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SÍllté'se do- Boletim Geomêteôrologico 'í!ié Seixás Netto
J I i:tUUU 'avI:! <:ti> ".:i!HO!!! uu' u"<:t "'Ü Ue:: J ulhlJ Ue .,-,1 lU

,.! EREN'I'E F'RIA: Em curso; PRESSAO ATMOSl�ERICA
MEDIA: 1,Ol'i 7 mínbares; TEMPERA'fuRA MEDIA: 1 ,8°
cE!ntigra,dos� UMlDADE REL".'IlVA MEDiA: 80,1:1%; Cu
rnulus -,Stratus

- Ohuvrgcos esparsos - Tempo médio:
Estavel. '-

� E� r��lfli�ã� festiva 'dó Ro

tary �CJube, foi �ssinad,ó em

Canl�?S' Novos; o contl'at" (te
construção . da BR·lliO, riu

treoh,� � até, a divisa ';0111
Rio Gralide do �ul,

'O

,\dministraf:ão. Hedação
, Hicilla�:' Rua CO'l1setheiro
'VJafm. 1IiIl _ Caixa Poshtf.
l39 ___: FOJ1� ;1{I�2 - Floriané- , :
nolis - �anta Catarina. I'

ÚmE'FOÍf: .Juse i�latusalérh
C;omelli' I 'Sl1PÊRINTEN,
Dt:NTE: Mar'cili'o Medeho"
,1;'11"0' I nmron. Luiz Ben·

'riqlie táBomdo I GEREN·

TJ!;: Osmar j\ntúllio Schli!1�'
wpin ! :SIJB.-G�RENTEI: Dn;
no 1\ilaript I' RF:IJA'TORES:
Sérgio Custa' lta1l1Qs, Al1t�J\;I)·
i\owalski Sohrinho, Sérgio
Lopes. R,ml .' .\fl." Fjlh" ..

P�fh'(f Paulo l\'IfllJhado - RE·
PORTER: Wilson Líbérlo
de Medeiros - REPRESEN.
TANTES: Rio de Janeiro _
,GIt _' A. S. Lara .Ltda, _
1\ l'roida Beirâ-Mar 451 J_ 11°
Anrlar. Sãó Paulo - A. S. La
ra L(da - Rua Vitória, 467

Pôrto Ale�'l'e Propai
Propaganda' 'Representações, '

Ltda. - Rua Coronel Vicen-

Passarinho'
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'f\�;;r �P \ , I f

:�,slfJla,drãU-da:,Olo-rtem t ·u
maisde"10 'em. I'
o tAJl'UmptOI HelIo Pereira BiCU

clo;,ct'eclalOU na 'turu� de ontem L[U8
u ]:<;�quudrão Ué! Mm i.e ja ma, c U

1_
mais de CC In "marginais ')111 ��);:"o
Paulo desde 191:W, Falando aos J')J I '

. nalístas 3.00S .confcr enciar C'0I111 C)

Mimstro Alí:r::clo Buzaid, o' Sr. áe
uo 'BIcudo anunciou que Ioi ce

signacto pelo Procurador (;lelal ,co
1u"Uc;u Cl2 ;:lua 1 aulo para C(>Ü,(1':)

.
'

)1,H e super visionar as in ve::,í,<�d
C;Oc� sóbr e o Esquadi ao. ela Mo td

naqueíe
'

Estado.
Explicou que o seu encontre

-, c9111 o Ministro da Justiça \01 sui
.

"J""l�equelll!a au lflte'i-'Csse 'deino.rs-
"

'"tl:�tdo 1),�1�, G" I, e; nu Fcuer ai

(lr_;:é'lll1l\LI[,(i\O ainda que o ]1�al1"6

11118 m'ormaclo"c1e tudo '

�

',.. '-

/. �

U Ministro ôa JUS[H;a de-le' ii

'I,JI" ;1)' as rp'lpnnç;;'bJ,11(l'Ic!,', «o

Çb:'Jl13clo ES;WRc:râo ela Morte
, �dl rnou (lue �>C' c1CPI)\Ddpt' dp >.,\..l8

I
r tua '(lO -1 ó.Ias as- resconsabtlida:' s

(1l:0lt1�)" fi lndl,I'etLj:::;:_ de Esquad: �V) �

'(;)'(10 apu ... adas Disse que 1("1 \;3'}.l�

te J c11'':'81 sas sindicàncias na COl,
.egcIoria dos Presídios J'� S'",

P(�llJDt 'com a' partierpação ,j; �','Il

,""';C<IW }l:"J,CO, para apurar ')'5

10 cnecntrar U1Tl oaminho lalJjtt\0
I, I1l0 na apuração quanto . 11a C'�fl

(LILI Nr O"E., inquerrtos, acerca
t
ÜrJ:l

C8};�a:::co::-; das execuções sumurias.

I/L lEi" o esta autorlzado. '1 so

11' itar a oolabcracão de ;Ot�o.: L1S

Brasília o

r�\ �n- o \)0t el

tar c:"a. \

Q ·:101 fica pronta em

\novembruse nào chover

,'." "n: d '.71:51\.,1 \t�18 }Crn:lt2llH,

Ide 1'1c" ldnô »olís ei.eL�ta, <11:1 a"

�1"'),"�1�) Of� ]3I� in: 'I QS l'iJ1J;n:ut81! U:;
lLJ s ILmas COl) t ra tadas a711'ma [d 1L I
que ('·t'( -, se! ernj snhando c2LJ .ru, ;

;;1:1,0 para que a ru _OV1él (J ,j ,'P L: I.ahncnte 1J10n1,. ln éL1td previ t·,

jll'lC ivl,l1lHl'l) NL\:lO Adil'e<1ULl 23 I

ue: nUV-'l_1 Ol'll I.._Jb \. ... [1 -lalHO-J. C ...)I._,:_�""'·If)(�:íldo l�ahz(�cloS .d� ,1 '2 a 2'1 ;l()t'P 'J

if)l dl'J f11111lna ;)d�1P,1} l
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'E':
II "

'

:" � I, ':: ,:' ", �"'S;;llÜa' ":c��a'r;i1A,<>fil'mo'it G:o,i)bd�J
" ' 't.llV'8' 1'1 I. : :'-1"",;, �': ":�&'!:1, 'a/ Cansul1lúriá, Teeniêia' (iJ:e-t'Pla-, '��" '

,

" li i 1\, ',':,' ,,",�,'� " "': 1��jfl�:�lib, .,: À���iriistr.aç�o;05TiS:\'Í1,' ,: 9�e:�ç,ão':e '?il:�t0r
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'
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"

"erG, a "lmplan,tàçao, • e ' operaçao
' do, : trarão �i?,'@alxa

"C�; O' r'atlo'U" ">, ;,:�>\", sist�iI1a,' de; 'pr9ce�s_âpre,nt('l �,de, cl3:,:'
,

dual." Pela' Cal1templ'an, �'�siluH'm,n� , ,,' '

,
" ,'"

d'
,

t S
o"� C ' '

'Ü' .-'
": ''I <,", i " ':", ,,�qs ,tl�quêle 'est�bt;�e�ünef\t{')," 'ge', : . o,,, -, �c_U'meIl. 'o � os,," ,rs.:: ': ;'1f,OS

,
" '-" .",:" t' �: ':, ,'i,' ',; c'l'écJ'ito" O ato 'de'; assmatu:m �ea,,' ,Bo);jman 4'e Bnll1s- e, Iv.o" BUCKl1pl'z,

'G"
:,.

O"'m'
,

O'u t'a\d'o;':r:"�' < ,', ,:' úióu',�f,:1� g'�biriete,'d'o, PI:�Sid_eG'te , dir2tQreS da, er::rpÍ:êS� '��(1:a��l'ei,\:iE
.: ,

,,'
,

' ""',,', ,'Jaur'o"'Linhares, e-,cont-ou com 'a,' de'reahzar o tr:abalb,o:,de,pro,cPf'
, ,:�',.. .. " :, ':·h';:" ' :\pr�$�dGa;' dos, '8rs: :G��Ü�l�' i 9ta�-,<�i, sa:mf!nto -de -êtadc\�' da �ÇiEl,É�ç, ,
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ssariôfilí:,alitm8 que I'ula
" S�, C.� le;ll(q:q.': set' dObrada" Ir J
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C}'·Ministro Jarbas P:asiaril1hÓ, "��lJ��iªl" &finltiv�men!e o ódio. o
da' Êd�'câção, em saudrr'ção �éità,,�, ,: 0d:jo,n�9 cOlristrói, O ?dio é a me':'
representantes da-, Delegaçã:o I, Ca� l '1'I'10r 'iJ'ustração, que se,; pode oau-

, ,twrlnense q�le p�l:ti�)'p�u�,'d2��'��l �,;::i;:��/ a,,;�o�as pS"',fes�0as, ,idealistas: ,

.Togas Un, ve:'S'lt:lLTOS' �: �.I�as!J'el'I:õ'&7"l(' >,,:{ig('\,��',1:a:�ça,m ,a�?e,teT!íl!lITad.al'i: c!tre�, _

dedarou Cj_u'" Santa Catal'Ji'l'a', tero' t,,' ,"gt'lcs: e:,dc11)ols, venftr&.a'fi C(i)mQ" con- ,

(lne 'fütar' r;doór�da-me;te \' oólÇ'�,' >- sd'l�li�:a:iw '�nú,�ias,' COlí�Ô 'estav;an:l .

Estaelo fica eJitre dois .f�cÇis_'-: ,q�
.,

-.ég(I�v-o'�àdos<
-

':Ass,everou,. 'aiuda. �allda<ci)'o es'-'ecia,] ao

30210 cm têl'1l10S sociológicos:' o· _�iqln:::�lã() !_'ledia ?- ni'lglJém '(ue acei- reira Lima, revelando que "o: pro- ,t

R iQ Gra cI � .do Sul e: o Paran�." ",(F,a���' S�t!'jPrIS:;mq�l��o. m as -sol icita- f�ssor calt<n' illense, '-é um dos 'mé'�

Dis5\e o Mi:1istro ,qu� 'se. encontrava, j' ,8" X,ra '9s� Rpe aceltasSej11, lutar, em 'lho1'(;"S' 'Rêitb1'��' que -. '=beç(j)" e ,é ':
"

rrruitâ- ,':9' v'oi1tatle"�F�' f�lai' ":;sÔ(j��,�'� '�6�::;�ot11 '(;íp' Brãsh:-'f�� 1� ,.':' ::i Ji. 'un;J0�1.ê.�l:"�'tlja"p.,I'.e�, _:\1'l0 ,Cd;'::' .; �

Santa Catarina; c-óin báse' 'n�s en:':\'��j" ,"
..-:- T�,qho certeza�CJfie -essa' m'en- s",lho d-�. 'Rfitõres�, é:" maTcante",

contras mantidos' co ri, autóridades sa!!cm 'eD'coritrará eco ��a consciên- Ré.'ssa ltou Que conhece � ativict:lde
catari,lenSé'S e visitas efetuadas' '� clã dos ,\bvens tr30álhado'res e es- d�s"'l;volvida pel� Rei,t6r da UPSG,

-

\ \ • • ,O'. i-_

vários Municípios, dura,nte a Rua ._/ iudi.o,sos'� de Salnta Cata'rilna. "Dois 111esmo aJ;ltes de assumir, o

per'manência na Pasta dó Trába�
.

,

.... 'i' ",;. ,'�, '�'
'

. 'Mi-iistério ela Educ,acão �'Cultl:ll'8.,
lho, Assinalou que dLlraJ�te es-sas Vl$IT*1 CONFIRM,ADA já h'lVia ,l;ecebido' inforf!1�c('\"s, ,do
visitas, 11ôdc ide'ltificàr pI1ob-lern3$' '1

'

: i /�;\ .'. -

',< '.

ex-S"cl'rj:'ído G-eFal -do,MEC, ,p-ro-
que s"õ ,v�rificadjs ,também 'el��' '«'" ;,:o"'M}histro :Tarbas PassarÍ'lho

-"

f'O�"" Frl5'1" F"a�co, d� .somo a

í-<stac1o o Pa 11 Mas, mesnl@ \'" "C0:11f1';'lnQÜ,r na oool;t,úl"idac1::. "u:n3 cP 'fw�''l ,f]i*';;!'sitál'i� se 'fiFi'q' 'f'111SQl] �"
"

, r, .

I, ' " ,. " _ , , �

assim acr�dita� que Sa':ta Catah';�.
'

, ,v,i'.iF�!á-:;!P!,ol:ia,"'óI'o'is no p_r,)XJnl0 (\-<ij 't1 C�t(l"i.na í:' c"mo o Es'!iacto
os l'('solYcrá a c.ontento, pa:linélq ',:': "ve:r110, 'áUi-m_ ck' visitar a fJFSC e d�,,� ctn -';>pitnr ��te 3\';],11CO "pi 'i't'-

pa:'a O 'seu l)leno desenvolvinle'nte, "

, n1:a::1t"l' :oQnt:lt'os C(:}lD !)1'01'ess(l"es e.... hc.ií>'?! m�diâ, clas U:'liversidad::s

e eXlla�lsão,-
.

'

'_ ' ...�shTQi�rifes;;;'tame'Hou -aue não mi- Brasil�ira�,'''' ,�

A.o s� eli,:igir particularmente ao� � .� dq�<;s�, t!\!{;cu(l�lJrido u�là- decisão ,

" : I
'-

universitários o SI:, ] arbaos Pas� \'
' ,! :�ah:éi'iQ'I',' H\fr C011 h€lc::"r ,ã UI íversic]q- -) ,Por, ISSO ,- nr<i)ssp�uiu ,

sarinho" flf,i,rmoH ter recorclá�tõgs, :�é1e 1:(;ahl'J�@llsb� a"ltes dt1S - c1em:1is
,

'J;11nitn níe rri\lhi,la sáber ql�e o Rei-"
,muito aratas do E&tado ,catarineAL'" et'fild:f\Gl::;-s,con'gê-neres ex'istentes no tor Ferreira '�,ima. a;_!)ar das Çjlla-

I

se, atra�"és das viag:ens relizadas fl," ,: 'Pqís.'- ,.' .-' lic18des de 'administrador que p,os-
Florian6polis, B.lumenau; Joinville,:" -,

, ,",P&Qs5'<'�Hi�,do destacou que seu, sui. ele professor emérito, é, um

e Criciijma, quando ainpa úa Mi;"" 'Minlsiéiiq:e;stá c6ncentrado,' atual-, home_ffi D-reocúpado com 10 proble-,
nistr? dQ,'tl'ab.al�o',j�I',an.s'rl'litiu, 'e;��

,

)�:�'�I�_e'; :�� p',:?�ra1lla cJ.�, c�iftl':'c]i.l', m::t €10 eS1)<i)rte amadol'Í3ta e' do

s°§:'.mc1a, 'ume!. saudaçao ao"pov'il dt,
.

Ihynlgali;: a'polar e plameJar satlsfa- atletis'!1�o, del1tro da Universielad�,
Santa Cat.úlf13 e, especial'l11erite "a" , to-I'iáhlZ>'iJe, as: atividades Ele .d�'s.por,� .' DçmoJ1lstra isso ÇOjll o a!_)oio daclo

toelos' o's lovens do Estado qLl�, de -

'"

f6s'y), atl@'tisfhó ',e também, e,dúca�ão.:. à :�le-h!g@:('iiQ:,:..€-atatilielWs�' partiGili:an-,
"Lgúm, :�l�'dQ" e'steia'Dl reJac'i"'1�9JO� físi�'à:\''''if6';:",�{Nirr'c?fífê-tIib''�-''íit1púr6'iY:4<."sA,,:Jfr''a'õ"t'''xxi -:rogos Universitários,"''r-;.t-'", ",,")t:..,. IR/f..... \'.",,�� �,'i:,\':" -��'J;><4.';i,.;.! 7'·.,·a,'if� .. ··"--·
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ao MíilisfiériQ:'(l6, Educação � (11],- .. ' 'Bss� ,plqoJlç'l es�á sendo detalhael�-", Brasileiros.. ,

turn. "Revelou qu'ê Irão 'p'retenclifl ' nÍ€n'{t:;:, e:st,yd'ado pela Secretaria Ge-," Concluiu, dizenclo que �:as ati !.Í- '

enviai' lima saudacão formal mas cai 'e demais ó!'qãps cio MEC. "Rs, dadf's, de Santa Catarina e' ela

uma "paJavra since'ra ele aber�Ura;". pe'r0 ,ql'le' as U�liversidades sejam UFS.C' tê'm lU�Çlr de destaque 11'0

E aCreSc.tDtoU: "Acho' que 'é daelo os gí'a-ndes, celeiros dok nossos cra- Ministério da Educacão e Cultu-
o mOlpenfo. em que prec;.isamoS def quts de ;Brasil de hoje, não só _de .

ra�',
,

A
,

'

., o , _ ,

__';___--'''__ '--�__��_

]álta'
,

:universUâriü:s
,

.

'� ,

,

all1a'lhã",�declarou
o Mini:stro.

en i'à tiéamente
,

,

FERREIRA
� .

� t'

Reitor:
"Existem no Brasil

c

apenas ,50% , telilt�s e .3:.: um progql�11a ambi'cio- 'ac,ôl'do toh� a real idade-elo mmi-do
dos _univ�r8itál�i�s que -o país de�:, ).0.' àu,t!:ã perspectiva, f<worável é,.1

"

moderno � que oossibilite a exrfn'l- "

veria ter", asseverou,.o Reitor' João, :b', "'Jci'Ue e�t�mq_s la camin.hó da impl an- ,":'.' ';<jão� das :"mí!itrículas s�m' préiu '20 .

Davi� Ferreira Limai, �a Unive:'si.-. i :'t�çãojJl,á ,�'.reforma' 'lln}�ersitál'ià,,";;� �la" qlralidide' do 'ensino;-'institucio- i
dade Federal de Santa CatarmO'). "u,tna ImQ�atwa de Revohlçao, Uma· n�liiár os camo�ls uni",dsitárjos
que re'gressoll a Ciclade depois de' 'vez çOricreti,zada, a reforma eOR- em nível altamente ref.ltável. de 1110-

haver participado, na Guan-a�ara; correra .,pai'a, modificar integral- do que se evite o desnerdkio de

.da ,reunião do' Conselho de Reito" mente o qu'adro presente. j'eçursos materiais e ele� energia hu�
res elas Universidades :Brasileiras� ',';i Ássinãl0u:' ainda' o. Reitor 'Per.! + i,; m<!n�s.' ,

'

. Por' sua oosíção
-

':)!l1portãnci� ,i 'rei'rà il',mi' g,t.I�'.,a pwbkn)átiça"do":' '.�

-

r< ;,
'í �,

•
,,: ;�:,,"

_:_ �firllloll -�'não adénas
.

a Ani�
\ �léh,sj'l1<j- ul;ít-virsitáricl" -ê" ,semelhante" ," � 1 p,árâ' G, oróximó àno"�t@:flvo; o

. l'ica Latina como enl todo o m.un-' v, :1" n.o�sa nos' olltros Daí,se�t d'a Amé- Reitor (lq Universidade federal, d(�'

do, deveríamos ter hoje, n'o nlÍni!
.

fita Latina.
-

Santa Cátarina 9revê 40 a 50 111il

mo, um milhão de estudal1tes 'nas, vagas na 1 a, Série dos cursos uni-··
nossas universidades. Entretanto. Como no Brasil afirmou vr.'rsitários, o que representflTá ur"

,

- lamentou � nossas matrículas ...=. as Univl-'Jrsidades das den,.ais :,' aumento
de 10 a 15% .étl.1:.relagão ii

estão J�lDenas em ;iÔrnó::éle 40Q"m,iJ. " ,nações 'po çmltil1el�té �stão; a1i,é.et-, às 'r.n atrícu I as 6ferecida's I_:. êsfe' ,:a!110, "r:'"
Para' o Reitor dá uni�ersidade- çadas rio, ,�i�teina europeu' do sé-, Ó -nrol�le1lÍa vem send�' ex��ilíadG/' ',)

Federal ele Santa Catarina, o 1'1'0- culQ passado: uma estrutura arcai-· :> pOl�'llnia comissão especiul _int('º,ra�
blema elo Brasil, nesse particular, ca, qqe 'já, n?o tem as finalidades da pelos reitores das Unlversida-
é a exiguidade �e �cu,rsos,

'

dos modernos' mecanismos inter- ,dés
-

Fedê'i'ais- de Santa Catarina,
,_ Dêem-nos maIs recursos e, 'relacionados ao\ proQ:resso cielítífi� Minas Gerais, Sergi!)e e Perna111�

as dificuldades àcabarão. Isto não, �a \� 't'e1lt1.01ógico,
-

D'aí a premência buco, I

qtler dizer - disse J professor 'cja modernizacão, mais. de acôrclo --;- "E;sta' -' observou' o· ,Reitot
Ferreil;a Lima - que não sejamos cçOm a I:ealidade que a' toc;los preo- Ferreira Limei - é a contrihui6ío

gratos ao Govêrno Federa] pelas' clipà,' ,que' no momento as Ut1�v['l'sid:lc;les
m::-diclas aclotadas em favor do en� , ,- Três são as, p!'eOCllDações poelem dar ao Govêrno, Eritretan-,
sino, A verdade é quel \dcpois da' elos re,itores íatino-allleriu.',nos: �s- o, o pssunto não está es']:otaclo. O
Ré'volnção de 1964 O' panorama tab�lecei' uma estrutura aelminis- ;m111en1o elas 'matrículas conti,nua-
mudou: tanto triplicaram as vagas,

'

, trativa nérfeita, dinâmica e flcxi- rá sendo examinado, mas a sua e1'e-
COtno os recursos oa:'a a Educado. ve( senl_'o� entraves burocráticos tivacão não poderá ser feita aco-

Contudo, ês'tes sãô aincla pl'ecá�iQ-s oca ex-isíente's; tomar o selar aCíl- dadamente, prejudicando a quali-
em relação às nécé-ssidades exis- d�mico mais prático � objetivo, d<;i daele elo ensino',

_.
" .',

\ (

IBGE di�ulga, relação de qruem'"
'ser re'ce:nseadar na Capital

o Delegado estadGai do IBGE, 'Car�osj Roberto Dutra, Cj.€;US� Ma- ria Marta Bastos Laus, M;;ni'lena
Sr, Américo Gomes do Amara«, f'ia-' Fri,tz.ke, 'Conrado Coelho.Custa.

. Vieira, Marli Palma' SOl!lza, Marco
informou que dos 468 candidatos Fi-Ú1o, Denise Maria Colombi, Óal' Aurélio Mor@ira, Ma;urino J'()If(�ã0

que fizeram os testes para 'recon- glís Lera Arrais, -Ademír Westpl'lal. Schulze, Mauro .Duarte Schutel ,F'l-
seadores 102 obtiveram aprova- Adtte Bittencoust.: Edu -RogérIO lho, Mauro Ger-ber da Sil�ía, . M1-

ção, segundo os resultados que Chaves, 'Eduardo Arneldo: Silveira. guel Augusto Ferbeok Faraco, Mil,

chegaram sexta-feira a esta Capi- Elizabe1ié ,Peluzo Gebler, E,lÍseu ton Luz da Concerl))ã:o,' Moisés I�l�

tal. Êilse pessoal; a ser. contratadó ,Ma'i',ttils', Eleute)io T€tto .�t':nlorj;
,

'drQ, C?�IJ1Q'" M;�,rnq Mae�, Nf�lfa-

nos próxímos dias, poderá' g_anhar', Elp�d'io'''' Nereu 2anehet,." EmiJ[a" TOIl'J1es Pol'1l; Nmon Lorena Fran-
de dois a três salários mínimos, se ,/ Fel�x Y de Souza Kirchoff, ·Ester Ju- co; ,N'ods ,R:egh1a-,de Al�1ejàa ,v'iki-
trabalhar," em média, seis .horas dite Martendal, Eugênio Junquei ra, P;aulo Cesa,f' óarpes ,4.a ,Cop'{a,
por dia, possibilitando 'ainda :CiTJ!3 ,.

t ra'ô'Netd, Fabi�no' Gomes da Silva. Paulo Çesar' de' Bmli:· patlla,1:o, _''P�-
o Censo em FIOFíanópoHs seja fei:

.

