e;'.
volvimerito, ACA}lESC. e, Pre·

feitura Municipal.
�

'ITAJAi
"I

o professor Már�o Juarez,

de Oliveira, diretor geral da

Autarqui.a Municipal'" de

Educação e Cultura da ·citla,
f'

'"
_'

de -de' Itajai, baixou' ato _de' ,

r - 1, {" •

'lgnando O professor, Jomvl-
lénse Calixto Natopio ÇecyE,
'vice-diretor da Faculcladé çie

Filosofia Ciência ,e Letras do. ,
,

r 1

Vale do,' Itajai. A Autarql_�ül

lY,{bmici:J!lal de Educaç,�o: e pUI;
turí:t é' o ',' 'ól'gão' respon�á'.'el
pela n}anutenção das- Fal'lIi,

'(iades"', à�, ,:Filofosià, Ciênéia;:i
,

,-

,"
-._

t;..' .... ,,1

e Lê:tr�� do; fa1e,-:do;,'It::tjafx,
e Fa��idâde' 'de 'Ciêncüis' Ju- ,(

-,

e 'sociais:
",

� � ,-.

1\" :; f. '
...

, No próximo dia ,6' rIe, a,go<ij·

to, �eml,o, TOl: loca,l � FÚl1(l�t,
ção Universidade' Regi'rmal
ue BÍumenau, sfrá 'ministra.

d� a '.p,i·imeiva ,àula -do Cur!;;I)

de Aperf?-içoame,nto p,ara
AdnlÍl;listradol'es de Pesi>'O,�!.

numa, promoçãó, (10 C�nti"l)'
Catarinellse cl� cÍ\(lmin,i�,traç,ão
de' Pesso�,i.. Ô 'citrso ter;í;" �ht '

ração -�e..�l�r.d'e 2 seniéstn'" ;:
e iS considerado de nível ',)li-' ,

, ,.
_'__, �-----, -����

o Depútaclo Zany Gonzaga
-

I estará: em Pôrto União no

próximo dia 2 de agôsto. Ira
i acompanbatl0 pelo engenhel'

I, 1'0 A!donômo Glauco Oling'�r

� I s�c1'�'tário 'da Agricultura,
, que na ocasião vai presidir�
I a cerimônia de inauguração)

"

r

do escritório da Acaresc.' Se
\ �

,

, rá a p'rirncira visita à Pôrr,)

União' do atual l1tlúar da SP,

cretaria da Agricultura.

EMPR I,;S/\ E[)l'f,üRA
O E:O<'l'\nn T,TD,<\.

�dministriü;ãfl; Redacào e

Oficinail: Hua Conselheirn
'ITarra. 1(,0 - Caixa PostaI"
-139 .I.- F,ine :m:!:� - Florianó

polis - Santa Ca,tarina. i,

'HRÉTOR: .José Matusalém
:-'omelli I ,SUPERINTEN.
DENTE: l\'1arcilio Medeiro'"
Fillio I F.hn'ÚR: Luiz Hen,

rique 'fancre(lo /' GEREN
TE: Osmar Antônio Sch1ind·

wein, I SUB-GERENTE: Div;,
no Mariot I REDATORES:

Sérgio Cnsta �amns. Antôn�o
l{flwalsk; Sobrinho, Sér;!,ll'
Lopes. Raul Calrlas FiUlO- �

Pi-rh·o P"ulo �'T"dlado - n F"

POR'l'ER: Wilson Libóriíl
de MeddroS' :._ H.EPRE'''E�,
TANTES: Rio de Taneiro -

em _ A. S. Lara 1.td��. -'
"venida Beira.Ma,r 4;)1 - 11"

'\n<:1ar. São Pflulo _;_ A. 8. La·
ra Ltrla - Rua Vitória, 467'

Pôrtll Alc(!'re prOl.lal
Pro parrallda II e Il rese" t!1,eões
Ltda. '_ Rua Coronel Vicell'

)

... I .....t

I t·

.,/

"De'111-81 veA com
Cêrca de .10.0_ representantes das

'

", classes empresariais de 'Santa oa
'

).
, .,' , tarína reuniram-se .na t.arde

/
de' ül"

'I-
·

.

tem com Q Ministro Delf_fm Neto;'

o', Im;c Ismo o .expondo-Ihe os· "problemas entreu
" 'Lp,dos 'e ap'resenJaIJ.'\p suas reivln

"u-'t,ur'o" do 'p'a'l''S' ,��:��il:�1.IOIT:��;;�lS:::�IZ:��; ,

, "

,
,

'

I:WD1 ,jato 'd� FAB. Fói- recebIdo
I

f

com honras de estilo pelo Govsr
nador Ivo 'SIlveira, com quem con

Jerenciou,' durante cérca de trinta

-mínutos, A ndite foi recepoiónaIo
com um, banquete no Palácio dI

AgronómIca, quando o ,Govern2.

doi', em seu discurso d2 saudaçac,
destacou a atuaçã()' do Sr. D8lfÍl;';

Net.o a frente do,�Ministeno da .Pu,
�f'Il,da (ü)tima p:i:nna)

P ESTADO inau ura hoj
....

relé: e Carlos Sunab dá Ato suspen�e
ifJltrtl40mm ":�'_-7pri��"11. !SiF

< <. '-

fMédici
..

pratos lo dia de ·Câmara.
/"
A Delegacia Regional da SUDP]J

b�1ixou Portaria estabelecendo U,

pre�os, máximos para os cham<>,

dos pratos cumerdais veneliaos i)�'

JC·' tiJ ." \ �i •
I ,

TAXI:'"

possibílíríade, admitida pelo Pro

curador RegIonal Eleitoral, de que

o Sr. .Carlos Cid Renaux ' pudesse

dispor de "uma ponderável SOf;1?,

.dc recursos e influências que G

':Se:;i, por .exernplo, poderia acionar

junto, ao' colégio eleií oral que n::�

's\f'ragar o Guvernador e Vlce'Gu·

"

-vernador".

O Deputado Nelson' Pedrini r'l

pudiou ,ontem da tribuna da As

.embléía 'Legislativa as insinua,

:68', contidas no item 23 do 111�

lho de impugnação ;:l candidatu

Ia do )Sr Carlos Cid R;maux 'mI

pctrado na Justiça Eleitoral pelo
Procurador Vo!nei 'COll\lço de ,()lli
veira, 'segundo as quais o canüi

dato a Vice-Governanc;a - poderro
,':::1er·"e das entidades (que diri�r',
- S 'si e Senai - pari'! influir ,'ln

comportamento 'do .coiégio el,�'i'0-
mi constítuído pelos membros J.),

Assembléi�, O' pal:an\ent�r :I(JI
,

, ,

(
,

ap,el teaclo pelos Deputados ApL{."
�l '

Pichctti, Zany Gonzaga, Herrne
tir-o Larrurn e Celso' fl,amos Pilho

que apoíanam . o pronuncíarnsncn
de seu colega, asseverando que <.JS

termos,' ínsértcs no documento S-f)
,

.constítuíam _ "numa verdadeira
-�

ai"onta" ao Poder Legislativo c,

P'artl6'illàrmEmte! '� , honor'a:1Jilidacl2
i I '

'

de cada um dos deputados rc:sta·
âJais.
u .trecho que mereceu orítícas

aos deputados arenistas aludia a,

Por 0111" o lado, o Sr. Ron:,to néJ,
.

;lJ10� r1a: RHva ��":sunljl1 ontem B

- 'n;"('ó'iclrm:;fa do Di retoríc RoglOnf'll
da 'Arena, substituindo tern-io ràr "0'

'rneIÍ'te o, Sen�dor Alílío Fontana

\Ilrr '-se licenciou, avocando a si

im�dia.tamen1.e .a artrculsnào ,da;
,

cont 1'0 rnzóes que o pa: tido 0.1 ')1',-'_

rr,á' à; representação irâpuwna: 6-

'fia, documento que será elaborndo

Dor íuristas convocados pela sg::;'e, I

miacão.
'

O b1'. Carlos Cid fGenaLtX 1'23,-

11l'l11l!U 011Lb111 a u ""'"�'lÜ)J y.u�·
1)'" llH1U8Ce _l.H,:tlUllH::,llLt: ti i:11"lLul'J t;

lH"" :"eu' paruuo "aOd',a uc::ü)uCl<.:::r a

legltlJúlô'áue ue
.
sua cancudasur i.

t LnLl:UÚ j,ldg;nc;).'
'

(Pág'ina 3)

ua Sucursat'de Blumen. 'u

o 'Presidente 'da República 1'e Em ato assinado na tardp'

celJeu ontem em audJéllCIa' esp..,- ontem o PI eSlclen.te Garrastaz';

suspendeu o recesso elacútl os jpgac!ores Pelé e C�rlos 1\1'

be'rtb, q�e se faziam acompanhL1r
d� '.dirig6n�es do Santos. Na opor,

,U,ulluaue 'lOra�n
-

tratados de pro
� <';blemas . ligados 'ao exercÚ;io das

.. ativlC!.ades 'elos atletas protISi',O'
�àis.

IVIéc,icI

Câmara MUJ1lcipal de São JOH' I

do MeriÜ, no Ftio de Janeiro. 0,
los restaurantEs 'cata,rinenses, .abri
'ga o uso dl3 genel00 Lie 1'( qUe":-"
elude para o pI eparo clés,se" 1) ",l

tm, (:gágina 3).

aLo,1 de nÚ,111e1'o 94 esta!)eJecf.; �;
aÍJertll ra ela Câmara daquele m{,-

lllCJpW para o dIa !la de a;;osLü

Placa de trânsito i te
o proprietárIo cl(hte bur�'o cip;',:

tc:)r achado que, cnt,'e' deixei-lo se)]

to p:.fas ruas ou prende·lo nw:nn

pi,ica de ,sinalização, mais vale :1,
I'ltin:fl ilipc'tese, As placas de tr':n

sito, clq cicJadé, possam, dessa JO,'
sa forma, a ter uma nova utilicl:l

elo E e o bu1":o, tTl:\nquila:mmt ,
\

:lgl1arda o correr dos acontEle:

mentes,outras ulil,idades;
� d

...

,\
Com um coclue\el às 20 horàs,

no 'fabajar,a Tênis Clube, oferecI
,do, a,s autoridades' municipaIS e

teonviclados espeGiais;, o ESTAD'..)

"inst-ala hoje ofieialmen.te, a' .5lJA. Su
,,' -tu tia t de i3íá��atT>:+A� i�lémtiv'l

faz parte d� _'ürrI pl�no de expéln
, 1 I _

são ed-ítorial 'dês te jornal, vi.sando

ntingir -as mais 'diversas regiões CR"

,; tanncnses, colaborando, dessa for
•ma, com a completa integração d:-)

,

Estado.

A ::;;ucursal de Blumenau, que '�a

.vem funcionando há cerca de U;11

mês, está encontrando to'cl0 o

,apoio das, entidades públicas t

.r/< ',-
"
-.

:Rôndon VI' é

particulares do l11umcípio, bem ec.·

mo de tôda a comunidade blume

nauense.

Aléxn" de Blumenau, a, Sucursal

c.o'brirá, todos, os, lHuniçípios (1::;

.-- ,V:ále dó '-rtâj.91; l'êVa:nêl'o ãCr"C'ôJ.�l5'é
cime�to dos leitor'es de_ ° ES'I��'.
DO �s fatos que ucor;'em :;essa 'ii�l

paI tante região dó Estado de S�,n

ta Catarina .

A nossa primeira' SilcU!'�al ft.'Il

'cionará eJ:}.2 prédIO Joca��zaclo i,

"Rua x'v de Novemb:'o nO 504, fi-

'(;';1l1lío a]Je:-j a cJ.làl'ia:nente

,te o horário comercial.
,;.'

diuan-

sucesso
..

(Última Página)

j\rals Li'l:a "batida" da Delegaolc'
de Costumes ua Gnpúal 101 1'8a1'

"ada (;0,11 "UC:::,;:,O, vIsando' o COi'l'

natc ao lenuclTIlO, Desta vez a U(,:;\i'
Je:scnvo[',cu·sc em Brusque e o 1('.

,

cal visitado foi I
a BU,l Le Copa,:.1-

'b'UHt. Lá os agentes constatannn

haver qi..lat�'ü jovens prbas na c�t,

3a, onde 001S mdividL103 lhes lLl

piili!,la:ll maLls tratos, JJaJvo e �;:,

11!a(J já loralll prc::,us, (FugIrEl 31,

Exploradnres'
do lenDci.' in
foram prêsos

Loteria'
.

começa logo
(ULTIlUA PÁGINA)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"
.

fi

'f

',Rio:C_ Ho'je/'à's 18, ��r� e

trinta niinuros., ila',Igreja de �ossa
Senhora, do Bonsuce'sso; Largo da
Misericórdia,' :cia:r���á, a ce:�imô
fi ia do casamento <dê' Márcia Tere

Gianin] 'e o' a(!v�iadü Rogério
QUeiroz. "'-,';, ,

'

l

i.'\

Poitier

14 - 20h
'

hogí:ama Duplo'
Simone Sig'noret -;- Yves MQn:.,
tand )

"

r
� A·..... I

""

CRIME �O CARRO,
DORMITÔRlO

"

Judy Huxnible � Ester Andersen

A� Tdc�VE-IS''''
.

18
dois

/'
"

Huttori

..
'

.

'Zury' achado
muito ,bem acompanhados. em

nossa cidade ,. Gincadozei f umá
'ptomoçâo cio Clube Doze dê. Agôs�'
to, em comemoração ao 98.0 A
niversário daquêle Clube, que es

tá despertando nossa jovem-guar
da * Letícia Abreu e Luciana.
Schaffer, dois lindo brotos de nos

sa sociedade, no-centre Comercial
visitavam a Carroussel Boutique *

Pela Varig, viaióu ontem" para
J3rasí4ia o Professor Neison' Tei
xeira Nunes': Fo,i bastante concor
rida: ánteemem a' noite 'na boite

Scorpios,« O propTietário, 'da boite,
Senhor Nelson, ficou nitlfto con

tente, pois Hr1,l1a g�nte bonita, ele
gante -e animada.

.1'
:-x-x-·:

* ue - o Diretor de' esportes
do ,Lag.oa Iate Clube, Dr.' Norton
M:'ido Silveirao�� ,S'OUZ3; rI� coos-

,

trueão do LIC� homena,g:eoL) com
'

'umri, churrascada 'os' Ser.rllOres; 1)T.
Prisco Paraiso- 01'._ Yaniído Ozela
ni, ,'Dr. Mfre,do ÍJ�wra:' r». AliIe

"< nra.r G()n��ga;{pl� .i(\(1,���l;',O :,Q:", R;�:-
gis e o Dr. Murilo Santos.

/

* A bonita e elegante-. Senhora
Mara Cherern, em recente reunião
usou, coniunto de nantalona e co

letão, mo'dêlo Sôniã Couti,nhQ,' ad-
'quiriclo na Wilbur's Boutique.

:-x-x-:

* 'Lauro 'Schmidt, da Faculdade
de Medicina dá Universidade F�
deral de Santa Catarina, na última
reunião dançante, na .sede Balneá- I

ria do Clube Doze)' foi visto m'l:'ti�
to bem acompanhado.

:-x-x,�:

* Acredito 'que amanhã, no Ba'r

,

I

1 O P I H 1 I / .

,I c o gear a ace ate" sera nOI-

te tranquila, casa cheia, mesas com
; ,

• ....... I

ursque e muita ammaçlilO. "

:-x-x-:

�'! . Pela Cruzeiro do Sul, chega
hoje a nossa cidade, para ürn fim

. de semana, com sua família, Iara
Medeiros Gualberto. Iara, atual
mente, está residindo em São Pau

lo; olide faz curso ele Secretariado.

:-x-x-:

'* Nos meras políticoa, ainda ho-

-je/ é comentado a saudação que
fez o Deputado Zany Gonzaga, Lí
der ela Arena, na Assembléia Ls-
!!islativa, quando \ rea1izau'-ge .a

, I,

Sessão para a homologação elas no-

mes elas Senhores Enf!e!1heiro Co-
"

lombo Salles, cara Governador e
.:

,Dt.,Ca,rl,ós Cl�Ú�enaux, para Vice- rGoverrrador.' do' Estado.
'

"
, '

: - x -'- x - : '\ .,

'l'

* ,No antigo Bcm-Bolado, fun
cionários do INr'S, hoie, estão em

festa,\,Como atração, 'vai dar seu

m&v.irfl�ntado e apl audido show
a nossa cantora Neide Marlarro
sa. -

:-x-x-:
, ,

.*.
I

Marina, be)eza'·CO'mentacla
Uma beleza que vem sendo assim

to na sociedade,' é Marina Lciter
Costa, que, merecidamente, comeu

famas hoje. A moça: em fóco .pen
sa em casamento 'e não em passa
rela corno 'muita gente pensa em

ve-la.
:-x-x-:'

* O Pensamento do Dia: O
nio é, corno o sol; arrasta no

esplendor a desculpa de
manchas".

-

\

Gê-
seu

suas

I
_

'

_11
-�-I-

,Iára;
.

Pedrosa" .

...

.'

isso. _,rero!'remos:3 um, pouco de
.

""
azeite tis oliva, que passàrerr-cs
n� objeto para ,atj'var�íhe o'brilho

,'\"IC ,Uma vez aDlicád�' o vinagre
'en}:agu�.se o cobre com água fri;
-deíxando-o sm seguida exposto ac

ar para, secar.
_
Fazer um mistura com .meio

tP'olo de sapóleo, uma' colher de PRATA +: A limpeza da' prata
" s?bremessa'-de \esteariIf� s. p.5 g:'a- ,s� fará '-.Çom facilidade,
"', mas-de alcooI. QU'anto' :t�Sl� estrver�': (1� a .s�güiJ.;1,te solução: 100 grll�!�a',

, j"
. b':'l,n' dissolvido, aplicá-la no, objeto A de amoníaco, 200, gramas Ide a',

a se" limpo com/o auxílio de urna ;:00'] e 3(,), g'U;113S dê carbonato O"
flanela. sódio, Umedecido um pano C'Ô�l! f'

lF'!sWru assmah'da };,iccioná lo 131'
_:_ Nl1ma solp.Gão de água morJ\a t�o, 'no objeto dê prata.

e um 15011,<;0 ,de '.amoníaco, m'Í1,'g\[· }(, '-i",
'li""', ,!>tI' lo·' � I -� '.1: �

,� Í'

IhatT o', abyeto w (fe'" br'onze. Dfia�l�'.'" j Pal;a 'os talhõ'res, basta que o'
I ;.t" _ • .li

de retirtldas e sêcos, àplicar um mergUihe, numa solução de ágHí:
PO'tlcO de álf'o de ollvà por' 'f,ô,l'1Í' é�)t11 cal'bom,to' ele s�dio, Leva" a

a slla SUljerciCie.' fogo a vasiltm com a solUÇão e (/;

�e o'.ob,ieto de cobre ,aple·
sentar manç;has de azinhavre, sel' i

fl:",çil eliminá-las: Basta que se es·

freeue sôbre êle uma escoV!::1c.a
N1.ü:na sólu"!õ.Q .ele eml;ebida em q2nzina.