Fr�rloís�o de Assis FU'ho, Fred. dro Paulo
. <;ie:'- l\>.I�10, j�,i'ioQ!'lrt.à I, da

to -ern vinte �ias. �, " .', ,�oRnJ\yrarns' Ribas, Geraldina t::J'(18, ',,' Luz Costa: Roberto Valentim' Zal1-'
,: ,,:,' } !'S�ntb�, Guilherme Farias Cunl;ü1;'·' chet, Rogéri� Eú'iz �Dêlfírio', 'R�I;aL-

,OS APROVADOS
,I '

.'.' HamÍlton Roberto Carriço ,da· Olí: do' de Souza Maciel': Rosvíta .Mària
É' a seguinte a relação. dos cano.

.

veíra, Helena 'Dorotéia Beck, Ilritar Sternadt,', SalÚió. ÇordiÓli: Sé�!iG
dídatos àpl'Ov!Klos' qúe f�carâ,ó , F0rtes d'e Mello,' Inês Maria 'Sün��, . Veríssimo ,'Ribeiro; Slleiia\rI!Liu'ia
encanregaetos de ,realizar' o censo" 'rr�]jlti�n' jRuFlJand, Israel Felix.-'.cte Sfrldal{ts,' ,SÍlVlà!: Maria.. 'pa'clí8;;0,
derPogrMicÓ nesta C:�a}iJjtaj., r a I se :1." Câ:fu]pos, 'Ivanilte : Bastos de "t'l.ndi"a-. SÔnia c ILuziá Viei,r�, ',Sônia' 11a tia
�niç1ar, �o. �ia 1° de :set�IT<lb,l'O:\ ',i' lide}�' j�sé Carlos Xavier Robe!'ge Nunes Pe'teira, :S6nià Maria Soika,
,

AlDe-llfrdo José da �iJv� Mattos,
• Joã6 Carlos Delámber t, João wr--, SÜl')li, ju'ppe, Tacia� ';J:iÍcléia'-' Dias;

Aclilson Maestrí, Alcino, Dfim;'aI1
.

I SQl:! �ieirà spein;- La&rp El'e Bem; T��:e�inha Maria'Mo;etto;, T;;mas '

;Rr�v:�: 'Af,do ,Raul ,d:Aq�ir,)_O,', l\jfci, .' :" JLy��i -Bri.Ilitlge'r; 'Leo�9't y,:j.�:?r' "I.io�. ",: Sela� d�:Souz�',. pd�oh Pi:;tzz�, iV)e,
de Miranda, ,Carnes, Alpl:fe,Q,i Passeri-. ' ,'drig,u�s, LIgia;" de �aro - A:HG;mes<',/: . tot,in-o

"

A:�tônio :,'Se?so'; 1'�il::rta:',Stej:p--,
no "',,4!varo.-Maenado Pacheco Netc; "i" LNiz A.ugusto Schneict:ér, Lu.iz 'Gnr: grhó'(jr", "'Wagner ,'N,ováes 'de ,'Pattla,

"

'i;� Maria' de: ,Souza; An,â,tóllC, Pie :,,', �IÓS ,fCris'ta Luiz 'Eduardo Cáminliai �:;, Wigner Ub2Isk;i> Wal'lá ":RO'b�fto
rihei�o�' GlIí;narães FilhO,: '.Ârib�fÚ) "Luiz 'Leitão Leite, LNcia HelenE"::· Péreini"',';-Sc'hieÚer: :Wàdd2�lei ',q-os
veí�.tJrim,

'

Auricélia
'

Tà\ra'nto.'- By �
, 'Va,l',la ',Godinno, M<írio D'Aoúl";po-,' Santos,' Wilson' S'�hué'it!i;er,- �iilsor.

� • �
,

-

'I,
� II ,. , ,

.

>

'rim, B'�rges Baroellos, Carlos A,l-
"

, rfli lWaria da Graça Vieira, Mana ,Sebastião· Vieira e Zulínà Maria
OGrto 'Sc110rtel Cruz', Carlos lÚOt�I;�, : ,Daf,cj MBtta, Maria Formentin, jI,'Ia-', T0lentino de Souza.
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C!'1NTRMS EUTRu:r s itXESIl!.ÉtItAs i "fl
�
'-

'," �'EIT T'!l�"ROlnu�s
(,:; <; '-�\ I

�, ,: t,,!'�: . �,��:'f0' '\". �' ,:,'::'" '��"�',:> ,;",,' -:'>, !' 1
CEHIR1US:ELÉil �Cl:.S ,Dll,SUL 'D'i) BRA:SIL

� ,

I,
," ) �

,

r" S. A.

" ,

'e j �ombate�.
I febre :Qftps� .

alcança eXlto�
Fonte dá, Secretaria da, Agr'icu!·

turá in�ormo4' qüe �stá alcançaÍi;,
do grande ê�itó 'a çan'lPanha de

combate fi febre art�sa' d@S;ll'J�'
deada em Santa C;t�;in{1,

"

Re\re·
,

lou que j� Jorill!l vacinados 'cê',"ca
• ,de 1:300,000 bovinos, c::Qm a cola·

bOl'9.cão_�de mais ,de 110 inil· cr:a,

,.OESTADO, Florianópolis, terça-feiia, 2� de julho de lY70. - pág, 3

SEU .SON-liO, � ·.EL'}tOPA" I'AGl1lNÇIA 1\1?Ell'lU, a :;
mais tradicional operador.r]
de excursões". �la, ··Eunopas .. ·, t
VARIG -, a maior emprêsa [;

de aviação. aérea ,: da América f
do Sul,; ',e',. �
'TURISMO fIOL�l\IT.�NN·-

Ó' seu agente de-viagens, uni
. dos, lhe oferecem'· a opo:r-tL\
nida'cÍe de', rea.li;>;á·ío. , '

'

, VERA PlSCHElR obIvlAK·
DA . "CATAn;rNEr-rS�S NA

EUR,oPA".
36 DIAS VISITANDO

pORTUGAL - ESPANHÀ
FRANCA - IT,A:LlA,� AUfJ·
TRIA - SUIÇ1\. :, ALEM/I'
NBA - FI'OLANDA' � 'BjilIr
GlCA e INGLA;TIDRllA.·
Tudo incluído: ,Vj�gem

.aérea até LTS:âQA,. ida e . vol

ta. 'traslaçlos,:, pa$seio�; .1)'1'
téic refeicões, etc. .«.

, Preço de US$ 'l:2�U:iO ' I
'

1. .",,"1101áveis :t1'!l .20 l��g.to,
I I

de tlS$ 70�00' r : '.
VIA,JEI BF,lV[. : ' .r

.

VÜ,JE HOJ�ZMAj\�N

.;_
.
1\!1IN j\!�Vi.-" CfF�i�AIS �-

�. '<' 1\'Lft.TRIZ:.';'. DLm/lENAU
?.- �\J'.'Í:·�l"' ,'t:

>' , •

'

..

i
� : ! .

1, 1,1 s..ío PAÚLO .

lJ.., '�venida clp, -Estado' lJi2ij:W "

1 f':mes: 227',2034-'· e. 227;GT,';]2 '�?orle:', 2',>lQ 2Q/�6:,;;��:',
:11 iEnd, To!.: TRANSP"WALE, .",': ,",

- '

Te}'"'' ,""

:J.... , ? B .H- 11 S Q UÉ. I.. "

r Av, 1.0 de 'Màio, 100
r Foné 1299· :

I End. 'Tele8'�,: 1;RA1\T'SVALE
'I ;' c U R;I't f B A

"

, '1",'
1 Rua., Rockefolle·r, 664
.'

'

Pope' J WL'3i� _I.:) \-
.

,i � ..... .,' "_" .. , :1-,,: �.
.

, ·plnd. Telégr.: TRA:L-ISVn;;;;

\
. .' v

A ü-:iJ: N C LAoS; : < •

.

(T À J A 'í
.

'

praça' Vidal' :Roamos, 5 .',
, ,Fóne: 183'

,,,'

�nd, 'Teleg:t\:' 'T'RANSVALE
'. . FLORIANÓPOLIS .

"' l'Rua"'Max ;Schramrri, 242

I � Fçne: 6353
.

....:.· E�treito .

, t, . SERVI1VIOS .BEM PARA

.'_ �I_ ..... -..
J_

ml�D.

, ·1

,I'.
Rua CeL' A.rü;tí1iflrlo"Ramps .'

.

Fone: '358'
'

,

.

"

) R 'E C ·l F E
'

. TraV2SSfl. do Ráposó;·,6il-A.'
)3\mes: 4·411 "/. fi /4·5828

.

ELETROSUt·

tOMPANHIA piUl1NAEISE DE'ENEqGIA
'

l""
�

,
'

'-o ELÉTEiCA·

COPEI.
'

;, .

\ , '..:
{

CONT,ATO s:r*2 f. OBRAS C�VI$
.

"" .'
'

y \ .. _·e "

PREaOUALIFECAÇAO
'iA ,ELETR05UL COl'11í.mlca que será reali��d� Giba pré·qualificaça:

rie firmas construtoras, pára futura solicitação de propóstás reiatJra'
1\ cqnstruçi:io das obras civis ga Usipa ,Hidrelétrica de S�ltó QSó\'io

.

corri a potênCia linicial de 700.000 'kW. as quais éOlnpr�enc\erão. 'Sarrb
gem de EnroCamento e Terra, Vertedouro, Tomada d'Águá: Casa de <

Fôrça e Subestação, ,�lém dos Canais de Adução e Restituição, j,Y'" pré·qu�lific�çã(j" será Julgada pel::>, ELETROSUL ',juntamente CO:Tl

a, COPEL, que atua cpmo agente executor da ELETRQSUL para fin"

I
fie construção da 'referida obra.

"

.' I·
lAR f)rm�s int�ressàda�' poderão obter" as/'í'NSTIWOõE_S' P��RA'" [, .

. \ PRÓPQSTA:OE PRÉ·QUA'4IFICAOÃO, até às 17.00 horás dó di::t flh \-:1e l
.1 i

agô�to, de 1970,' somente. noi 'escritórios dá COPELÍDPSO. à rWl Men- I
senhoi" Celso, 154 -' 90 andar. Curitiba·paraná, !

[I!t..:..'!!

"

friu· vorta
nO .. comêçu
de agôsta'

.

10 frio - tão ausente nêste ínver

no, - voltará.. a
' s'àiita .

oatarina
quando as T)1ass&-s' fria... prPG€lLl0fl
tes do sul !1f,jngi;r�m Q .;E)jitf\ftO 'nos

períodos de 4 i'} fi, 12 !'f 151 lH.}! f.rJ,
é de 29' a 31 çh�, '!;\gp!:'to< A i\lfrÍriPa·
eão . é do professor 'Seixas Netto
qüe acresc�nt�tl 'ttlrici� ·estar i in-

"

..
,

. "'. "I .

vemo' prà:ti.oarne)1te terrnínado, ,1,aO
h�:'lendo Ocortêi1oi.�s' de" grf)rriJe�

. \
.'"

- �

..... . �

geadas ?u n.é,r�q_q�,: Infp>:ffiOU, Ui ,h
(la .o ))'rofe§�or �'?i�Çj� Net,to que

.

durante as 'nOites Urnl1as as es: :·ê·
"las cadentes� é' QS rriet�ói'ites' prele
Tão ser' oMêrvhÇloS.� '�O", 14, ::lI .e

31' ·[fo próximo mês.
.

',� '_ r '" •

•

.o ;Deatur. solici]mi
que Iôssem . tomadas ,prpvidências
para que possúin' sê'r criacj<a;;, nas

respectivas
'

r�gi'oes, � 'fi; C0ri1iss.'I�:';
muntcípaís

.

'de ti\rismó. Todas os

pref.oitos· us[;'fa�' :d� 'palavra,' n·�,·
firmado o ando' 'à; ir\ic"iativá �aquE'
le Departamerito.c;'

.

. '�\ -,
�- . I

à' tep.resenti:\flte id� são Jonql!il-;-!.
.

nor �11à. '-'(;'zJ� SOlÚliiÓ}\�"ªQ "pea'u:
:h!", crie n,dnüelll :c,t}:l;;jcJ�,' l!')1f! p;.].

)rê�'a. de t.nri�ri-io, :',a .' :}:;�;TIPIU' 'çl�
pi:1r'an:Hl1r,.· ri6:.Paf·ppk.. çoiú)égpil�
d�, ríessa . iprml'J.,' j'i9f'lPciJl�lí:,ndjj
para a: �o.llst;�l:Ídjb .�.lei·rn�ti"i", ,:" ,ín'
piriiss. étc .. Em 'eer:tr J,li(\lc))q :-> fi! ]:]} "

'ci sr. JoàqUiir;í Àri.�cletó R"od:<iÚ'F,'';;
_,--- �. ,"" ' , " ,

. .

dores,

J\intame�te '

oom . à '. ca�piU'�a
rerHza·se Q, midastramento db�
mllnicíl1ios'� dI') . Cunba. f'Clf'1í:; M�)l1'
dai. Matos Cósta, l?ôrto, Uni�o E'

Biguaçu ..
: J. Técnico:; da ,Acaresc: db .. l\1'itlIs,

tério e da sécret�r.i'\ çi'a f..��i�ui
tura realizarar)1. r'�uni9t;S nr. E:·ti-.:

�

ção Experi,rpenfal dl'1 Rlo. CaÇ'""I,clor,
quando fQt :ij.horçlacÍo' 9" tema '''fi
pe<;C1uisa a.grícol� .ng p!�11'2jhm�!:t(.
iritegrado", ,).' ',.'

,
,

NO .encohtro., ficotl estrÍhpleci�:,:
ql1� (') nlarib d� a1;�vidages ,dq, j)��'
CI1üsa D?ra o corpmte; f.lI)Q .e)it;u'

.

n:<>ní., t.ôd�.s, as' �ollJcoes! tle, prmti'
miicla'de .,' Vifi'�rfdo,. pril1{lipªlI1-0r:,Pe,
a nrot�('ão dns clllturas dt;l milho,
trigo, soia, fei iã();' arroz'; ·.·n1or:dit\.
0"1 e elas frut!:\s de clitna terppe·
rado,

.'

Ao,

30 'mil· ouvis telefont S J

.

, �'
" ,\,

rnular urna pr�'gramaçãó de emer- . todo
..
o território catarínense .

I' gê!l:C1H, �nf,e�;, dt"!
.

PÔ,l; 'i'll11 e,xeç1.:Git,) Eevflou a mesma [unte que 8.

Q . ..'if:1J F1RBO :pirepor. �ssa. l)f'(.J,;;';a· : programação da CótêSC. envolve 8'

.111qc:ftO 't�m,' fI'ês objetivqs pTlop: aplicaâo de
'

Cl',� �oo muhões, in-

.' tários: !;d r�'eVP21'ª,çãü! melhôria e � cluído nesses ínvestimeritós os 1)1a·
. remanejamento dos

, sistemmJ r;�:1_', ,no,:' complementares (cÚnais) ele te,

'CÕH �xisté:ntBs; p-) construção' rle levisãó; rãde .:de cumuntcações ofi

uÍ11.s1Btbmi:i· tlti rriçÍio" e;)1 U.HF� 60.;·{], 'cÜlib-, rôt:l� ÚúrJ1iÕa. de táex. F)Lc I .'
(}npi1ÇlÍ'Q.pcl;3 ds 2,1' p�lF.iiisJ : jjFiÚ,do !\té o nnai dêste ano a 8'Tlprtsa

,
, p'ío'híflflÓppli.s a ,S�,o iV.1:iguel. D'Ocsre, c1C\:E'l'à cCiút.rat�\.I' a' aGju�úçuu de,

.

ínt: gt'anci'ô\ o Esta'dp'" no st'l1tlclf). ql:ui§e a totalídade. dos equíparnen
, Ler te·Oeste; c) (léflagJ:ar um . pra tos, .l�enr COl110 as' obra�: 1180iJ3::,dl'l8S I

'.\' ..

�·iú;jJ'lnntaç·(lO·.do'.siSleJ11a"·(l.e�jül,
�.. 'tÍ\'0 de. t::le;'0in\l[l'Ü'Hi,:t',63.

',t; I

,Rondou
'da",Associação .'dl.1s' Pro-

'!

i
I
j
'I
I

"I
'

.' �

:'; '�� ,�" ' �;,.
,�")

.

'Tf �;

','.:,1 'j
j'.,

,

sáno. E prá esquentar a festa inventamos

: !.'ljmVÍ1e�ócio. de deixar esta Ilha de cabeça prá baixo:

'::�\Fll\I>KADÓ:ZE." Não é uma ginkáninha qualq\ler, não,'
,

.' �.r.á';'�9nleço d'e ·éonversa, o primeiro prêmio da GINKA-' "

PÇ!i��':� :prri 'yolksY'agen, zero' qlJi/Ometro .. E ni�gUéf'!'l ,.

§� ,,§!PP.�!'::!lU�>:!2lS ��ciqs IdO Doze vão receper, em�ca§,a. .

< aI"�I.o�. m""terla,1 (já Informação, Vamos envi"r convite, I

, �r?-�.�.rnf,\re�ÍJI�inento, é até lJm jornal semanal', fal'!n- ,
; �o, s6 r;l�.,GINKADOZE, Tugo. isso' prá ver S\l h� gente \,
. ,,:p-�a ,n��ta" Ilha" Se houver �esmo, damos um Volks. '\

VAMOS PENSAR'NO CENTENÁRIO 8; 9 e 12 DE AGôSTO DE 1970
IV

'

_.
."

/

PROMOÇAO: Clube 12 de Agôsto PARTICIPAÇAO;, A.S, ProRague. O Estado
.

-

. Rádio Guarujá, TV Cultura
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Este
-

, ,

P,roblema Espera So,ução
; , ': r�

, I

que venham a minorar essa questão que,
em pouco tempo, poderá se transformar em

Iator de preocupações ainda maiores no ter-.

reuo social da �omunidade. Sabemos, entre
t;nJo, que o que se passa em Florianópolis
nêsse setor não é apenas um fenômeno 1'(;'-

-, '

-

P.h)1WI. E', na .realidade, o reflexo de dimen-

são nacional- do subdesenvolvimento e da

.)

Há várias formas de atacar o proble-'
ma, mas nenhuma dela surtirá os efeitos' de-.

sejados se Iôr desfec!,ada' em desc�nexão
com as demais. Evitando-se a dispersão de !

,
-

trabalho e canalizando os esforços no senti.:.'
[

"

,
"

do único de somar os recursos e·o elllll'c-,
.

'

I
' �

nho existentes para o mesmo fim; l)odei'í��,
mos alcançar resultados mais animad()fcs',
do 1111e êstc� que, .de maneira isolada, 'vii��os:'
alcançando, .

.

,
""

',.

A nosso ver, a solução ideal par� mil'
trabalho de amplitude em bencfk,o d�{itu��� .. ,

nOI'. não anenas em, FL�l'ianóllolis•. ';inâ.S:e�<, .'
I -

'c'. - \ ',. ,'t� ",. � ':' �--\
.

._).

todo, o Estado, seria .a :criação da !f.'und3çijp ��(
.

Catarinense do Bem E�tar do Mell.J�, '��i��id�fr
de OU" reuniria recursos' IlI'0Veniellt(.s') dosY"
podêrcs públicos �. da inici-ativa IHivada,>coíl;':

,

-- .' {'- 7,"igregnndo tôdas as, pessoas de boa ,vo9-�de�j
que se dispusessem � enfrentar, de m�uéit:a;.�'

,
" .'.' ' }� '.'"

frOl1taI e agr{'ssiva, a gravid�de ,dó', probLe;:l'
ml\. Para tanto, .seria necessádá a cOI,lvm;� ..

:'
,

'

"",

ção dos hómri1s pÍlblicos de Santa Caf..ii�'a; i

dos homens de 'e�nprêsa e das &Iltidadi�s:' �s>
_.

�, . I' ;' . !

sist','ndais (jue, reunidos em tô,;no ,., .ll"'.· ,mIJ,·
, ': . ,." !'� � :-

único, e elevado . ideal, 'proporci(jnas,��t,,'
.)

». ',�

"

, ,

Osvaldo M':,lo (Luiz Osvaldo Ferreira
eh l'I/I'lo), que Ilão' acr\.ditava' na mOlte,
l'frlCku :'l'(:tc: ontem à terra o seu corpo ?-as ..

to, Na idade em que os homens se COllside
rar.1 lleralmellte quites para com os moços,
Osva'do Melo ainda eilsinava aos jovens a

man·"ira de Se fa7:erem úte'is à cOll1u'lid3-
de: E 'qüa,nto o tept�10 Uie exauria aOs W''Cas
fsicas, o SC'U eS�l;rito terminava em manter

s'O n"eS'�!lte, 110 comeiltário de cada dia, a

aco-ntecimentos e coisas de Florianónolis
"que ê e am-ava, escrito com a simlJ:icid8de
dr: dUlna alma' humilde e cL:sam1ada de
.,'nanI'2S nrete'1sões. E ilas suas cro:llcas

diárias' êle enviava eS:Jecialmente aos ánli
fns a t1lenSa�elll da rsua solidariedade pa'a
('0111 os alls�i:->s comuns, SOJ11C'ltC d�ixaria
d,:; ecrever -quando os ded,)s, traindo a lu
cid�7. de (?�l[: iq, ;,ão, majs :'ueleram p're
mir o, techelo da m'íqui'la, E quando, ainda
na :l"lt"-V.ss"wia ele j'-S'é' Da "a o' Alé'm, eu

o' \.'isit,'i "O -s"u- quarto do-HOS!lital, dos Ser
vidores do Estado, O'::ele o cari'�ho de sua

inca"s'l\lel eS'lêsa lhe acon1'1a'lhava moral
me t� o sof,l'nento, êle lTle confidenci'lu,
3:11'; i"d 1: "Estou tranqiii_'o," Era, nl'evi-o,
<:O"1'!0 s'O t1.'1e quisesse cli7cr: "Mi�são cum

prid�I", E ma�'llfiqmente cumnriela.
.

Osvaldo -Melo êra uma dessas Ci'iatu-
'ras bondosissimas, qL� não se ,apercebem:

de que sabem _11erdoar aos que n,ão sa1Je,Íl:1',
respeitá-las sequer. Não era uni ,c�ll:ii,ho,

" \' .

ria acegção vu)gat dessa palavra, porqije'
dêle o �lerdão se evolava à maneira elo,. S�Çl':"_
dalo dr qUe falava Buda. e que "perft.mia' 9 '

machado que, o fere", Sua vida, nést-es ,ú}-
"

timos cinquênta anos durante, os, quá�s" ':\{:", -'

tf'st'!�l1u',hei n� íntima amizade e 1:01egüismo
Glle !lOS estreitavam, fOI üma' éónst;uüe 'pré: f';
'gação de como se constroem as certezas' da' L

imortCllidaele, na nrútiéa do dever de' ho"':'
'meIÍl. de cidadão e -de chefe de famíl ia:,," \. ';,

<::'O11l0 escritor,' d·?ixa "\"ári0S' �li\;-ros> ijéJ '

..
'

forte éOllt�xtura esniritual ista. Mas uÍl�: dê":,
les, llarece-me, na -ficç.ão duma l;ove\ã,,·l��--.'
flete a sensibilidade, do cOl:ação, que t!1!"oil�;>
trs(àvclmente soube vivê-Ia. realmel1te:,';·"O�.,
Iw!'oíSlllC) da humildade", é a história ci� al��
guém que, à proporção que ia lw;rden:do.",�(,
vis10 física do nwndo ambiente, ia.elês-per-.
tando em si e ele si exnal:dindo' ltma"cons
ciEh',cia de valor esnidtual - e l11t>rce,"diss(l, '

-

pt,clp SLl�)era'r as ,1l1-aiores dificulda'des:,�t'a ��:',
xistência.

'

, '.' ;�? ,c,

Osvaldo Melo, quando moçb�. 'jOÚJ,1I'':-::'j' �,�
, lista vigoroso, foi tentado óda l)o!'Íticá,,·_tks::;'� -':,'
.

cal;) iV,: llorém, ai;lda em-.tern.ro,'- "qÚ,é.' €f}.a':
"

não lhe (('ria corresnondjclb a vocaç<\d;:' +�;
e se v0ltou. finalme:lte, �ara os e�t,�d_6�, e��.';
-piritualistas. Em função 'dêstes, pa�Súli",el};",

�::.. '�.'
, ;'

�'... "
)

. ,.,,:' ;" .�i, ';� 1, ".:
'

nle�ps'�me,ais' ivi'gorosos destinados a minorar

b' sonijni�litc) 'e o abandono de um número

cad�
.

��i �laior de crianças desamparadas,
,

.

" ; Esta é- uma responsabilidade ,a que a
• ,

\ I

sociedade catarinense não pode se furtar ao

cUl�lpdmel'lto. Sôbre cada um de nós, 110-
nte�is' (I"e 'têm uma inissão a cumprir no

seio da! comuitidad� que nos dá trabalho,
hú�� iIOS' a�bi�I1c e que -muito espera d'� JlÓS,
reC,ai' 'i,L' d�ver' indeelinável do cumprimento
dessa. �obt(' missão, Nossa omissão, nêsse

sctQ'I.'; ,: nos poderá levar ao 'banco dos réus
'

,', '"" I

í�o, Mg;.m�nto futuro de. uma geração cria-

'da .sélll';'afeto e eutreàue '

ao abandono, pela
qu�f ,sont()s :rfsponsá;d, desde. agora.

Catarinense

pessoas
O nos-

" :,,'

�, '"�' �<'�,'
: tab, á·� nlo.bilizar o Sel,l talel1to e as ene r'lias
:;,J;':alrn'a e"éoração, Foi primoroso confc��en-
'd,hai 'ensai�b.l, "llovelista- e intelectualmente

sr, 'i!!ll'i6s" entre os de, sua geração. da qual
,'eiri�,i''gj'u' :a' /\4ademia Cata\'inense de Letras,
em gÚe ti'}ha assento, com dignidade .

,,: � O: geü, desaparecimento do mundo fí-

'si�p 'li' ,do '�ol}'vívro obi�'ti\lo dos seus ill11i!.'os
, 'd'"ixa :s,:llsÍ,vel lacU'la, .I\.Jas, assim ,como nro-.

, vinha' d� áSce-nelentes 'no�;Ívejs, sendo filho
,de,· um jnte-le�tual e artista que exerceu in

cf�uêrldà l1a, suil época -. o maestro Adolfo

:·,F�t.rbr,{t ,de Me,ló" de cuja' cl!Jtui'a existem
':\, ! f" '

� '1 '" " . �.

',eX'j'J'resshias; mostras' - Osvaldo Mdo, por
_ r,' �' ,

.

•. • •.

.

· Sl,Ia, '_yez;",tr(jPSJ111tlU esSas ll1C1Slvas marcas

. ':"de\,subjJl1�açào mental a seus filhos, homens

d�-<erudic�d!'ê de nú'lfícuas atividades cultu

ia.i�, >! \ ". "

..'

-

'.

, ,;',:! f0.�,)�licib' Me'o, 'CO\110 iá disse, cumpriu� - (\: -', ,'.' ,
.

: a·:· sua:·fl1issão.·, E ouand9, che:_!ada a velh ice,
, s�::J"�Ú�cbéu êle de que lícito lhe seria reco

"'I�le.r��e à f1lj'ie,tuele do-'lar �1ara descanso. não,
· 1I1e'f.álfoú aí a solicitude dos seus, o carinho

: 'ci:a:esp6s.á,l 'a gratidão s�ncera do�_ filhos e

· dl.lh'à�i :,que, ,lião obstante haverem constitni

!�' çlp.D �l�e�'� pl:o!'irios, n'ão permitiam a sol icl30
,;, dát',etts't\ ri)lt�'FIla, 'a')t't's nl'oniciavarn aos pais '\

;�'3J��hás 7ih{fb!i�idade
-

ciu�na descendência
:.; d(rl�':"ê 'l'l,::ü:ticularmente na garriçlice ciOs

L 11�;�;::;;'': �::,:.,
'

Gu·slavo Neves

, ':,' ..

'_Equador", e não causam espanto 'no lU_2al'e
j_á:' 'trátam:'se. a!Je'las, dos rep-resentalltes

:. tn::!is ·px,nl'p.ssivos do fenômel10 que alonga a

'vidá,dbs habitantes dessa estranha vila, cu
,

jo 'nome é a transposição de "Yale Sagra-
" ,0 jcll"l11a qwchll�l, e' de que nos dá
110tída a últinla "VEJA".

. �<lgrado ou n,ão. 0\ fato é que o clima

parece ter llluito que ver com essa incidên

.
da, dei ve'núJs imemoriais e ele cemitérios

- ;..:s'êni movinlento, Temperame'nto,
-

moela de
/' �ida, cllim'entação é qu-e não será. José ToJe

do,. :'por .exemplo) é hipocondríaco' (Chama
as:' s)uas, doenças de "br,as") e encara o tra

balhb COJU azedume e des�ôsto ]'v-riQuel C� r-

:: 'pi� �/IenQiota !1areCe ser �m dêsses sujeitos
que vive ,em fU'lCão dos sentidos: trab:ülta

, apyrÍas' para viv��' em paz, gosta de r1lUlhe
res puas; não te;11 reló?io porque a lua é de
-"m'aca e só acredita no que vê. , E ]'T"lltsli

, Cai�'j� só come milho, qúe ela n;esma-plan-
taC,

,.

.

,.

Os cardiologistas que foram a Vilca
',; b),'a\'nbp defendem esta tese, entrevendo no
;; ci'iina ';tl";tnberado e sêco e na temperatura

·t;;hea.d�çrÍJár_fnll1ente fixa em torna. de 1 R-20

,',: gi\a(i�'�':a existência de um para;so terréstre,'
, .

� 'Fra,ncamente, não sei, Qu1alldo Nepta
:' If.Cal'pio diz ·que não casou, que mora so-

, :,zi\iha Jlá cinquenta anos, e responde à per-.

Q'tmta sl'ibre o que faz eniprerrando laco'1i-
·

'��M�"t.A '(�'\Ii\lr)") 11m voc'áh,\�lo de tanIa

giatldeza, eu me pergunto: 'Valerá a pena?
Acho q uc não.

.

'P�ulo da Cosia Ramos

."

) .

.,.�

Mi�llPI Cal'llia Mf:l1diota tf'.m 121
a_'10S, E'\xpr!'!8 e.-ouve razoàveJ'llente, fuma,
b�t):o npu,s- dI) Que a�tilmmente e é com
bnrn hUn1Ol: e loquacidade que vai ncspon
dei�do às ner�untas Que lhe são frita;s:

Por que 'acha ,que viveu tanto tem-
"

roo
Açho que foi nO"Que cO'11ja l1mita

"ar':e <j'Vê�tJ'e-. Gostavi ml!ito de G�c'ar e

d -, é;:'\tner \:1e'11, an' Qveit8 r a vida, TrabaÚnr
a'��'las pa: fi Vivr-r em vaz. E nada' de t1'is
tf:'a" T�;da a 111i'1lUl viela foi' alel.u,e,

- CO" hec"u alfum politico?
- O Presidente E'oy Alfaro (1896).

O de 'a('ora, [181:',
- Ouviu faLtlr do vôo à lua?
- Ouvj si'''', mas não acredito. Quem

111': co-'tru é 111('io louco.
- C'1l1hêCe rdó"io? Já teve?
._- Conbrço, lT1as não tive. O sol é

de fI: (lea a 1'1l� unnbé'll.
- ,i\,rrcçJita em céu. naraíso?
- \]:1;'0 Ollt': 'sim: i'í i'ShlU no çéu,
- Tf'rn mêdo de 'l1,10rrer?
'- Tenho, Não sei como é.

]'vT:hllO[ -r;]"�io M�!1di()ta e viúvo, 1111S

i 'Itr, n.:'ín si:" ifi('a nue não te'lha C('lnllPck:l'J
n1I.1"�'� m"lheJ'e�, c1en(1i�, I1W' a sua, Ci"C!ll,e"l
t2 RW1� 811ks, 1l1()ITe�l. Niio tem o:lilli:'í� far
mnchr à "(,S�1Cjt() cja mini-saia, 1ll3.'lif":sta)lelo
S111 �nti":,, nJ'('fAr�,'lcia ne'a al1'�llcia d�
r'U11'quf"- I ",;j", Dns :lmi,los de infância, re

c0!-d�,�s�' dn '.T:'sé TO'l"elo�
J l�se Toledo mClra um 110UCO mais

abaixo, e tem 111 anos, Não ex!,lica. SUp
10n�evjcl8de com a simo'iddade e otimismo
d� 'Miguel Car_11io Met1eliota; até peio cOll-'
trário, _é com certa amargura que rt<spol1-
de:

.

- Por,que vivi tanto? k\cho que é'só
o lu?a�, Porque sofri muito. Desde pequeno
meus 113is me fa:>:iam trabalhar até não a

guenta�' "T1àis. Sf.'mpre cOfnia pouco ou não
êomia. Faltava tudo, só não faltava !;taba':'
lho.

� Teve doenças'?
- E boas, boas. Quase

Febres muito fortes.

I'
/'

TRIVIAL VARIADO

não' escapava.
" .

Quais são os seus plan,os, para (')

futuro?
Trabalhar na minha plantação.,

- Gost:3Xia d� s·er rico?
- Pa"a quê? Só dá dores de cabeça.
Nel't3li Cilr:'io, 110 anos, certamente

c\qria rutra 'rrsp,;s!a a esta última inda(!3-'
ção, E' o (Iue s(' i"fere do que' dii. qU'a';do'
'f's:�l:Hf'çe não ser/parente de Miguel Carpia
Mr.ndiota: I

- Não, Ê'es são ge_nte rica; eu sou'

pobre. " , ,

- N:'íà ten-' nare'ntl"s? Mora sOiinha?'
- Vivo. Plãnto milho 110 meu"quj:)--

ta!.

Dl' onde s3iu e�sa �ente? A prinltli"a
vist3, ctilftàmel1tE' das pát!inas de G�lbri(ój

. G,n:ciél Ma"(1ues: filhos- ou netos de Au"��
liano BlIendia, m')raclores eternos de

"

M·,
canelo. Na verdade" são de VilcabaJllb�\,

ABAIXO O CIGARRO!

Mareilio Medeiros, filhó,
f

Ontem torilei a heróica decisão de deixar de fumar, Se o fumo faz mal, I

pior para o fumo' e náo para mim, que alimento a pretensão de prorrogar

a minha existência nêste vale de lágrímas ao máximo possível que Deus
f

me conceder, E, justiça seja feita, bem que mereço essa concessão, pois,
meus pecadosmão são tantos nem tão graves assim que possam provocar i ,:
a negativa do Senhor ao meu pedido. Eram mais ou menos dez horas da IImanhã, encontrava-me em minha mesa de trabalho \enqUa�1�0 no cinzeiro. '

ardia o "Hilton" onde até aquêle "momento eu satisfazia meu víctd, O ,Gi- ,
:

garra queimava e sua fumaça vinha diretamente ao meu encontro, ínco- :

modando-me a vista e ,desviando-me a atcnção do labor qu�, de 3Q em 30 i
dias: chova ou fáça sol, defende o leite das crianças. "Vrcio idiota e sem

sentido", pensei. "Qu'e vantagem me traz, que bem me proporciona? Abai�
xo '0 cigarro lAbaíxo a-Souza Cruz! Abaixo o vício!"

,

Apaguei o cigarro e senti aquela satisfação que deve ser igual à

um grande herói no momento da-condecoração. Atirei o maço pela.rnetads

ianela atora, com raiva e dejermínaçào, pois de nada mais me serviria

aquêle invólucro inútil a ocupar meu bolso, C?mo tt'(nho U111 terno �10 auaia,- , I,
te. telef'cnei-Ihe ímediatamennte proibindo-o de colocar no paleto os bolsí-

r

nhos para cigarro, participando-lhe da histórica decisão�, . I
,

1\0 primeiro amigo que apareceu," cornuníquei-Ihe com altivez: "Saiba,
/,

que àêste momento em. diante deixei de fumar", Éie a principio espantou- (

se', incrédulo, mas ao sentir minha convicção não lhe resto� outra coisa I'
que n'ão dar-me os parabéns, que recebi corn çré e orgulho. A:fmal de con- '

tas"cieixar de fumair não é, para �ualq�er um ,e n�m p�ra;quem qUel;' mas I'para quem pode: E, eu, podia, aTa se nao", Jogara ate Q .maç_o for:",
..

Almocei, tomei. q cafézi'1ho e automàticainente levei ama0, ao bolso

para saborear o Cig�rro', Ora, esq�eCE'ra�me: tinha deixado d,e fumar, At: I"que um cigarrinho !iepC{is do cafe hao. I,a mal. Realm,ente, ,er�( u�n l?�aZel f _

\?'ostoso tirar .umas baforadas após s·orver uma xlcara da 1 ub,acca, ,Mas"
dedsã� é -decisão' Com minha 'força de \ vontade não iria 'deixar-me trair

,

Jílelo vício. E não fumei. I
Saí à tarde para q trabalho e espalhei a todos a TIl)t-ír,ia. Chf;;<:uel até :

a convencer dois amigos a fazerE'm o mesmo, alertando-os para -Os male

finio�' do fllI110, AJg;IJ:t;l�. Qlle ignoravam que e� acabara de"abandonar
ri'n11'l'(1 Jl.1(',-ofneciam cios 8e\18. çmn o qu'e e-u' rec\1s'lya dolicadamente, f'X

,pl1("'''d'1_'h''i'l f'1llp ni'io pril. pOl' nada. lJáo, ;""88 e11 não fumava mats, tinh�
Idecidic10 e jamais voltaria a, colocar um cigarro na boca.

, "

Para encm'tar a conversa: s,ão dez 'horas da noi..te, enauanto estou

tr"ndo esta crônica, Até aqui já filmei dais, fora OS outros cinco que ar:endi

a part'r dRS três horas, dE!. tardf' Distrald.amE'n te (não sei comd me accl1-,
teeeu) prdi 30 contínuo que me comprasse um 111áÇO de cigarros e só quan-'

dr) já estava na m�tade, do primeiro lel'nbrei-,*1e que havi� d�ixado d,e 'fu
\11::!1', V01hJ.1' atrás ,�ão dav'a. pois a prompssa ,fora q\lpb1.'8ela, En.t3::J. o iE'i

tn f('i hr:l" P"1 i'rAntp nã ()
-

>;P111 '111 t,DS tf'l pf('J-n.:H· ao alfa;" te para fazer os

bôlsos para o cigarro' em meu terno novo. Seja o que Deus quiser!

ENCONTRO CRISTAO

.imputência -que na maioria das vêzes cerca,

a solução do problema, quel: por parte .de

. afnfllados, quer pela ação 'dos poderes pú
bllcos,

Apesar do empenho com que alguns
setores minoritários lançam-se a campo pa

,

ra enírentar, em tôda a sua crueza, a gmvi-
,. ,

(hd� dó problema, a falta de maior es recur-

sos é um obstáculo quase sempre intranspo
nível. Há lima cousciência generalizada no

s=ntido de oue a urgência e a magnitude da'

q.upstão !lão podem permanecer à espera
"" ':"'\'

{lW'. d? [('p.,'nte; uma solução apal'l'ça, E'
� i. t." 'I"" ,l

t>

'lu, p"C?ClSQ, l]nt('� d" ,mais nada, a 3ção illte-,
g"mIl1 d'l CüJl11111,ídadc em tômo da C�H1SIl,

fo"" t'rl,'n(!n meios, proporcionando recursos,

[a iÇ'Jll do idéias novas e trabalhando; lla"me-

\
, ,

v� -,

';-t' �

.'

O, agravamento do problema do l1le1101' Ilida das suas possibilidades, ao ellconttQ' d�';:r,
em Florianópolis .iá vai assumindo propor'; . soluções capazes de assegurar à Íllfâllci(',:'
Ç?CS verdadeiramente alarmantes, chamando

_

de hoje a oportunidade de U111 futuro 'útil
'

pela tomada de,medidas de longo alcance à comunidade.

i Esta .haverá de ser uma das mais
i -I"brJlh'ántes já realizàdas pO,r �quC?

... "�I I la côrte, tendo-se em vista o COll-

I fronto de dois gr,andes 'talentos' fi
d'e duas reconhecidas inteligéncias

i como os têm o Sr, João Batista

II', Bonassis e o Sr. Voleni Collaço de

Olivein. E, para completar o qua-,'
;�i dro, o Relator sorteado foi o pro-

l fesstor pau!t·ot H:nriqlUet BIasi, enb_li,ne" ,e con8 ,) 'uclona JS a cUJo sa er

jurídico enaltece a classe dos ad

vGga(.�os que êle rppl'esenta como

Juiz elo nosso ;rRE.
'\ I

.

I
"

I,
"

,

I
'I 1

, I
I j' Continua absorvendo as Pl'€OCU

\'1
p'1ções do J11!)jo �JolítjcO do Estado

: i. a ql.leEtão da impugnaç'ão da cal1-

:,. didatl,ra do Sr, Caí'los Cid Ren2.PX
: i à Vi�e-G(1vernança, N�o poderià

,

>;6)1' de optra 'maneira, tantas são
as implicações que o fato encerra

e 'tal 'o'il11pacto que o mesmo cau

sou na opinião pública.
,

Não resta dúvida de que até o

dia do julgamenw 'da impugIlaçáo
pelo TRE e, cert1J.l1)ente, DOs, cl'iás

que se seR'uil'ao éOl11 a intel'posi
qão do r�curso' (país a questão
haverá de ser decidida em últitn�
instânci'a pelo Tribunal Superior
Eleitoral)

,

o acontecimento não

sairá de �Jauta.

Para defender a te�e da, elf'gibi
Jidadl2 do Sr, Carlos Cid Renal1x

a Arena 'está pensando em contra

tar o advogaçlo João Baptista Bo

nassis, No julgamento haverá, evi

'�entemente, a sustentaçãO ,oral
f i das teses pelo advogado e pejo

Pl'oc.\\J'adol' Regional Eleitoral,
,

, I. 81'. Volnei Collaço de OliVeira. Pe

I I na é que o' nosso TRE' ,esteja táo

mal instalado e 'não haja espaço
suficiente para abrigar todos os

que d,esejarem assistir a sessão,

NA ORDEM DO DIA

O' CtJ:.I:a da Catédral Metropoli
tana padre Francis20 de Salles

Biafi'rhiÍ1i, está org;anizando a rea�
lizaçào de um "COncilio de Cl'is-,

tundade" que terá início na taJi.t.l�
de' de ;niinta-feira e se encerrará

,no domingo, no retiro do Morro

cas PEdras .

O encontro contará com pu.les
tras Profe'ridas por conhecidos

mest:çes c8,tólicos de, São Paulo e

do Piíraná e nada tel).1 a ver COll1

os retiros espirituais. Será um

conclave para poucos participan-'
trs, .descontraído e aberto,' cujo
objetivo é estimular as

cristãs.

PHESTÍGIO

• i

* * *

Ainda g6bre o sr. Voll1ei C'J1-

laç� df' Dliveira, esta coruna foi

informada de ql:,e êle teve seu no

me recomendado nUma lista de

Procura,dores, dentre os quais um

será promovido para o Rio de ,Ja

l1eiro, A lista foi el,abo_r3da pela
Comis.�ão de Promoçoes do Minis

tério Público Federal
I

I
I

I

R81110S,
'"

Os' méçlicos já o liberaram pa-

r, ria ,eceber visitas e a primeira de
las foi a C.., Governador Ivo Sil

I veira, que lá esteve na manhã de

domingo.

DOMU.fGOS F. DE AQUINO

Não é 110uca coisa o prestigio
que o reitor Ferreira Lima desfru

ta jUnto aO,Ministro da Educação,
Como prova disso, 1eia-se o que á

seu ,respeito disse o Sr. Jarbas
\

-

Passarinho, em declaraçoes
estão' públicadas na ediçáo de

je déste fbrna!.
.

. E, 'como se lião bastasse; co-

ment.a-se no Rio que o professaI'
Ferrefra Li!_11a será seguramente
nomeado para uma das três

gas que estão abertas no Conselho
Federal' de Éducação.

MOVIMENTO

A noité floriarfópolitana
a pouco começf!, a' ser movh)1enta
da, com muita gente descobrindo,
qJe não foi feita apenas para .dor- I

mir.'
, ,

Sexta-feira, sábado e domingo,
as duas principa.is casa.s' noturnas
da 'C;r�1de, "Scorpios" e o bar do I
':Oscar", tiveram um faturamen- i'
to fora do comum, com lotaçãO
pràtlcamente esgotada, E' claro

que ITão' estive nestes três eliaS

fazendo a ronda, mas afinal de

Icontas em socieda�e tudo se sa

be" ,

CqNSTRUÇÕES

,

O ex-Gerente de O ESTADO,

7
'

E' meciso haver mais cuidada
com ; séguranca dos edifícios Gl11
construção na Cidace'. Out-ro dia,
caiu de cinia de uma obra uma

tábua de nladeil'a sobre o capo de

) Um Aero-Willys, causando danoS
razoáveis, A qualqUer hora, cael11

l'�spjl1gos 'de cimente, .em cima:
dos automóveis �stacionados, O

cimento seca e depois, para reti-'
I

rá -lo, não se pode evitar de -ar-'

ranhilr a pintura 'dos carros, 011- i
fero,' um ch:;:1.dão ia passando na

, calçada, deIro;nte a Uma obra,

quando caiu "lhe na cabeça uma
I

pequena pedra: ferindo-o leve- \

mente ainda bem. serão, OS Ol1�
do progresso?

MiM

Domingos Fernandes, de Aquino,
recupera-se ràpidamente da enfer
midade que o aco'11':,teu, no apar
mento n�o 306 do Hospttal Celso

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Os fazedores de balaios
-

I' '", �.
,

Á. SEIXA,S NETT9

" ".