I

,< í,gu? 11r1�l'na e tlm p,puco de- a;; ia,,' "',
,

': "l'íatrpl'" m,erguHlámos 'o' :ôp:íeJ,Q d;�

,brom,é, esfregandn os em �,�eg'1I1d'l
"" (,(Im úma escôva ,bern macia. Feito'

lhhOO - Ch1be' da Criança
161130m - Cine Desenhos

16M.5tn � 0, As"' AV9r(timJ� de
Tih rin - Filme \

I �
......
\. �

17h15m Sessão do Pastélão
Pilmé

17h�Om
p;uqrda
1 Rh30m

Rin

L_ Mulheres em Van�
'",

Santa Catarina '2 Mi�
mitos'

18h35m
I

Nossa Vida 'com
mã,� ___::_ Filme,

,

19h05'111 Tele Jornal Herinir
,

'.

19h35m Pigma:Wão 70 - No-

, ,
,\

�1�:' em crepe prêto.' Saia
em compri>mento Chanelf 'Tún,ica
um pahtúl mai's curt�, .deeo.te reI1-
te- e _'rnan,gas compridas, e ajusta.
dâ,�. Mal'éáncfo a 'dntill'a um cinto

,1'
"

,

,t
,

, �-." _

fantasia
;1 .

;Y�
,

"1

vela

20h05m
:1; , j,

nutos

20hl0m - Balança Mas Não
Cá'j
21hl0m - Santa Catarina 2 Mi-

, c '.

Santa Catarina 2 Mi-

, "

í5Jij,;OS Sf<l1JS OBJETOS DE JWf�·
TAl,' '-,t�'r,.\:o PRECISANDO DE

UM� LTMPEZINHA
,

'

fintas

:nh15,m -,"rrmãos: C6r'ágem',
Novf'l:a ,L

21h4�m �;Ri'�orter Garcia
9("1'a.
22.h30m
!lntos:

1

Santa Catarina 2 Mi-
. /'

'

, I

COBRE - uom o attxílid de Ull1

pincel' aplicar ria st,ípetfícíe do
ohieto uil1a solução de água, sa·

bgo e um 'pouco de amanülco,

Qmmdo, o ,opjeto estiver todo piIJ,
co1rda, frier.ióná-Io com uma 'fla
nela aquecida ..

\'

Um Jilnão parW:Jo ao melC
revela-se também um, €KCe1ente
meio para a limpeza do cobr". Se

por acaso não houver limão' ,.fl1

casa, urna batata crua desc<lsr '.dn

e<:fregada DO objeto forn\,ccrá
id�ntico resultado.

- Outva mistura que apresenta
bons, t:';suI·tados na, lú�p�za rio co

bre é, a seguinte: \lgua�d:ànte" "lna
gre e um, pouco de farinha de mau

'dioca.' Há no entanto quem p;_-di'
Ta banhar o objeto na água q11ente

salgada e bicarboUflto de sódiO _

, ,

- lO vil'\agre' aquecído 'mostr,�-se
tIa mesma iorma eficiente p�ra [\

emilmacão 'das nq' co-manchas

,

tàll1el'es E deixo! la ferver por al

guns in�ttmtes, Depois de em:l1gá·
ias, esfregar ,um pano' de, lã para
l'2stituir-Ihell (j brilllo.

- Cóma medida de ge-:antia
convém que antes de guardar O�

f2111ei'es, se passe sôbre êles U1'!l

pâJ1,O etnbebido em alcob!. As"'�m

e"itare111os que venham a enegl':cer
com tanta facilidade.

'

I
- Eis o método mais Silnr;l8"

rie limp�,:, ol?.ietos de ouro:, 'coloque
um. pouco de pó de àrroz (o te,!

co é ,-int:tll) ll)1ma -flanela, 'Fnc(']C
, ne entãô o objeto, mas te'nha cUlei:'
- d� de i;: 'l�t1dandó a nanel,,! (3 mr

J di:ia qi':e �iqUe suja.

OURO Faça uma solu(;à0, de

--:gUl1 q'iente. u111a pitac,s 08 bIcal

bonato d,e só<;iio e sabão em 2SU:1.'

mas, l\fergulhe os obj 2tOS de ClL�

1'0 Fei,to isso, reti�e-os e ten],8. o

cuidada' oe en2Óaguá-los efu váriaç

águas lfmpas,

- Obejt.os de ouro --enegrecidús
ficam limpos se fo:"em mergu'l�a
dos numa solp(:9.o de áCldo sulft.'"

rico a' JOr;�J. Em ssguida, l'l1mpr
lava-los ('om água e sabão.

..

j'
\ j

l
, '

_., ,--,: :---��,-. ,m..

.úsica Popular
.

I i
�ugusto �ueclIl�r..

'

, �

".�.,�-�"""!!""...._---���������

.JUCA rJIAVES

LETP,I\
N1'o

F.u

Para

Ornar Cardoso

Arles

I /

Sexta-feira
> ( .'

'

O'l problemas, por mai� agigantados que 'me: patec�m,� ,inl\,�Lj
por te1T8, diante

.

de, s'üa capacidade. e, cleterrnirHiçiio ele:

vencê,los Pense positivamente. ,

" '."

Poa.erá tratar, com êxito, de questões.' jud{ci::üs, c.ompta .bu

venda de imóveis em g�ral. O dia será p.rolnissot 'pà�a' nó\��i
compromissos de vulto.' Amor favorecido. ' ':1'
as laqos de amizade ,devem' se� cul'ti�acíos cdro', intelig�ncia�: e
boa vontade 'Acolha bem os que possam ajudá-lo' a prdmovêr."
suas atuaÍs espera:i'lças

., �

!.. �.=l •

Vêl1US tende., a fórtalecer sua vontade cem relação às cois��:-; i\
práticas, inC'linando-o _a' pensar com acêrto e defender (·dl!'. 1�
ardor os sêus intérêsses, Evite o egoísmo,
sUa díspasir;ão física 'e mental 'será excólente hoje: exc?t'J

p:br peqúerros contratempos qúe deverão surgir ,no trabR:l!')
oti nas reladões sociais,

É aconselhá�el qu!'l se siI1t?- mais k' vontade hoje, desde que
evite as excessos) que são prejudicíais, Trabalhe' i'11àis pqh;
umÇt viGia melhor. " ''' ..

O fluxo astral indica, pe1a pOSlCao do Sol em sua Décima·

Primeira Casa 'do Zodíac�, elevação so�ial e sucesso financetrh ','

Dia 'positivo para o amor, , "

Procltl'e não dar 'muito crédito aos que '. o lis0tljear:et,fl
d.ên-iasiadarnente "Ser-lhe-á interessante distingui,r os ve�'�.tf
deiTaS dos falsos amigos. Conclua negócios atrazad0,s.· .�,
Dl a' exc9pcionalmente favorável para d que pretenda reaIi?f.1r,

� \ \ ..

prh1cipa lmenfe se tratande de questões ligadas a' inventá "i\1t,
heranças e seguro de vida!. '\ :fJ:,,'
Com excessão dos demais setóres de sua vidai as favorabiJi,
dades se acent-uarã,o sôbte suas fínánças' e as' transa�0l�f
'.,

' t' •

Fluxo positivo 'para o romance. �;:,'"
Alguém /do sexo oposto poderá tornar esta data importa-hfq
em seu calendário, Portanto, preprue-se;' pa,a revelar Sl!Íl
personalidade ,Sucesso profissión,l.
Procure não perder de vista as intenções alheias, poiS PO(18��
sei' favorecido pela compreensão e interêsse que soub€Jr

'demonstrar ,pelo' próximo,'
'l

Gêmeos

Virgem

')

L;br�
\

EFlCOrpiãQ

Ságitário'

Capricórnio

Aquário

Peixes

�" .�____ _ ��.:.I'" 'i>--���·f�nr.�'�f"'""""f�ã.J"--;"
RES'TAURÁNTE LIRA' TtNI'S CLUBE

I
(:"\__' \

I

,

" \

FEIJOADA ÀS
'

"/', OUIRTAS' Ê:..�AB�'DDS
,,-;.!i"';.C::;�i__ .. !�I:.:_=,":, .. -- J .. ,: -:----��� :',i
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-lit"rOftl\tAft r�l..o E .Miis,,·;e�OBL��'J<,..,

�" 'H,
i\1iJl'allt

' m-íllb ',"IlJfJr�lTElltb ,eSp'ecJaJ�úda �n,i. iTia(. (te ,:;:"bt�: pis
ii <.;onSJ I:IH;a(� rêrnrn�a� ;,

'�l\�a(Jalt)t:�(ltl)� t.:í/ �>tt)/t�T,ar'l�� ..�··r(lad,e�,r,Jis. pr�
lJ� OH)dlt'�(J� -." � �.-.. I'

1
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'<'�'I;� •• ,

'.

'Ac:elt�-se L'u_nst�'I<,:�v, fJ�ll" ' ,8U,b t!;(!;UIHHllll;h',
Tratar - "R- /II unes,' Miil,:tJaClu ,7" pJ "iirhr

."
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,'.CAMILIel l�IMlf�;DA
i

"

"

.',

"" �� ,��I��IVtl,l l)'J.arinh�" 9J -:- ,Esq, �t:alíj'? figueredo, 9 -:-' F�ne
,:,� Florianópolis ,

.

,

, .' Santa -Catarina

l'� �evendedoreR �utori�açlOS da :',SPERRY RAND DO BRASIL S(A.,
:�gentes e ReveIldeqores E;:xCluslvo da' 'CIMPRO - SHARP

'�evendedores, ExciuslYos dos Móveis' de' Áço SILYEIHA
!ii

'

(/ ".,' \' \

,\/Iáouin�s' de eserevcr:; ,maI]uaüi' e elétrica?
f'Iáquina:s

v de som�r manuais, e elétncas

';Calculadoras mecânicas e eletrônicas com fita

í,·ftst1JÚ6a'&,�reJ ii. ';:A1ció'6), Tinta: e Gelatmà "

,

: Máquinas OFF-5et' e : FotocopladQras
-

j I, ..

.Arquivos, cofres, flch,árlOs, Kal'dex, estantes, mesas e Portas fOI'; es
>�,arteira� escolares,' cartelÍ'as univer:sitárias" cadeir;:ts indUstrIais

'

',·tyIó'Jeis estofados - Poltronas, 'Cadeiiás, ,Baneüs e, ConjUI1to:o
'l\1áqu\naS de cont.ablJi.dadf ÁSCOTA

'

'M,uítlpl!Cauora ASCOTA, '

,

_"'" ' . .

,

\ �:.

I "

t ;
,

;

,CADERNflS
Brochuras - Espirais ,em Arame ou' Plásticos':
lCAL - LaCl' - La,tonados ,� Cromados "

Isque.íros Com, uma e dua� r�dàs
, ICALEX ,(Automáticos)

rCAL Indústria e Comércio'" Au�ilíadora Ltda,
\

i 'c: , R�'Il, Coel,ho Nettd, �60/170 _; Fones �49, e 361

t ,':,,'
,

. ex Postal 137 - Teleg. lCAL - Rio do, S�l -:- S C,

�,.-.'••'.-.'-•.•. � �__�� � �...
_

..
'

__.......i�'.'

r'

\lJ'roMO\l":J�
:, 'Kombi

'

:.; "... 65
:::'lllJ"a 'l utão ,

,.. 65

.

"., "

Fiiiimci::m�cnto at� 30' meses

,j " MW'iEn VEiCULO:' U'OA:
'(;" "

i, RUi:! j:;U1VIO AduCla, JY7
F(lllt:� t.jlJj - (ljõ'l -- Estrelt0

�ujJt:i I;uro L-açamba ..... ,

'

f<�ld F-600 ...... � • : ..
'

�uld b-oUU •••• � •••••••

62,
57
56

,_.

8R-470 vai
até a 'divis a
do Rio Grande

, �
.

,

Será assinado domingo na cida

de de Campos Novos' O contrato
" .

de construção da rodovia BR-'líO
até :;L divisa ela Rio Grande foto !Sul.
obra determinada, pelo LI,Qvern'1-
dor Ivo Silveira, 'atendendo apêlos
elos habit;ntes, daquela regÍao. A

rodovia. se-gundo: fbüti do Plamé�,
'significa a concretizaçâo ele" um
ext. aordinárto p.l1SS0, purá' .o descri
'volÚmento. 'da economia 'cut?ri
: nense, possíbílítando \ que'''' (': .Ric,
'Grande do', Sul possa' se- 'utilizar
dós, portos' de' .It'Üji,í e são Fran

cisco .do SuL
;,
,� .v

,I

O contrato se.tá assinado dunan

lÜ:.'l;el;nião dd Rotary: Club: cie é.�f\j;l'
rJO,s Novos, já tend,6' confiúpac)o
sua. ,lJresén(j� "o Secret�r;(J" ,;to

,Pl8in�g, �l:' -cIGcnes, :i:lastos C; 'o, S,r,
'DiU,: Cherem.: ,'.' •

• <

� ."

;, A rodo\;ia, não rbst'lrí�e � ter sidf)
, incluída' nó PIare) .. Ructov,iárió

i

�e',
de'i'al -teve sua' constrlJ'ào autod

�acla:"'pelo, à���rnaci(;)l' 'I�Q 'Silvpir?:, '

,

após '�ntendimentos, fu�ritiél()f'I �')
Rió;; t.e�do em;:vista a, Úrlport:'í.1
�j:�' ,ia 'refe�'.ida 'esd'lida"

' '

:< '.'�',. I,' �.
L :

-: :
'

.' ._.

De' r'o"","C'"��u':"b;"e"_"\'A ',", �
"

,.

1bzcurso
n'�ra pi'ôh

•
, ;.....;-,1

'

" ,_,',
•

,
, '

,"':0: Aéru Clube de Sar,lt,â, Catarirn'
i;�; ',11 ,";:8, se [1\11,,',;1 abe:'ra<.;.
a.� ,'inscríções

.

ao CUf"Ó '-de pilCtú
privado. O's iptere.§sadó:s poderhú
obter rnaiores detalhes na' sedp d"

cárnpo dp',AMo, Clube,' em Cal'L

pina's, aos" sábad6s ' é doniírtg0'l,
das ofto às :desesseis hbta$. -.'

'

A' licença éle P!lptó p'rÍvad'o, e�

pedicia pelh Dépa.rEaiYl�nto de A-\Iia�
ção 'Civil', é válida 'éorpo' 'Spt'(iç,)
'Mittar,

�;stadb tem
lêvantamento
BjrÔpecuário·· .

,

' '.
• '1 .,' ,-

"
- I >'A' Secrétari-a' da Agricultura,' j.Ull

, ,'," "�I

taml'lnte cóm o Inci'a, lbge, Süng!J,
Acar,esc e �!J:!nistéri:o da Agricúl';�;
ra" 'estárá. iniçiando, rio próximo
rl1ês de agôsto, a operação dehotni
riadh l;cvanta.ibento AgropecuÚ;a.
de Santa Cat,al'iná. o· trabalho., que

, I

3hvolv8'rá, todos os Munic(pios' ca
titrihenses, visa obter', atua!izaç�o
dos � dados Estatísticos básicps, cor.l
reJa,c;ão as prü!cip,ais lavo�ras', �

t(1)anhos; dados. êsses necessáÍ'jo�;

pár'a 'um planejamento m,ais, efeti
vos" 'nestes ,dois setores,

:Um g,rupo' de '20 tE;\cnicos atua·

t(;Í'Ó�
,

np :levantáménto, além de

cbprdenadores p'ertencentes aos ÓL'

v<í,ó" p::,rtiriQantes e dever_ão COlI

clui-lo, dentro, dos próxúnos qg"
tro ,meses. 'Contarão aÍnda com re·

CUTSOS fornecidos pelo Plameg e

Ministério da AgricuÚuta.
,

ciSir :dt ESG
na Capital tem

· c&nfirmacão .

A Delegaqia da Associação dei'

Diplomatas da Eséola Superior ci-;

Guerra prornqverá- em :Flori<ú-,ü-.
polis, no período de, 31 de agpst8 a

31 de outuQro '0 Ciclo de Estudo,
sôbre Segurança. c Desemrolvime:ito.
O conclave ,constará de (três per]'.)
dos; sendo um doutrinário, CO!l1

conferências' a cargo de iI1t-égraI'te,,;
do Corpo Permanente da, ESCClil

,
"

Superior de Guerra.

O segundá período comp,reetlàe r í
conferências ,sôbré' a' conj1.;lnf,ur�l
Gatarinense' a càrg� "de "personDli·
dades especialri1ente convidados
O '3° períOdo eneerrará: o ,concl8vg
com trabalhos de grupos comjY'�-
tos pelos estagiários, ·os quais,-
desenvolverão' um levantamento (,:8:':
necessidades, básicas do Estado,

O ciclo terá lugar no 'Auditório ,ln

Centro Sócio-Econômico da Univ,i-

· siâa:de Federal' de; Sánta Catarl:'Ja

�.Ptlrtaria fixa,. preços
" ,

para 'os 'pratos do, dias
o delegado' regiônal da iSuntlo'

h";"nu Por+ar ia estabelecendo': 0:1

preços' máximos perrmssívets pará
U VLlliÚt fias refeições' denOlflinada,,,

,
,

. \

praros do dia, servidos, nos restau-
rantes, 'lanchonetes estabelechuen-,

(
tos' sü:nilarés . d� todo o Estado:

'

• " <
,"'\

'Cârne 'sêcá com abóbo-
ra' ".,,: .. ',. ',' .. : .. ".".

,

FígaQ,cj', grélhado '
, . , .. , , .

, . I •

À, Portarla obriga, a utiUzaçãlo cl=,'
,gêÍl�,i;bS de primeira qUalidade, ;lá- ,

ra o preparo dós 'pratos do di.a./ n,
xando os seguintes preços:

,Os 'preços' dêsses pratos ja m

,Chiem' em seu valor, o' acompanha
.ménto '(l'e ,arroi, feijão, salada d,e

végetàls: da ,sáf�'a, ' �rti . pão de GCi J
"

gramas,; ,um' dopo Chi" leite ou re

rrêseo e' uma sobremesa de sfllarb

,dê frutás O�l pudim oú 'ainda dõcc
em pasta,' J.' ,:'

'

,

As ' eJdgêri'eias" da 'Porthria não

,"'�'h' "'!iO'e':,os festíluf;'lntes de hot?is,
, dOtados

"

,de ar eortdicidÍ;ludó
'

�acarI'ão à: bciI0l1he�a: ," Cr$ '2.:;0
Macarrão' com alrriõnde-
o'as' ./.

!. . ..••.•••

, �à'l:'anhaiF. ;-:
'..' ".' '''-'

, , . .:
, Bife ..simp les : cQm ' pilrê ..

�ifi:' sim!'>le's",06nl,;'pu.l' '
..

" :'2.4::J
" '2.ar

/
( ,

" :2.fiO . /�

.

-' dessas
/'

'

D "1�' adínha ,/ corrr
' 'feíÚío

btt{nco" , . , ; '�' , . , .. : ,:' . ; : , -:",

, �ife di� c�ça�.ola .! :'.. , : ,

qlll:leta de :poJ"co ,com pu,
�

�..
"

rê :�: J', ',' �.....•.....
'

..• ';:\ .i:.'! � r
Tainh�, ,anql).0va 6U; pés
cúdinl:ta frft'a, ."" ,_', :, ',:

,
cl:i ln�'\ rnoída .'

c,Oln ljuí'ê ..

,; \'2l3:,)('�
\,

" ,2' i�O
;.l .':

8'lcl'lncado,

"

vãD�:Ser leilnad8t Dg Rio
'1'

,', �
,

'ób'ra� dq ;�Ohsag'rad� pintor caÚú:
\ n'eiise, ,'á serem 'lelloodás jurita�1�n

té . Cb� 'o�tras: ObráS ;, dê Ia;i-nq�b'3
,a:itis��g, " "podérã@,''ter.,um '-vabt

'

hlsLÕdbo �e: artístico. (iriestittHívé
consÚtU:indd.:s,e ,': � ass'irh., ',em' wliOsü
acÚvo '

pará a' �ãsa éitlstente np-::Út
: .' .