\ I
'

_ e - tanto' se' lhe dá. . . Ê feliz por�
que sua vida é uma eterna maqui
'na ,�ie viajar

-

no tempo: Nasceu DO

século vinte para Volver quatro sé

CULOS 110 passado:
'

,- x X X
i

'\. Apreciei também fazer estei

ras, de matenais chamados pio .e

tabôa. São pl'antas iO:1��, colhi

das; com 0, mesmo fl�ua� lunar,
postas a seca, depois cortadas no I,

tamanho' certo, e entretecidas com

,

r

cipó fininho; carinhosamente, cui

dadosamente. Há esteiras de ta

bôa mais macias que colchão ,
de

espuma A esteira de pirí é .aquela
que os componentes são C0l110 va

riuhas, esses esteiras .que se ven

dem em rêlo: as estrilas' de tabôa
são aquelas 'de' f:OmpoLl"'Lltes lar-,
'gos r -chatos, macios, aveludado
que de tamanho' grande sí:fvem de

cama, colchão. _ Aliás, nes�a tard\-l,
'depois qe ver fabt'icár b�lÍaio, con
versar, comer -unl' pir�LO de jacul;_a
e caxrÍe de _501', COJ1l- dll1inha feita
no en'�enho" tirei um sono em uma

esteir� de taboa, noviúhá ;en1 fo-
"

lha, posta peio aiU1go, ilheu; de

pois, na saidq_ ele me 'deu a- dita

cuja e_xplicando que esteira que - a

gente dormiu a fIente leva' senão

podem fazer' feitiço eom' � c_)leiro
do corno da Dessõa., E por faia:'
em feitiço, pc'guei a esteira e: me

ITlUlldei.... ,E expli'co: é que te
nho visto cousas.'-. que não Isão

só folclore.
'

...... Uitarinense brilba 'em concurso em TeresóPolisJ'� r, ",' "
r ,i \ ( � ,).

,

0SMAR 'SIlo-VA
'

J'0sé Nunes" escritor e poeta ca

tarinense, natural de Uriibicí, é

funcionário da Ç:aixa Econômica
Fedetal de S-ànta Catarina,' à ,dis

posição, iro 'Sei'viço 'de Seg1+ros "é
Assistêneia SocüiL dos' Economiá
rios, ql'l.de, na DR, llesta capital,
exerce; COrl;k bí'ilho e deSc0rtínio, a

função d,e assessor.
,

'

"

;';11 ' • ..,

�

, E'; támbém" Profess..Qr Assisten
ie' de' 'Psicologia;" na Fac'uldade' Es

I tàd,a1 cYe Edücacão. Publicou três
;':li�rfu!; 'de 'versos: "Acorrentando
,

Rosa�l � '>�Mi-r-eéiafia-: di',frn'a"':;� éôi
tadbs' -em Florianópo,lis 'e , "Mãe,
C6rilO' Ês Bela", e-m ,'Sãó, P-aulq.
EpJI 1969 p,articipou- do concurso

f
'

5 o' Festival Brasileiro de Literatu
ra," ;prom.o�,jdo ,pela Academia Te

,resepdlitana- de Letras, "d'a cidade

çie Teres6polis; Estadp do Rio de

ianeh'o, sÔQre.a- 'v,ida e obras do

extraordjn�i-io 'poeta lJrásileiro,
Cast-i'Q: Alvês'. \ José N unes�,'; CO�l
poePas, naeionais e estrangejros,t� " ""." \A

, ,concorreu ao tenla -

poesIa , ge-
"

nero' Hvre, enc3'T;llinhando poemas
sôbre

.

Castro "Alv'es. E em fihS' 'de
,

'junlio do' corretÚe aLlO, recebeu, a f.

gmtá notícia; o" se"u trabalh9, çlen-
1'!-'e 220 candidatos, fôra dassifica�
do, no -gênero ::'lJoesia", ém 20
lugar! E -nos ',dias- 3 i 6 do ,cor-

,� re;te mês, JQsé Nunes,' honrando
I ,J •

_ as ,let�as catarillenses, gozou - das
deIldas 'da cidade de Teresópolis,
em" amplo festejo, pois' também
,se totÍlemoraya 'o 'i9° aniversário'

,da cidade, Presenles escÍ'itores' e

poétas' de fodo Oi Brasil, Governa
dór do Estado do Río" Dr. Gere
mias "de Matos Fontes, Pl'efeito
de Teresópolis, Sr. WalÇlir Barbosa
Moreira e represelJ-tantes de Por

tm:al, eóino as renomBdas pàetisas
M'ãria Helena e Maria Alexandri
na exclui-rído-se noetas e trovado- ','

re� dos h1élisrr�s-taeados, do RIO'
I

e Sã� Paulo.'A classificação geral
, ,�o :concurso" foi a seguinte:

POESIA

1 q, - ,J;:Iilário ,Azeve�o _:_-,nil
tUral' da: Bahia l_ Preíil'ío: cí_'$.':� '.

',l.O()O,OO. -

v f '

'

20._ José Nunes ,- natural de
Sta.' Catarina - Prêmio: Jrtedal'�a
de ouro.

, '3 ° Alfredo NOlIueira J Ferrer;'a
L R. G. do Sul-Prêmio: medalha
de prata., o ,

BIBLIOGRAFIA IDE
CASTRO ALVES'

1 ° - L�ila' Micoolis �
- natu

.

ral da G_uallabar�:---;:- Prêmio: Cr$
'1.000,00 ':, ,,: -, 1," "

_

2°\ -"Mar'ia AlexandriJla
n'atmal de_ PortLÍga-l - Prêmio:
rt!eçlalha de 'ouro.'

�

,\

3 ° SebJasti�o Celso Borges ,�'
Espírito Santo-Pl�êmio: medalha'
Honra ao Mérito.

DGS 220 eoneórre,rites, 38 fe-"

,ceberal títulos de menções ho�rQ- -

sas'�.
No

...
dia· 6 de julho; como fillal�

, )

, "

Ir'ibunal de ,Justiça
; - Ai' Egté�ia Câmará Criminal do

Tribunal de' .Justiça ',do' Estacló
jUlgôú, na sessã� de 21 de julho cl-J

corrente os seg,uintes 'processos: '

'"
1) A;,1Jelac;il"o criminal n, 1 í_ (, '33

de São" Fránciscll 'do S_ul,' apelnpL� :
Edwaldo Fernande� 'Santiago ':)

apg'lada a Justiça, por seu, PromJ_):
��,

. �

ReÍat'or: Des MAl' FILHO_
Decisão: à unammiduç\8 e

.
acôrdo çom o parec�r. da proéuca
dGJi.ia Geral do Estado, cónhece�'
da apelação e negar,lhe -províme,n�o.
Custas

J na f.orma da lei.
.

Ae6rdão assinado, na �sessão
2) Reeurso criminal n 6 3:27 d'"
i' f

Chaplseó, reeorrente ,João Izair

,B(3hto e 'recorrido. o, dr. J1.�iz d�
Dir�to,

"

, _R,,eiator: Des, RUBEM COSTA

QEleisão: à, unanimidade e ti"

ac6r;do com o' parecer da PrOC\L"�:
d(?-:r;ia Geral do Estado, 'conhe�t'"

,

do; reClll'So ,e negar·lhe jirovímento
CUl't_as na

\
forma dã lei. '

"

, J

Acórdão' assinado, na t sessão,
3)

.

Apelação eriminàl n" 11, 0!l2
de Moqdai, apelante Craudino 'I{eríl1
Il . apela-dos' Wilibaldo Sepn !'l
bonato 8ehn.
Relator:, Des MIRANDA RAMOR,

',;' D.�dsão: à
-

unanimidade> e' J:e
, a9ólldO éorh o pa�ecer' da 'p�ocur,!- '

daria Geral' do ; Estado,
M conqeoc·r

J "

do recurso e negar-lhe provir�ento.
"Cust'as na f,or�a da,' lei.

.

,

, i

4>" A:pelàçaà criminal n, 11. CO.!
de Chtl:pecó, apelante Luiz 'Sehnel-

,
'I

. 1. '

1

der e apelada � _
Ju,�tI\fa, por seI!

,
ProÍl1otor,

_ --,-,�

, EelaLor: D2S _ MAY FILHO,
-

Decisão: à unanimida-de e, c!>J
\ -

'

-aeôldo eom o parecer da Procu.;a··
"

daria Geral
<

do Ji:stado, e01111('.c81'
da apelação e negar-Ihê Pl'ovirn,entu

,

Custas' na forma da lei,

Aeórdão assinado na sessão,
5) Apelação cJ-irnínal 11 11. QM'

de,-Blmnen��, ,apelante o Assistsrüe

do MinistérIO - Pt:blieo 'e apelacio
,- ,AlicIar Zwick\)1',

Relator: Des RUBEM CQSTA, ,

Decisão: " à, unanimidade e· de

acôrdo- c'Óm o 'párecer Çl� p"rocura
daria Geral ,do Estado, conhecer

da apelação e ,negar-lhe provimen'o. '

8ustas" na forma êia' lei. ,

',,-

,'Acórdão assinado' na sessã,o_

6) Apelação cri�1inal, 11, I L00'5 ,

, de' São Bento _,do Sul, apelante !1

,Justiça, por seu Promotor e

apelado João Coelho-- Paulino 'OiU

João paulino Coelhai.
. Relator: Des', -MAY' FILHO,
Decisão:

,
à unanimidade e ,de

aéç,rdo eom o parecer da Prúcurc,·
doria Geral do E;:stado, conhec,er

, :' da ,a;pelação e d'ar·lhe provimento
para condenar o réu a pena de 1
ano de detenção é multa de ... ,

,

i

,Cr$ 5,00' - pelo delito do art. l31
�

_ inCisos' II e IV do Código Pena� e
-, I

redusão de 2 anos e oi1,o ItJes�3 c

multa de ér$ 5,00 pelo c1elito d.)
- \,

-' art 155. § � o do CÓdIgO Pem,,',
,

' '- \_'
lé'l1çando'se o nome 'do apenado rIO

._

"roi ,00,'1. cUlpad?sl,,; , expedindo,s'3
'

contl'a _êle m,andado de' prisflo'.
Cusfas pelá apelado,

-. � ,

��r;j!'clã6 as�ir{ado na sessão,

'7) Ap�lação criminal n _ 11, O�)9
�<

"" de Palmitos, apelante Antônio
Gatto é apelada á ,Justiça, pot :"cu

promo1tor i

'

Relat9r: Des, RUBEM COSTA
Decisão: à unanimidade -8, \

c1é
aeôrclo com o ,parecer, da Proc:_.i'a-

) doria Geral do' Estado, eonhp,�p'!"
da ,apeíação e _,dar·lhe �em pal. te

provimento, para tão sàmeni e

suspender eondieionalmente a pene!,
mantida s.s _'demai� da sentenç'l.,

�
,

Qustas na, form� da lei.
I

Acórdão assnrado na sessão -

,8) Apelar;ão crÍl;ninal 'n, 11 ";'('i

de Anitá Gahbaldi, apelante Ca:1t,'

'lido Cer�gatti 'de Godoy '(2 ãpel:;d.1
a .Justiça, por seu Promoto:r:,
:áela,tor: Des.' �IIAY FILHO

De;ci'são: à unanimIdade e cis

acôrdo com o pareeer da Propurr-',
daria, Geral �dci Estádo,_ e0l1heC81'
da apelàção e nega'r-Ihe nrov--imento. /

, r
Custas na forma da le\l. .'

Acórdão asslf!ado, 1'1,a) sessâ�,'
):,

-

\
r
"I

'

-,
J (. ,

ribun:al' de
,

Em Sessão realizada a 23 de' ju-
--, I
lho!' o Tribunal de Contas do, Es-
tado, .sob, a Presidência do .Conse
lheiro Nilron José Cherem, exami-

-- Il_OU :;;'04 processos. Estiveram pre-
, sente ã sessão os Conselheiros Leo

poldo : OIa\�9 E'rig,· Lecian Slovins
ki e "os Auditores, Convocados,
.Raul. Schaeíer e Carlos Bastos Go-'
mes, Presente, também, 0,ProCl!lra
dor Geral" da 'Fazenda, Wilson
Abraham.

,

'Os 'exoédientes examinados fo,,:
ram os s'eguintes: I

'EMPENHOS SIMPloES
1-
/

'da a 0111<)", sem! metros, sem re-'",
guas.: sem aparelhos,

\
x x' x '

Pouca gen�e, mesmo
" aque- O balaio é feito de cinó e ti-

les 'que se, dedieam '-ab floclore; ras finas de bambú. A111b�s, cipó
buseãnclo elementos e figurões, es- e bambú, são colhidos em mo-

. túdaram córn propriedade o fol- mentes propicies da Lua, para não
"dote dos fazedor�s . 'dê b�laios. "bichar" o bambu ç' não "lascar"
Eu, ' em .minhas andanças meteo- o cipó. Co�l}en:t-l'los,) portanto, urna

rológicas, es�udanQo e medindo o vez por mês e -110 enchente da, Lua
tempo aqui e .ali. tenho contacto ou 110 olenilunio'." E há uma reza

.

f 1 ;j' .-. '. ou invocacão nara- tántó.. Os ci-
,e ,c�versa com gente que vive lh-, ( , 0_

,clo'ricamente no '-tempo e n9 eSRa- pós são tratados 'com .mais outros.

ço;
. quer, dizer, seu modo de vida ritos,' cuidadosamente, .para ev-itru.'

e seus dias são, aqueles mesmos de,
J confundi-los com cobras. Depois,

centenas' de anos passados: Há o cinó é trazido, torcido' verde, e

dias fui fazer medidas térmicas cm posto a secar: o' bámb,ú ,6 lascado.

_
certos lugares do interior ilhéu, e atinado,' e posto, a amadurecer mais

lá numa dessas gostosas póvoas para que ,})ossa arcar "uniíorme-
\d� interior ou do sitio, com uma mente. ,', Em 'dias certos, começam

ven�nha ôlld� se vende cachaça�
..

o trabalho de tecer o balaio, Ullla
.

escuta-:se radio, nos programas' -espiral' logaritmica de cipo 'eFltre-,
-

cai'püas, faz comércio� e planos de 'cruz�ndo os bamb'us, que depojs
ganhar al,gum dinh"eirinho para o fonnar.ão os lados; e eles nâo sà-

dia de' amanhã, isto é o clja seguh� bem o Ique é ·lo:_!.arítmo, mas é só

te, ,entrei e-1}1 c'otlvers,a com pes- medir vara ver. Depois as varetas

�oas que de' ger�<;ões já vin�am te� são ergl'lidas e é 1ecidos d� taqua-
�eridú balaios,>' cestas, eLlgr'ld,ados, ra e ,bojo do bal�io, que fic� ;:se-
dede"'-todos os tiDOS,' feitios e ta- ' As éestas sao de lJalha t\ancada.
m�l1hos. E visite(-a casa dum ba- dondinho Iqu'e qesafiaria,/. Óloto.
'\aiefl:O" hunúlde, mas

, limpinha, Seguem o mesmo roteiro. O mes-

cujdada, àlegre. CÍ'pós e' lascas de mo calendário lunar-do tempo �ios
bambús a um canto, pedra de afiar egipcios; ,delJois dos lusos.

I :del_Jois
ã 1 faqüinha' do, -"taquaracior". Ad- dos acoritas. O" fabdc:a'nte de ba-

mi-rd tu,do ,e contaram-me, ensina- laiO: vIve no' sécu.lo XVI, t�an?glli-
ram;-se, a arte', do, balaio. E que lo, e recebe com riso de mofa o

,

art'e, "precisa, yxat�, e o' mais im- sécul'o vinte e, siJas cpnquistas) não

portà�te,' todei a simet�'ia é "tira- acredita que, o homem foi a Lua
l'

,ela programação dl�s Ee.stcjos em

comemomcão ao .790 _élIllversano

da 'Cidade,> José Nunes leceQ�u a

sua medalha de ouro, tendo, an

tes, feito' cOJ)ferência sôbre 'Cas

,tro Alves, ÇOITl brilho iI�vl,ügar,
o abalisado critico bras�i:eiro, Agri
pino 'Crieco. O PGelna de José
Nunes, foi declaIiIado pela not�-
ver Manita, declamadora ,do tea- ,:E;MPENHOS PÓR
tro MunicipaL, do Rio de' Ja:neir.o,

" ADIANTAMENl'O "

)-,

.0 a�çànçad� êxito.s, absoluto, Além,,,,- ,',)

I,;teressa'dos: SecFctári-o da $9Ú-de' coÍ1hecer a. bela cidade de r�e_' 'Interessádos: Vitório, Zallatta: de e Assistêileia Social: Resnn'1di-
resóp'Olis' seu '_povo e sua,s,'- -atr,',aç(i\es , D'J' A' L d D1'1 k

' ,
• - IlgencJa. - eopo' I aULuç ,( _ da 11QS t§-rmos do, Dai ecer' da DFF.,tuÍísticas onde o turismo é feito r

.• , , ,- (2) Jo,e1 ç!a C�sta Pêreir.a" (3), Pau_' -_ T.ri,bUlíal R,ef',Íonal Eleitoral:
e cãuduzido com 0- obietivo de

.

1
-

\

toi'li-af Tel'i;sõP""()Jís-�téà-ll,�jelitit ""éo��''''''' _, "o" l}. ,i�{.�;_c_s da Cpsta. José .#:,:l,Len- � ,'\ ' R�5'PQIi),�e-l1 Jlti�-.míilti\i;�!111el1tt;>,,, Y ,-'�
?Çandre ,de SOllfa, R(�ld;'l-G d_e Cas- ,

'

',,,,, )

nhecida; José Nunes, üüciou ami-' tro Câ'mara: : ENCAMINHABOSI zades nas 'letras eoiu Doetas e tro- AO CORPO ESPECIAL.
, vadores do Brasil e-de Poàugal, ../

.; "'- t
,

assegu,rando o seu q::al futuro Dl}' VERB�S AUTOMATICAS
'r-ifl(ratuLa, 'e projetou o Estado, de '

Saüta- Catari�i'a, como seu
, [e,p1'(;- '" '

sellrante, dividindo os louros eoó
quistatbs 'com expoentes ela Bahia',
Rio Gl'a:lde do Sul, 'Gual1aGa�-a,
Espírito -Sántc, e ele' Partu gal'. T1a
vou�onhecimellto com Lcila Mic,':
I'

1.
d' Ico IS, poetisa e IIlVU gar personá'"

lidade e perfei,ção na riraa,. 'Maria ,

Alexatidriua, exoréssão lJoética da '

terra do fa&J -<:' a pers--;'J,u}-ssiíila'"
Malia Helena, sonho' ele graça e

falltasia a lira cmitallte di' POltU�
'. gal que J, G. de Aralljo ,d:�s::;DbiÍu

e anresentou'aos bl asíleirc5s (�m

tl�ís-f livros de ternura e el1Cai!t�L-'
m�l1<to. Ao José NU[leS, o' meu

abraço de' eatafinel1se e amigo, e'
I, "

)'·0 rl,1alOr sucesso em sua carreln1 1-
,

terária. '",
,-

'

,,-

\ \ �,"

'Interessados: Dronria e Farmá
'cia Càtari'l�ense SIÁ'; Jos� DdonÍsio

t

'Msltins, Restaurante Rosa, Tito_.
1(-(�t7('J' Cdr'lercial MulI�r Jie Koe-'
,I>ich Ltda., Mário Moraes, Sérvicos
Aél-eíJs OI uzeiro do' Sul SIA, O�ni
Adolfo Vieira, Arlindo Felix dos,
Santos; Livr_aria e PapelarÍa Mo
dêlo Ltda., ,Casa Oric:JtaL, Rádio
26' de Abril, ElsoQ J. Rios Ltdà.�
,Eugênià Rau,lino - 'Koerich e Cia.
,Ltda., Elson L Rios; Centro So
cial Comnnitário do Si'ld'ic-ato d-(.s
Ti'aba!haclores 'Rurais 'de Xan�áê,
Hospitçd e Maternidade N, S. do

Perp'�tuo S('C()ITO, D��spesa Orça
mentária, Kilia'11Cjl Franciseo -Kret-,
zel" Mueller ,e ,Fi'h0 �IA, Expres
so Florianópolis - Ltda., Antônio ','

Moniz de.ÂI:agã'o. Oldemar Carva
l,ho" Comercial M uellel: e Koerich

',Ltd�" Itjl,iano F� Kretzer, EGgên.to ,

R, Kberich e' Cia', Etda., Qunê'1elaI "
'

'" 'lo-', -'I

'Palaee Hotel, Reúre-sentacões Cas-
tro- Ltc1a., 'DeodoJ�o Lope� /\lieir-a,
,Roseli Miranda Vieira, Joàquim
Carneiro Pil1?o, '(�) ..

'

JULG'ADOS
�!-

LEGAIS. -;- ROIS Nas:: SEC:
3d, 315·,316, SVOp':, ROL. 113.
- JULG�Í)OS LEGA [S. - Jo-
sé Agostinho de Souza. M<1ram"
,baia Eotel; SOBRESTADOS.

J
r

�

'IJitel:essado,s: Zeleita Chamone
d'a Costa e' Olltl:ÓS. Diretol,'Ía da

Dr;;spesa (7), 'Olinct1'1a da' S. Fara- N

cq, Francisco ,e. Cprrê,a e'outros,"
"

� Apóstolo K. Comminos e o'utros
"

(2'),\ Marja, cl'e L. Rosa e, outros }o�.
sé Antônio, Ela Silv..a e 6�tros,,,,,SA-

,,' Folha' de Pagal)1ento- n; 1, Arno'
Beeke e outros. DOP _:-_ Folha de
'p<lgan;enro n. L lac)' (Dausset; e

outros, Ad'a 'Maria V. B'ot!!es e óu

tros, Osni 'A-dolfo Vieira ,e outros,
lvete' M.' Bayestorf e outros. (2),
L(�na de Jesus Ribeiro e outro�
Fra�cis�o Antôl�io_ d'a Silva e nu- \:
'tms. Lênio Maehad0 e outros Jõ
s� Costa e ;üutros, Adilson Ros8_
lia da Silvá e 0utros� Heie'1ita da

-

Silva e outros, Joh::e José Salum
1·-- \ - -

e '-)tl1 ros. Inaldo N. JAlbl1�luerque. e:
outios,- Felil1to� W: Schuller e ou

'tws, Lena de Jesus Ribeir'o e ou

tros, Lênio
__
Maehado e out"1)5,

)

Waldir Margarida e outros Ad'i�son
R. ,da Silva e outros, Arm-alldo'
'Kali! Bulos, e outros". LiIÍdi"a \da'
Si;va Fnraco' ca outros, .

TODOS_
JULGADOS LEGAIS.

'

PRESTACOES DE CONTAS
'Respon�ávcis: .Wanclick T. ela

v

Silva, Wilsbí1 Luz, Benedita da

, I

Silva, Paul Halterrnarin, Pedro f..
'

Hinkelmann (4;,' Zaicl'e Debortoli,
DOI'aci -Delcenter, Sidhei Mário,
.da Silva, Osni IA. Vieira, Fide li .

Lovatel, Zenaide Strac!iotto, Pé! i
eles de Faria, Haroldo P. Pcder-.

neiras, Acioli 'D. Martins, .Lour
dcs .Phuel, Maria Teixeira (Irmã),
Jarém iMedeirós de Arauio, Mar-
Iene' Seifert, Sérgio U. ,�e�l1de,' "

Zelândia Castelazzo, Ruth Agos-
tinho, Paulo 'Cidade, Francisco 'A.
da Silva. Alice Silva Wiakl'eL Lo-

. lj1 Kobarg Cereal, Luiz Rel;1a'd.o
�" de. Carvalho, Irmã Hercília, Orie

ta M. Mata, Luca Rohlins, Ana
Mondini, Rôrnualo Malaquias da
Silva,. Amaury J. Cudert. .Avrton

Cidade, Sidlley Mário da Silva,
Marlih de Souza, Vecekietti, JT.!L
GADOS�I:,EGAIS. - Walter Ja-

. co'b Albe's e NiÍto.n Manoel de Sou
za: ,DILIGENCIA.