. ':' . ,
•• �� ""'.

�

! ":"" 'r
:

O DEipútado �élio Ca�\Í1eiro;':ctt
bancada da' Arena na As�embléh
LegisÍatfva, téquel'�U 6ntem a 'é}:!Jc:

. I -; .. !. " "',

dição de'desp,achos tel,egráficQs a J

Governàdor dó' Estado e- 'Secr'et�hb
'

, dos' , Negoctos, 'd� :E.:':u:caÇfrb; "�
�'

Culturá,
..

sug'erinao";' que'," sejab
adquiriÔ'os p�lo Estado. os 'q�a;:':1:,b's
e obr�s do 'pintor Vitor Meitellés'"
a serém :,IévadOs à' hasta ;pihHúc'l.
pelo' iei.l0eirci 'Ernani, ' do' ,PàÚí.�.i J '

, I I. ,

dos Leilõ�s, na, Guanabara:

o pa�lainentar, 'qu� tOrY)od coril1p_',
cimenta ,dei: f:lta atrá�és da 'impren-"
sa', gúanab�ina, frisou que

'

a.�

.'.) "

Cápit�l . 'dedlcáda ,àquele irPü:·t?1
- � , • I -., " .' 'f' I,.. ,

pihto-r: coestáduai:ió" ,'.Nb ,docüindti�
,

, to' ,áptes�ritãrt� .li WIe�a
"

' para
'

�ef
,. endereçado ao Chéfe,' elo Éxe'cufi�j

,

, e' ao: 'tÜúla�, .cta' ,Edt.tc�ção'- é sug�-
• ,. 'ç- rido, .pteiii:nJr1ar�fit,é�' " \l'iÚ ex�rhe
,', ·d�s· téias.;àfh�ci.das" J.)ara· 'Gbnstà-'

tar sé, são te��énte' :ol:igifl'ais,
'

.
.

.

:' '. ",

\ ,

" ,

" "

Presrs dois f" '

exploradure!i;'
do lenDcíniO""�

, •

I
•

Em, prosseguimento " .!;�s, diligên
Cil1� ,'clitllzadas pel� Delegacitr :I,�

.Costume e Menores ;'-:t CapitJ:,r. . .

agentes daquela especírtlizada vis;-

taram quarta-feira a \ Boate Copa
cnbana, em 'Êrn,sqt.\e. Ao chegàre n

rin 10c81, ,ns pnlícíais ouviram c:',

,V�rsss mtrlheres
"

chorando e J la

méi'ltnftdd"se,' fato 'Ql_!e chamou
!:ften(�fló do f.\'!C'lt,e §�l"ito e 1)2,'·

•
' '. 1

, ,- f 1�,

'�n:ntou ao indivíduo Dalvo Fra»:

<')$(",)\ ,ç;.,;'cjoqn, ,cnnhecidQ""If'1Ír> ,-li'

châcara", da casa, ° que estava

lJédl'rendo,
, Úalvo não. respondeu e

,Um revólver eal:i.ht�' 32,
paiJa, Cima do agente.
QO'lpe rig:il surnreendeu

sacou cL
partinc�o

,":ste 111.1'11

o niar,]:i
1161 'evüanrln ,""(� disnarnsse a, ,1'

ma � pnS�ib:ilitfln�10 a,�' CapitãO r:,ji;" ,

,

do' 'Z,i111�t}�lann desarmar o agTA �

!'Írlf :
"

',:"ApÓ'� 'tletu'etti P:1,lvo..
os l?ohcifli,-;

n:cíe'Ú;r�\[nn bos (!uar�os ela bO'8cp

f' ',f'Om9Caram a interrogá-las pl'1.-;:;:
s;,ÍJer ,�, (file pst:il_1,a 11<1."en �lo: Cgn·
vets"nd6' CO�l1 as jóve'ls/ for81'n

de,pj'i.:i�"c1os de' (lUP eram nlb'fi',·
;j;,r,' j��tfil,ela ras:l _'�oflt1'a S�,àS VbI>

t�-'0�es 2 'l:(��"ebüúYl �lnlat�s. t.rf-'l"os ,c�uz:
p_,,"nm: D'1Ü.... ir:tY'8d1s.. DO!' Dalvi) q'L�

proprietario da boaté, 'Ismaél., R 3,
velaram airidq,' que quandD se di r:

, giam a9 comércio da cidade. er::trn

sempre acornpanhaclas "por Da17i)

'\'-' )r;'�()rC' rll''''',0T''1Y)"'! '�;"�ni·�,-ln.-' -."'),:\
Boate Copacab"nR foram identL'i

,cad8's /c;omo: D8rci .Garcia, 'sol�,�\:
ra, ?,'n 8110S, proc?de'1te de CuriÍ �i_

ba; Duke 1\J[ariaI'Rocha, solteirÇl, 2\1,,'
anos, de Cambori�í: 'E"dna Menãe,

jacq1.18S, .casada, �� 8,:OS, de [t",

jaí e, Marlene c1� Silva, so\teira,
21 anos, de Curitibà.
Em fla!2rante, foram ;:Iutu8dos 'co '

I
e

detidos os inGivídouos l�àlvo Ft8P-
cisco Cardoso,' solteiro, 31 an<Js,

sem profissão qefinida e, Ismael
Tutíbio Farina, desquitado, 41

atios, prop'rietário da boate e ta·'u
nhecido rUfiao, ambbs resident'3>"

em ,Brusque. Os detid'ós, j'uníd-
- mente com as ql!latro jóvens fl'-'

ram 'cónduz'idos ' à Del�gacia 'ele

Costumé e 'Menores , da Capib'1,l,
ond'e foram autuados ein flagral':
te e incursos' no 'art, 209; § 2°, d)
'Cótligo Ff;t1al.

I'
" •• 1
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eativação n uslria
,\

o setor manuíatureiro, no' Brasil, foi
até 19.61 a ponta-de-lança do deseuvolvímen-.
tu. Dai pata cá, luta com prohJe�l�s C'�'ol�ic��'
que o íazem crescer através de altos' e bai

xus c' em ritmo geral bastante inferior �Y'
observado antes de 1961. :Estes dados Sf/G

fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Econõ
mico-Social Aplicada, órgão do Ministé
rio do Planejamento, que diz .ainda o s{
�""illtr: para ficar apenas' na experiência
,dos últimos três anos;' lembraríamos qu!-!

, I

em 1965 o setor mauuíaturelro declinou de

, ,

cado 'intel'l1o que até então pertencera ex

clusivamente aos prod�tOl:es estrangeiros."
Uma vez encerrado o processo de substitui-e
ção das Importações, passou o ritmo da ex
pansão industrial a depender fundamental
mente da renda interna. Uma das consé'-:
qnências dêsses horizontes mais limitados
foi que a expansão do setor começou .a se

fazer através de flutuações. inexistentes' na
ininterrupta .

ascenção da fase anterior.

Apresentando as melhores mancirns
para co-iterir ao setor secundário o S{'U di-,

.!. ,<õ' lf'

�e�. estudos aprofundados da situação
atuai.:
.', E'stá suflcientcmente esclarecido lIue

esta situação. nào se" compadece com uma

ad111inistra�ão rotineira, ainda que levada

adiante de forma correta e conscienciosa.
�,,' �

"

'

Novos rumos .devem ser escolhidos e no-.

yOIi horizollte�' encontrados, Com otimismo,
, ,,',é 'verdade; .mas .com perseverança e muito

�l)lpcnho, p.Q.l''l!Ie, se. não, maito pouco pu
dercmos CO;l;SCJ!;I�;' na revitalização-da UI' e-" I

bidústria m·ànufatmcira.
. -

A Assembléia Lesislaiiva �do E�tado
votou, em sua sessão de

-

aute-óutern, <;tril<iu
sos 3 r atriótica iniciativa do Comando da
Qui lta- Re�ião Militar, que .�� COi}'�ul)sta!l-'
cia .ua Ação Cívico-Social. O autor da pro
posição apreciada pelo Plenário foi o dep�
tado Mário Tavares da Cunha M�Uo .. q)le
brilha-item .. nte a fúndameutou, salientan-do' .

a relevância dêsse movimento" ele solieláf'ie-;;
d.ide humana, n'artido' das FÔI'cas' ,ÁI:n�ad�s,

- � -

r" - , ,J"".

no Paraná 'e em Santa Catarroa." ,'.', .

_ Foi i le�'àve'mente fe\�f aq úe I 'a, ' Casa
do Lvuisiativo nesse arroio dado 'à indica6ilo,
do d '��utado d�t' Ja: ��"�I:.í dd Stll.'clI,i?s' p,;li-,
vras' d,� j\.lstificaC':Jo ao seu re$11lcrimentó ,jii�.
t�'ti'r,'U'l! amo sell1 nenhuma d(i;úda: os se'1c,

ti "e ·tos oevr<\ii"ados da s.)'cj:,�d;]�1:; 'é,\ta'-"
ri 'c"se, Ç';11 t<"'das ás suas c'!asses'. O i!u'st're: .

l'a:",l'l'cntar; aludi ielo ao ,altq' ,sj:!!�ifjc��iQ'
da AC1SO, que, vai ao enc.ontt:o d�s '_1(lIlULt
c-J('s do Í'1teriOT do Paraná (' Sa 'ta Cat�"i
'�a !'<\' a !,'roporcionar-Ihes assl�t�!1cia "medi,:
,:,'-d "lt·j'·i:l. situou muito b','lt{, a hk �C:':'J
dilS :lut ')rid;Jdes militares lVS,,\,�S :'d6:S 'B'�t;�
d(\s 'I' "",,�t,) muito IlPbre vtJltac.[;:J '-rara'. iTi:i-;'
[h:l.I�'s d�: RrasiJoiros d.'s'1l:g\iidos cie"{�cú'l'::"
:"'8 (' c,':'cliCf)('s "ara -;;s �,·';),·irio.�, ni'itL'ldi,s
C":11 ,I :-.aúde t: !;i··.icne, NàQ

-

sd;id'o,

namlsmo anterior, diz aquêle ó,,!;ão do Mi- estão a desafia!". II
nistérlo do Planejamento que devemos nos

I basear, '('1Il primeiro lugar, na expansão dos

j'HTl:'stilllC'ntos, públicos e nos incentivos ofi
ciais à iniciativa privada. POl" outro Jadl�-':. a .,

s"�uJlda solucão tem COl1tO íu-idamcnto : a
...

,_
1,

s"nf:J"

-,
vêrno

.f

,:

"

"

"

,

,../} , CIj'

vamente, um movimento de classe e sim
) .uma camnanha, -cuia finalidade inclui a .co-

'

operação
--

de todos' os setores da socicâ�de'
e das fre>ltd de ernprêsa, e produção, � a

'

ACISO-' 70 .está mobilizando 3S .almas aíei-.
çcadas aos ideais de solidariedade liuma-;la '

11'1'ra a coesão em tôrno
/
dessa motivacão.

que visa ciD, essê�cia ao fortalecimento 'da 'i

� fraternidade nacl'ional':·

re

Catari
e assis-

\ • O d('�lutado Mário Tavares' da CUlí,6a
Mello fêz muito bem ao assinalar, assim.nos ,

.anais da Assembléia Lp_gislati\:a, os �';pl�u-;I",;
:sos da Casa ao luuyáve:' eIl1r)rcendil11'�I�,tÇl;:;:'
,merecedor da mais allJ�,Ja �d"são dos ,:.gue '

cOl1lpreelldC'111 o i'mnerati've da união dos:
B:·:lsil--i'·os. '1,1I'a as �n()l:tll'laS ma'lifc-<;tacôe's:t'
"d� ;;irtllclc; llJJe éOf],>tUClll u�la cOllstaptc';-'
na história social do Brasil. Na vei'dfld,c.
Í'1u"ca cJ1C"illllOS a ser Ulll naís de cara'ctc-
rísticos �ss'cnci.alll1ente indi-vidllalistas. C111-

bn·ra. 'através ,'do evolver l1.o1 ítko, 'o libera-',

ressoqâ11cia
dà sensibi-

en_contiem

'/

, ,

Gustavo Neves

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

.hCcO:gnilo
",�h"m-s" ck''<'stas sóbrê à mesa de'·,.

secretário as f�tos- da che';lIda ao'mínistr6
Ll.' tl"L NWl1a {klas o!ll1i;íistl� ouve q hino
'd") E staJ\l, a!' tr's \.k nassar as tremas

'

em

n'.\'ist�1. Ao fundo,. COll1pl iriíeln�se ClS, popu-
18' c-,;,

O secretCtrio iu' fIa );p,con,hecl'l" UlIJa

II
" " "('%'\;lS: dl�\lna ("11 'seu àuxílio Ú�l

I' d:liot' flue' ",'C"J"hece mais oito. Está
.1i) "tn, lia rel(;lç:j,l,: um 1l\_)\T:J jogpinho; o de
1(',:I'11h"(,2[, as :'esS-'as da fot.o,

S:i, i 47 cab,�\;as, como ckpois se cOl1sta

U'U: I'\I'11l ano"tar () maior nlll1ero P'll re

:1� I 'II' lhe' sio co·'he'cidas. ,?allhará Ull1' .i��"-}
t8'. M:'s bú (lU' iustificar o reconhO'cime.Íl
t). 'F Ião o iO!iui;lho tra'lsco�l'e :assi'm;

. _-- "F,f�� "('a' �ca anui 'é' o J\1a H�e' Pi-:
nh 'j,'" :JlJi'Jta. fll-"cio<írio al'oS"1lIad0 do
pnF. �lora IlCl rua Aracy \ia7 Call'ldo;' é
viu\I(l, e te111 lima fillla q�le é tl'11 estouro,,' -

,

- '\"ui é (1 Zi'lé,' (]ue tndo munelo
;::,,,,I�,'("('. E�se outro ali é um sujeito que'lá
f,'i f "tÓ"1 :11'0 d:'baixo \da O!!urira, i:í teve
t''[j , <1"01 a ve'1dc bilhete cf(- ,)ote'l i( }.O

�-rc'·C:Jd(l. .' :, '" "',�"
�.-.. '\\' li ,HllI�lc cara' que '�sÜ setl'l)lre

1') P, '(" íhi,' �18ql1P"and'�. ._' ': ;
, .

ri' '\SSi'll Mio vaFe!' Tetll qUf:" I",<X-

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

,
-- Péra aí aue eu sei. Esse é o Efu!ê-

, ,
" �ió Nã6-Sd-Das--Quantas, que deu um d�s
fal lue uaquê'e banco que éxistia onde hoje
,é () Agr,icoJ a Mercantil, e amlou sumidq' um
té'mpão.

,

- H'im, o Alltero: que ,é inveStigador
eh ·'()!i'.:ia f' d"vP estar dando cob�rturJ <10

mi':istrt\\�st:í acui: já foi 'beque do A";í;

ç6, mas f.lão sei o nome.
,� Eu sei!
- Então:máncla.
- Quer dizer,�o nome mesmo não sei,

11t3S é aquêle' que. tinha uma mulher que
era um espetáculo. CJue fu�úu com O· 1J0ivo

da\ filha' e mora' COI11 êle hoje em Paralla

gtiLí, Foi um 'caso famoso, "
,

-, Nâo me lembro. Famoso mf'smo é
o Velltulinha, aqui, que COI11 70� allos é
ai aa o rei das d\)méstic�s. N;io !,elde 1.1"0-
cissão e b\lrraquiilha. Conhecido também
tomo "Navio NCQrciro". Vive canta,ldo as

riiôças elo cafezinllo ali no Vic's.
, .

,
.- '-,' :1301)1. aqui está ? !Jessoal do .car-

'; \q��ad-ó. brba'l: aí, a narc'eirada tC'da, � .E::sse
'( I, '

_

"', ,': a(lL!i'f tem, 'ull1a 'banca de ncixe. iá foi cal'-

,',
.

" r"sador no mercado. 'Esse -crioulo' é que não
� J :�'n)c e' c(dcollbecído .. ,

O 0'1 ioulo? O crioulo é o Belarnli
)l(l Titi;) da' m'aclIl11ba, �'a'lhou 60 l11ilh;ws

, ·outro dia no loteria; ao lado, o Vevé, ba'l
-'u:'iro de bicho, Esse cabe'udo é de Curiti
ba. _tem um Cor,cl conY d:'sc�rQa aberta e

,\\1(;, d'c :'01'1':' t,;ela noite: mais' o "Pedro
Meu-Filho". qÚG .. ,

':., ,O crn 'iQ':I. ()L1� n:ío nal·ti;'iniil d'" I' 'i',
." (;',:'d'j":l ,�1i dr fi ,i"ho, nr�ls,lnclr) nesta c"i

s'.! d ·'Ij"j"S:.l qu:: é viver incÓQf1Íto 110 1l1cio
lia 11lassa,

,.

� e, ..

f:s�c ',os sabemos', Toca em fren-
t� .

O \t;:!lIII�, C\' ·tinuo do B:l\lcO dn
n· :l"il '()Jll:l ;' :',15t:l d;'le a:: êss(' velho aqlli
é aouêl(' 111('.1 ielrl é1 C<"11U'1 iSfa, ficou maltl,
\'(1 qll:l d" n"" f�i "'c�n na Revolucão. ·c'm
64, l�ss' de' Ó(:U]'1S -6 n I.ilinhÓ. l'ar�(!e:-.nl'll�
a "rl";1 :1 da c"nt· �bà 'd 'Cl'ldo ll'is�lue fa;sifi-
cado. Não conheço ·mais ·ni'lguém.·

'.

, .'

-.- Srí'? 'poi� o ;\ri. a fiQura Illais' ,i1ali::
j<ld'l d(l PI'aca, está lnf!O 3(lui. Foi diretor
dn TX\'EI\ 'a�O"<l é sl�-::in da'1ué'la If'i� de
,d,'tr'(l-d"ll1és'icns 'la Cnns�I)1('i"o Jvhf'·'l.
C'1ll a ;i ':'U:l c!e'f(Y:1 é ')_ '\Hsn'l, aq�l,�lc
\"�lh(1 stl"do ouc c!csmaqcha CillalnuC'l' I:(l(b,
J) ""'is t"111 () Eqinhn (lW fni· té"r·i(:o ele

,

'fLit"lv'l (' é ":1'C("l, d� 11111 har na R(1c1·�\'i.:í
"i'" 'pl"i"-p /: '11' .. to, :lí,.' o Delé"'(ldo d� p .. ;)-'
<1111 " T"jl,"t '. ei, . () cnns,'11n,: C(� ·t'íhil \.1:1
D,:L'!.'acia, i:ssc dc' Ó.:u·os escuros eu conhc-

Paulo da CosIa Ramos

TRIVIAL
·

VARIADO
f

Marcílio Medeiros, filho.

POR DETRAS DO BAMBUZAL

-,i,

, Estou te vendo, velho senhor, por det,rá'� do bambuzal a lancar olha
res cúpidos para as pernas das meninas em flor que, desrilam pela passarela
colorida da felIpe Schmidt. "Não me enganas nêste teu disfarce', de estar
,lendo o "Estadão" à beira da calçada, enquanto, c�m à rabo do" olho, fi�as
as tuas retinas cansadas na barra' das minissaias esvoaçantes das colegiais

\
10m férias que nos rínsde tarde dêstes dias saem as compras ct'e alflnêteg.

\
\"-

I Quantas e quantas ceísas vejo por deÚ:ãs do tJ'ainbuzal 1 Observador,
discreto, porém.' �i�ha bócà é um botão. 'Nada 'fiilõ':e' llâda digo' além da-

I'quilo que lhes relatei até .aquí. Não foi muito, bem sei, ,mas o que vale é: \

contar o milagre e não contar o santo. se.nac, de 'que valeria ficar espían-
'

.

I
do por detrás .ço bamquza1r,'

".' '''1'
r i" _' t : -'fI '

• n. "'*' �

ÚLTIMA INSTANCIA candidato a:Governador Colombo'
Sall�s:,
·Veja,mos o .que ,diz o artigo 20

.

da Lei Complementar nO 5 (Lei"

da� lnéleg'ibilidades):
,õ'A deélal'a,ção de inelf'3ibilidade
de' ,candidato a/presidente da �e-,
públtca, Governador de Estado ou;:
PI�efeitú M�nicipal nã.o atingirá o'

,candidato á Vic.e-Presidente Vice-'
Govérnador óu Vice-prefeit�, as�'

'. (
,

.siln 'corno a. Cestes 'não' atingirão,
t
-.

I '

. aquêle,s". "

Repercutiu cama uma bom,ba em

todo o Estado a impugnação pedi:;
da' Pelo Proçurador Ele'itoraI, Sr.

Volnei 'Collaço r.!".! Oliveirá'..� junto
ia TRE, à cand.ldatuta· do Sr.: Car':'
los Cld Rcnaux ào cargo de Vice
Goveí'l1ador do Estado,
I

Embora no-

colher até aqUi, tem-se .C01110 cer

to que 'a questão não ternünal.'a
no TRE eatarinense: s�ia qual !ur
o seu resultado. A d<?Cisào ,f�tal
mente subirá ao Superior' Trlbu-

i �
nal El_eÁtoral, pois à part�,.:p;qie

i, dora não se conformará 'com a

dec isão de primeira \ il1stancia.
Aceita a impl.lgnaçáo, ° Sr. Carlos
Cid Renaux, através dos Deléga- ,

elos do seu Partido, recorrerá f ao

l3'TE. 'Não àeei.ta, a Procuradoria
Eleitoral tarí1bém, entrará COm

recursQ, Tão cedo a questão não
estará definida.

, :,� :�Ql;t�ni).�úte�. d�:segui.r pÚ'a :, o

'� . ,bailqt:te'te; que' lhe i�i eferecici'D ,no
" -

- � , ,� " �

: '" Pal'ació .dq, Ag-r,imomica, _ o Mij:1is-
� ,t,r6J Jjelfi,i� 'Ii[etr1 :;cionvei'sava7!í bo'

bar' do Querencia Palace Hotel

call) um' grupo do qual faziam par�
te os Srs. Armando Calil J,erge ,

.
,

,

Babot de Mira�da, Paulo Bornhau-

Scll, Paulo Bíluer Filho,. J'osé Ma�
.' ·tusalêm Comelli Jorge Bornhau,

,

.. "'i" • - ,

:j:; san e ,0· seu
_ Chefe da Gabinete

, : Fi·�U'�isco Israel de Avila.

I
otinlisli10

"

:
do povo IIdos de-

RECITAL

Manifestando o seu

em relação li capacidade
brasileiro em relação ao

mais paises o Ministro saiu-se
,I 4

COm uma frase qUe nao poderia
,pa�sar �em o <jlevido registro: "

,

- -Nos ,temos o germe de uma

gl':1nde sociedade l' I
Ir.,: * *

\

,

Os apreciadores da mUSlca não

pcdem deixar de assistir7". o recital

que o conhecido piamsta porte'..
americano Thomas Mcmtosh dar

.

no próximo dia 27 no Teatro Al
varo de Carvalho. São raras as.opor

I I
tunidades eomo esta que o 'plibli

I
co da Capilal dispõe lnra assistir
a Um 'virtuose' da en\�rgadur8:-- de
IVIcin tosh .

Pc promo<;ão, com todas as hon-
\ ras, é da Universidade', F,rderal,
através do seu Departaniento de

Extensão'Cultural e do rii.stituto
Brasil-Estados Urildos, ' .'

HOje O ES't;,DO dá mais um.

.' passo � frente 'no cumprimento ,da ';
sua Ii1issão na Imprensa catarinen

,

.

se insttüando fa sua Sucursal do
_ , "

Vale do Itajaí, com sede em_�lu
mel1au.
O pessoal ela Casa estã de ma

Ias!Jrontas gara viajar a Blume- I

113.U. a fim de participar désse I

acontecimento que assinala
.

Sig'nificativo avanço ao
em 'Santa Cátarina.

Por outro lado, o Sr. Delfim

Neto' nào se .cansou de elogiar, nos
diversos contatos que aqui mante- '

Ve, ?, situação econ6mico-tinanc�i
ra de Santa Cat.arina e, principaI-

.

mEnte, a elevada taxa de cresei
meato do nosso Estar;!o.

SUCURSAL

A QUEM ATINGE

Para os menos avisados é' bom
c,:,'xar claro que a ímpugilaçã::í da
candidat,nra do Sr. Cárlos' ,R;,"l1aux

I
I
não implica na impugnação do

I --'-��--��"'f'c%2rlT I
.... '�.� -,----

ti -37-'--

I' ,
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Vale' do, Uajaí
'.

, '
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INFORMAM
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Comora de
gado' te,"
assistência
, '

, ,l, .

Vale ,do Uajaí festeja pCobranç'8 de ,', \

,impostos'
à domicíiio

I r
, _

amanhã O'dia do colono

ç)

cl)

)
e)

..
Art. 60 - Quan�q a ernprêsa beneficiária não satisfazer as

j

condições.
, Xjr5ldas para a' Iibsração solicítada; o Setor de Auditoria informará ao
I .iíretor do Escritório de 'Planejamento da Pesca,

Par�g}'afO ,único __:: A emprêsa beneficíárfa poderá solicitar por escrito
:{ue- a SUDEPE re�lize nova ríscalízação, desde .que alegue ter nlalizad.)
tnv,estllYw;;tos com recursos próprios após a úl tírna vistoria (rnod'. VII).

, Ar�_ 7". - ,Ante.:'> .de conhecer o resultado de nova vistoria o pedido de
íbsrução ncara retido no Setor de Auditoria. " .

Art 3D - A Incorporação dos recursos próprios: ao' c�pital social da
mprêsa ben�iiciária, ?bservada a pro�o'rciona.lidade aprovada no projeto,
era comprovada pela fiscalização da SUDEPE e rel)resenta ' condicãoo

'lr�Vjll para justif'icar peoido de liberação de recursos do "art. ,81".
.

Ar} ,9u �;Compl'Ovad8" pelo Setor de Auc11to'tia, .que 3. emprêsa b�ne
iciária satisfaz .tôdas, as condições para ébter a liberação' pleiteada, o'
vrocesso 'Yé encaminhado '10 Setor 'de Liberação' para que provídencíe,
íenfro' de dois (2) dias, ofício auto rizativo ao' Banco' do Brasil S.o !\.' de
ransferóncia dos recursos para a: cónta da emprêsa'na agêncÍa de it1di�a�ãoi

t esta, ({nele J'k?rão bloqueados, deRendendo .a libei'a:Ç'ão de expressa aút&n-
zação d� SUDEPE, de, acôrdo com o' art. 120 desta 'Portaria� ,

"
_

Parágrafo único - Cada emprêsa beneficiária sô poderá' indicar "urna
rgência do Banco do Brasil S. �. para onde serão efetuadas tôdas as

<ransterêncías de reCUTSOS derivados 'do, "art. 81".' ,

A,It 100 - A àutorizaçãó ao Banco do Brasil S. A, para líberaçãó eles
ecursos dependerá da comprovação da incorporação dêstes ao capital

v 'Qcial! da emprêsa beneficiária, mediante a apresentação de certidão da
Junta Comercial e de publicação no Diário Oficial (anexar modo IX).

. A rt, 11 ° -'-; Satisfeitas tôdas as exigências, o Setor de Liberação, antes
,e cncq_minhar o processo ao Diretor dQ Escritório de Planejamento da
esca, para parecer final, promoverá a baixa do valor, de opção realizacla
el a pessoa j�l rídjea, na respectiva ficha de contrqle de aplicáção existcnt9
ara ,ca"�a depdsitante. 'I

A rt l::l° -- O ofíoio aut,orizativo do Banco do Brasil S A., para
81", será firmado pelo Superintendenta, e

Art . 220 :_ Ocorrendo motivos especiais que rmpossíbítítem o
' int8g ;ai

cumprimento das 'exigências desta Portaria, será cada caso exanünaa6 "'p(1lo
Escritório de Planejamento da Pesca, qUE: oferecerá parecer ao Supe�il"
tendente, para decidir

Art 230 - A presente Portaria entrará em vigor na data 'de .sua I
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ql�aisquer escHuecimentos a respeito dos artigos desta Portaria podel ão
ser obtidos' no Escritório Central da SUDEPE, na Praça 15 de NovemblO
:_ Rio de Jal)eiro.

' '

Eng. Fernando Araújo Santos
- Superintendente - 1 I

a '�
"

" I

Engenheiros" do Vale]em
\

J" I

Biumenau
)

reUDl8o'em

timá e dos agressôres,

Hobby do Dr. Paulo MaÍ'bllrg
quando vai a barbeiro

\

---'_fazer pa-
.lavras Cl uzadas,

'

»c

Horst -Otto 'Dom iiní, Prefeito de
',Timbó foi a Canital ontem, nara ,as-

, sinar .o convênio com "a- Erhpr�sa
-Brasileira de Correjas

/

e Telégra-.
'ias, nara a const: ucão de citactci

, emprêsa na ".pérola;',.
'

�-�- ...

Lions Club� de 'Blumenatl-Suf
decidiu iniciar campanha junto ao"

podêres governainent ais, visando
a criacão da Polícia Rodoviária
nas rodov'ias Jorge Lacerda e BR-
470.

-,-- - -.-

Prefeito Eve.ásio Vieira recepcio
nou o Almirante Mutilo Nasco do
Vale e Silva e 'senhora cem- Cb-
'quetel no restau,i'atüe Frohsinn,

Aliás, falando em Lions,r será
empossado amanhã ' na Govejua
doria do Distrito L-la do Lions
Internacional o senhor Irineu Parr
plona, pertencente ao Lions 4€."La, \

gcs. Haverá a tradicional festlvi.71dade. ' ,<O
----

o Paulo da Costa Ramos

ll'ã(jsabe, mas' tenho um troféu que êle
me ofereceu no dia 13 'de dezem
bro de 1965 em Florianópolis ll'lli
Festival de Juventude.

-

Jantar no Michel-reuriindo ·Dr.
Airton Rebêlo, Dr. .Florentino Car-'
minatti Jr.. Dr. Sérgio' Nóbrega,
Dr. Max Paulo Baier e DL Amir
Mussi.· Comida turca predomírian-.
do .

Trocando de idade hoie CLAU
DIA ROSA, filha dos

-

prezàdos,
- - - -

.
o,:Qr. Adolfo � Dona Maria Ines

Arquiteto Érico Fadel.' muito Altenburg, Com nossos cumpri
bem acompao,hada na noite de mentos.

,quarta :feira. Ela ,é .de Curitiba e _

seu nome é Selenita. Estava de Amanhã dia de idad� nova ar'
maxi. jovem, Raquel R{deJ,' filha de Eri

- - - - ck e Adelaide, pelo que, antecipa
Vera Fischer; dê ten}inho ver- (hl1l1entf', nossos C1l1n!lri111('�t 'Q

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.... spunes

fieueirease tiçina ·bô,je para jôgo ,de domingo'
,.-", , �.:'

, ,

�ES'C F�Z ft,NOS
Ao" Associàcão 'das"' Cronistas Es

POl�tiVOS ,de
-

Santa Catarina está

de'''a:niversáriÇl hoje. Completa tre·
ze

'

13,no.s, 'a!3 rútas inínt,errupt8.S- f)m
"'r" .. ', .'

prol da, união e fortálecimento dos

qui'; atravé's dos veículos de i))·'

fortpação (jornal, rádio e te1.Avl

são�, se batem {'Hut�lrnamente p0r
!1o;V.�s hori�on'tes para os espo�;e3
de ;'Sa�..;.ta Catarina. ,-b sua frente o,
radialista L�uro .SonCini, q'J8, auxi· ", �- , � M' '1f ""lí .....

!�����:;�:i;;7ig���-' ,Ca
... ,·,·,·.III.".·.p·,.','·.···.e.··�.•··o·,�. o,·•.· .•.a.,·I,···o·,; 'd"',' 'e,' v'oletb':o""1a flecl.e l:irópi"ijl da entidade

.

de I· .

"

-!"l '

classe como meta :prioritárült, "

l'
I I �I

� ,

I" b
' ,

f
iii

I{. ' \,' .',' ellrl�:';'e U es na
.

IDa
'

Dente de'"leite
• � ,�

I

h,meuageia
c,onislas

" "'v,

Das mais récomendáveis a justa
de domingo no estádio "Or1",1(10
S®arpelH", constante da rodada
número 'treze . do Campeonato Es
tadual de Futebol de 1970.

'O'Figl1eirmse vai. receber 'o Her

cílío Luz, .que aquí conseguiu ([8T-"
rotar o 'Avaí por .2' x O e que está
bem srtuado na tabela de pontos
ganhos- e perdidos; Joga o alvi-ne

gro' objetivando- urna vitória ,,,tie
ponha um ponto final na série de

empates B. derrotas que' vem desde
a rodada número cinco. ° time elo

Estreito, que apresentou substan

cíal- melhora sob as ordens do téc
nico Ítalo Arpino, tanto' que che

, , ,

gou; domingo último, a jogar .de

igual para igual com o Caxias,' ,_,o ",1

o .qual ernj.atóu por U1E tento, ''':ia
credencíaís p-ara derrotar o "vtto
do Sul" a despeito de sua boa com

pahhà 'duá'i; tlerrotas, seis ,'vit;f5j'ias
e quatro 'empates. Vêm os alviru·
'l3ra�' :d� três' yÜóri�s, tôdas de boa

expressão': ; Ólíinpico 1 x O, JEv'Cn

tus'l-"x"'O' e 'Carlos Renaux 3 x 1,
êste no campo dos brusqu,snses.
FioJe, eI!1 '.'.seu., 'campo, loca,!" (h

pugna de' dbmingo, o alvinegro i'e'S_
tará

h

aprontando, acreditando-s0
que o treiriàcior 'l,)enha a lançar Ü

mesJ1'19 cónjunto' (todo colorwl)

que começou o jôgo com o Caxias.
i
'\

AVAl NÃO TREINA

Por ter jogado na noite de .onÍc2m

em': :r0�nw;Hle '<'lontra, o'·Amérir:a. �
equ;fpe do Avai; que regressou IOóTo

a,pds o match, não vai prepara_r.�e
paf.h dar combate ao Ferroviario,
dOlbngo pTóximo,· quando os' ru

br@egros· d,e Tubarl''ã,� es��arão de;
fendendo o ppsto de .líder.

r

Hoje o·

téC1:iic6 Carlos AlbêJ;'to' Jardim ape
na�' observará eis s'eus pupilos pa
ra .�aber das cbndições físicas para
o e:ncontro que é o mais imporLah-·
te ,pa penú,ltima rodada do turno,

Terh-se, p'orém, como' certo o rea·

par.éc{niento'" de DeOdato que se'
vitfbif1p�cti9-cr _por' lei' de atual Oi}"

tem' em JOinviJIe,' por haver sid�
,

"

expulso de campo no anterior com

prtiJ;pisso do Avai, contra o Prós·

pe�� ," '! !

.

'j°t

A:�;A. D. Austria equipe de dentes
de ��ite ��,.,rl,qs�ll: yal?�tal" homenn·,
gea': a ACESC, por motivo da p2,S

sag�?n .. dó, 14° aniversÚio de flln

da%�,o, realizando no estádio Dr.

AdÓrfb Kon.Çlerl um torneio, q\la
dra,Ugular,. reunindo sua próprid.
equipe, E. C. Manoel Santos, Trin·
daci�hse. F. C. e São Paulo F. C.
em ';çlisp,úta, ,de bélissimo troféu

ofer�cjdo pela' jomalib.;a Dr. Dej·
dorG' L'opes Vieiri:� . .i\. p::p'tida será

, J I' •

reali,zada na noite de sexta feira. I

tendb 9. Au,s:tria, por intermédio r;1,.

seu f'resídente Ja'rem Araujo exne·

elido oficiO ao PTesici·ente, Oa

AC�SC e ao Presidente d� FCF t;O,

mti&j�Ç\Í}{'l:O·dt".-:r;ealiza,0ã(i) do 'ror·

neio e solicitando o estádio da

Rua Booaiuva.

g" setor amadorista
:,:1" ,I

, .', : /' :o'..
' \

No' fi�riF da sem:�� ',s�;{;�es�n- bará nos próximos dias, um emir-

'vôivid� at:íuf'ir�'câ�it�i 'a-"ériaV-e �. �ário do clube da' Avenida Hercí-

do 'éalripe0ha:to' éatàfifiensé de :t.,:�s.·, lia, Luz, pará tratar do assunto.

quetebol: ,juvehÚ·. �(j�' jogos: 's�tií') Em caso positivo" o .Plamengo vi-

.' 'ctesemtolvidos',ha" Estádio da ·PÁC, ", ria com. suas equipes de basquete-
.

. é' contai'á:" .é6ITf. 'a' particjpáç�9 das ", bol, � .de futebol de salão para �,).
-. e�u\pes.�:'" :,do ', �j�àndeil'ant�;'�'V:asio. gas-ccom ..o cuble alvírubro, atual

Verde; . Uni�b: P,&ltrieüàs 'e, tirá Tf'·· 'detentor do título de Tetra Carn-

. ,nil�,ql,J.Íbe,;· ,: ':" i;

-

:>,' peão .regíonal em futebol, de.saI5) .

e o .de. Campeão Estadual de hav-

',.
"

"

.. I'.

'_'. '.r',' '''1' ••".\ '. I. ,.:"
\

:

· Tend'Ql. em ",vista I ó' clêsirit�tês�,3
das a,gÍ'eipiâcões· reIf1í�Ücas ri.' prf)"l�
Fó;ças -Arrri�d:�s :-tlb ,�'tasi( :'dé\Ti:1'H

· mes1't!0 .ses cíiiéialin�r'lte tTànsjéri
das para' rrfai15 tarde, iprov:àvelmen

, � te para
< iettmibto. óu .o'utubró.> '

·

t
..

-1 ', .•

,', :, .v ."

; ,'. , . "',, (.
,

'

O rem·iidbr Ivan ViIlain; falando
a,

. r��6rtá�errt .. fi� ,tá1;dA � de': 6ri�ni,
,.fnfórp.lOt!. de 'que a' notíciá' ;diYi;'.
gada pela: hnP,renl'la, a resjj'�Úd c18
afastarileritü '. 'do 'ClUbe, NâU:tic�

. ,R±flçh�eIQ,,:fOi,'m�( li1�etP5et�d�; ,

•
" !.. .,f

.

_.

· Disse ci' destacád.o rÉ:màdor ri á"
chuelino. ·que "seu afàstàmerito ' Cio
�lUb,�. alvi-àn�l . ,dfÍ. ,�ita� Matht, ,,- foi
motivado" cp�r,' 'PQnseÜlas

.

ri1�.diç.DS
pois .. pai'tléip,o'U ,de: quasi. ceW;, r,e·
gatas ,ofidais', -d€Íi�aii.Cflo, sà�enfe
cte Ir .,a: 'ralá

I tn�hra .. opqrtmmda,cie, '

POr'6Stat" adoentado:. Agora, nr);[l·
'

liZOl.l· "I;an;. afastei:Íne:', do' 'clube'
fÉn:np6rii:�iafuli:i)té a "có�senió . :'1\1::".