DIVIDAS 9E EXERCíCIOS
FINDOS

I

\ , '

rl:lteress�d()s: 'Estil Móveis e De-
_ e(lUJcões S_A .. Ademar G0I11t's_ Ai
'do I�,'o Stul1lDf e outros,. Ai'isticles

cI,i? Quadrcls Bueno e outros" JUL-

,
GADOS LEGAIS,,_ Gise'da Sa\lta
Fer'-eira, Alzil'O Melo de Oliveira:
SOBRESTADOS - IThiago�- Ma-
noeL de Sij)l1za; DILIGÊNCIA.

'

Q'UlNQ'UENIOS

l11ten'ss�ldos: Alcl.no Machado e,
outros: JU.LGAl)O LEGAL.

PHORROGI\.CAO D.E P,RAIZO
PARA PRESTACAO ·DE CON-

,
.;>

\'
(

TAS
, <

I,

,ll1tcl'('ssado: SOIOIl
e Ãloizio, L da Sjiva:

,tPJDA; -

M;;l7:zaTat�j.s
IJ:>lDEFE=

'untas
( ,

"

PIUGENCIA À OUIGEM
UCITACOES

- "

Interessados: Convite: 346'::70,
DOe, c.s 987.(10. adjudicaririo:
Formol. S.A, 63-70, SNO, Cr$ ...

6476,64, adjudicatário: Grande e

Baldicera, 639. DC:C,) Crj .........

3.411.80. adjudicatário: Móveis
Cimo' S .. t\., Wi-7Q. PM, (:r$: ; ... - __

90,8,QO, adjudicatáno: Sul Peças
Ltdá e, Auto América Ltda., 83-70,
PM_ C;-$ 54ó.OO, adjudicat.iriot-
Su i Pecas, LI (1:1_. R I -70, 1'�1" Cr� .

I 4.4)0'_00, adju.dic�t:í rio: Cerâmica
São' J orze- 586-70. DCC. Cr$ .....

,4,563,2Ô. 'aj\ldic;t'írio':' Savirto :

Silva, '.'\5·70. SNO - Cr$ 815.40,
:'diucl.i--'lt:Í"Íh: Ektro Cdlistrnc0Ps
S.A. 244-70, DCC, Cr$ 876,'46
adjudicatário: R io Medito Hos-
pi,I-:-í1ar, ' Machado 'e Cia__ Fci"a,
Ci ;-c T�Jevis�o 8-70. PCJL. Cr$ ..

-1_1:{O no_ adiuclicat:írio: Pe[mia
S.A .. , 75-70."· SNO (]!-$ 6,80'8,49.,

,

éicljudicatáriq: Norl:oerto Lara e h-
"V ' '

, ,
�

Ih(;_) Ltela., 70-70 SNO. Cr$ _ ....

,,' 20790_ " ad j'ldícãt�"i�:, El<'tro·
, , .

Construções S.A., 85-70, '�M.,
(-:-)1; fi 300.00 adiudicatário: ... ,C,i
l11'�n Bloeo., Eníal>i'll. :SS-70 PM"

Cr$.lSS.OO, 'ad_iudicaifJri,): S�d Pe
Ç3S LIda" -Auto Ai11é'i<::a Uda.,
1-70,F'M" Cr$ 1.736.00, Cr$
adjudieatá rio: Concato S,A., . _ ..

4'6'1-70, DCC. Cr$, 3'.26R.OO, aóiu
,cli?'atal'io: Philinni' e Cia_. 90-70,
PM .. Cr$ 1 04000. ac1jud,ic'ad;-io:
J,1ÍF ,b�o LnhJ1_ RO--70. PM .. Cr$

1 � l,"Ol,RÇl_ adilldica'\'Írin:', 'J--k!'il�.'s
- II I .

]\ff"lf'edn S,/\_, f' Sul PE'cns Ltch.,
,91-70 'PM. Cr� n5 00: acljildÍl'a
t;�,-i(): Sul,Pecas Úc1Q _ 1?,,�7() P[\,'f,
(':,� 1 (-)q'i 70\ �ic1iudicaJário" Pira
li i 'pnC"l� Ltcla:.;;Allto América
Ucl1 __ Su� P"cas Uóa .. R3-70, PM.
r,� 1.1�qOO: adiudic8tário: Sul
't>"c'ts Ltd0�" (,7770 PM. Cr�r' ...
57f1- DO_ ;;\(l�udÍC'atrí,;io' Sul Peças
·Ltr!:'.·__ "0'1-70 nrr ,(",4; g:nr'l)
(lr!illd iCqt;írin: Móveis Cimo, 84-70
P� .• Cr$ '129\.00_ - adil!di(,l1(�"if):
Rmch e 'Cia, Ltda., e Cia. Ltdá.,
·50-70. S1\[O ad illdicatá rio: Veícu
!n� Grw;,nntn Ltda, 5'43-70" DCC,
Cr$ , 2 9'i3 741 1Ilil1di"'1't1"in: Ro
d0lfo Ce_rny, 4�J.-70" PM., Cr$ Co.

1 ,590,00, a·djl!dicat�ri.o:., Hrdgnolli
r" E'iac. ' .Wnl'te'{ -S0h'l1idt ·'S.A,,'
61,-70. SNO. Cr$ 5,R32 Op.' adiudi
('�tari{): Cerrâmica: Camn.os Ltda.,
374-70. D('C.' Gr$ 2_543_00, adiu
dic�tárid: n-,:ognoli e Cia .• Reore-
s� -f:1c;')es Cast-rb. G"i'-:'j SoA e Li-

�,'v'�rii e Pà�1elaria Mod�'o. 54-70.
SNO, 'Cr$ 4'400,00, adjtldi'cat;í.rin:
F r'1l'-Ê'sa Gc�io S, A .� 1-70, S1\íO,
Cr$ 1,3F8,RO; adjudicatúrios: Car-'
1'O,,("-i'IS Nn\'f'h(�l_a Ltd:1, 4ÇI_SO,
SNO. Cr$, 2,R91 10, acliUclica(:1rio:
--, ) -

'
,

(':-"'S'--l'f---.--", A S_/\.. ."2-70. S'\fO,
Cr$ 5.9,00,00, adjudicatário:- ala
i ia dn $ul Ltda .. 497-70. DCC,
1'1diúdi,al)rio: ·Germano Sti'inll SoA,
57-70. SNO C:-S' 1,894,75: adjq-

, di::<1t�!if); 'géÚild 'Ltd:\' 357-70,
DCC; Ç_r$ 1.3\)6.36, adjudicatário:
Rrognolli e Cia .. ,Elson J. Bos
S A�, A rqa,Ic10 Lu�, 544�70. DCC,
e,s '2.500.00: adiLltl_icatá\i9: p'e')
t:l' S'l1�l'1 ,-\�nl:""'in' "'\:=\-7Ó ,,fW:-.
CI $ 306,00 ,ad indicatório: ]\1i
chpl D::n/la. 5 ,I �-7(1 bCC·'('r� _"

164R_80. adiudicatário: Nilo Ma
Cbéldo S-A- -5 t 9;-70. S5n DCC,
C'-$) 1 ,2()O,OO, adilJ(f;(.�;l:\' in: (''11'-,
lr.s' HOé"DCk S.A.:' 5'74-70. DCÇ,
,c:--ii; 962 no ,::lrlil1c1i",l('í,-in: Ff,�l'
-m,a!. TODOS n'LGi\nOS' LE
(/;\ r�, ('; I 0-70 - Dcr c:-s
1. 'i'(lO 20. �íJ)lldicat;í' ia: R'e'p�'��
s,'" tacÔDs Ca,stro Ud:l .. 9-70. PM.
e,.<ii; ! '-<90,00" adjudicatários: I1'
r,;'íq$ Ri,l,::i,-o S __\" '[2-70-' PM,
C'-$ ·1 ,R90_00, é1cij'udic:at(\rins: lr-
1"':'05 Riae'Íro S,i\,: SOBRESTA-
DOS.

I

A�mento d'o capilar das· empresas Dradesco
Mais ump vez, neste ano. fI�l

empresas de Grupo B'rade,;;';o:
BanCO Brasileiro de Despbn:-),;;
S ,A" Banco Bradesco de In'l(''';
timento S ·A, e Finaneiadora
B;'adesco s _' A, � ,pr01110veraI;l1 a

elevação de seus capitais _ sociais,
mediàhte a incorpor�ção de r;;s
servas e, boni.licando seus aciQni�
tas

--

<,Trata-sé de expressiva v'alOliza

çãQ das ações, totalmente isenta 1e

'despesas ou" ü-;;postos, gracas' 1:\(;:;

incentivos do :becreto,Le�i" 1: 109, .:\'3,
26-6-70, "Em:' Assembléias Ge r cli:>
realizadas em 13 e i4 do eorrente,
os· acionistas deliberaram:
No B8nco 'Bl'ásileir0 de Descon,

tos S. A emprêsa líder elo Gn"llJú,
O aumento f�i, de Cr$ 18,750,000,00,

'_
.ilevando O capital, a, .. " ..•.• ,.,

_, ,. �

CONSULTA , i

RECURSO'

. COIT�spon2Iente/ ao proc!,:ssoi de
eml;enho n .. 16577',

I'It'm�ssádo: Í'ndústria _ Bnlsilei- "

,

1'3. ,.Ltda, D::cisão: o' TrihIJ'l�1-1 CO-'I

n'he\'I'.ll cln Recurso nara nepar-'he
-

\ j � - r

prQvinlento,
-

111i\"t�ncln �I, cI{:'f'i$:lo
recorrida por, seus fundamentes' ..

J--teIT,s.",íd'o: Sl'c-rf'taria dã 'Fa-
7,l"lc1á: 29.fi 70/0209_ 921 R. 9132,
92151 � 9231. JULGADOS 'LE

GAIS,.

CONT'RATq ,nB LOCAÇÃO
DE :SERVIÇOS

Illti.,·nssnrl?s! Zéiia Maria, A ),aú
jo: SOBRESTADO.

'H'NOVAf:'�.O DF, CONTR-\TO
'DE' L()Ci\çÃO- DE SERVIÇOS

,"Ilftel'f'S�l1d()s! .1\1_aú·i;cH1Q Toj'7E.'i-'
ra Filho. Qtlizai Ca':-valho dl)S S:'I'1-
'tos. Ahílio Romagna: JULGA-'

>

DOS l;EGAlS.
-,

CbNVl�NI0

IlltÇl'('SSHdf1S! Ass,;ci3Cãq r,tta
ri6e!lse ele Çria,dores de Gado Lei-

,"_

, teiro:
'

,
-

Cr$ 1�125D 000,00 e as ações dé
Cr,}; 6,00 para Cr$ 7,00 eada unJa:
Do Banco Bradeseo de In !clSCl,

.�nento S A -T' aumento de """

,Cr$ 12 525 000,00, mediante a ,vala,
rização das ações, que passa;,j,ln'
do valor nominal de Cr'$ 4,50 p:t",
Cr$' '5,50, elevando o càpibai H

Cr$ 68.887 _ 500,00,
f

Flnancia::Jora Bradesco S_ A, -

,CrédHo, Financiamento- e InvesL,

,mentos, aumento de 0,1'$ 6.000,00000,
� I: ,

pllssanjo o capital social de "fi. _,'

C)'$ 18 000 000,00 para .. ".', .... -

Cl'S 24 OOQ 000,00, mediante a valo,

rização dq_s a�õ8s, de"Cr� 3,00 lJ-al'a
o' valor nominal de Cr$ 4,00 cad",

_II

GALERIA,' -AÇU AÇU
Em exposição perman,ente os melhores artlstas' barriga-verdes.

Artesanato, jóias, eerâmica
Etc & etc & 'etc

Blumenau -'- 15 de Novembí,o, n_ 1.176

/

I
'

I

= w

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

ZURY MAtH,áJiO'

laularo seu preendímento /\0 que" nos parece,
o Cent.ro 8GciRI Stella Marts 8,'il::;

1.8n: G boa aceitação.

Móveis, Madeireíra Cassol, Catar;
nense de' .Clé(.�lto e Investirnentc
e Distribuidora Catarinense de

Títltlo� * Desde sábado, encontra
se em .Brasflia. a 'serviço do
Covêrno do Estaçio, o Professo
Nelson Teixei-ra Nunes',

Concorrida que até 'nos 811 'I�:"e
r creu. esta va sábado, na f!ied��
Balnepria do CI1..\08 Doze de Agôs.o
1 reunião dançante qU2 atrai a

Jovem-Guarda. Um conjunto Iabu

toso, também .oe gente jovem, ela

Capital paulista, Ioi atração BrG" o;

ocnítos e elegantes de noss::, sorne

:t��clp, lá l,estavam, vesnobando com

pantalonas. coretões e até mesmo

.hapeuzinhos de, cowboy.

,

'A.UGUS'liO BUEOHLEl}
-----r-��--'--'---;----------'-"-I-r-'----,

A NOSSA SUOURSAL,

p!ogrami
* * *

f
.Nasta minha ,):11�imeira coluna da semana, .quero mandar UlTI gJ'a!:lle

abraco 1't BltL11'1C'nnu - e a .todo o Vale: .do �ta j::ti -

, por motívo IGí't {nsta.
tacão 'Q�icial [d;:! sucursal .de ,9 .ESTADQ, naquela cidade sexta-feira ';,D,-

íroFl1a�·"e de:-:m-eaefisiFio :f�zer um extenso 1,e,\!datioio,' .adosnado ��d�
preeiosos 'adietivos" papa externar a 'nossa admiração <B o 1'105'S'o r�cát)t1e
P1,,.""'"0 ,(111n",t() .ao poderio da Indústria 'e -do /Comé",qio {llume�l'auense,
A escolha €le Blumenau, corno sede <!e nossa .prírneira suc1H$al".já diz -fudo,
.Blurnenau é ,mp�ivo' €le íorgúlho para todos ,nós ,:8 não .sería p!leQf5(" ie(

,
\ " ,

'.fU ftI)r'ma-sse tst:o, �aUás; .vocês sãe suficiente�ept,e, inlieJ�gentes e' hU'! GJ$s,
para reconhecer ,o'\prÓlllüo valor'. ',,-: ' >:1 �:,',

I I l;1' -s ,

- 'Sempre :g'@stei -muito' ele (Blumenau, !Tenho 'tios e ,primos ,Que ,m�m
"

-aI 'e mantenho .a ,miu!lf1 admiracão por esta cidade, desde os -tempos dTI

.que passaua ,a� 'fpl'i!�s"esGolares, na casa d-8jAs� ':Lembrd,me/ bem das .casas
rr�o [!::'ainl1o ,lBOí'f,'c 'Retiro, replefàs .de flôres e árvores frondosas'; da ,Alamêda'

, "
,ü'H 0::t<r:12: (l,a (l()1llpitari,R "Socher" - de saudosa memória; .do ca[(; da
.manhã €ln lHotel .Rex; 'da Rua das Palmeiras e de 'tantas .outras g1'tÜa�
,re('ordaqões

....

,

).lBRNI\S .BQNJ!f';\S
, Exageradamente 0.111'to, .era o

vestído de uma, bonita moça, qU3
\. 'I '

estava sábado, na animada -noite
no bar, 'do Oscar 'Palace Hotel.

',Ninguém achou-a ,fora de mo.;a.

[)i:J'! ela -tínha lindas pern,;a�, ,para
mostrar , �

:f! *
)

, t

•
.Brn r�piqa visita .a seus familir.

res, estêve em nossa cidacle, na

semana ,'lue passou, o el'?g:alJ�"
G,aSa]'L\]çy-Cesar Ramos A'SenhoF

Ramos, mI. iboutdque Garage. .fíco:

impressionada com .a beleza Q.ll'
tapeçartas de Vecchietti.

CI'rf�1MA
�.' �f,�� ': __,,'-,,"-- _

,!óQUEI
Y;m dos" conceítuados corretore.

Gapital pauljsta, foi atracão, :B2",t(:.�
,jis1tOll' a cic1acle, de' Gl'ÍCiúm�, e 1:','
em con�acto com gente da socíe-'

elaele, colocou os' títulos do Jócl�l'\y
aos senhores: Realdo G].lglielmi"
Sebastião Ramos, 'i RUQens Antônio

I d:e ,Lucas, Erico '�eçker, .Francls,;,)',
, I S:'jlgado ,FillYo, ,José' Tavares' '1e

! LaGctdà Sobrü1ho,' Nel��).'l,' ,Ai,��an' "

, r 'cll'ino, 'Ataide, Ma,dqh:a.s çL "I-r�ãos
'S/A,) 1�axirriHí�no, Gaidzil1S'kf e

, , Ind, Embalage�s ,I;Hsticas Ltcla'
I ' "

'_ :

1\.I1lndo da' criança, é um cursu

prímãrto.. criado por competentes
, prof'essôras, que se estabelecem: 'l
rua Booaluva', 164, 'Á lPa�tir cio
próximo mês, aquêle estabeleci
,l�ent�' ,Rceitará crianÇas, :sem �imite
de ,içiade,

'

. \

15 - 19,45 - 21h45m
,

*, *
O MEíJ PI!: DE LARANJA LIMA

Comemorando, o 'di� .da Imprensa
Gat!3!rinertse, os jornalistgts, ,no,je'
com um ..ial/taI:'1 vão ,hom"nagear
ao 'Governador !Ivo.' Silv.eira ,

C�n�nra' I2'ivr�v �L.1 ,

l
,

'

_t_,_ X __'_ •

,

< ;J\lI\r'DElGR,",'Ç,;W :

Ó', nosso "estado, a ,cada Idia que pas�a, busca sua ,integraqão, ',E na,I \

"erelade, nunca ,ôste objetivo foi per�eguidc com tanto 'entusiasmo, 6" t;lfi·
.. ,.;,.,1.n "'0")10 np.'ites .t'li'iJ11oS ano� '�O ESThJi)@ há :le ,fa�er ,muit;a 'coi'sa nêr>si\
sentido - come asseverou o nosso Diretor: 'iparte ;pal'a uma pOli";;C:3,j üe
H'[','l!'!'r:('ão, 'ton-:flndo,ó'.:' Un! jornal não 'só de Floriantpolis e de Blu111B!?f'lU,
ma" rle t()do Q Estado':.'

E !;Oe'rá me_smo, 'Tenho 'certeza disto, E o '])0".0 de 'Blumooau - <fpmo
de 'todo o Vale' _:_ ,pode" -ainaa, ,estar certo, de �ue seremos todos, gl'á�d2s

RITZ

.17 - ,19.45 ,'r'- 21'ht.!5m
Nex Cor�l - Nícoleta Machiavel-

, ,

li

*
I :jJ:(j restabelecido ,e, procedente .:k I :,

-São Paulo, ühe,go\! sábado, ,a n035B,

cirl::tde, o ,Senhor 'Fernando ,F�IiÜi

'Chef;'ou, ontem, a nossa cjdade,
pmceclente '{lO Rio, paT-a, uma visita
às ,Ji)rogal1ias :Calarinenses ,de ,nOSS(I

;Estado" ,o 'Dr, Maurício .:F1erra"

G�rmte:Geral' :dos 'proôutos q�)3
mais "embelezam as, lindas mul,he,
'!:es - Helena IRubinstein, O ,DIl,

"'Fe.rraz, em companhia do, �enÍ1or
, ,Floy ,Arttmes, 'viaja ,�hoje 13(1.ra
'Jolnv'Hle.

'

I

....t .. -

-,'!,:

CAÇADA - AO PISTOLEIRO
-

:.. .. ';-
�

, 'CASA�'[.:EN'liO: ,É� ITÀJAt
,

Ãs,'10',horas de ,sábado, ).'la 19Feja
i ,de Nossa' Senhor.a.da Paz, 'realizou-.
i se. ,í'l 'ceri\11Ôniil do casamento <;103
1 rad.ialistàf3: Elb'a': Maria' Feminell9.
I e 'Nabor 'pral':zeres, A ceF,imônia foi

I, ,miüto íntima, na s;a,la de, festas ela' ,

,

I.(Fe,ia, os aoivos e ,f-amilil)feS 'l'fce·

I b�l'a� cumprimentos,' "Elnde' �()i

seyyido um coquetel,

Censura 18 anOs
, amigos', Grandes amigos, mesma,

X
,Num ,g�l1PO ,de ,amigos, aPre,,;..

deme :do' -8antacatarina C,puntry
Club" rGanlo� :t1Jberto "Lenzi, ;comen
,tava que .vai org'!lnizar baile ,_;e

,

�ebutantes, no. Country,

TRE ,;D.AYE' CLARR 'FIVE,

No últimq süplemento', que reeebí da CDdeon" e.ncontra-s'e 'fegistJrRcrb, 'o

l:myamentÇl ,em, compacto·simples, do conhecídíssimc conjunto 'brJtánhco,
,'I']ll' Da,v(� ,Clark Five As músicas: Evel'yhoây �et tQg'ether 'e (Da;t'ling,�
I 10ve ,you, > , .,

In r(llizmenfe não recebí o disco, mas pO!Oso adiantar a Vocês - pqi�\ já
o ouví na 'Ráç1io Mundial -, que é excelente, Principalm2nte "Everyl;í6dy
-.!let. ,toP.'etJler" ,mIe - a"pesar de já ,ter feito suc('sso com outro conjrl1tc -

,foi muito bem Jtratada ,por IDave ,Olark, que conservou o,-'esqw:;ma origmal
,da mú::;ülq, ir\tl'm:hÚzim16'lhe apenas Um "rnôlho" ,no acompanhamfjnto, E

,

d.eu 02!'tO

PERDIPOS NA,NOmE
.Chêgando do ,Rio :Grande do Sul,

onde 'estêv:,e a serviço ,,"da Firmo
onde dirige:i:l Sessão - Boutique de r

A Modelar, "ao elegante -senhOl\1

rereza Gomes, '* ·Em -São Paulo,
,

'embal'C,lnl ,"amanJ:tã", ,palia, ui"n3

vil;lgem ',de 40 dia�' pela- IEm'�Ii!�, (;1

Smhor ,. -;e :')Senhora, l]])r,
< ,

yn
,
.([Jost'a, ,:�::' <São ",pa:tFOGi�3'(i�)'.r:e "và
"Qinca'dozê, prômoção d'a ']i)h'e!;el'ia
tio Clube ,que está ,cofupletari:do. 98

anos,' as 'conceItuadas fil'mas'

.'0rga,nizações '_ KO,erich, Wilma,'

Hem,ique "Becker, A Modela.r, C,:l.Í;;d

Econômica" ·Estadual, CoiJac'abarúl,

.ARora sim: ,ac'lledit&mos seria·

mepte nO 'b0m·gôsto da l?eC�nstrL� � ,

dio da sede social do Clube 'DO?:2 r

1'�le Agôsto, o' arquiteto esc�lllld(J j:
.p�l'l ]i)jretollia <dq 'Clube, !foi- () L'lr ,�\
,Bo!!Ís 'Tel'tschitscht" '\

l

,ROXY

',._- x -'-�
\'

, "So:o :I'ri Campeão"
De, �àI:GOS ;V;alle 'oe Paulq Sérgio :Valle,
'�nté.rp..veie: IGold'en Boys,

"

"

* -'.
','

; � '."

F�u )10ie ,igW�l a ,toc;lo braspeiFO
"Vou pass;u o "dia in�eiro,
!E1nt,r.e ül1xas ,e 9and�i.:t:as coloridas I'

':P.arece at,é qu� .:'u "estav1'l em campo
, !Busc!:mdo al1ma!' nos' Ç1ua:t�'9 cantos

Aqüêle gesto de" Elrg'U,er a taça ao' povo.

"Companhei,ros ,v�mos todos ,Gl,m�ai:' a vitória

I,)

, \
@ ,I\ENSAME'"Nr:FO ]i)(J JlI1\: ��()

oinmff�til -passa ,a 'viu'a :à pl'ocura
de 'um segT�do cuj-a d�scoberta -lhe
destiJ'oi ,a \felicidade" ,

Chuck Connors
I".

A MARCA DO V.INGADOI�t , ,

.' 1 (,13S,

:,,Censura 1-8 "anos

Pela raca ,ficamos com a taça'
(

\ � ;,>
�

.,,",
•

r

De melhor -flPt,l!e ,os' ,m�ls'" '

GI:.,QRIA

'\
_, {, t.;

-

"

,',Minl1a FPnte, a cH-sti\innia ,,11.í'to rtem mais ,sentido

Nn::"so,-grHod![':;g�k,:é,'ouvidD ' :/,�
Pel.o chão - pelo' arc.:'

, ,

,{

E1't CADA CORAÇÃO 'UM
PU��B'XL' \,.

,
'

;, ,

;:l
mo ,as enol:mes golas de pele e.n- � I
_crespada, " 'f l

.G) ,des,f.ile, de PieHe IBalmain. '\ f
',de ,fHto, é feito p'ara as c'�entes ',ôa

'

ca'�a,e não para ,as jo}'mHistas S'(,'iIl

.pre á,vidas ,de novidades, ,de ex

CéÚ111,ioidadB-s sSbFc ,as Clu:1is pos- �
,�ar;l clisse,'[a" " mas ,qu� não' po- ,

dem u�ar. 'Não 'há dúvida de"clu, i � r

es costureiro; cé'ebre no ,mundo 1
inteiro. 'não nrecisa mais fazer .1"11-

I

;blioida'de. ipãrece ',oue sua srmnli- 1
cidade a�rada ii t0dos ,os ,(1\1� to- :
'1110m' E'leg.ânc;ia por classicismo
discrição.

, '\ .

10)1gues e de ,lapelas muito 'largas,
Seus Ti1àntôs,' retos,' termiflam com

'uma �eq1lena' g�la. ,,' ':'
P.ara a' noite" Chanel {apresen�

tou. ;d,e �acô;'do",(Íê1TI la�:t�l1diçãQ. um
',á\·an'(h� ,I\únt'�fio cck vest,idoi 'ao ,mes
m0: 'teln;)0 sóbrin� e ',S�;",tl1G)S(1S:
clllJ:jS,-;':Qfas im ,c,n:pe ;ou"'v,aludo,
,lon1 l1QtÕ.'('!s ,dounidos. te Ci'ltO é}111
,mj.tal v.estidos ,col'01(idos' em mus

(Jlina vflPoro!,!a; ves'tid@s na flinha
,_ ,ciga'na êom' as saias, 'fra\lzidas ou

éva�ée�" e .énfeitados ,com colares,

-,
,

:

'Ag�m só te(?ho a GC!pa em
_

minha mente
Só vejo o escrete

-

em minha frente

[rmcí - sof,r.i ,mas ,�Unal ;ganhei do mundo

\:ais
SOll Tri.Campeão dó mundo

"SOll Tri·Campeão do mundo I

F.'u �oll.

Censura 18 anos

I'
, '

15 '_ JOh
Lf·O�'?1d Whiti:Jg
sey

RmvfEU E JULIETA

Olivia Hus- I'1 'I
, J
� ,
J l

,

I'

"

, '

Rio:).(Edições Mu;;�cais T�mplo Ltda.

, :

Censura ,14 anos

RAJA

20h
Mic.hael Caine \

,
,Fim ,de pdmei,ra 'Sema\l,a d�

<ln�-e�entação ,de c0kq,Qes, rP.aris:
lui1: bí'llfl'n.SQ ,Iig:eiro ,mosHa ,qlle "a
Ji,i,lúL ,l;111' ��éu .s�!1tido geraL' ni'í,o
foi. alterpda. Mas' está consumada
fl c::onsaqraçao_ ,d,os ,c.oÍl1rrimento.s
lori_gos: �a minis,saia', ,a,gorq. está
nl,e�mo ,pc r for� -' isto, num sen�

,Oçlo o�"tQdoxq, pois ·é' claro ,Ç!\le rno
,verão de país' ,tropical ainda ,sr,rá
,muito 'l1saã�, Á ,c'oris1'l�ração das

midis e das ,maxis de{iniu-se com

a aqresentaçi}Q, de" CQtll;reif�s. an

.teont�n�, iqmÚ1do .êle' deola'(ou:, "A
,n1i,'j l1ã�-r t_e1l1 ,1l1.!J.js 'sflntido"', �D�
i!a-se de paSSa,Q,ép� ,que ,a sua Ultl-

\ ma colecão de ,minIs, ficou quase
- t(,da ,enc,alhadàL G>s, vestidos mi

di de ,Cm1rreges s�o cortado pres
.d�l �Oí".!1s ,e ,os .comprimentos. vão
até DOUCO abaixo dos ioe1hos. as

bainhas ligando-se às '/bordas elas
botas ele carIo alto, Uma ,teceita
iqtt'ili,!!(!nte 'e' ,prudente; uma pro-

-" PQ.rção equilibrada. ,\

AS N(j)V:IOADES
\

li�rçfllfqi�'a - 28 de .iulho' ,de 1\9;:70
" ,

,O "apr,i)noqupllnto íntimo, ,o esclayedmentQ, psióológico.: � ;a5
exp�ri&pqias novas lhe serão totalm�nt" favoráveis ,nesta ·t�rçc"
ferra, Contudo, tenpa mais ,ca}mÇl, Loteri�
Q ,61i!t P9ct�r� ,não favor_ecê-Io, ,mas você poQ.er:á tOl;ná;rd
bpm quantQ des'eje, pelo seu mentalismo positivo"
para ,os assuntos de família"

, '" '
, '

P�soas' arÍi�gas':poderão ;lhe _fazer muitas surpresas agri14aveiS
..e felizes, Se\! ilpagp?tismo pessoal será mais 'forte e vo�fJ
G9pquistará ,adrniraçiQJies '

e /colabOrad?reS, ,\
Dia propício ao seu '�xito geral, ainda que
influências de\;a11'l se 'acéntuar .sôpre a vida' artística,
d(1 /lite�atl\ra e do jornalismo,
Você está vivendo uma das melhores fases para o seu apd;-:lO'
r;1mento, Id;o,ie terá bastante entl1siasmo e energía nas açõc,!i"
Roma)1oe favor{'cido,
Prenúncios .de ,êxito nos estudos e na vida particular Ma::;, 1130

há gI)lnde� favorabilid.ades ,para os assuntàs Públicos I<

.empresas ílrriscadas, Ca�tela\ "
'

'Irma :decisão ,arrojada poderá cplocá,lo no caminho do ,2xito

nesta tel'ça·feira, se ainda não encontrou a, desejada ,/ie1,d9
do progresso, ,Êxito amorosó,
Nenhuma preqipitação lhe trará proveitos, A Ç\eei�ão 'lhPy ,tóns
1:)em, mas dt:lntro de um esquema de ,segurança, Se �gi:;: cq!:)
cahna ,e domínio ,de si ,mesmo, obterá ,êxito,

Nesta terça,feira você poderá ter sucesso financeiro o1j cç;n·

segUirá, 'p�lo' menos, excelente ,progresso nesse sentfdQ,
Possibilidades de ser premiado na loteria,

)

p'focu:ve viver 'de modo mais ,otinlista e sem preocupações que
'nada 'resolvem em seu benefício, Obterá bons resul�adRs .10

,

/'

No deClO1;re'r da aptesentação;
vimos alguns detalhes, divertidos, ..;;
que,.semme vóltavam como 'leitJ""-; :
motiv: ,as :botas de tweed cOl'nbi'- ; í
nando com os tailems e os casa- �� r
cos; os enfeites de pele, espessos, '
volumosos', que cobrem, a gola e,

bordam a� terminação das �angas_�
e a bainha dos mantôs, J

A nantalona está totalmente .�
ause�te desta cóleção. Foi substi- r

/ tu�ela, ,p,ela saia mi�long:ue e pela
saia, c:.u"ta (porque nunca houve
rninis de verdade, nas coleções de,
BalmainJ.

. 'Nas gamas do ve(1l1elho' (QDio, j
ou ,pêssego), e nas côres viole�a,'; ;
,n1<11'1'0)11, cinza e ,nrêto, v.imos os'

vestidos para a ta,:de (com a' bai
nha a 38-40c,m, do chão, na linJla,
fluida. COI11 '::l� man,??s -compridas
e b,Cnl )11'o1tlac1asl, os vestidos para
coquetel (1\111 ,!JOUCO mais cO'�lPri-::
dl1s ,c muitas vêzes decotados na 1ftente), ',os t.ailleurs (com as ja-

'

quetas curtí�sill1as ou el,ltão com J
as lfloe-las cOl11wíc1as arrematadas 'i:
por um ,cinto tar!Io), os mantôs (a"
'30�3'5cm do chão) numa 'lÍnha'
pOllCO évasée, 'a cintura nitidamen- :
te 'maccada e os qrnbros quadra
dos e altos) ,e as capas (ent,tweed,
C:'str.eitas ,L1ara viaiC;r ou para a�
dar 'na rlIa; ampias e et;; �elL1do'
prêtQ pra de noite).

COMO .CON�)UIS;rAR AS
MULHERES,

' Áries '

Censura 18 anos

Tpuro
"

,

S�() LUIZ

Gêmeos20h
Jean Gabin

, ,

,

Câncer -sn1\lfRP" S ,DO MEU
PASSADO
CeU.sura 18 anos

.Leão

Virgem

TV COLIGADAS CANAL 3
,

,Libra
16hOO - Clube da Crj,ança
16h30m - Cine Desenhos,.'
lfih451ll --r Às Aventuras de Rin
Tin Tin - Filme
'17h15m - Os 'três Patetas
Fi1me
17h30m
da
18h30m

Escorp�ão

Assim como é equilibrada
e inteligente' a ,moda de St. 'Lau
rent. que cle�ta

'

vez firma a sua \

tenc\êf\cia nos knic!<;Grs - a gran�
de moda elo <nosso próximo ü1Ver-

",;;

Mulheres em Vangllar
,CHf\NEL PAROU NO TEMPO

,Nada de nôvo Delos salões de

Chanel. A eterna
-

'Mademoiselle,
,

insensível às flutuações da, moela.
cont,il'ua J

a �e,�ortar como se o

mundo, à sua volta, fôsse irhutáveL
'Assim, não é de adJ11irar que tela
tenha- �jdo a (l',ica. êste a'1o. a fa-
7er sai�s ç,urtas, 'Quando eu di!lo
"curtas" dew-s'" e"tc'nder "cobrin- Paris '(Via Vqrig) Pouca

,
,

'
,
,- I

do a1'(�pas o ioelho", ou Ç1uase nenlulJ1là mudança em

Co_co C\la'lpl. COJ11() S�!1�nre, p.j�'Te Ba!main: li tmobilicla,dp elo,
colocàu todo o charn1" da "'ua C'J- S'l''''n hranc0 ,I' dourado. o silpn-
]i-cão Il!'<: tecichs, t()d()� 81"'<: n�.!_ cio ,Ç]u'ase reli�ioso que reina 'nêle,
sona1íssimos: tweed� com desenhos ,a seric:dacle dos '110elplos c1;'í-o ao

Qi!!antes, ou no p�d";;o "'<:',?"�{''-,<:,, drsfl!e, U"la monotonia c(l!ltrp, a
\
em ,verm�f1lO. 'vi�leÚl.e branco, qll�J é difícil It.nar, No enta'lto. o�
etc, Suas saias siiío ret::t� ou com ll1"dp,los siío' l)ünitos. ner,feitalllen�
nrpQ':1s, p IIsa(l1s corn ,i'lC]wt"lS qlle> te <:Xtlcutaelos E<. às vêzrs, têm mes

ta"to !10de111 ser CU"t1S c()�n mi- ma um det<llhe de brm humor. co-
.....,...... ���--- ._::.__-- ---4:3;----. ---L..- •

s:---

:;
"

Santa Catarina 2 Mi� Capricórnio
nutos
1 Rh35i11 -- A Noyiça Voadora "'
Filme·
191145111

setor financeiro,

Muito ,boas 'qportunii:lades de sucesso \podem .ser .pre;v:Jstas
,

paea hoje Oontudo, ao fi.rmar comproI?issos, .saiba avaliar

,e "val�llt'zar mais os seus interêsses, , ,

li),ia ,excelente para qualquer iniciativa que pretenda t.omfl,r,
,�inda q\,te em caráter experimental. ,Sucesso nos gl'ande2
empreendimentos comerciais, ,r>

.
�

,

Aquário, ,1Pigma)ião,7q - NQ�
11m ,dássico .a.!lt�s
�.� 'lfIais nada.

v.-::o1:1
Santa Catarina 2 Mi-,201105m -

"

putf'\S

20]110m - Discoteca do CHacl;i�
ptl'l. - Musiéat,
21hTO)11"- Santa' Catariha,2 Mi-

,

untos ,

21111"111 _) Irmãos Coragem
- Novela
711.'.1 '111 __ o np'�(l"fpr ç:;.,rcia
221100,- Vel:::íô Vermec1ho __l NQ-
vp'n

'/ I

E, 1201110 sempre acontece

aPresen.tações de -Pierre Balmain,'
Lima _nrofusão de vestidos para' 'a
n0ite fi'lalizou o desfile. Feitos em

tecídos m1lito' fluidos, êles- roçam .'
o chila. têm manQ3S compridas e

c(Jl,a"tfs pu ent�o são (le�otados
(o c(CC(Jtf\: q'ue acompanha os con�

�

torno<: cl0 'lJ.usto é prêso por �illas
a1cas,finaàll e levam uma estola na

.n�':;;t�nda,_ _'_'_'_25;1\

\ �,

".,iiiii_iii-�i.iiiii!ii,,.&".. !!.iglt!_"_,;;;;.piji!piiii,ziii!iii-"-.'jiI-4iíiJti2�.#-"'�'" __ o -

IEnllfllUT! LII_! TtllS ,tL'UIE.

.

fiE'IIOADA ÀS
"

aUAITAS E :SÁBADO,S
.

,
'

, ,

Saflta C(ltarina 2 �i�?"hl0�
,r'1tns
22h35'll). 'jGunsmo.k _ Filme

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_ ó bp_el Comodore O,S/E que' de-
"

,
' "

- ','
,

,foi amesentado 'no último -Salão
I ,I'1te'TI�acional d� Auto,'luóveÍ de
Genebra já .ccmeçóu a ser .entregue

L: àCrlêlle' ,d'y ;,cQ[1cessiQ'Ílá�iQs�e,�pentfo'
.., de ,pOUGIilS .dias, .será vi�tp circulan-

tló'.>[l-a Euecpa. ,
' '

'

,

,G) Inô'\(o carro .da Qp'��, s}J,bsiC\iá-
'"llià' da General Motors, é Um Imp

dêlo- de linhas esportivas que a1ia
o luxo interior a, todos os requisi-;
tos' de um 'Ibom ve ículo "de compe
lticão. 'Etn ,1968 .urn .OpelComodo
tliC" OS ,ganho.u o '-Ral1Y de Monte
.Carlo ,e nos dois anos 'fú,guintes foi

t)"l'Jriíne'iro colocado .na categoiia,
confirmando assim 'suas -excelentes

qUalidades, 'O' nôvo '}'lR�1 é carro

''p'al'a 'f!gvadar em' cheio. '

, ':Eich,a Técnica
,
...\.;..' < �_. � '- .•

, ,O ��d an alcança 192 km/h e o

cupê, mais aerodinâmico, .19'7, e

é movido ,por um' motor de ,2,5 li

tros, seis_cilindros em linha. ,160
,];-J,p ,e '5!ist�ma de injeção eletrôni
camente controlado,' com 20kg" de
torque ,;,máximo, a 4500 RPM.

- Acelera-de 'O "a 100,km!h em ape-
9 3' ri

. \ ,

nas , segundos, que "J1lnto as

marcas de, velocid�de leva",m o

GS/E ao nível dos melhores car-

tJlrvsler, llllitiJlB Var
,f' fai 8"�rrO'pequeno

í
que tet'á sna
em setembro

, ,"';;

A ChrYsler Corporation estará; ,portas, ,"hardto�:',
, .dentro em breve, narticípando ati-' P.rodl�cão 'iniçia4a
vamente do �erca'd6 de' carros ne- vindouro,

"

«rueuos. rios Estados' Unidos. Esta
,
A. segunda visa o lancarnento ao

'foj' a notfcia que o, Presidente da público; em j_a\neiro, de 1971, pará
companhia, sr. John J. Riccardo, o mercado americano, de .dois Cgn:-
tran'smitiu aos .seus r�\'endedores ros ,p,eouenos.':, Um, o Plymouth-
�orte-americános�. E. .adianteu. ain- Cricket, .um .sedan de quatro 'por-
-:ôa, serão ao todo s�is .la�cam6ntos. .tas p.I;odu,,=ido na Inzlaterra, :pela
TiP,r.:.s ,FA,S�ES'

�
"

,Chr,\'s1er :Dnited Kingdoni; o Otltro,
"

O Sr: John Riccardo disse, em 'é, 'o' Dódse CoiL qu€: será proou�i7
I:cmia distribuída aos, Feven,dedÓr.es" .-dõ no "!Japã'o pela Mitsubishi Auto�'
,

que lím,nlano de trêsetaóas. azres- '\TI'otive éom.p'�l1lY, uma subsidiária
sj�ó' é�inovador',:toi ,iBstiiuido :Para Clã Mitsuoishi Heavv Industries,
dar, às ,:Ol:ganizaçQes Cbrysler�P]y- ',�L1-cL e será' apresentado em três'

,

Piouth ,e lDôdge, ,no,� ��stado-s.,�UT\i- ,_ ',VE\fsões: .quatro, portas, duas 'PO,t-Y
dos, uma -rnaior .retiresentacão . t�s '",'h,ú:cl.t,àp''' e perua. I -,

'�mg"r'qa�� de cal'rQs-� e 1\ ,""" e,'a',terceir� fase. S�rá
,krrro ,Qlofa;n,

'

'",�3?ia,.·,�'1<i�ir.o de 1M2,'
\) �r r �'> .'i. .. � .. '''�

'qUEr vem;' S
, ,

-eíclllos pequenos" l!-
i,,' �ante ,�.��mentQ n�gQci?s Sef€l-!'Tl ,pto�U7:idos, pela Chrysle):,

carms no,vos.
'

nos Estados Unidos, dqis counês de

·('''·,'-.O:'pre�ide.nte 'da 'Chrysle.r disse duas portas, sendo um pàta ã Divi-
�. ,qlle a'primeiraJase do ,plano prevê siío Dodge e 'outro para a D�visão

�" \1 producão, nela Di.\iisão Do'dge, Chryslef�p;lYmouth. () prójeto"-d�s-,

�irl [j_gôsto pr6xilTl0, d� um coupê tes veículos iá se encontram '�m

c;1e dl1-as /poftas, será reforçada, ,com\' pleno des�nvo'lvimento, e o ca1if0,ê
'., '@' ,adição- de um modêlo de duas codificado por R-429. ','

,

;:.. '. f f-,' ,1 \

\ . ,�

< Um ... '1IIichoqm!

,.,'I ,

,

'Colisões traseiras, qU,e podem
'''OCasionar contusões no, pes,coço
ocorrenirn: aproximadamente -4 ·mi

""'lhões de vê'zes nos 'Estados /
Uni

',' "dos, durante 1969, segundo dados
,

fornecidos pelo Conselho Nacional
, ,de Se:gU!\ança daquele"país

.
, -Entretanto, o perigo de se so

frer êste tip0 de contu,são, l?oderá
&er reduzido pela insta1 ação obri

'"g'iltória de ,descansos J)31,â cabe,ça
em todos os automóveis america-'
�os, e pelo uso de uma nova es-"

,

'Pllma de borracha antichq.que.
,O 'ato federal para, ,segurança

c; em veículos motorizados, agora
'i 'exige que todo's os fabri,cant,es' de

a,utümóveis dos Estados Unidos
"instalem do'is descansos. de segurf!.n
":lç'à para cabeça, revestidos de espu"
ma de borracha, como,equipament,
-stan?ard em todos os carros por

�]

..-eles iPJ;'0duzidos.
\

Proteção .

Como grande fornecedora de

esp.um� de borrach� para a indÚS
tria automobilística' dos Estados,
,Unidos, a Divisão de Produtos de

Espuma, da Goodyear Tire & Rub

ber C0Íl1panY, tomem para si o pro-
1)lpma de desenvolver uma espuma

·";���e 'preencl:;la 08 n:quisitos de um

,
,

descanso para cabeça _especifflca:flos
pelo Govêrno. ,

'

.

,

Foi necessário des.mvolver .um'a
espuma de látex que, pudesse' ab
sOTver impacto - como o ,da ca

,

beça de uma pessoa - sem reba-
ter a cabeça após o choque, pois
isso cáusaria contusão. ' '.

\

()s descansos de segurança para
cabeça, feitos com eSPllma de 'l�
tex, não só 'J).rotegem os passagei
ros do 'assento dianteiro' contr'a con

tusões do pescoço, causadás por
colisões tlaseiras, como tampém
prqte.gem os' passageiros' do assen
to de trás; que 'são jogàdos ,.para
frente quando ocorre uma coli�ão
dianteira. -'

Além de descansos para cabe
ça, a ,nova esp.uma rde 'borrachà Ipa
ra absorção de en@r.gia está, send0 �
'usada para revestimentos ,da parte
tL'aseita_ e lados dos Il;ranaos ./diantei
ros em, c'arros americanos.

"

'Outras' importantes apliGações,
dizem ,os peritos' em. e&,pumas' da
Ooodyear, poderão ser 'usadas nos

pára-choques dos carros, como.

amortecimento de "choques para
outros veículos, e em equipamento
àtlético de proteç;ão.

, ,

:" ,.

, '

, .

\

'I, ,

I
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deste·...
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, ,.,: -a :WlO

a.l.�,jje:Ren..d..�n_ei;i�L.. _,�,*�,�,;"'_';,;)TERRENO .dê� lã Dor 20 'metro�-:,' na�"��v.' ' ,

,:, '

'"

'

,-,' " ':' Ra'thós�:;"PteGo'd�,,-éJGa::;ião ,:"J ""'�'�';:'�,:"
,:t,L:'UltUS ): ,

"

,', '[ VehCi1em0s, ,0 ,'terreno ('te melho,r,.:lo Gl\'ti, ,�lf;l
"� ''Apa" ,�to :_dê, �ino acabam�ntQ ...Ja0; cOI!a�ão. qa 7 A�ehida BelrJ1�m�t:, !�_e .8;;tluina, ÇO�('J(Ml,' ',;2p" '.m
cIdade'cmp 2 'qua\rtos, sala, banheIro e Õ:ependenGI8s.

'

,

.. --,'l;EJltRJ,llN(;),,' rt�a "P):" Lote 59 "€lo ,,' , 'll,mento
EDIFíCIO 'BRIGADEfRO FAGUNDES,

'

"

'

Stodieck com 12,5,0 frente para rua '�'A" la,te,ral 24,;4fl,
<No,;'l°-ándar,éom 3 quartos, sala, casinha. b'anlrI,eirq ,'( Piéçbl:Cr$ P,OOó',OO. ",,",,:1,-,:, /, "".,' .

"

e depenélências, 'Preço er$ 40;;000;00, '1\ceita 'ter,reno -ESIDR'E}UJXil ,i; ,�:", , '�." \';' '" ';,,"
ou c�sa:,," ,

-

',', "Lot.e d� 9 X' 60 metros na rua "Sân.,tQs;·' SaraI,vn,
"i 'EDIFíCIO ,A\PLUB ,

,

' .em JJ.:�P�, ',(Cip" dE):p6sito de ,máguil1l,t-J'!" ";�Çi() ',.pNE�,
,Com,51 m2- no 10°, andar, enttaga Cr$ 15,:OOO,0º. <Preço �CI'$ iS i.QOO,06, 1

' ," ,.","
-

.'