· clico,
.

ma.s voltarei'muito "em 1!irevé!-""'-
·

-..' �
,

.

' .
"

�
""} "

.I:
'

,i
•

Á. Ligg ::B�l:n�na�enstl,· de:Eut�bói .

·
de SâlãQ; v��, ç!é ��ú'<ilita'r � cfIreç1to '

'da FedeTa,ç:ãq ,de ,:futebol, de Salã.o
para

. esfuãa:r . a pOssibilidade: ele
u� ititercãITlljio'�iltré' chib�s' drts
d�as ciGÍ�des.·',., ';' .'

",

. ,

I

"

\ -l-......,.·'
.

.\ I ,. ,
.

• o campe(lIlato rêgionàl'Çle_"'fut'l:
bal de ,saIã'Olfcategoria'. juvenil, .qU3
foi par.aEsª�ó\tlev.icto a pár,ticipação

· dEr Santa:Cíttariip,: no brasileiró ti",
Mina,s, 'qeraIS, ,sàmeI}.te, voltará. a
n0rmalid,�de' :em .a�9s�o,

'

,

'FLAMtNGO_' .POQJ<;' VIR pAnA
· A·miSTA 'DO Dozt

·

. o pre'sitiente do', Cl�be '.Doze çJ.e
- -

,� , -' 1 .,- - 'r

Agôst,O, westançib. iriformaçqes ,'�
imprensa; dá, cap:ftal informou qUe
é pensan?-'Em�o; da:; qireto,ri� "do

.'
c)u:

'be, do;;;ista· éI;1\! .

-realizàr um;a" gran
de fest�':fa�;atÀoplenag:�ar-: os' seus
campeÇ)�s de: .�1,lte;b.ol. de salão e de

R_asqueteQb1., A, eqtlipe '�, do. qlube
de Regatas:do FÍamérigo, é o.vÚ�",.:- ,

do, d�ve.n�'o,; seg4ir para' a Gti�na:
_.

·

-.

-.(

R.ealLzo�se . na �cidade de Tu
, in�rãq,,, os j0goS eíiminatótió� váli·

" d<?� tielo' Campebx:àtto. Estactuál. ·'.tltt
Voíeiõ6� ,nlt$

.

qdtegoriás de ádult03
e 'j'uve'riis' (jogbS p�Ia cMve "B':;),

· !'la chave "À" , reá1iúida na ter
,," '". • I"�

ra"bêrço
. da' fiação' catarinense�,

, -- , ,,' l' ,

"

onde . partiC'iparam as equipes do
'

LHa 'l'ê"ni�": Clube, desta Capitli 1,
.

Iipi�à�ga. de Biumenàu e ,Ban�ei.
rantes ,de ... 'Brusque, teve como' prl·
}túeiro '. :coloddo. ,o

.

representànto
de' B:rúsqu�, que venceu.à 'equi:pe
do Ipira:nga' por tr�s :se,tes a:: Z�l'p
e

.

a dO',;Lira Tênis. CIl,lbe pQr três
setes ar �ero; @ pÉHldêu' para o BaiÍ'
dêirantes po'r três s�ts à um. Na,
, '. I.,"-

úl,tima . Go'ldcação ficou o Ipiranga
q1fe 'não' venceu..Nesta chave-elas·

.... sificaram-se ,as ,represeÍ1taç�es do

Bandeirahtes, em primeiro lugar e

do LÍra Têni's� Clrtb� em
.

segundO, .

ficando' des.c�a�sificada a ,equipe
do Ipirang'a de\IUumenau., isto nos

'juvenis.
' .

Na categoria de adultos .classi·
, 'fi�a,'I.·ª,ir.h��: "�Li�ít: '. ':J;:�ni,�;...plll1íll'l .. ' em �

pr�eir'o' lblgú e 'I Ipiranga em se·

,� gundo, sendo deselassificada a

-,

".quetebol adulto.

.
.
A. promoção deverá ser reaH7:'1-

da' na' primeira quinzena do
..
mês

de ·agôsto.

..BLUrvIlENAU
"IVO VARELA",
.. .

··A Liga Blumenauense de Fu:p�
- \ i-

1501. He Sali'i.o· vem de enviar eX�Jc�.
âiente à F8p.eração Salonista, so·

licitap,do para sedia� os' jCi.gos 0.0

Torneio Ivo Varela.
A diretoria vai se reunir e ,esl'u _

.�

dar à sua probabllidade. _ i

Blufuenau alega. em . seu mire
dientê de que na quálidade de C0111-

peão: de' 1969, - contaria com rt

aquiesciêndia
.

da' en'tidade parJ.

'pàtroc'inar o. tormõio de seleções.

� FESTEJOS DÓ IPIRANGA. VAO
CONTINUAR'

Os. festejas programados pela
djretoria, do Ipi'ranga Futebol Cll1-

:"'he;',.., para comem6r,.a1' �. p.assàg�il! éJ.
do 29° àniversário . d'e, fundaçf\o,

,

terá' sequência no próximo_ di� 2::;
quando as nove hora.s sérão 'Üfl
ciadas ,as provas infántis. para fi·

lhos de associados, que .terá· COm'),

,homenagead_a . a djtE1toria' ipirah-
guista. ,

'
_

.

,_
'

Nó dia 28, às 20 horas haverá o

Jantar de Confraternização dO'3

associados e, a po'sse da npva Di·
retoria do clube alvi-verde, do

bairro de Saco dos LImões.'
,

Dia 29' às 19 hGr8-s, será, efetuada
uma missa em memória dos sóçios

\

I falecidos na Capela de Nossá.. So

nhora da Boa Viagem.
,

DIa 31 à; 20 hor�s, sessãd sol,�-
. '

,

ne ,com entrega' de prêmüJs aoi;
venceclores:' das provas esportivos.
transmissão, de cargos" aos novos

membros diretores ,em homenagem
aos, sócios' fú.ndadores e coquetel
aos convidados.

Finalmente, dia 1° "às 23 horap,
será efetuada a Soiré� de aniversá

rio, com a entrega da' faixa da

rainha da Sociedade de 1970.
/'

equipe do Band�irarit.es.,
,Na chave ,"B�', os jogos forf\U'l'
realizados- em Tu1;>arão, .o Vàsto
Verde' de Blumenau c)assificou-i5e
em. primeiro lugar,. cabendo a S8-

gunda colocação a Sociedade Gi·
nástica de Joinville', sendo desdf;to;
sificado o Clube do C;;;mpo de T:l

barão, isto na categoria de,adulto�'.
.Na catego.ria de juvenis, a So('j�·

dàde Ginástica de Jóinville foi G
ti' )

primeiro colocado, vindo ,a segui,'
o Clube do Campo. A equipe do

Vasto Verde' foi desclassificada
ela que era detentora do título má·

ximo rio ano anterior.
.

CLASSiFICAÇÃO GERAL, POR
CHAVES

.

CHAVE "B" ADULTOS '.:...: 1° ln·',
gar - Vasto Verde.

,2° 1ugttl' - Ginástica.

JUVENIS - 1° lugar - Ginás�ica,
ZO lugar - Clube do Campo.
CHAVE "Ali -'- AbUUrOS - i,o

lug'ar - Lira Tênis Clube.

2° lugar - �ociedade Ipiranga,
JUVEN:rS - 1'0 lugar -'- Socieda'

de' Esportiva Ba,ndeirantes.
2° lugar -- Lira 'i'êniS Clube.

DCESC faz
14 anos' de

.

'.'existência
/Na data. de hoje, completa 14

anos .de : profícua existência, a As

sociação �dos, Cronistas Esportivos
ele; Santa, Catarina," fundada que
Ioi' em 19,56; por uma pleiade de

v'aloroso� jornàlistas, que sentiam
na época, neces�idáde .premeite ele

, possuírem um órgão de, classe, re

presentativo,' qú� unisse . mais. e

mais toda": a grande fam: ia dos
cronistas.. Eram' poucos, hcie são
um, grandé número eSDa'i�açl�)s por-

I ' .

. .

todo, o Estado, 'nos j�lr ,ais, . nas

enüssôras 'de rádio e TV, todos de

cliCandO. grande parte de' seu tem

pó e de sUas ,vidas em béneffcio do

esporte, fazenê:lo notícia, .'critican.
do, dando' ao:' pÍíbiico à noção
eXl.lta elo certo' e. do errac\o, numa

mi�sãq' bastante· espinhosa.
Com ·o,

..corre-r . dos a1'os, al

guns . cpmpanheir.os �e' d�sligaram,
outros- abandonand'o as lides espor
-tivas" aba'ndbnC\fam tambem a As

socia.ção; llma ;,grapde 'maioria ail1�
da não entend'eu que a unifo faz
a

.

fôrca e 3121.1ns homens da i\'\1-
prens� eSr)ort'iva ainda não se ins-
crev:eraní: pe.rsistindo a!rmís b",ir

rismos, 'Dor mais que a e:::Hidade
tenha fe-ito 11'0 . �e �ído d� t!'a:�er
tod'os os hómens .da croni.;:a eSDor-
ti\ra Dara a� Assoc·iacão.

" ,

'Fazem três an�s qll� a ,dire
toria ,é a m�sma, eleita Sf/m pro
b��mas por Asst�i'J)éia gera�, ,e
tem co'ni-promisso Dara"com a elas

.

se. de 'arnda êst� 'aNo, entregar ,a

sede própria, sonho de muitos
anos, sede conseQ:uidá à base de
esforços" de pedidos, de colabora- j
ção, da Fe�racão CatarÍ'1ens� de

Futebol, da CBD .. do CRfl, da!s Li
gas e- Clubes' Que não se f11rtaràm
em aux,i'iar a �ntid3.de, r lira que
os cronistas J de Santa ::::.atari" a,
tivess:"m' suà se� 'prónriR. laçaI
de encontro d:1f1wlp.s <lue dias
A. •

.l
J

'

meses, anos a flO 'labutam lW�

nais e e',11issôras' aelo des�nvolvi
,Inento do' espórte

-

em Sa�1ta Cata
.rina.

. Coh-J
.
uma diretoria coesa,

trabalhadora e ativa, a frente da
qual está o dinâ�ico Presidel'íte
Lauro SoncÍ'li, a ACESC tem mar

cado sua p'resença em tedos os

acontecime�tos 'esportivos do Bra
'Sil, dentro e fora' do' Estado, com

as mais altas e destacadas figuras
do eSDorte bras-i1eiro.

Não' haverá festívidades' Dí1�
ra come'�orar a data festiva dê"ho
je. visto o conlDromi�so solene ,de
aplicação de todos os recursos fi
l1anceiros obtidos no p�gamento
da sede ,pró9ria, que, quando inau�
gurada, mobiliada, em condicões
de oferecer confôrto aos, ass;cia
dos; será então oond�gnal11el1te
fes�jàda tal acontecimento.

fase' presta
.homeoaue
a n ESTIDO
,
Na noite de anteontem, prevIa

mente convocado pelo presidente
Sady Berber, estê-V8 reunido o C\.,n
selho Superior da !CASC que tra·
tau do' preenchimento dos cargos
vagos na diretoria, Comissões e

Conse!ho Fiscal.
I

Na oportunidade o jorr 'tEsta Pe·
dro Paulo Machado, cles"ta fôlha, lO'
homenagead9 pela entidade que
lhe entregou um'" cartão de prata:
como gratidão pelos serviços qU�'
�sse . nosso ,companheiro vela

prestando ao esporte dos fortes

há mais de um _quarto de sé�'ulo
com I a cobertura de tôdaf.J 8<] ati

vidades remísticas em SanLa çata
rina,

o seu agente de viagens, u!'.i·
. dos, lh� oferecem a uPortG
nid8de de reali;:-:á-l0'...

'

VERA FISCHEjR, COMAN
DÁ "CATARINENSES NA

EUR.OPA".
. 36 IHAS VISIT!NDO

POJ'?TUGAL - ESPANHA

FRANÇA .:...:.. IT,ÁLIA -' AUf"
'IRIA - SUlCA ._ ALEIV!:t.-
NHA - HOLANDA' � '·BÍ!iL. I

IarCA e' rNGLÁTE�RA. � #I.

r I
Tudo incluido: Viagem'·

acrea até LISBOA', ida é ·vÍ"ll·
ta, traslados, passeios, h '1·

té:tc;, refeiçÕes, etc'.. ,

.

Preço' ele US$ 1.231,50."
Fimmcü'iveis em 20 pagt.o."

de U'3$ 70,00 1'1

VIAJE BE]\i.,: .

VIAJE "HOLZMANN' .'

o ESTADO" Florianópolis sexta..-feira, 24 de julho de 1970 � Pág., ti
,
r

\
TRANSPORTES DE CARGAS - ENCOMENDAS -- MUDANÇAS
, .

CGCMF ND 82 639 022

SANTA CATARINA - PARANÁ --'- SÃO PAULÓ --:- RIO DE JANEIFO ,

'.

- MINAS GERAIS - PERNAMBUCO
. ,"

1MATRlz - BLUMENAU - S'anta Catarina' --,

I ' 1
ALAMÊDA DUQUE DE (;AXIAS, 166 - FONES: 22·1815 Ec 22-1840

I •

END.
,.
TELEGR.: "TRANSVALE"

f'

FI1LIAIS:

RIO D-E JANEIRO
Rua Nova 'Jerusalém; 482

Pane: 230' 20,§0' -" riOllSue��:so
End: 'I'elegr.:' TRANSVALE

J O I N-V I L L�
.

I 'SÃO PAULO '.

Avenida, do Estado, 1.6�4/34
p'"l'1(!'J.: '227-29.-ú4

é

22'1-63-82
Entl. l'ci.: TfZANSPOVALE

BRUSQUE
·Av. Iv 113 JV<""), 100 .»:

Fone 1299
End. Teh):��,: Ij"lJ,�NSTvALE

C U la I 'n' t B 1\'
Hua gockoJ:eller, 664

.por:e: ��'�':5'l:J J"
. End. 'I'elegr.: TRANSVALE

Rúa Dona "Fruncisca, 3399'
Fone: 3�l99,

nE'I,o .nORIZONTE
Rua Manoel Macedo, 215

F�one: 22:99-44

Lagülriha

.

f

I�I'
" " I

,

I
I

AG11:NCIAS:

RIO DO,.SUL,I T A J A r
Praça VjdaJ. Eani.os, 5·

Fone: 133
É:c.d. relor!.: 'TJ_7J1N'SVALE

JFLmfIANj'f"OLIS I

RL.�U Max Schrarrim, 242
Fone: 0003 _ . .estreito

Rua Cel, AI:istiliano' Ramos
. Fone: 358

"

RECIFE
Travô;;sa do Raposo, fi'l-A
Fones: 4�4117 e 4-j82�

SERvft!r�os BEM PARA .SERVm SEMPRE
.

�

..._ --.1'

lr_::::--�":""-""""'·�., .; �
"

' , I" .•
'

'

IR L�:H4�F· & DJ�USSEN - CI�� LTDA�
'CO'VtERCIO pE :\U'i'OM�)VEIS E Q..,lCINA

VENDE...,. TROCil - FINANCIA - PONTO CERTe·

·PA:p.,A BOM N$;GÓCIO
. TEMOtS P1\I::"A· VENDA: , ,

Itafn:-ú aty .:,. .,..,., " ,. . . .. " ; .

' ano 191:>7
Aéro , ,. , , . ', ,., ano 1965

I E:-ni�:a.ll '.'.' '. .. . ..
'

, , , , . , . , . . ano 1966
I

y""'1 '-'f\_"Rn.,h�à . , 0(: .' •• o •• : :•••••• o o • � : •• : •

'

•• o ••• � � •••• J

ano, i966
,T011ó:;vl?RP'n

\

.. '.:, : o •• o • :". , ., ... , o o t •••
' o o ••• o o' o o • o • o • o ano 19G9

Sinica Tufão" .. ,.' ... ,. c••••••••••••••••••• � • • • • • •• 'ano' 1965
. .

-

V ,JlkKI':'3 §;i n

VQ1)o:wagen
.c'.'

, .• , .....•..•

:
•...•. , •.. ,. ano 1962

. .. ,.', ,:, , :.:. ano 1963

Gcrdini

ir
I·

.

----

!'li'
--:'--.------ ------�----..,._"

0" ,I ,_,._. _ .... _,_

.

I

".

,

DIPRllNAL
RHa F'eli-pe SrJ;midt, 60 - FQnp 2Ó.5l' .

I)EP!U�TAj\'IEN'1JOS DE CaRROS USAD()�
- . p, '.";01 4x2 '-- Azul' e Branco "." ". ano 1969

\,' I:. I

Pick·up 4x4 -' Beje '
.. .' '7 ••••

'

•. ano 1966

Pid�-up 4x2 - Àzul , , .. , ,., , : .. !;lno 1963'

Itamarat,y - Azul .-.,: .. : , : ano. 1968

'Aó::o - AZl�l , � . , , . , , ,

'

.. : ' . . . . . .. ano 1:964
ano 1962
, ,

ano 1966

ano 1967

.I.!::.P'tO - '\l'81'de o o o o o o o 0.0' o o o o o ••• o • o o o o • 0'0 ••• o •••

��'i��1C� ElI}js"t.;l .-:..:._�
... o ••••• ! o'. o o o o .�. Co ••••• ; • o ••••• o •

i DKW vem::::gU2te,
.

..:.- Azul : , :!.:'

L_�;�i�.�AA��n��mm�� ��--�� ��t
/'

il�':i
. i ;

I
'

\ i
i

, i

I í
I

JEN�lnbBA
Opala (4 cH. luxo)

Opala (6 cil:' luxo)
Corcel t 4 p/stand)

••••••• O" • o •• o •• o o • o • " ••• o • o o_o • o • : : •••
, .'

o ••• 0 •••••••••• 0 •• 0 •••• o 00 ••••• 0.0.0 o'

, .

••••• /. � • "o • o •••••• o •••••••••• o ••• "
" " ..

700KVoll�sw'agen _
.' , ','

, , .• ' ··i • ,

,.,'
, •

Corl.:el (cupê. luxo) ; .. , '.' •. , . , . . . '69

Volkswagen " , .. ,." , ',' " ;"';""." .. , 70

Volkswagen 68
• 'I' o 0' ••••••• • "0-0" o ••• 0 •••••••• 0. 'lO o •• o o o,'

Volkswagen (v/côres) .:, ,.". ,., .', ..
"

.

, '. I . ,.i/'

Volkswagen (4 p/stand) , "., , .

Gordini

66

Q9
63

67

64

..

" t o o ••• o ••• "O • o •• o ••• � •• o ••• o •• o •

,Aero
Aero

.. •••••••• 0 ••••••••• 0
.

•• ,0 ' .. o'.'. o' o IO ., ;. , .

'Aero I,' , •••••••••.", ••• , •••••• ,.. • •• • • •• 65

It[1,maraty , , , , -, , . , .. , .. 66··

DKW (beicar) "" , , 67
. DKW .ev!3maguet) ,

, ,. �. � , , .. , : ',' .-."
67,'

Chevrolét ; . , . , , , , '.' .. , .' "

, .. � 56
'

Emisul I , , ,' ; � '.' , , , . . ..

. 66

Sir:hc�' .,.' '

, ' . , '� .. .- , , .. , , ,

,'
, .. ', .' 64

.Qldsn10bille ., . '.' . , ' . , , , . , , ' , .. , , , , , " 62

Lanch{ls ; a Turbina (modêlo) : ' 70

11 '-'.I
' Financiamento, ,'lté '24 ou 30 meses .