"

, Ci\SAS - CENTRO �. 'i�(j)�Eld.elt2 x',�)'),110 T!,)", Alr"igOlP@rr�F,1'1101(iJap,OO
-

GASA, ,com 3, Quartos e, dependências,'''''''' ár�a ri �lote!5 ,p<I,r.1I' lino:f!st ria "":1 TEa,14 IIll§l j'hIlho ,n> ,220,
250 m2., preço Cr$,75 000,00, (Av, Hercílio Luz), Pereço Cr.$ '85'000,00,

'

C.�SA" 'Rua General Bittencourt n, 67. casa d � LOTE. n� ru� Joaquim Carneiro', ,�reço, � .....
, materIal, area de 11 por 4 Custo Cr$ 20,000,00: C1'.$ 6,000,00, ," " , �

,

CASA" de alvenaria, com quatro peças. sendo ,kO:;rE, na' Avenida 1-,,6 Silveira, c,c'om' 58 x' 36
uma sala de' jantar-estar, 1 quarto, 1 cO$inha. 1 ,metros, 'P!'8qO �Cd 35 000,00, "

"

quarto de barih�, com garagen1, tendo a ca&a ,50'm2 Bom A.l'u;tgQ,' .tlla Ant,\'D01' Horfl.is: 8rea; 300 trí�
e,O terreno 170'm2, &ituadn a 1'\18 Tomaz João do:; -12 xJ�5 (leite {l. 39). Custo Cr$j10,OOO,OO,
Santos, c;ief,ronte ao n, ,41-. N:ão tem habi�e·se, W;al\:)r LOfI'Ej. Yllpil�a ,do Meio, área J2' IPOr 25, Custo
,Cr$ 32 000.00, ',Cr$ 8 {Oon�oo, " i ,I

"ESrpREITO, :.T�JQ-NI (1(i)�mINENTE \
.

I

QASA, .. ,rt.ja i1!lumaitã n, 111, cQm 3 quar:tos, sala, Grande "lotfl�wel1to; na Av, ']:\10 ,SJ.lv,e�r.a é Santo!'
cqpa, cosinha, escritório, banhei,uo, denendências e Sarah:�. "Já ,cQm '-calçamen6o e ,lu7< ,�létriºa, 'LQt:e R

,p.brigo para" ',c�rro, P:reço Cr$ 40,000,00 ,entrada, Cr,$ Il rJlOO<!lO. Jlllumciados, ... '" _

C�SA, rua TElne�te }oaÇtn�rn "M�JlP1td.o rJil .lOS, P.�N:rAN0 ,DO SlL\f� ,"-

,cQnt:3{�n�a:ri'"\0!5,�l;i1 de 'estar, sala,�é japtar, banbeirQ, �a Ar-IJ1aa:ã6 ç1a LagQ'Íl1l-ia. lote de 12; X '30 ITletros
i' ,cQsu).ha, ,Custo ,-Cr� 50,000,00 a vIsta, ,'Preco ';(Sr$ 5,11'11)0:00 I'�: ',;

CASA, ,I18 rua ,T.oaqutm Antônio v:.az ·ri. 3Q, C041 Ç�N�VIl,�IRI\S \ :, ",

3 quartos, copa, sala, cosinha, banheiro e mai� uma , �9 'lloc!:tl >q�!VV-lflr1{) ('''''l'<ofüra, ]àte',I,d� 15 pO'
IpeQ_a,1 .d:H).e�ª, ,tnov� sem 'hab��e.se., "JGml1pinllf?' �gO itll,etp.o,�, '!f,l1,ente n"l'A '''''"k, QQIJ1' CY;SI\",�em meül
(d'à:póei:raS)�' �'!

_
,'. •. oon-!1tllUQão,.� �reço Cr$ 7.000,00, "":'"" <" ".

"

CASA, la, locaçao, 3, quartos, sala, b'anh!'jl-ro ,fim ��Q(í) � �,MÓES
'

, 1, ,:","J k"

<tôres; co�inha', em terreno d�, ,12 x 30, BAtRSGl, XLQt� '�e' ,M ,'Aor 14, Preço Cr$ 5,.,900;00:,.
Y'pI,ªAN.OA (�arreiros), I ' ,�ViEllí�

.. ' ,

,:CASA. na r.qa Abel CapeIa, com 3 quartos" s.ah, TeTl(sno fllTl il�aguaçu, bom �ote �0,� 10',000,00,
c0sml;la, 'p�nheH1o, �m terreno de 526 m2" Smal MjJl�iBL ' ,\'
Cr$ 26,OOO,00:e o saldo ,financiado pelo 'B, N,H,' , Alugo ,,lqja ,&ituada no melho,r :m:mto comercial

j[ ;C�S1\. r],la J:Ierminio Milles n, 57 ,(Bom Abri�o) cip rua '�n,epte ::Sil,\!�ira, .' ,"'.
.

casa com 2 quartos, 2 salas, copa � ,cosmha,lbanhell10, 2\lugjl.-<se '''1.mJl. ,l9Ja e spbre,lo.]a ,n!l l1lJt rraJano,
gar:agem, varanda, Atrás, sala, banheiro, lavanlieria. 201 m2, /.

,

.2 9.4artos,' cO_:;f'lha, churrasqueira, Ter-reno de' �60 ,
':Aluga-se u..ma lOja .comercial ·na -pua i�ps�!beIro

m2, ,Cqnstruçao 'JrSO m2, Preço Cr$ ·90,000,00, a,celta Ma.\f,ta.' ,_ .

- ;

ap!it>tamento 'no valor de Cr$' 35, OOO�OO ou 45 Ide ,�T���, '

'"

,entrada e 115 em 112 meses. -

'Iremos :CQIl1nrapO,re" pnr" casa, .OlJ Jf:11;l'enQ!,,' ns<
CASA, a rua p.rojetada s/n,

I (,Itagullssu) '€!lsa !tmedl�qões QO ,c!:Wtro ou l';;"onômiG�, l\[,s,n,rD, ,R�mos
com 3 quartos, sala, casinha, banheiro, com terreno e Coquei,'noi, '

de 330 m2. caSA coro 68 metl'OG, Glls�ci 'Cn,$ ,(10 000,00, J):: M�.rS ,

.

.

AG,RONôMICA 1G)�R!I'1iJ.NJiMDE,' pm_ ('fl�a, te:(.r.f!1l0s Te ,:apart.a,
Vendo ou alugo cas�.1 rua .Joa�uim Costa n, 20, meatos, 'Não �rca ,:('1- ;':":'1>.,0 ,

.vpnha conversar
casa ,com 2 ,andares;' andar sU:pe!1iQr .sala. l\iV\liI}g, 3 ,(m,.I;10-5.Co:ª rua TE!':lEN'l'E SíLVEIR� ri', 21 - sala
quartos. casinha e banheiro; andar inferior - 2 02 - 'fone 35-90. "

salas, 2 quartos. casinha, em terreno com, mais 1 (Centro Comerc;81) >- PRQ1\TEL tém' a soluqão
111J;TIa, 'garagem, pí'eGo dE: v�n.rlg, 9'r$ SO QOO,Oú, ";0 seu' problemà\. (Cresi n 1. 90:P ,

i 1 .. ti t 2,1
--

�__ , �=,:�::'-::-�f�-_,=�__��_,- Efrr

" ,

I
I

-
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EDITAL DE CONCORR1l:NClA
A PREFEFrURA :tyIUNICIPAL DE S�O JOSÉ, leva

ao conhecimento de quem interessar possa. que tícarã

aberto pelo pl'azo1de 15 dias, a partir da presente data,
concorrência pública para a compra de uma pá car

regadeira sôbre pneu)' com potência entre 60. a 65 Bp·

c ele peso- entre 4.0.00. a 5,QDD'quilos; equipada 'com con
versor ele toque e .reversão instantânea, A capacidade
da caçamba não' 'deverá, ultrapassar a "uma (l) jarda
cubida ,

r'
/ .

Prefeitura Municipal de São ,José, 27 de julll� .de,
19'7Cl.

Germano João Vieira
Preteíto Municipal. ..

ALUGA·SE CASA

De alvenaria, com 3 quartos, living, copa-cozinha,
dependência empregada e garagem. - Final', da ma

Anterior Morais' - Bom' Abrigo. 'Tratar fone 3342.

Alugeu Cr$ 50.0,0.0..,'
AGRADECIMENTO

A' Fani.íÚa de, José' Maria Beiro caramese álÍ!éta
consternada vem de público agradecer a todos que
ele uma' forma ou' 'de outra a confortaram, agrade
cendo Q envio de Ilóres, telegramas, e a todos que o

acompanharam à sua última morada. ,.

-:"---�"""'-,

(Coupê)CORCEL·1970 - OI{

Cr$ 7.50.0.0.0 _ entrada.

(:1'''' 343 DO. _ prestações
.

t.p ,
f � �

'b'atar' Auto, Escola Telemar ,_ fone 3375

Rua Joáo Pinto, 'tn. 4 (sobrado)
��--���.----�------------�,

ALUGA,.'SE
Uma sala para pequeno' escritório à Rua. Tiraden- l

tes, 5 .,� Sobrado. Tratar com á Alfaiate.
.' ,

1JRA. CLEONICE, M. ZIMMERMA�H'
,

L,ARGUIA
.J

..

.PSIQU1A'l'UIA INFANTIL'
,

Dts:ül'bios '·de. conduta ,_ Distúrbios da psiéomotrlcl·
::iade _ neuroses tl psicoses i�fal;lt:iS -, orien�ação'

pSIcológIca de pais
' .

Cunsultório: nua' Nunes Machado, n.· 12 - 20 andai

sal::-, 4 lI4'l1.rrlÚ .hora de ,Ú' a na fp.ira das 14 à" 18'
... ..._.

ESCIUIORIO DE ADVOCACIA, /
k�

, ,\ 1
,

. "'DR." SULCA0 V_lANHA"

Rua

Cíveil>
.

- Criminais - Trabalhistas
,

JOCY JOSÉ DE
�

BORBA
'i

.

.,. ,Advoia,do
Fe��pe SChmictt, 52 - Sala 5, - 1� andar

: Telefone 22-46 -. Flonanópo!ts

I

,

I

DR. A. BAT1ST� JI·.
CEnica de Cria.nças

RUA NUNES MACHADO. 21

FLÓRIANÓPOUS

.' ENDOCBINOLOGI�TA )

,

DR. LUIZ 'CARLOS ESPJNJ;>OLA . " _

Dois anos de ,residenda' no Lnstituto de �ndocritlo-
logia, da GB.· (prof. José Schermann�:

-

.','
.Pás'graduado pela PUC (prof. )ayme -Rodngu�s).
D,ial;let�s - Obes�dader - Tireoid� ,-: Distúrblos
Glandulares - Dosagens Hormonals - PBI;

.

'

CONSULTÓRIO
.

RES�DENÇIA
Hospital Gelso Ramal

'
/ Fone ,3147

FOne 3699 - 3�99
Das 17 as .18bs. diàriamente.

� , 'I
I '

DR. AlffOHIO SANTAELLA,"
_ pi'ubiemátwa Ps±qulS�. Neuroses

.

'
1 '

Profes�br de PSIquiatrIa" da Faculdade de Medíclpa'

DOEl'IÇAS MENTAIS· }

Consultório: EdIfício 'Associação Catarniense oe

M-edicilis, Saia 13 Fone 22'0.8 Rua' Jerônimo
l Coelho. 353 -;:. F'iorlaÍlópolis

,

I
;1',

·UH .. EVILA�iO CADa
. .

/ plVoGAD� , '

.

Ru!}: TRAJANO; 12 - S�LA p

IÍr. ALDO AVILA DA' LUZ
ADVOGADO

R. 'Tenente SIlveira, 21 --- fone 2768.

\ /
I'

",

.'.

USiNA DE �ÇÚCAR TIJUCAS 'S.A.
, Edital de ConvocaçíJo"

,

Convidamos os senhores acionistas, para compa
recerem à>Assem bJéia Geral Ordinária, a realizar-se no -,

dia 3� de agôsto de 1970, às dez (LO) horas, em sua se

de social, à Rua Valéria.Gomes, 243, em São João Ba-
'

. tista, se:, a fim de decidirern sôbre a seguinte Ordem'
do '[)ia: O) - Leitura do Relatório, do Balanço 'Ge
ral. e Conta Lucros e Perdas, bem assim do Parecer do

" Conselho Fiscal e discussão e deliberação sôbre os me�'

mos; (2) - Eleição do Conselho Fiscal; (3) - Assun-
tos de interêsse social.'

,

AVISO'
Pelo presente comunicamos que se encontra à

disposição dos senhores .acionistas, nos Escritórios da
Usina, em São João Batista, os documentos de que tra
ta o art. 99, do Decreto-Lei 11.0 2.627, de 26 de Setelll� .

bro de 1940.
.

São João Batista,. 22/julho/1970.
.)

CESAR ,BASTOS GOMES
Diretor Superintendente

PAULO' BASTOS,GOMES
Diretor Técnico

JORGELINA 'BASeios GOMES
. ..

'

Presidente

USINA DE' A'ÇÚCAR i\DELAIDE S/A.
" Edital de Convocação

'

'...
Convidamos, os·\ senhores acionistas, para, compa-

'

tecerem à Assembléia Geral Ordinária, á realizar-se .no
diá 31 de agôsto de 1970, às quinze.(15) heras, em sua

séde social, eÍn' Pedra de Amolar - Ilhota .::-;-. sc., ..a.'
fim de decidirem sôbre a seguinte Ordem do Dia: (1)

.

Leitura do Relatório, do Balanço Geral' e Conta Lu
eras e Perdas, bem assim. do Parecer do Conselho Fis
cal' e- discussão' e deliberação sôbre os mesmos;' (2) -

Eleição do Conselho Fiscal; (3) - Assuntos de interês-
se social.

'

AVISO
, Pelo presente comunicamos que se' 'encontra à

disposição dos senhores acionistas, nos Escritórios da
Usina, em Pedra de Am6lar - Ilhota -, os doc.umen
tos de que trata '0 art. 99, do Deqeto-Lei N°' 2.6'}.,7, de

'

,

26 de Setembr6 de 1940.
'

,

pêdra' de Amolat' (Ilhota), 22/julho/197(l.
CESAR BASTOS GOMES

'

Diretor Supérintendente
'PAQLO BASTOS GOMES

Diretor Técnico
JORGELINA BASTOS GOMES

.

Vic;e-Presidente
..

,

EDITAL DE ÇONVOCA'ÇAO
'

De o'relem do �Senhor Pre.sidente da Ação So�ial
ParecIuial de. sàco dos Limões, e em .conformidade

.

com
,',os Estatutos Sociais� convoco tódos os membros para a

,

sess'ão de Assembléia Geral Ordinária, a ter lug"ilr ás
'

20,00 horas do dia 4 de agosto d0 corrente ano, 110 Sa-
lão Paroquial

'

Ordem do Dia: , "

1 ::.:_ Refo'rma parcial dos Estatutos; Je ,:.
..

, 2 - Assuntos Gerais.
Florianópolis" 23 de julho de 19'70.'

, I
"

Ântônio Dias
.

I

•

MINISTERIO DA ÁGiUCUutURA '

Diretoria Estadual.. ·"'do Ministério ',da
'.

AgricUltura em
Santa Catarina,: 1,;" ..

Grupo Execlltivo de' Administração': ....." ..

A V I S O
.. �,.

.

/ TOMADA DE PREÇOS -- N° 1(70'. I

A Cóiniss�o d� Lisitação, constitúid\l l?�la J;>ortra-
ria n·o 01/70, 'de 02-Q1-70,.do Sr. Diretor Estadú<;tl do' ,

..

� MinistériCi da Agricultura em Santa Catarina; torna pú- .

blico, para cophecÜllento dos interessados, que às 15
haras do dia 3 de agôsto, de 1970, ,receoerá, _{)rtpostas
de fiqnas habílitadas preliminarmente. (parágrafo. 3 °

do Art. 127 e 131. ,do Decretç-Lei i200/67) para Pres
tação de Serviços, de acôrdo com o Edital afixado em

todos os edifícios ocupados pela DiretOl!ia Estadual ,do
Ministério da AgricuIturá em Santa Catarina, situados
às ruas Santos Dumont nO. 6 e Lacerda Coutinho nOs

,

6 e ,8 - Floriànópolis � S.C.

/ Florianópolis, 16 de julhd de 1970
�pp�o Forltanella - P-residente

.. PUBLIO ,MATTOS
Erd BRAStLIA

' .,"

,
. . ApVOGADO

.

I, '

Causas Cíveis, Comerciais e Trabalhista.
Tribunais Superiores
�Ed. 'Goiás; conj. 110 ....;. S.C.S.
Telefone: 42-:-9461 _ Caiia Postal, 14-2319

,

BRASILIA DISTRITO FEDERAL
./

SSOS CLIENtES FALAM pf)d',ÚS
, \

,
/

i

I'

JEXIJIIESSO'�LtlIIIA ,óp,t'S
I,

.1

,
,

MINI$TÉRIO DO R_ECITO'

."

D GP,'

DIRETORIA GERAL DE SAÚDE DO EXÉRCITO
EDITAL _ DGSEx/8

'OONCURSO PARA PROVIMEI'!'TO DE CARGOS

DA CLASSE "A" DA S:JtRIE DE CLASSE DE AUXI,

LIAR Im ENFERMAGEM DO' QUADRO DE " PESSOAL'
DO MINISTÉRIO DO EXÉÇITO,

C.'-- 3,','. í .

Faço público, pal'f1' conhecimento '_ dos ínteres-

sados que as Provas Prático-Orais do Concurso -ací

ma;' referido, para os cçmdÚlatos inscritos pelá Guar
nição de, Flàrianópolis, serão realizadas no dia 28 de,
,julho de' 1970, às 08,00. horas, no Hospital de Guarnl-;
ção , de Florianópoiis, sito à Rua' Silva Jardim s/nv.,

Bail::{9 da Prainha, nesta Capital. ." ;'

2 _ Os candidatos. deverão comparecer ao local

da prova com ,antecedência, de- 3D minutos.

3 �'Some.nte prestarão prova os candidatos que'
se apresentarem .

munidos' 'do Cartão
\
de Identífícaçâo,

não sendo" aceito qualquer outro d?cumeItto.
4' _ Não será permitida, sob qualquer pretexto,

a entrada de candidatos, após a' hora prevista pai-a mi:
cio da prova,
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE FLORIANóPqLIS,

"

em 23 de julho de '1970

P,S.O,
Of.Adm. '( I

_
Dr .. 'Eidel' Rodrigues Pinto

Ma.jor Médico, Diretor do H Gu
.'

'

SOCIEDADE l),E ASSISTÍ<�NCIA E DEFESA
CONTRA Â LEPRA

'

( CONSELHO 'I)EÚBERATlVO)
-,

EDITAL DE CONVOCA'Ç�O

A'maiori� dos consélheiros juntamente, corn-o 'pre
sidente . do Consêlho Delibei:ativõ da Sociedade de As

sistência e 'Defesa Contra a Lepra em Santa Catarina,
na forma estatutária, CONVOCAM Q,S senhores associa
dos e éonselheiros -para a àssemblçia Geral Ordinária,

e, após' esta, paf� 'u�na l'eunião do c,onsêlhO' eldi,bfc}'lt.i- i.
vo, a realizar-se no dia ,31 ele jul bo conentç, conl 1Ol'C19
·às 19 horas a Assembléia Geral e, às 20 ou ,20,30 ho

ràs em seoUlíela' chamada, a reunião do 'Con�êlho,
,

coin '

qualquer �ú�ero de 'presença, no local' onde fuoqiona
a sede social - Edifício do Ioase, 4.0 and"àr; para' fra-�

I
-

'. ..

tal' da seguiqte
ORDEM DO DIA,

A) Assembléia' Geral:
1,0 - Renovação de 1/ do Consêlho Delibera-

tivo - membros eleitos por séis anos;
.

.

,

2.0 _:_ Mod�ficação ela Ra�ão Social e d()s E;statu- ,/
/'

\:
:;

•

\

-_ • ,

,.

,

J

tos.
.'

B) Reuniã() do Conselho Delibeí-ativo� . ";.'
1.0 - Eleição dos Membl;os da Comissão Fisc�

...J (renóvação)
�

2,0 ---' Conhecimento .do BalaQço seniestritl, .con

tás e relatório 'da Diretoria e do Parecer da Comissão'
,

Fiscal, referentes aO 1.0 semestte do exercício ·de r.970;
3.0 - Assuntos de jnterê.sse Social.
Florianópolis, 24 de julho'. de 1.970

DIETRICH VON WANGENHEIM
p'resiÇlente do Consêlho

Adil' R'ebelo
Clovis W. Sil,ra

Advf-gados "

Somente cem -ho,va' marcada,·
'

Centro Comercial de Florhnópolís - sala� 116
R. Tenente Silveira, 21 - 'Florianópolis - SC.

'�MPRÊSA R·EUNIDAS LTDJ.

, "

SAíDAS DE LAGES - CHEGADA EM FPOLIS
,

' . ,. .

.. 5,00. 'Qoras 1{30 hpr,aS'
P.OO horas " iH.30 :hor�
21,00. horas 5,30 hor,�

SAíDAS DE. FPOLIS: CHEGA;DA P:;M· [;�PES
.5,00. horas 14,3Q hora,á
13,00. horas 21.30 :h(Jr�s

\ ,

21,00 horas
, 5.30'ho!a�

Saídas de Florianópolis - São Miguel do Oeste-.
-' I

,

'19,00 horas ,di�riamente '

.. ,' .

Saídas de São Mi�uej do Oeste _ FlortallÓ\)On!
"

7.30 horas diàriamente
"

1

AplaSCD.·· LIda
.! "r

A8SESSQRIA
PLANEJAMENTO

_' AUDITOlUA
E

SERVJCOS CONTAREIS
RESPONSÁVEIS: '

SeI. ERNANI COSME GEORlA ...::.... Contador
Bel. CLÁUDIO. E. AMANTE - Contador.. '

EVALDO .Fu.RTADO - Téc.'em ContabHh:fade
Rua Tiràdentes - Esquina Saldanha Marinho, 2
Caixa Postal,774 - ,Telefone,' 3343

'

Florianópolis Santa Catarin., .'

... .J, .' .• : . ,-

llUTD, VIl1C110 CáTl1RINEN!5E
1I0R,".:.r.lOS' DIARtOS DE n..lOl\IANÚ�ULIS l'A.lh�

CURiTIBA - 5,00 _ 7,00. _ 11,00. - 13,00 .. :::.. i7,OD.
JOINVILLE ...:.. 5,30 -'- �.UO - 13,30. _ 14.30 - i6,3Q
19,:lO '( direto), .

',' I;
,

.

.3LUMENAU :_ ?,O.Q ;_ 8.,30 '_ 12,00 - 15.30 _ 17.00
1 H,QO '( direto) _ 18,30: .

JÁRl\GUA DO SUL _ 16,:30. - :!l,:m.
PARA T�iJU(;AS, BALNEARIO CAMBO�IÚ c ITA.l.AI
TOp,OS qs HORARIOS ACIMA

EXCl,lRSÇ>ES ..;_ DESPACHO DE ENCOMENlJAS

.,,,
'

VIAGENS ESPECIAI!j ,

.',.' E!s��ç�O .RODOVIAR:-A, FONE 22·6fl

I' j'

Bôlsa I de ,Valôr,es de Floriart'ópoÍis
, ".