[1.-��::::::�:::�:m� Fone:
__

2952

p- FIO:jan,ÓP�Ii�_- S·st�·; ;U'

,mais tradicional opers:dor'l
de excurs?es da Ellropá;
VARIG - a maior emprêsa

de aviação aérea da América
,

do ,8ul; e

TURISMO HOLZMANN --

J ,.I
r

.f

\
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SI'1DICATO DOS, OPERADm�ES ClNEMATO
...
GP" FICaS E FMP�EGADOS EM E.l\'IPRESAS
EXIBIpORA:S CINEMATOGRAFICAS DE FLORIA

NqPOLIS
\ EDITAL DE CONVOCAi('ÃO

, Pf"O nrescnte edital. faço saber cue no dia 22 de
a<;nsto de' 1970, será realizada n-ste Sindicato. em sua

, s-d- nrovisóri'l no Edifício 'SESC, ii Praça da Bandeira,
a elnição nara a composição da Diretoria, Conselho

\

Fj9�:f1. D�'ef'18d('s Renresenta-ites junto ao Conselho
da Fedet<liçãO a que deverá se filiar a entidade, bem

COl}10' .de seus t�s�lectiv.(J� suplentes, ficando aberto o

praze de 15 (quinze) dHIS, � contar, da data da publi-:
cai€!fío da nres-nte edital, ,para registros de chapas na

9"G:ro.t�Fiil da Sindicato, tudq de acôrdo 'com o dis

pAstfl na art', '11 e, seu o8r{tgrafo primeiro, da Porta
ria Ministerial n? 40, de ,21 de ianeiro de 1965. As
chanas deverão serem

_
rPcpistrad3S' em separado, sendo

u;;�a n(l"a os: ca -didstos 'ii Diretoria e Cü"s�lho Fjs
e� I corn <;"l1S resneetivos ,sU111e +tes, e outra para Dele

gad0's RenrpSP"ta 1t�s ao Co .selho da Ff'd'.Oràcão e seus

fp,sI"Je('tivos- sU��}f'nl�s. Os reqpcri'llentos '�ara re?,'io,tw
d- ('l'l�r3<S deverão ser, apreseutados na Secretaria da
,p. rifhd�, em 3 'Ú,·�s) vias. assinadas nor todos os

'�aJ;l:didqtns ressoalmente, não sendo õ('rmi�ido pa-a
tal, h'gistco"a outorca d€ procuração,

.

devendo ser'

:'il1]r,�s�','t3do todr s os requisitos co-rrido no' parágrafo
1 ° do wL 1 L da ref"rida Porta:'ia Mi'li,st!?riaL O rc

qUDrimento acom:�;mhad9 d� todos os dado" e düC'l!l
ri1'':'nt''lS ('xi:-irlrs para o reorist'ro, será diricrido ao Pre}'
sidf'ntf' do Si 'dir;-ato, podelldo êsse ,reg:Hel:i:mento .. ser

:isshado p0'r (�na'quer das candidatos c0mponentes da
,chapa.

. "

_-t "',' À S'�crf'ta,ia do Si "clicata, no ex:wdionte, rlOrmal
f

' : 1, r / .'
d 11

.

d 1 d
'

'lP'eCf'ra 111f:ilorps ,eta ,.as: (\0S };lteressa os ac lan 0-

SD f1fi"fl'fl:1 na s''?de ela '1=:n1jdad� a ,relação d0 que 'é
ob;'i,fT�,i,�' j,<, nara o citªdo I"""istro, >

'

'.' ,O,BSF.�?VAof-:ÀO:,- Caso'não s�jq alcanç?do' o
I '''dUOn111l'' d,? 2/3 ..

gm �)rim�ira convocp'C§o'e não, SO'7,- ,

�(\ f!hti,da a maioria absoluta a que se refere ó art. '43,
(,la citada Portaria. desde iá fia,a marcada a segunda e

t�rcf'i"a çonvocação, com ·0 "cjlJOrum' de 50% �e 40%
e 'm:iàioría simI"Jj"s, respectÍ'val{Je"te, rea'!i78'ldo-&e as

..ieici'íes no día· 29 Q� 3�r<;t() dg 1970, eJl� sncrU"'da e no

dja 5 d'J SE't�"�b'rõ d'� f970 'em tercE'i!:� co,n'�ocaçíid'.
" A.s ?ln�çCj(,s snd'ío rea'i7ad�f<; ,i ·ite')l·u"taJ.TJoent>:: chs

R (Oit,f1) às (clUat07e) horas nos dias acima indica-
�.. !, •. •

F

,_

,90S, para, pnm':Jra., s:'�11lnd3 e te)"cell a nmvocaçao.
:

", PíO'"ia - Órolis. 21 de julho do 1970' ,

1.' 'QsnÍ IIel'4'Í"3 !>uf"!l' - P�1!?"l�P.ENTB-
,

Matioel Itodrigu��s l° SECRETARIO
.

�

USINA FlE A'ÇOCAR TUUÇAS S.A.
,

Edital de Convocação
CUÍl,Vid:Jmos os 9énhotes acionistas, T'a,a compa

té'él'ff'm à Assembléia Gerâl O-rdin á !"i a, a realizar-se no

di'r!'3f óe <lqAsto de 1970, às dez'(10) hotas" em sua se

d'é,sbc'iàl; à:Rlla Valéria Gomes, 243, em São João Ba
listá se. a fim de decidirem sôbre'a seguinte Ordem
do Di'a: (J) -, Leitura do Relatório, do

-

Baiarrça Ge-'
ral é Conta LUcros e. Perdas, bem assim da Pàreceé do
CoM'se 'ha Fis{;:11 e discussão e delibel'âcão sàbre os mes

mfj�: CZ) -"- ELeicãb' do Conselh� Fiscal; (3) - ASSU!1-

tós, Jle, f4tC't�sse sotiàl.
' /

Avlso
.' "h PêlO ntesente 'COllllt"Hicamos que sI{ eneartt.rà â

�dislj(;jsição dos S�f111DToS acioJ1 istas, nos Eschtóf ios da
fJsi'fa. E'm SãiJ Jrtão Batista, os documentos de aue tra-'

� I
.

- , �.

ta o àtt. 99. dD Decreto-Lei D.O 2_627, de 26 de Setem-
bro' de 1940,

,Sãó JtJão Batista, 22/jüll1o/1970.
tESAR BASTOS GOMES
Diretor ,Suoerintendente

PAULO BASTOS ,ÓOMES
·piretor"Téc'1ico

JORGE�INA BASTO� GOMES
Presidente

'

" USINA DE A'ÇÚCAR ADELAIDE SIA.
-

.. ,,'
.

'. Edit:;tLd,'(Convocaçâo' .', '

, :,.:(2gnvid?mÓs bs _.S;énF1;9f�s· acio�istàs, para' cornpa-
"

. rf:(Cef<'lTI, ,à Assembléitl G-�ral Oj"ditlária� a Tealizar-se no

dia:H de ágôsto de 1970, às qui:lZe (5) hOTas, em sua
....

s�de social, em Pedra de An:)ol@{' ',- Ilhota' - SC., a

fim €Ie 'decidirem sôbre, a secruinte Drdem do Dia: (1)'
,tritura' ,do-,Re'latóri,o, dq ,Bãranço' 'b�l:àf e Conta Lu-

, (:re8; é, N:nj:as, oe"11 a�sií'l1' do. Parecer do Conselho Fig-
chI e\ dfS'r::tls�ão" e cte'jfbeJ�':!l(;ã'o sÔhre 'os ,mes-mos' í2l '

-

El(úç�rLdo Con:selho Fiscal; (3) - Assuntos d� int�rês
"se'soei,a], \

" AVISO
. P,�lo presente' comunicamos que se encontTa à

dispostção dos s,Gl1hores acionistas, nós Escri�órios da
U(ijina, @Tn 'Pedra de AfnoJªr - ,Ilhota'-, os documen
tos de qué trata o art, 99 .. do Dec"reto-Lei N° 2.627,. de
26 d�, Setembro de 1940.

,

P�dra dê 'Amolar (Ilhota). 22/iulho/1970.
; CESAR BASTOS GOMES

'Diretor Sunerintendente

�"' 'P,l\lfLO BAST_OS GOMES
Diretor. Técnico

JORGELINA BASTOS GOMES
.....

Vice-Presidente \, '

UlU1A.RTAME1'ltl'o, OENTRAL DE COMPRAS
,

TO.rytAbA, DE PREÇOS 70-08]1
,

A V I S O'
.' "O Dep:;trtamento Central de Compras torna pú

b�i90, 'para conhecimento dos interessados, que recebe-;
ra propostas de firmas habilitadas preliminarmente, no.s

tê,rmosdo Decreto GE __:_ 15/12/69-8755, até às 13
horas do dia 11 --08-70, para C) ,fornecimento de 'Ca
minheta Variant, de luxõ,· destinado ao TRIBUNAL
tm CONrAS DÇ) ESTADO.
r O I;,dital encontra�se afixado na séde do Depar
tamento Ct�lltral de Compras, à Praca Lauro Müller
nO 2, Florian6po1i�, onde- serão ]Jrest�dos 'os esclareci-
m�ntos necessários. I ,

,

Florianópolis"e 21 de julho de 1970
_

RtmENS '.viCTOR DA SlLVA � Diretor Geral
DEPARTAM'ti;NTO 'CENl'RAL DE COMPRÁS

TOMADA,DE PRBÇOS 70-0809
,\ ' '(A V I S O

'

,

.

b '.bep�rtamentol Cent\'al de Compras torna pú
b�I�Q, y�ra conhecimento dos interessados, que recebe

:f ProIl?S,tà.s'�,e:firmas h�jJi1itadas' preliminar!Uen.te, nos'
t�nr1,os, ,(;16 b�C,j'l?t9' GE 7'""" J5/12/69-8755, atê �s'13
h0J_as'qo dia 10-08-7Q, pata o fornecime;to 'de Bande�')
jaí>, pe,�th�a'tlçÍ ',panelA MiUTAi{ DO 'ESTAPO DE

'

SANTA CAtARINA. ,"', I .

. o Edital etJcol�trlse afixado na 'séde do Depar
taí11ehto Ct'ntí"al de Compras, à Praça Lauro Mi:i!ler
na '2, Florjanót?�lis, oncli sehl0 pt'estados os es�!areci-
"1Tlentos ne,ce.ssárioS. ' (

, Floria,-,ónolis. 21 de julho de 1970
RUt3ENS VICTOR. DA SILVA, - Diretor Geral

:; __1"'"'��......__�.,_ •• � ... "'_T_��-_
� . -"

FUNDAÇÃO SERV.fÇOS DE SADDÉ P-OBLICA
1,,' ,- \ ([<lA l{EG10NAL bE ENGENHÀRIA
SANITÃRIA DO SUL
l-<'.l::SuLlADO ,DA CONCORRÊNCIA N° FL-04/70

De acôrdo com o Laudo da Comissão de Concor-,
•

rência da' DRESSUL, a Concorrência n.o FL-04/70,
para construção das obras civis da Casa de Bombas e

Reservatório Semi-enterrado (20'0 m3J, reservatório
enterrado (300 m3) e' reservatório elevado, (100 m3) dos
sistemas 'de Abastecimento Público de Agua das cidades
de Loanda e Iporã. no Estado do Paraná, foi adjudicada
a firma ANDRAUS ENGENHARIA E CONSTRU

'ÇÕES LTDA., no valor de CR$ 51.061,08 (CIN
QUENTA E UM MIL E SESSENTA E UM CRUZEI ...

ROS); ficando anulada· a �arte que se refere à cidade
de Inorã - PR:

"O representante da firma acima deverá comparecer' ,

à sede da DRESSÚL, à Rua Esteves Junior, 168 - Flo

.rianópolis -;- Santa Catarina: "

1.' Até uma hora antes da assinatura do contrato,
pára complementação da caução, de acôrdo com o !tem
S.b j;]o Edital de. Concorrência, no valor-de Cr$ 1.95Q,00
CHuM M!L, NOVECENTOS E CINQUENTA CRU-

"ZÉIROS). ...._'

,
. Caução Total: CR$ 2.550 ..00 (DOIS MIL, QUI-

NHENTaS E CINQUENTA CRUZEIROS). \

,

�

2. No dia 3,1/07170, às 15 horas, para assinatura
do respectivo contrato.

'

Deverá apresentar documcato que con}prove es

tar habilitado �ara a asshatura do eontratQ e o respec-,
tivQ i-ecibo da caução.

'Forianó'polis, 21 'de julho de 1970.
"

,'.' EngO Werner E@ge[Jio ,Zulauf
DinÚor Reo;ional de Engenharia Sanitária do Sul

•

_ _, f
•

----���--�------------�--.--��- _'
'

DEPARTAMENTO CENTRAI, DE COMPRAS
j / TOMADA DE PREÇOS 70-0&10

'" AVISO
" Q Departamento Ce'ntra� (le' Compras torna pú
blico,' pàra conhecimento' dos, interessados, que recebe
rü pl"úJjostas de firmas habilitadas Drellmin armente, nos
t;;j,riqos do Decri:to GE -- 15/12169-8755, até às 13'
horas do' dia 24-ÓS-70, pal'a o fornecimento de equi
pameÍ1to de estação. de: tratamento de ágü"a, ·clestinado
à ,$ECR�TARIA OE SAUDE e' ASSISTÊNCIA SO-

j

CIAL.
� ,

, o. .Edital eQcontra-se' afIxado na séde do Depar
tamerl10 Central ae C0n111raS,' à Praca Lauro MklHer
n� 2, Horianópolis,'onde serão prest�dos os;esc!areci
fID€htos

. necessários:

FLorianópolis, 2·1 'de julho de 1970
RUBENS'VICTOR DA SILVA '- Diretor Gimtl

-!o; .�.

EDITAL DE CONVOCA'«;:.AO·
De ordem) do Senhor Presjdent� da Ação Social

Paroquial de Saco dos Limões, e em conformidade com

os Estatutos. Sociáis, convoco todos os membros para a
\,

sessão de Assembléia"" Geral Ordinária, a ter lugar ás
20,00 horas do dia 4 dé agosto do corrente ano, �o Sa
lão Paroquial.

,

Ordem do Dia:
1 - Refoll1la' parcial dos Estatutos; e

2 - -'Assuntos Gerais.

Flol'ianópolis, 23 de iulho dei 1970 .
,

<
AntÔni'o Diàs

'.

........,.-.;...._�--..:_
. MI'SSA DE 7° DIA

',:' Sele'me Isaac Seleme e família convida;n parentes
e amigos para, a missa de 7.0 dia, que mandat11 rezar em

intellçã,o Ia alma �� seu 'inesquecível sÇlgro, pai e avô
",c

" LUIZ EUGEMO TACK
no e!'ia 25 (sábado), às 8 horas, na'Capela' do' Colégio

�, Catarinense. '

'

BAR

,Vend?·se um bar, completo. Tratar com o proprie·
tá�io, pp.lo fone 2688", Sr. Celso das 11 às 15 horas. ,.

.:. t"
."

,
. "ALUGA-S�,

,

,-t, A:ltlga-se imóvel, com dois pavimentos, garagem,
12",peç,a.s, dois'qua1.tbs de banho, ampla 'co:dnha e duas
vãi«hdas,

,

a ém de espaçoso jardim. .Localizádo em

�.I'e.r·central. Ver e .tratar à Praça Pe'reira Oliveira 14,
A, exclusivamente das 9 às 11 horas.

\ "

B,p'�!�, dtfA Valôres �e, illiorianópo!is
,

'''É rápido e fácil Organ..iza�"
, I 'Cnll�bes mie lIi'nv��Um®rt��s (

O;'upo:'\ de lb q 50 pessoa�; consórcio d�:�prê
?as, - Informações 'na Bolsa 'de Valôres de Floria
nópolis - Rua Saldanha Marinho, n° 2, -, 10 an

dali �� .: Caixa post�l, 53/,ou junto às Sociedades Cor
retoras, memoros da Bolsa.

-----_.�,�-----------

! SALA VENDE-SE

Edifíéjo' APL:UB - 6.0 andat. Tratar à Conselhel- '.

ro Maf�:_ 37 ( Cart�io. Salles. .

'

•

"o' V'ENDE"Sr�, '�Vende-se um moinhq e uma peneira centrífuga
marc'a D-ANDREA N° 3. -Os interessados deverão tra
tar com' Ernesto S'antos, ,no M0Ínho Regina, à Rua Dr.
Fúlvio Ãdvcci, 721 - fundos, ao lado' do depósito
Cobal-Estreito.
-----------,------�--

VEND�-SE OU 'fROCA-S,E
Vende-se ou troca-se Dor, um ,anarta-rnento 2 óti

mas resi-dência na rua Boca1uva 11.0 i62.
Tratár-com João PouTli ou I na mesma.

TERRENO VENDE-SE
Vende-se ótimo terreno medindo 12x5-1 à R. ,E

dum'do Dias, Jardim Atlârttico.
Tratar na mesma rua número 152.

PRECISA-SE SALA
Precisa-se de uma sala que tenha no mínimo

50m2 de área. Tratar à rua Max çe Sousa, 22 -;- Co- ,

Gueiros, das 19 às 22 horas.

VENDE-SE por 'motivo de mudança
1 Dormitório de casal "Cimo", de Marfim e Ca

viuna' C01TI guarda roupà de 4 pottas, pénte�deira con

jugada com camiseiro.
1 Dormitório de menina "Cimo"
1 Dormitório de taoaz' "Cimo"

, 3 Tapetes de Bouclê
4 Armarios de cósinha (Fiel cópa)
7 Persianas. :"

•

Tratar à Rua Aracy Vaz Canada, 125 no Estreito
de preferência a noite.

.

\ CornjJI�o Ou Troco Telefone em CtlPoei,ras por u!l'

no Centro, Tratar éOJ,n, o Sr. Alcides, Escritório rIa

HeÚogás., ;:

Rua: Franciseo Tolentino, n, 01 -' Fone 3691.

,- NOTA DE INFORMAÇÃO
,i

Acham-se abertas no Aéro Clube de Santa Cata
rina, as, inscrições ao Curso de Pilôto Privado: \

Os interessados poderão obter informações, na

"Séde de Campo, elú Campinas, aos sábados e dofningos
no horário das 08:00 .às 18:00 horas.

'A. Licença de PlIôto Privado, expedida pelo De
,

partamento de' Aviação Civil, é valida, como Serviço
Militar.

'

Florianópolis, 22 de julho de 1970.
João Batista Soares

Relações Públicas
________� �_-J�--__

--------�--�---,
"

M�NISTÉRIO ,DA AGRICUI}fURA
I .r

I

, Diretoria Estadual do Ministério da Agricultura etN

"Santa Catarina
,-

Grupo Executivo de -Administraçâo
Avr.so

'

T9MADA DE .PREÇOS - �o. 1/7.0' ' \

A Comissão de Licitação, constituída pela Porta
ri? n? 01/70, .de 02701-7D, do Sr. Diretor Êstadú'al:,do
Ministério da-Agricultura em Santa Catarina, teima pu
blico, para conhecimento dos interessados, que ,às 15
horas elo dia 3 de agosto de 1970, receberá propost'as
de firmas, habilitadas, p��liminarmente (parágrafo 3 °

do Art. 127, e 131 do Decreto-Lei 200/67)' nara Ptes
taç�o de Serviços" de acôrdo com o Edital ,ãfl�adh (effl
,tódas os edifício's 'ocupad�s pela Diretoriíl EstaduaJ' dõ
Mi'nistér'lo da Agricultura em Santa Catarina,,'si,tuadds
às Tltas Santos'Dumont nO 6 e Lacerda Coutinho: 1'1'0'8
6 e 8 - Florianópoli's - S;C.

' I

FlorianÓpolis, 16 de' julho de 1970'
Appio Fonhmella ...,__ Presidente

_...:2: _

AS�OCIkÇÁO FILATÉLICA· DE'
-SANTA CATARINA

Assem,bléia G�ral ,
,

jlMf"
,

"

De ordem do Sr. Presidente, tendo' eJill vista, o Bs
tatuto, çonvoco os sr.s: associados para', eleição dã J�i
retoria a ser realizada em 'Assembléi'a Geral,Orditl;iria,
no dia 28·de julho co,rÍ-ente, às 19,30 horaS; na sééÍe
social, ,à rua Alvaro de CarValho, 34, ,1 � a1Í�ar/em,l o,�
conv,ocação.

Em 'não' havendo quorum, ficam os
I SFS. assoda

dos convocados paFa outra Assembléia', em séguritla
convocação, com a 'mesma finalidade, às 20 noras, no

citado Ibcà1.
Flarianópblis, 17'de julhó de 197(,).

Joã.o' Tei�éira da Rosa Júnior
J � S�cretáti0

------------------��, ---����------
( PROFESSOR < HENRIQUE STODIECK

AUVOGADO

'Edifíl::io, Florêncio Costa (Comasa)c
',',

Rua Felipe Schmidt,,58 '_ sala ,107

DiàrÚupente da� 10 às '11 e das 16 à<; 17 h�re,s� ou. ,é��
hora marcada; b?e,io Telefone 2Q62"

'

, ,

�f�or�.�
APARTAMENTOS l' " "

"
,

Edifício Aldebara.n - Av. -Beira-Màr N'otl(\
I Um senhor aparta'm(mto, composto' de li-wifig, 4
quartos, 2 banheirãs soG:ir.is, m!1g-hífiE!á tíonfl: !"
casinha, áreà de serviço, depenq,êncjas comp1fltas'
de empregados, garagem paza 2 carrosl prédio, �e
alto luxo com 11a11 de (entrada em mármore, Acaba·
m'ento e tô da ,vi:sta da Baía·:Nofte"'" Sbmefüe' ,cor!""
Cr$ 5 000,00' de entrada. ,0

'

EDIFíCIO ALCION, ", " ," :' (
Com financiamento em �o anos em plEino 6entro

Õ8 ritilqoe. ao lado do' T(mtro, 'próprio' pára- c'l<!ál
sem fphos �rq liless\1;:t s�"a melhç>r oJierta tld m9ri\ehLa ,

para ;empregp;de.papIÜ\1. �;' '. , ,'-: : �r�,
BUJ!fíCI-D, BI1\NCHINL

' -' ( ; \".;�:i� � ,

APàrtamln'to '�'B'm � �qufi.i'tbs';'�al:re _tre'p�rl'tiehcias.
Pronta entrega, "

EDIFíCIO ILÍmUS
"

.
,

Apartamento de fino acabamento no c'ôracãolda:
cidade 'com 2 quartos, 'sala: bá'nheiro e dependêncías ,i'
EDIFíCIO BRIGADEiRO FAGUNDES -"

'

No 70 andar com 3 quartos, sala, cosinha� banheiro
e dependências. Preço Cr$ 40,000,00.' Aceita terf�no'
ou casá.'

"

/ _ j
EDIFíCIO APLUB, 'I' •

Com 51 m2 no 10° andar, ,entrada Cr$ 15.0'00,0'0 .

CASAS _ CENTRO
CASA, com 3. quartos e dependências -: área

250 m2. preço Cr$ 75,00'0',0'0, (Av, Hercílio Luz). ,

,

CASA, Rua General Bittencourt n. 67, cas'a' d�
,rriáterial, área de 11 por 4, Custo Cr$ 20',000,00.

'

CASA, de alvenaria, com quatro peças, sendo
uma sala de jantar·estar, 1 quàrto, " 1 casinha, 1
quarto de barnho, com garagem, tendo a casá 50 m2
e o terreno 170' rp.2, situada a rua TOlI).az João d03
Santos, defronte ao n, 41.. Não tem habite-se. ValaI!
Cr$ 32,000,00,

ESTREITO
CASA, rua Humaitá n. 111, com 3 quartos: saia"

copa, casinha, escritono, banheiro,' dependências e �

abrigo para carro. Preço Cr$ 40, OÓO,OO entradà. '

CASA, rua Tenente Joaquim Machadei n. 1'03,
corri 3 quarfos, sala de estar, sala de jantar, banhéiro,
casinha, Custo Cr$ 50 000,00 a vista,

'

CASA, na-"rua Joaquim Antônio Vaz n. 39, com

3 quartos, corJa, sala, casinha, banheiro e mais uma
peça' anexa, nova

.

sem �habite·se. Campinas
(Capoeiras),;,

"

'CASA, la. loc!;tção, 3' quartos, sala, banhéiro em

côres, cÇ>sinpa, em ter,r�no de 12 x,30, ,BAIRRO'
YPIRANGA (Barreiros).

CASA, na rúa', Abel Oapela, com 3 quartos, sala,
casinha, 'banheiro" eITl terreno de 5�6' m2: . SitiaI
Cr$ 2,6, OQO,OO ,e o "saldo, financiado pélp ,:8. N ,H." ,;

I CASA; rua Hermínio, Milles n. 57 (Bçll:n 'Abrigo)'
casa corri 2 quartos, 2 salas, copa e casinha, bãttheiJ:'Q.
,garagem, varandá, Atrás, sala, banheiro, lavai<lderÚi,
2 quartos, coshha, churrasqueira.' Terreno' s.é 3�m
m2, Construcão 180 m2,' Preço Cr$ 90',000,00,' aceita
apartamento' no va'lor ,de' Cr$ 35.000,00' ou: 45 de
entrada e, 45 em ,12 meses.'

'

CASA, ai rua projefada s/n./ (Itaguássu) casa

com 3 quartos, sala, casinha, banheiro, com terreno
,

de 330 m2. casa COn:! '68 metros. Custo Cr$ 40. OOÓ,OO'.
'AGRONÓMICA . I,'

I

Vendo ou alugo casa, ruá Joaqu�m Costa n, 20,
casa com 2 andares, anàat superiOl' sala, liwirig, 3

'quartos, casinha e banheiro; andar inferior -' 2
" salas, 2 quartos, casinha, em terreno com mais
luma garagem, Preço de vendá Cr$ 80.000,00, ,1" '

.. '. '

, , :

,
,

, "

,
,

Marca época de matricula � r

, De ordem do Senhor Diretor do Denartamento' de
R�idstro e .Contrôle AC'ld2mí'co desta ·Universidade,
faç� "!_)úblico, para conh�cimento dos interessàdos, que
'será réã!i��da, no 'mês CITl curso, a, màtr;cula� "

,I _' no dia 28, nos horários de 10:00, 14:00' � e
16:oà ho�as, e na' dia 29, no horido de 8:0'0,,10:00,
14:00' e 16:00 liotas, dos alunos-que ing�essart�0 na

,2a fase do "CentTõ de Estudos Básicó�,.por turrn af con-
forme la .cTássifiCaç'ão obtida no sero.�sfte;

,

"
II :o-"no'dia'29, às ,18:00 hQ'vas, dos ahtnq� Í'epr"'

vades ,nl'- ',1 a fase- (recuneracão) do Ceft.tro de :,EsfUdós
Bási'cos 'c (los, q�w trancarem sua matricUla; p6r um �j;-

, mestre. qa 'm�smâ .Iase; ,

'

:' '/
, IIT,- no dia 29, às 18:00, horas: dos" alunos.tb

talmente> retlfov'ados ou Que têm matrícula trancada,
nos anos ;Interiores, na 1 a 'série dós,Clll:Sos setiiul�s de�-
ta UniVersidadej" ",

5
,

'IV -, nó dia 30, às 8:00 hotlls, dos câtldidatos
classificados, por p�ponderação. ; ,�,

, f_)
. I . , . .I:

, " A classificação�'dos alunos a qt1,e' se. tíif�re o H�m
I estará afixada nêste Departamento, no. �íá:27 próxi-
mo.

Diretot

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

,ro ••__••""_ .

por �Jarbas

.' ..

A ':

- A atual Operação' explicou
o Coorden.ador _:_ vem se desen

volvendo. em áreas municipais as

sistidas por várias equipes, uma

das quais atua no Núcleo Indíge-
, ha Duque de Caxias, em. Ibiram"l.. 13'
nos )nunicípios. de . Garopaba, �au
lo' Lopes, Tijucas, Carielinha, e 85-0

,J.(;jão :aàtista. Outrá equipe verú
t'1\ii9Ihando na' ál:ea dos ',muniCí
"

1
� ,-.

r?ios, 'de. Angelina, Rancho Queiq'a-
110 .·e

.

Águas Mornas. UlLa terC:ei

Jà equipe' opera no extrçhlo-oesi;�
'catai:'jpense, p'restando �eus servi

ços no �ôsta Indígena <:!e ··'Xanxerê,
F,;m' convênio com a Funai - Fu!'!.

,dação 'NacfoBal (\0' Indio --' os e:,

,t',\'dantes ,do. Projeto Rondon pru-,

(ced,em 'ia tombamento dos ben8

p:' i'.":ii'ntmias 'da entidade:
·

O Sr. Joã�' Silveira ressaltou
,

,

tampém o trabalho da equipe que

�,...... /',
�: "'':'i- / ••

"'�... ,'.

. .':'.f!i;!;
.".:

,
',"

:l� .t_:.,;
< �t·:.(

'Ór: .'
. i·

I,

"

'

./

tato com a alta administração pú
plica e. os Ól gãos superiores da vi
da universitária nacíonal,

PIANISTA AMERICANO

."i'
.

v "

" ., -: :Lf;�:r.. >

_ eputa·. us se insurgem contra im:pugnaç�o��i1do-
a
....

".
"t''Ie' Ia'S �'i�de _se ,rf'!J� ceb·� do's:' I

,Ca.I·X'a II'aniça d:a!�e�:o��SU�g�:,�a;e��::�� noe�::- tr: f:��r�:p������0:�r:��ir71� �_L�J:'_

������t�ir�:a�ã�e��b·��a:}:g���::s�c�:·
·

nário da Assembléia contra as in- no que diz respeito' à contratação 'de de o si.' Volney Colaço 'de ou'
.> sínuações contidas no ítem 22 elo de servidores, regidos' pela CLT, veira, brilhahte intelectual,

.

(Z.Z81 '

logo Loter'a pedido de impugnação da candída para seus diversos serviços. E no- tão. absurda 'ínsínuaçâo, 'como .ç

P·-a s�· �� a-,' 18 n' h' o" d E t d
I 'i";�:,��= ::;�:�:�:::�::7:; :E i:icii:��:i;��:�::I: E:=��:;���r:;:,��d;�

,�'� 't lOS a' o'
-

do as quais 'o candidato inÇucl:ttÍo desprovido de qualifícação profis- sufragar' �s,hom� indicados para

." tJ ',' '�iHQ à Více-governança do Estado pode- sianal até os portadores de grau a chefiá do ::Execütivo estadual. . ,

�D ria valer-se do poderio dás entida- universitários: . médicos, .dentisras, O patl�rnéqtar acrescentou �1�..

, des que
l

dirige .-" Sesi e, Senoai - .advogados, engenheiros ,:. econ »nís-: .• da q'ué 'J'u.n..

" ·CÍi�.·a·.mente a peça es�'q ,A direção da Caixa Econôh1icd' � .,

I • _
' para influir no c.omportamento do tas, etc. etc.... , sem falar na fá \ierrÍ féita,;' e" tuncíamentada, ma::;\Estadual está. ultimando· os 'pI;e-

colégio eleitoral integrada peIQ'3" culdade de concessão de::bÓ, ls� S 1'.0 . ,ditou' f.ai.�r s.ô.. bre o mérito da ú:�-
.

parativ.os para o funcionamento' d'",' .'..

membros. do Poder Legíslatívo, As
-

País e no estrangeíro (Regulamcn .

'

.. , pugnação;·,poi- entender que, �'6 .asLoteria. do Estado, abrindo .ínscrí-. . . , '., .
. ,

.
.

. . insinuações foram. iQ,icia,bnente,·.ce,·;, to do Sesi, art. 8°,'lE;!tm e� ao '. sunto.'·,par�__."o-:as ilustr.es. ',desetn.baJ'-g},;ções para interessados na venda 0.'3I. ". -Ór ÓsÓiÓÓcÓ: ., �-t""\
, fntactas pelo pepu.ta,éÍo. ��elsó� p�, pessoal técnico, carie,iM.'- .

. dores.".... ";,.-,,_.,, �.
,

.

bilhetes em Santa Catarína.: Fon�3. ,dr,iro,' em discurso. pronuncíadq na REPÚDIO i' r
'

. AFRoNT:A·'MALDOSÀdo estabelecimento, ínrorrnou 11a ' .••
. ,

.
. tribuna; e em segUld'ã. condéhadas. -,' Parece-�e que �.jogar'.·pcdl'às :"'-','.: Ta:rhb,éro.,<":q'···.:.. líder .,da,· ·Arena., :2.a.·-tarde de- ontem que as' pessoas in- .

. .. .. . ,.,. '.' <
• •

,
'

teressadas deverão solicitar cre-: também, pelos deputados, 14tÔ�.iô.· . . demais,
.

'é' ofendez:,:< (j_esc.ó;úedi<!á; : ':(::\ ny �t;iz�gâ'; .;� 'que ,tOtUP\.(conliC?
. .. . ....

. Píchetti, Zany GonZaga" l:Ie:rfuet�rp .
l'hej-�tet ,os páí:Üdos po,lfticos/ e.stfj ".\',:;',:� cimeÍító"·:�dà;.� �integra', â6<dispositi,

�i�����jç��e'�a�ve�;:â��� ����:te: ., �argura:e, Ceisp,��un�s; '�ilM,:�úe.. ,
'Óàsa e os �o�e�� �t;lue' a 'itlf,egtafu,!� :�>/�I,· . .vo ,pclá'J��tüi� feita> pelo,::'Sr. Ne�-

.
. ,":' a;partearam o' orador.. ,: v • ,. ,

,

,'_
.
disse o ,Sr. Ne�son-+,;Ptj'diiIti, npos:;:(,::;_: son :eédr�tú{;h1anifestOt{ o setLde-.da Lotesc, em qualquer quantlda·'� .', / '. . .,

.

. ..

.,. ;" '.:", '.. '" ... ',," ", "', .
, ,

d ..
.

i . , ,

, .,: �aI1t!) o Sf:-"Netsan 'Pe,drmr ,como terminar � a' -leitiu'a,' "p'q "dispoSíti-'·';{·.l·:) sagradó :-:p�Úi;s' palavt!is 40\ Procu,e e em qua quer muruClplO.
os :d�m�i!\ fl�rlarnerita:�es .qU:�/,;�.e .

.' ",Não �r'écebo" ·,,:,:,,;':::prós.Seguni,"-�t<,i': ,,rador ,dà".:�uStiça, cdrisider.atidoas
Esclareeeu a 'mesma fonte que prom.\nclaram ,consideraxiarp," ,'a-,;"

'. ,"'.ainda q:ue·esta-,'As'semp1éia-hão:cie:':::':·,l;;": !'m:ildosà$: �,4njust���;:, -. :tl'lmpi'ou
atéridimentó ao' pul:i!ico lntere� 'I

pâl�y,r�S' ins�It!lS no:' '�14q!�9 ,,�_b;.. :':, '.' ' "sej�
. �é.agir, . �ãci. iece2� .�ê, 'ntan�ir�â;;::!�<::; -

qUe.. �.. ���i��t�çãO 49�:, p�t:�ar;'i��-
sádo está. sendo efetúado

-

diàrig- : Clltnento' . c0l!l-0' uma, a�'r()nta ." .. ,

11� .�,; . ,.. nep1iuma a 'mçrepa,çªº' que ,pretell', ,\ ;" cl",;:,tares.:. est�d�lUS, no, '

.. C!ltSo," . 1140

mente das fi às 12)1O'ras e d.as 13
' .:

.

Poder'�egislàliyo �.�' dé ;mQâ,9..'?J�r: ,

\ ',<ds' ô Senhor Procuf.�d):>r. à,a l���1,!··:;�,.·,·f}:tLPréséii'tafj; ciJ,ficulda:déS:'\,tio�s .,t.u.
às 17 horas, na sede da Caixa .Eéo,' ticulár, ii 'hóno,raQilidaiUf qe. :Oacl:a.. blica, a ,insiriuari:'cf,\Íe:,'�' 'tleputa�;',;'. <:ido d' q����i3'�tará 'à_mai,ó:r�a: pa#a-
nômica Estadual çle 'Santa Catarl- ,�' um dos deputadqs estaduais,',:.-·· do� ,eatarinenses i?(jss�m6� V<ln,; <�:.(mentar,' 4M dá cobé�:t\fra: 'p.oUt.lc�'

,
. Q DISPOSITIVO' .. ' �., �.�' "

. dE;1I. ou Gondiéio�ar':o, à�sso "qó,-',:''-'.!'' �b .Gov�r.I,lÓré,l�ufrágacf.Ós'''9a:n<;Hda-
.

( Alguns deputados não :'ha�iiú�i .: aos 8rs. Colombo i ,$a:l\!3S',� Ça-rlqs, ,: :;.' tos' in.dié8.d6s pelo Presid:ent� Gíi,r-'

I'rm a-'O
.

'
.

V"1'10r airida. :t0m�do conhE;1cimeu't<>"-':do' 'f�l :. Cid. "Renaúx por ApeçtÚ·-a:s: '8 bf?;:,:' ··T8�t�q<i1,·'· �é�ici� "N6s, não\ ·t�rr).pSt

, ,.,'
'.':'. teiro teor do pedido de;'imIJúgr.'a, riBsses que ,venhat:\1j;:d(r$�tviçó:'Sd,'·';','�';'bCln.·poliie�íiih1os t,er">_:_'_'as:sevetou

ção .'::pelo Procurador ,'.Ele�tÚa},· cial. da. Jndústria OU çla:':Federação'.':;'.' ,;�:<:- ':cÔ�Pt@ritissos'·. �om n�qhum
quando foram- alertado�, . p'elo

.

das Ihdústriiis de SarÍtà::ç'�tarina:' ')'!,"f'lios c.a.nili4àtos,. E mesmo, quan:çl()
Dept�tado Nelson ped�'in�J ? p1,o- .. - O que se estf_â, aJeg�,r ati��<-",:' ',1 t., . da con;v�hçã:Q: partidá,rla .. [ecenk·
'pósito do item 22· do' docmn�n�0" . ge violentamente 'q> P9dei:;:Leg�Ii:l.,',:·.' �;, ',tnente,.:'e1é�ii,�da: ,tivbmos ocasi�ü.
ptiblicadó ontem na ínteúh: .

por
.

tivo e' indi;stintament,(os:"membl-o, ,':; \. d" fixa·i. �:; ppsiç1l.o <q�� s�ria .

ado,
6 ESTADO. O dispositiv.o -� 1:do, . <.ias. duas bancadas :<com assen�c '.', �;,: ta.dá quaplo à§l ç"'.mdid�tun\s' apre
dá tribuna :pelô orador �,álud� .

nesta Casa, asseverou.: Qúe' Sé tliS':'.·',:· s�ntadas",>'';'' ":', � ,

" ,

expÜ�it&�ente 'à: '�pondé�ãvei��, S6- cuta ó probiem�' da:"1béi'egiblbJa /-:: ;: ,: Por s�ü" 't:li'rno �: nkPutadO' An:
"

.

ma: de recursos te: 'ilifluên(üa � qU€.. 'o lo • <.de . do 'candidàto, a Víc�.a:ov·e·rna(�toh·: J'r?"�'-':tônio '

.. " ,p'fcbêtú.
"

ao: so]idari�ar�3f2

e's la-O' a Ica'nç'a'n'
,

do e�X'I·lo· Designado por atQ do Governa- S;':kª�'; P?:: �����10, p�er�: :?iS?,o:r. ". ;':à:ru�o_da C(;mstituiç�?:,�; 4s,1;I!ei E;le�- ,:,;}:;' ;,;:J,êom o '1c\�u/côl��a de repr:��entaç,ão\ ," dor' Ivo' ,Silveira, assumiu a dire- rne:smo J-upto' ap: .colég�q;'����tP,rah :. if:.tó�ál; ..
é, válido; que,)'i 'il)::wunal. Of:);?",) i',!;;consifleroU ;'como inf-éli:z;es;" as, el'

,

.

. "

, ,ÇãO do Educari.�árip 25 de Novem integráiío :pelos"rnembrot311tla>N$�,:, .·J�sti�1i·te�à: que s�':;;pró�iuiciat,,;�tW:/�pI'essÕes� 'ói�:;P�ocura�6i'hy,o'lbb
-bro, ex-Abrigo de Menores,. o ir, semb'léia . Leg.1sla:ti�a, 'que .\tà:L: �ÍJ�i :. necessárió .... : porqu�'.;J:ià.)lve '

; a. iÚl�·�t%;);��:'alivei�a, 'o:s{fê' também! :foi:' �es'sal'
_ •

._.,
r -;-:'� �"'� "." '-. ,\(·��f;.J.) � ',.. '_"'''1'� , .... "-.1 I:_ "'.

•

"
:' ,.

"
mão Victor Barbosa Viêira. O n�- fraga; o Governador e V1Cy:GOiVi��:

," ,:p?.g.::p,açãO e.lpútiul:!e
.._.�,�t�in�nte ��\Vk.' .�if.}tp.cJa' peló,�,j).,b.�,:.'utado .,·p_,els,ê(R,"'al1lo5i;_"0 CoordeI'ui:dor --Ex;ecutivo � .do opera' no interior da Ilha Os aca d'retor do educand' ia da Agro d '." ,.

.

f
-

d"'
"

.

. - < ...
-

, __ •

'

_ _
VO. 1 ar . na ar _.

. ....,::', . pessoa que exerce 'as:, llilQ9JJS e·,;:t1';�;:Filho,:�, �centuotj..:/�estàs ex·
Projeto Ro�don eri'J. S�nta CatRri- ,'·:dêmÍcos' trabalham nos vários dis �Ô�ic� �n�loJ ·�c;muÍÍicàção .::. de ,- -:...". 'M:anterldp núçleos nàs <prii1:" . ,Proc'uráéfór Gerat'dIÍ'''Rêl;lú151'lca em :;:::�}'lrnressõeS-'é�tãô; em tàtàf· desaeoid6
nfJ., Sr. ,João Silveira, afirmou que tritos da· Ilha de Santa Catarina sua posse, afirmando que "assumi cíp,ais municípios - .frisa: ó: ..

Sr "nosso' E1c\tado, . e'ém' ·àecorr0n.ci�::,:�::;i�.;�coin" ti :;�erso��lidade';�:!l�s , nqm�ns
a, Operação R0l!don VI vem CUI'!.1- procedendo 'um levantamentó

..

UJo a direção do' estabel�cimentQ, car-
, Volney . é.olla�9 'de: 0Hv�h'a .;-;:- ':S:-��i' , lassume também· Oil'::;'i:)-i;l6a.rgos

.

Jet:;." bue coinPõeÍti :'.0 POdé:r ·:LegiSlathd
prindo etll tod�,o Estado: a SU'i me, incidência de verminose, efetuan go para o qual fui áistinguido cóm é Senai; e�pediiI�.!ê�fé :j5, ;PFili}eff<ti' Procutaqbf', 'junto;5 iC·,:Jt'!.st_içà El<lfX� ;rde s�n� daÍi�rina�'. }\ ::, ,':;:1,' � , :i

_

:���!�d:i��� aC0c�la�����ãotot��:
.

�� e�:m::o:e��-�:�iCO��v�;::��::�; \ �x������ç:at::�n�:::�.' 'do- Pode�

O·
.

'e"':I'I"111 i"::c�··\o:;�'nJ;·):c;:la"'maL-:>.:, '/:'e�Dli!1 r:,l, � "�;';'I::::I;i·I�·t,s,�:;:�· 'p:�: a�+'r'��'I:}'comunidades que se integram coni . sócio-econômico, reuniõeS comúnl l .. " ... . : "
," - '�111 1', � •

, ," ',' ,

OS estudahtes na assistêncfa às p,b tárias" aulas �ôbre' educaçã.o sanL, FORMA�ÃO DE PROFESSôRES .

.

. .. ,

"

..
"., "

'

i'i ,M
- ,;.,'r. �

li'I'
'

'.

:'
. .

.

Está marcado 'Para' aprOXImo
.

'.
.

'

,
' ,)� } .

pulações, tária, socorros de urgência" atep' .

'. ..' .. ....
'

. ,

.', ..

.

.

. ,.tií,'" ,." ....;iy ..
,

�
, ",.:"

"dimento
- médico' e odontolÓgico.

/

dia 3 de agôsto na Capital a rea f;) ,_.;,.- .

a=O::::l��: ��:��:::=�: �::':�f�:õ:::�:::E�:�:!: a··· ta're.la···.
'

•.. d.· .0' dese' nvo�'··lvi/j:lrrie�.J'\'r�I,O'.l,.I"O·",·,Pa' ísI).ha obedecendo a um Toteiro iÜ, Secretaria de Educaçãó e Cultu:'a � III II U
Os cursos serão precedidos de uma

seleção, que ;será feita- através' das
Coordenadorias Regionais 'ae 'Edq.
G.áção, obedecendo a: ci-itéri'Ós, fixa
dos pelos técrücos. da SEC' e pih::

-, Uma delegação catarínense que
,párt�cipa dos Jogos Universitárioa

e1P- Brasíiia foi recebida ontem pe .:

10' Ministro Jarbas Passarinho, da

Educação: que enalteceu e exemplo
de' organização,.. de intercâmbio
universitário revelado .pélos estu Nas bilheterias do Teatro Alva

dantes catarínenses, A represehi:!:l-. to de Carvalho, já 'se encontram à

çã:o de- Santa' Catarina vem obten- .• venda: os íngressos .

para' a. apre-
d.0 bons resultados nes competi y, -: sentação na próxima segunda-feira.
çÕes .de atletismo e voleibol. A d� .' às 21 horas; do consagrado pianls
legação catarinense já' havia sido,

.

ta norte-americano Thomas �jCI
repebida .em .audiência especial pe ',;

. liltosh, numa prO'moçãO'
.

do De

lo Vice-Presidente" da Rep"Úb.lica;, . ,. partam�IJto de Exte�são. Cultur�l
Afmir.ante Augusto Rademaker.· O :< '_ e do, Instituto Brasil Estàdos'Uni
GI1efe da Delegação cat.arinense f�i .,:' dos.

.

recebido em audiência, coletiva' pe : Por outro lado,- 'ó Départaml:mtIJ
lo: Presídente Garrasta�u Médic. de Cultura da .Un.iy'ersttlaaê patro
Dé Brasília, os universitários en cinará tarn'bém exibições qe um'l

vi�ram, ao Reitor Ferreira Lima
.

equlpe. de' Ginástica Dinamarque.
uW�aJ; mensageril, de. agtadecimentiJ /,i �sa> dfas"l(e 2 de agqsto, no Gih6- !

pehi oportUlüdatIe de rlraqter . çon.· • s!o 'pllarles Edgard MQr�tz.
...... .., '1

". ,

nerante, A equipe prestou seus sa-r
.

-viços dias 5 e 6 no Ratones, 7 e 8

:eln Po�ta'G:r;ossa, 9 e 'lO em !'O{),·
� lià daS \CanC!-s, 11· e 12 nos > Ing�e
ses, 1'3 e�14 na Barra da Lagoa, ',15 .

.

. .' I ,": �. '

e 16' no Cant·o da Lagoa,' 17 e 13

'dó ica�lpeche; 20 e 21 em Rü)' Ta,
vares, 22 e 23 em Pântano, do Sul

hoje e amanhã em Caieira, Bap:t
do SuL Domingo os estudantes re

tornarão a Florianópolis, base di
Operação, ?articipartJ. da Opera-

.

'. ção uru:'!ersitários' das cidades de
,i

Pôrto Aleg.re,'Pelotas e f'l'qvo Hall]-.
burgo, p·ert�ncentes. a UniversldiL
de Pede.,:al' (lo Rio Grande do' Su!'

.
UnivérsLiadt Federal de Pelotíls ,e
Universi ladE Católica.

"

:f����������������__�����_�:,�
"., '. }�xcejente oportunidade para colocação illledif,ta de homens diná- I '.

l

i ll').icos em emprêsa tradicional ,de FloJ:1ianópo!is,

l, lii�TIRADA ME,NSA� �UPERIOR l� ,�R$ 3.000,09
:. ldaúe rnmuila de 25 anos, de preferência com condução p:vópria,

· �I .

Indü,pmsável' boa apresentação e desembaraço. Apresentar-se'. pará
sp.lcção, imediatamente,' no Edifíçio Centro Comercial, sÔbr&loJa,
sala 8.

r-�������I�'�����I'i I VENHA FAZER;CIRtl(ilL .

No uomingo, a, partir das nove horas, 'ô'llibus especIaIs estarã.o·
, : transportando gratuitamente,.pina a Lagoa d,a Conceição, todos quan

! 'i -tos desejarem assistir e participai" de algumas das principais cf(nas do

) filme "Prata Palamares",
.

· Os ônibus, especialmente cedidos p�lo Deatur e pela Universi
dade Feciera_l, esta,rão, a partir d,!s Jlove horas,' em frente à Catedral

,), Metropolitana, à disposição 'de todos quà'ntos queiram toma�' parte no
filme, ipdeoendente de quaisquer requisitos.

.

.

, I
A prcnoção é' dêste jornal, da Caixa Econômica de 'Santa Cata ...

dna, e de' Carlos,Hoepcke S.A.; através da Fábrica de Rendas e Bor-
1 , dado� e de Hoe�)cke Veículos.

, '

'-

-
..

\.

toria rdo Ensino" Secundário
.

�lo
MEC. ,.

Essa' promo�ão será em !Úvel bU

perior e, aos çoncluintes, com

aproveitlfmento, será assegurado o

regii?tro na Divisã!) de Ensino 'Se
cuntlál'fo do MEC. Os cursistas, se
lecionados deverão, apr!3sentar-se
às 8 horas do dia 3,de agôsto, na

Faculdade de Educação da' Udesr.,
portandO . os seguintes docwnen-

tos: Creqencial do CooJ.1denado?

Regional de Educação; Certificado

de conclusão do 2° Ciclo ou, His

tórico Escolar e três fotogra[ias.; . ,,;
._. ;'J�,'� .�,

3 x 4.
I

Celesc' tem
uôvo diretor
linanceiro

"

O sr. Roberto Lacerda é '0 nô-

''la diretor finaIlceiro·'da CelesQ, es

colhido' em lugar. -do sr. wÍlmar,
Dallanhol,

.

que renunciou para
concorrer a uma cadeira na Câma
ra Federal. O nôvo diretor foi eIei
to por 'unânimidade, em assetn

bléia geral realizada pela' emprê
sa e completará o mandato do Si',

Wilmar Dallanhol, que se· encer
, rará 'em março .. O sr. Roberto L,,

cerda declaroll que será apenas
um funcionário com maiores reE

pónsabilidades, procurando. cun1-

prir com dinamismo as novas fun-
" ções, '

',Ao' reunir-se na tardé ·ele '�ntern anterior, enqUantb .que'. a� pre5ii-·.. tá na "éonilàriça dos compatriot1n
c,oili.

.

cêrca 'de'
.

190 .repr�seÍ1tant�,s . sões pa produção agrícola tnc:ticalÍ). � dos. 'f€sRQn,sáveis, p�ló relacioi�a-
das classes emptesatüÍ'is c�taÍ'incr;

.
o (!:J'es�imento de· 20%. "

': '''.
�í,'" metita" :(iiiítemaCional, ,iio campo

· �e� h�· Pà'láeio' dos ;.D�spi;hj)S'·o , CJ diSCurso do' Gci�eri1Íidôr foi'o "ecQllôrnie8:"'PC!Hile blhar-tle";nà brio
MinIstro .DeÍfirh: Net·o �iitrl!tlÜ �ile I seg;.üht�: na íntegra,:.',' :';.� :'. ""c �em;.do· '���àgio tio 'd�sep·'VQI:virhen.'
desej',ava' mâ:ntÚ:, aquêlé'

.

�álo�o �'Vossa Exeelêhéia;:víh1ià ':de -ur.na < , .• \b naf.Ji,0hât'4u'e tevE!' ,à' �Jegl"ia d-

"informal �. sih'c�rd ,ui11a �z que esplêndida partiéip�çã� 'rió" govi:lr:'" vlca de, ani.ihciar durante â 'home-
o Govêrno pr,etende promovçr \) no do Estado de Sãà' Pauio quan� . .' �,:c nagem p,3;S:,dasses etnpl:esariais, ll,ci

: desenvolvÍmento
,
naciomil eont�n do chegou ao MinistéÍ"io da I'aze:'\� ::'

'. cidade de, �O'va York e depois e1:1

do com a colaboração da iniciatl da. 1., debates "na' Escola Superior <.l.o

va privada, Ppr issQ - prossegUiU '''Queria o Presidente ·Art:i::..." Gaerra' e no ;Senado.
- aqui estamos para. cOnyerp8>' .Costa e Silva que servisse" áC Pa1, ',: ". ":F�:;t-e, nio' é, contudo, o 'momen-
com os senhores ,que, temos a 'cec-' a corret'a- interpretllção da � ·obll�·, (:" te> do eloglÓ� :Esta é para mim, que
teia, ajudam (') dovêl'no' a acelera!" . mática .. ,naciõnal apresentad \ na:,'

.

vuu fechánd.o o quiri.guêni�' gover-
o ritmo de crescimento bt

..�!l�,\> _�"" "cárteéfiã'" e nas salas. de cOÁ� erê.'l-·" ,;_- L d.:wntal, ,a. hora .çlo .' agradecimen-
· ro". 'cÚts1,pelo 'executor "€la pOlitlC)' (.la.'·

,
.-

Após ser saudado pelo Sr, çlÍrlv '>. quela unidade da, Federaç�o,
.' ,. -"Sempnl, que fui a,o seu Gabine·

Cid Renaux, presidente_ da Fede- ,'.' ''-: te, Senhor Ministro. Delfim' Neto�1
ração das <i:n.düstrias, o MinistTo,

...
"E vossa e�celência: cou�n:rilOu' ('" .

nunca, voltei sem dever:lhe mais

da Fazenda ouviu as 'feivinilicá-· acêrto da escolha presi€lencfal n.c respeitó, .Vossa Excelênc,ia mere--
ções !los 'empresários, 'a tôàas' reé;· prazo exigido pela necessidad", da- C,)U as aspirações e conside-rou o;;

pondendo cóin, infbrinações da'3 soluções que a' Revolução prome",- n:érltos da população catal'inense

providêncIas· tomfirdas pelo GOV?r__·j-'l1ira, Devotou-se à tarefa Ide equl '

p:.l,�a ateÍl�'t-lhe o <k,vernador. �
no no campo econômico,f.in.!meeiro. ,

librar a balança de pagamento!) 'o apoio que, nos deu só pode, exal-
A0 ,encontro também' estiveram .fim' de alcançar ·a indepencênciJ tá·lo, :É qUe;' se jamais ouvimos' um .

/'
I ..., '", \ .

. presentes o Governadbr Ivo SilV3i-., .
em relação ao resto dO, mundo, de não dO Miilist.ério, <lit Fazenda,. tu-

ra, os 8'r.s. Jor,gê Babot Miranda .:l \organ�zar a distribUi9ãa. dtl- rendS do, que. d.�le r�peberilos valeu para
Paulo Konder 'BOi'n'Qausen, ·direto- de modo a 'garantir a segurança iD· o Brasil.

•. ! res do Banco do Brasil, 0_ Secf0- terna, de estabilizá.r a m<:>eda pa· "Êste . prgulho que tivemos em

.tário da Fazenda e assessôres 'do ra possibilitar o sistema_ polítiC<J 1969 àó ver subir a 16% a taxa dG

Ministro. . que. a Nação almeja, de construir desenvolvimento estadual não se-

.Q Ministro da Fazenda foi r"C'f!- uma sO,ciedade aberta, . econômi..:a rá Perdido· em .1970,. já ho prime,i,
bido com honràs militares 'e, (ln- e politicamente democrática, prO'n 1'0 seÍriestre' as vendas ,industriais
tes de reunir-se com. os empresá ta a defender-se dos que não a �i.e apresentam o acréscimO' real de

rios, manteve.diálogo' de quas� sejam feli�. Fêz dessas e outra� 13% sÔbte o do mesmo períodO
meia-hora com o Governador. Ho- metas igualmente necessárias p.ara

. d{) ano ,a:Qt!'l�iOr e as' previsÕes (,(1:1

je pela manhã segue para Join- o desafôgó brasileir.o e horizonte.. '

.

oproduçãO;':�grícola iJ;l.dicatn o eres-.
ville, a fim de inaugurar a nova, se- �nico da sua inteligência e do sc��' cimento .é;le 2{)%.

.de da Alss�ciação Comercial' do trabalho, "Agora, "em Floi'ianópo!is, a pa·
uTais os êxitos alcançados pel� lavra �,' reconhecimento,' Senhor

mentalidade· revolucionária da sua �l:iriisÚ�.:i!: amanhiÍ
.

(hoJe), en\

área de atuação que _. cumprido Joinville, rio quadró' de )ilrogresso
o dever do Marechal Artur da Cos quê a 68.. Famosc porá diante do.

seu pattiQtismO', à cO'n'firmação ,lt'ie
.

•

... ... J' \ • '

que o apoio federal "está, voltail-
•

,do' em fo'tmà de po's:�i'va corit.ri
'buição' Jo empenho" 'revolucioilá.
rio' de 'r.estabelecer no exterior .:JS

traçO's reais 4a \persqn�ndade b�a'
sileira'�..·

.

\"
.

município.
IVO FALA

Ao saudar o Ministro da Fazenda

durante o banquete qúe lhe afere,

ceu ontem à noite no Palácio qa
Agronômica o Governao.or· 1"0 l

Silveira afirmou que as véildas in

dustriais
.

de Sànta. Catarina no .pri
meiro semestre dêste ano apreS�,l'
taram um crescimento' real tIe 13%

sôbre o mesmo periodo do ano

ta e Silva até O sacrifício da vida
, .

.

' ..
- o Presidente Emílio Garrastazll
Médici pediu a Vossa Excelência
que permaneces�e '

no pôsto pru:'
vando a validade das teses' do Mo·

vimento de 1964. /
..

"Hoje, o Ministro' da' Fazenda'. es·

"

I ,

..
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