"E ráp'ido e fácil Orcranizar",
/

• " I:>

Clubes de; Inveslbnentos
,Grupos de 10. a 50 pessoas; consórcio de emprê

sas. - lriformac6es ná Bols� de. Valôres de' Floria

n6polis �; Rua >Saldanha Marinho, nO 2 - 1 °
.

an- ,.

.

dar - Caixa postal, 53, ou junto às Sociedaçes Cor-
retoras, membros da Bolsa:

'

ADVOCACIA ; i �
JOISÉ DÓ PATROCINIO GALLO'rTI t

PATJLb BEN�AMIM ,FRAGOSO GALLO'm'!
Rua Fel�;pe Schmictt - J:!1d. FlorêÍlCio CO$ti

.

,.,'

. i'

,

'"
'

I
SALA V:E�DE-SE ,

·

Edifício APLÚB - 6.0 'andar. Tratar à Conselheí
ro Mafra; 37 - Cartório Salíes.
---;--------

lj'ENDE·SE
,

"

. Vende-sé, um moinho erU�l� peneira centrífuga".\ � "\ I

marca D-ANDREA N° 3, Os-interessados deverão tra-
·

' . r . '

tar com Ernesto Santos, no, Moinho Regina, à Rua Dr.
" F'"Úlv'io .Aducci, 721 - fundos; 'ao lado do dépÓ�lo
Cabal-Estreito.

,

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

viuna com guarda roupa de 4 portas, penteadêira Cl)l1-
jugada com camiseiro. ".,

'

,

1 Dormitório de menina "Cimo"
1 Dormitório de rapaz "Cimo"
3 Tapetes de Bou�lê

,.
'

, 4 Armarios. de cosinha (Fiel. cópa)
;-7, Persianas.. ' .

. tratar à Rua Aracy Va:* Cállado, 125 no Estreito
de preferência a noite.

'.

-"_"'-'-.'-��'�""._--""'-' �. __ .� ---_._-,-_. .,_ --_ .. _-_.__

.'!{Ul·'l!:bSOR tH�L'dtilJlJE �'I'OlHf:;�K
_

'

A.lJVOt.iÀDo..
EdiflclO FJ.orénclO '(;os�a'- \ !.J01l14ISa; I'

I;(,ua i"ellpe .:;J"I,;Huildti, ,:)11 - sala W7 "

I.IJUiatneme aa::.. lU as 1.1 e uas ltl �,. 1'1 r.eras, VU. ()fl'II
..- , llura rnarcana, pelO Telefone :JUti:.!

f -',l

· ExcE!lente óportuníriade .para cOio�aç�o ln-;edlata
tie -hornens dinámícos 'em empresa tradícíonaí de lf!o·
rianõpolis.
RE'l'mADA' MENSAL SUPERÍOR A C.l{$ 3.UOO,UiJ
Idade mínima de 25. af!-os,' de preterencía com

condução propria. Indispensável boa apresentaçao, e

desembaraço: Apresentar-se para' seleçao; Imediata
mente.. no Edificio Centro Comercial, sbre-loja, sala 8
-----,------------,�'---�------------------

ALUGA-SE
'.( ,

.v.

" Aluga-se_ Üllovel, com d�IS' pavHnenlus,.' ga_ragelll�
12,péça�, dÓIS qualtos Ue oal1Í!U, ampla t.:ULU!üa " uLlali
'vanUluas, aielll'Ue espaçosu J�ltIHl1.·, LÍ)�a'tJZauu t:Hj

a,reéf �:elllral.· Ver e LraLür a ha<,:a .t'erelfa· UÜvelIa, 1�.-
'4, ei{clúslvamente das ':) às 1 � nUHtS.

,\ '\,.,.i:'.H.l·U·!uruJo Jó.,An(A'VuliJU
Foi 'extraViado o ce�ti1icad�' QO .VolKswagen - ti"

po s�df!n, ano 1968, côr vepneÍno, ,cllassis, n, .t.IH-46':;o � r.
ulULOr ri. BF·138.757, pertencente �ao sr,' .Werner Eugê-
mu 2;u,làuf: '; ,

"\_"_ ..�,...itt�.
,-

<', VENDE·SE I(..HAJ ,..."""
SItuada na' Ponte ele': Baixo a 30.0. metros da COSÜt.

., (

corri, $.50Drn2, tr,ês praias:: -

,Tratar à Âvenida Mauro RamQS, 255 ou 'Praça XV,
.

n-O ,21
.

conjunto 503.

iNstiTUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA ,- (�PESC)

i',
, .'

AVISO
O Instituto de J Previdencia do Estado de Santa

Catarina (IPESC) torna público, para cpnhecimentu
dos interessados. que receberá propostas de firrnas

,.habiÚtaàas preliminarmente, "nos .têrmos. do Dee1'clto·
Lei �. "20.0., de 25 de Fe�ereiro 'de I 1.967. e Dêcp,�.t�
N OE':';_ 15·12·69/8.755, até à,s' 11, .horas do dia 31 de ju,
lho 'de '1.970.: para forneCiqü�ilto de Placas indicatlviiS-.-1I\
convêÍúo

.

IPÉSC. BNH: destinado ao DepartamentD
de Hwcl'são e Fundos dêste, Instituto.

O, Edital encoótra·se afi'X;adb na sede. d� Instituto

de� frévidenc,ia do Est�q.o .�de. Santa Catarina ( Porj.ü·
ria);:'a .rua Trajano nO 1, Florianópolis, Santa Ca��ri·
ná, 'iÓnde setão prestados os- escl!irecilllentos /necQs
� i , . \

"
,

• ,

._

i;_J

sàrios:
firo _1tubens Na.7!areJl()' Neves .:__ :Presidente --' IPESÇ

.'. I

BAR \,'
.'

t' ',.
'

•.
, . J' ,

Vende·se um bar completo. Tratar com o propne,
. 'ta.rici, pAIo fone ?688. 'Sr. Celso d�s 11 /às 15 horas. ,

\. ':, '

SE��ETARIA EXECUTIVA' - ORBRAM LTDA
'.

, - . "\'

ORGANIZAÇÃO E. BRAMBILL,A BTDA. ORBRAM'

está. precisando de secretaria' executiva," maior. dati·

lcigfafa,_ com boa aparência. Exige·se ,currrcul})m VI'

Um
. e'�, ex-oeriencia anterior. Oferece-se bom' anÍbiénw

,de traball-lO;' orden�clo compensapor" cargo � d� �l.iL)J'
ró. Tratar-das'14 as 17 horas' - 'C0111 o sr. Vicente,
nos escritorios da Orbram, no Largo Benjamim Côn;;;

tant, nO 28 Florianópolis,' Náó se apresentar sem .os
devidos req·uesitos.

' "

SOCiEDADE Pit·ó,DESENVOLV Il\'IENTO DA
)_ 'TELEVISAO EM FL;ORIANÓPOLI�, '

. "

, ASSEMBLÉIA, GERAL '.QRPINARIA) .. "
_

..

\
Convocação �

.

, Dé acordo' ,com o art, 12 dos. Estat]lto.s, convocamoS

aos sehbOTes Associados Ijat� à Asseu)l:lléia ,Geral Or

dinária. ':1 ser realizada no cJja 28 de agosto, às 20,110' )
rás,

.

a ni_a Boca:iuva" 91 com a séguint.é orcieí11 do dia:'

n Aprovação' das contas da, �tretoria; ,

2) Eleição da Dfretoria Executiva, do 'Conselho Fiscal

ê'-de um t�rço do Conselho Deliberativo;
· )

3) Assuntos de interesse· Geral. -

Florianópolis, 2;] de' julho de. 1970

, 'Darci' Lopes- �'Presj;L�ent.e '

I:,lluro 'Caldeira de Andrada - ,Secret�rio
,

j � �<.
Dra. Léa Schmidt da' Nova ''1'' v

Ginecdlogia e Obstetl'íe'ia

Consultório: RU� Jerônimo' ,Çoelho - É
andar

Atende diàriamente clRS 15 às '18 horas.
'::..._-.. �•...._._-,-_._-----

, ABELARDO GOMES Fn�HO

,.\I)VOH4.JJO

ACM _.ij!l.

Advoga e'AcompanhSl PT'nçfJ�5()S noio

Tribuna!'S Superiorn�/
'Il.:nderêco: ses _. E 'ifieio Goiá5.c - Cn.1.1Ul'lto 31�

.

"tllefo'ne 42·9854 - ,Brasília
" DOEN'CAS'DA PELF,

.

"

�'Da)! Unhas - Do Couro Cár)dudo - Micose\
_' Alergia -, Tr�tamento da AClle Pele Nf've Carh"""j-
':!3 e' '�P�djng" ,;

"

I) ..�pn ,,\'(:.10
br. Roberto Moreir9/ Amorim

; Ex-Estagiário do Hospital das Clín.ica� da Ui1Jv�
fidatJé de S. Pau!;".

'

'. '- '(
.. '.

I

j

.CONSULTAS: - Di�riamente. à partir, das 15
,honls, ,

v"

•

"

," ; éc)NSúLTÓTÜO: -....: R ,Jerônimo Coelho. :W� '�-

.' E.d, �1J.üeta .:_ 2.0 aildar - sala..205.
.

"

..... �.

".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



P:REFEITURA MUNICIPA.t. DE' ILUM!NAI
\

,
-' .' ,

DmETORIA DE OBRAS PÚBLICAS ..

..

EDITAL N. 3/70
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS

De conformidade CO.11 a Lei Estadual n. 4.421, de 21-1-70, que i-eg@..

as licitações para compras, serviços e, obras, a Ditetoria 'de' ()"or.,.:>
l-LllJill;a::; da Prercitura Municipal de' Blumenau torna público que s'"'

acha aberta a concorrência pública para -aqursíção .das seguintes má:

quinas e acessórios: '

,l : .

a) - Uma carregadeira de pneus, com capacidade de 11// a 1 3/"'-'
jardas cúbicas;

, ,

b ) - Um. trator de esteiras, equipado com lâmina, com pêso total
· de oito mil a onze mil quilos;

r,;) - Uma carreta tip-top para 10 toneladas, á ser adaptada numa

motoniveladora Caterprllar.: modêlo 12E; e

, d ) - Um comando hidráulico para motoniveladora Oaterpíllar
modêlo 12E,

, '

As 'propost,as devem conter' todos os detalhes que caracterizam as

múquinas e acessóríos, q1'1e deverão ter ,a côr amarelo crômo, de pa

ol:ão adotado pela' Prefeitura) que corresponde a tinta Vitrólack 1'1'
'1.415, de fabricação' Ipiranga. , '

, ' , !
'

As propostas devem ser apresentadas para pagamento à vI�t�,
em cento e vinte Jl20) dias e em doze (12) parcelas mensais, dev�ndo
Cl)l1ow.�· das mesmas o prazo de entrega'. ".'

As propostas deverão ser dirigidas- a esta D, O. p:,.em dois enve-,

topes fechados' e devidamente lac;'ados, A e B trazendo, �:"té���r,ne,n��, \
·

s. designação de seu conteúdo e nome do proponente ou f�rIIla 'pro-

;1
I

Administrador
, .

de pe�$soal
tem seu curso

•• ' "'.

·nerl g
\ '. \..

:; BLUMENAU (Sucursal) _:_ Um
�. Cú�·so de Aperfeiçoamento' para

'" \ Àdministrado.res de 'Pessoal sera

rnirristrado peja Fundação Univer
sidade Regional de Biumenau em

dois semestres regulares, de 6' de

agôsto de 1.970 a 30 de agôsto de

'1971.' O Presidente do CECAp�
�!\: Paulo Malburg, informou que.
às matrículas para o. referido curso.

'

íi9�e,i:��; sÚ,ieiia�', a,pa!'ti/de
<

lio�_'::�
j�� �eíiiir ;\7h�_q:rÍJ.'l) Q h.o[a�, ,n� .

.

'Ai0I13>Ü .:custo'tofal 'do curso, sera
" .

'dJ:;';-Cl'�', ,5QO:�0ó,.Úivitl.id�$ �ni ,; dá' ';',,' ':,'
,hl(úi�ah.dade's.: Os' s6é'ios 'do Cecap..

,/ :;'
p�gar�o C�;$ $0;00.,' de inscrição.:
mais- 9,mensalidades. O curso seta

�iliistJado. !lo. hon\.riô das. 19h15m
as' .se,!�!1ndàsj' têiças,. quintas e se.x- ,

"tas�teJ.ras e :.05' ,�eus'_'frequentadores
t�r�,ó 'que,- pd;�uir curso ginasial
cO'nipletd, .

ou equivalente, 'sendo
que �ta exigência só não será feüa
;iÓ's.' associado·�. pa 'Cecap.·

,

. .(, "

ponente. 'I' . '...... ' 'i
"

.
.

O priméiroet1velope A, deverá conter os docu�entqs exigidos nos

itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; abaixo relacionados. O segundo envelope, B,

deverá conter a' proposta, bem com_? endereço do proponente ou

fuma proponente. ,

Documentos que deverão 'vir no envelope-A: . ,\ � .' .

',' :"

lI_;) :_ Certifica,do de r�gufaridade de sitti�ção perante 0.' INP�;
20) .:_ Prova de estar quites com as Iázendas Federa,l,_Est�1,l�l 8;

Municipal; , .

. . , '.

30) _ Prova de que. a firma, ou razão comercial' se.: acha; l�ga,l-
mente registr:ada na Junta Comercial pu Oartórío c0!llpete.n�e;,· ..

40) ._ Prova de quitação com Q, �111P6stc?� S�ndical,. da' fm,ll-:iJ. �. oos
empregados;

'

.... "

..

".... ..', .. ',. .,:' :.:'. \ . :""',':
;jJ) .:'Pro'la de que. votou no ultimo pleito. eleitoral ou �e"spec�.v.a

,; ,

J'lstFicaç50: e_ � , , ! .' '.'

60) - Talão da ,Taxa MW1icipal. \, " "1
, .'.

1" h'oras dó dia' 6 ",ele. agostoA "b:rtlln1 (rDS· pronostas dar-se-á as
.

._,
" . ..' ..

do corrcnt e· ano, no Gabinete .da D. O" f". ern: prepença dOs?�t�Ie���'
rlns ,'11 (1(' seus represen�aÍ1tcs que queir�m assfstir.a. concorrenCl�..

O critério a ser .aplícado nó, julgamento ,se.ra ,0. de. proposta q�e
lT'('lli�\r n t. )1(1e1' as' exígêncías- do Edital, entre a.s fir�a� . �el�c�o�a�as
,_.

f ít d' cO"l'd0 CnlTI
T ei de Licitàç'ões. ,., .�:" .. '�',116Clta Pre,C1 ur3.:. e a ... " ,U

'.
'.. .

"',"":'.
'

.. :.'." ',�...";,"
A ?"e�cit,'ra. Municipal .ehl BIl:menau rcsf-lrya-se .0 'dueJ.to d� aCel�ar
'. • ou· ainda de anular'a concorrf;n.

l'otal ou parGlalmenh2 as proposcas, '. -. ..

"'; .' :
"

:. ' " .i

cj'!, no -todo, ou· eI11 parte, motivadamente e ç�m ,J�sta causa; _'l��ep.eJ;t,
"l(., ••\h;'''-ede de jllterpela(�ãd.'.iucj.jeial ou extra'Jud�cIal: :.', '

. .'"" _J .", ,'-
• .' stas cUJos

1\ Prereitura j\(funieip_íJ.l· de Blum'OJ1au1 regyltara as ��o'po <o
..

,
, ,'d 'adas J'ustos e as normas est,,·

\,sloru�: niío ::;tendmn aos preços conS1 .8r "

..... '.. '.'

bei.ec-i_r).us neste Edital.
,,'

A Djretoria de Obras Públicas da Prefeitura, prestar.a· �c1a'reci
n"rntns rnl3cicl".ados com o lJresente Edital, np horário :

..
da8 i4. 'às .17

l�cml", diàr_igmente, exccta- ,;ábac1os ti domingos.
l:lJurncnau, 21 de julho de uno

.

EllgO Civil Orland.o Gomes. Diretor da D .. 0. P.
,

beleGidas neste,Edital.
A Diretoria de Obras púbJ.1cas da Prefeitura, prestará esc)are

cimmtí;:; relacionados com o,presente Edital, no ho.rário das 14 às 17 .

11oms, cliàriamcnte; exceto aos sábaaÇJs e doming�s.
'

Blumenau, 21 de julho de .1970., I
"

,

EI!g'O Civil Orlando Gomes, Diretor da D. O. P.

MA_O '·,DE· OBRA' PARA CONSTRUIR E
'REFORMAI NÃO É MAIS' PROBLEMA
It 1\I!l..lr�Ut: rirm� I:llilprl;llteira especIaii�ada em mào de 'oorà ptl

ta construção ,eforma� e aeabament?s de alvena.rJl\S e 'ir1àdeli'àS, pi-e-
ço� mOr:two!'-

,

Ar:elta-se const:r1lção pela. Cal:'lJ:8 EconOm1Ca, e lpesc.
Tratar - Ro. _1Ilun'es Machado. 7 .- 1° and�I' - sala. 4.

Flor1anópolis. '

Caminhão
fitã vida
de�lciclista
'. .'

.

',. ,r I '. r!�

BLUMENAU (Suc·ü'rsaW.::.....:'Por·· "

.

DIJ:;'ETORTA Dl': OBRAS PÚBLICAS volta �das 22 horas de· domingo,
EDITAL N. ,2/70 . Januário. Dallarosa, de 21 anos, re-

éONCORRÊNCIA 'PÚBLICA PARt\ AQUISIÇJ.\O DE VEíCULOS sidente em Itoupava Norte'e Ivo
Ds confornlidade com Lei Estadual n. 4.421, de 21·1-70, ql}e regulá . V6ilkl�nder: de °25 anos, trafega-

·

as licitacões para compras; serviços e'Qbras, a DiretQrla'de' qbras .pt:, vain de b'icicleta nas proximidades
bli<'as da Prefeitura de BlumenQu torna público que se aepa' .s,l?�rta a cla Toca'lidáde de Salto Norte,' quan
concorrência pública par� aquisição dos ve.íc\XI�S �ba:ixo �elil:?i�n�dos: tl,ü Io.'ram cólhidos Dor um cami�

a) - Cinco (5) caminhões com chaSSI' propr�o P�ll��::.r,eF��;I ca; ,'lí,hão l\1.ei'cedes-Bel�i: pl'aca de

Gambas basculantes; , '. > 'oi" "I ,'ltuporanga 60;.62-71<" cliFigidÓ' .. por .
I

b') - Cinco (5) eacambas para as caminhões aciPJa;J?o�,\-'c�Rl_l.- 'pnibal4.o �eüL :iàmráJlo faleceu

cidade ele quatro (4.00) metros'cúbicos; -jilstanfâneal'nep.te em consequen-
c) - Ulna (1) caminhoneta tipo Pick-up; e / 'oià'do" choque. Ivo conseguiu es-

'd) - Quatri- ,4) veículos utilitários tipo Kombi. '�apar 'com vida, 11,1as' está' inter-

As propostas devem conter todos o.s detalhes que caracteriza,'!l os _:Iiado' ém estado grave no Hospital
veícules, bem como deverão ter, QS veículos, .j:t côr amarelo. crôP,ilo" úe 'Sa(lt� Isabel. .0 mótórista evadiu-

·

padrão adotado pela Prefeitura, que corresponde a tinta Viti·o'là.çk n.

.

s'e�d.o local, comas acabOl:l send,o de-

2415, de ,f8bricação Ipi:ç-anga. ," �id,o;-l1ór.às 'c!epciis, quando d0rmia

As, propostàs devem ser apresentadas para pagamento' .à vista. e 'tranquilamente na cabine de seu

em cento e vinte (120) dias.; devendo constar das mesmas 0 prazo. de, :ç1i!tninhao. 'Os a.gellte� 'da DRP

·P'.·I.·�i'l4era�"1
J

:0,' níõtóTista e o leva-entrega. ' _,
.

' ',,',"

As Pl'opos,tas deverão ser dirjgidas�a esta: D., o. ?,.: �m' dÓi.s. ,env:e�. : ,ra111':a De egacia onde foi instaura-

10p8s fechados e devidamente lacrados" A. e B, trazendo 'extern�lTIente '.' � ij.9 ii1quérito:
.

ti designação de seu conteúdo e nome do propónenfe' ou fl.rn'ià p�o, '.
"

ponente.
y .. ;, ',.-' ,

O primeiro envelope A, deverá coitter"os documentos 'exigidos nos

itens 1, 2. 3, 4� 5 e 6, abaixo relacionados. Q segundo' envelope, B, r,leverá
conter a proposta, bem como endereço do proponente.

.
.

. D()C\;mentos que deverão vir no envelope A:.. .

].0) � Certificado de regularidade- de situação 'perante o INl:'S;

20) _ Prova se estar quites com as fazendas Federal, Estàa.Íl-al,.e_�.,
Munic:ipal;

_ .

x
/
L...

. 30) _. Piava de que a firma OH razão co.mercial se aeha legàlm':.i1te
registrada na Junta Comerciai ou Cartório competente;

40) _ Prova de quitação com o Impôsto Sindical, da FirITIa B dos

empregadQs;
50) _ Prova de -.que votou no último pleito eleitoral ou !!.a: respec-

j··jva justificação; e

6") -:- Talti,o da Taxa Muni.cipal.
A abertura das propostas dar·se-á às 15 horas do dra 7 de' Agpsto

do corrente ano. no Gabinete da D. O. ·P., eIn presença dos interes'saàos
8U 'de seus representantes que queiram assistir -a concorrência.

O' critério a/1ser aplicàdo· no julgamento sera o· dt') propósta' que
rnélhcr atender as· exü�êneias" do' Edital, eptrwas firmas relacioí;ada:s
nesta Prefeitura, de acôrdo com Lei de· licitações..

,

A PÍ:efeitura Municipal de Bllm1emiu reserva-se o direito de aceitar

tQ�1il ou parcialmente as propostas e ainda. de anular· à 'concorrêl1ciH,
no todo ou 81'11 parte, motivadamente e com justa causa,. indepellCIehtt-
mente de interpelação judicial ou extra-j�icial. .

A Prefeitum Municipal de Blumenau regeitará' as prÇ>postas cujos
valores não atendam aos preços consi<1.erados justos e às norm<:lS esta·

I
-:������,���������������������.���-��=�-�-�'.'

i.

·Em 'Gêral
J(

•

O RITMO .DO 25

Cl'êio que ninguém pode
�'dizer que o Centro Cultural
25 de-',hlho de Blumenau não
é uma das mais· ativa;:;

simpáticas sociedades de nos

· sa� .região, ,tanto·. pelô . .,ambi-·

ente de seu bar e restaura��·
.

\
.

· be, quanto pelas suas promo-

ções: ' ,

'Fundado em 1 ° de Maio
de 1954, êle está presente
sempre <iJ.ue se trata de as

SW1tO que se refira ao que
s'eu. nome subentende.
Ainda mais, quando é pat a

comemorar o '''Dia do. In.li· ,

grante" .

Então, é aquela festa!

Pelo convite, vejam se não

é assim: dia 25 - às 9 büra��
- Atá solene junto ao m,.:;·

numento do Dr. ,Blumenau;
às 20,30 horas, --:- Noite de

Arte. Dia' 26 - Festival dos
, Cantores con1 a eolaboraçJ'9
da Comissão Municipal de

Turismo: às 9 horas - Des·

file dos componentes dos

Coraes pela' Rua 15 de No

vembro; ,às 10 horas - Inicio

das apresentações dos Coraes.

Resta, saber, sàmente - e

.. estou; muito, curioso ,

.' quantas sociedades exi;sLe;n, .

no Vale;' com' p.rograma se

melhante.
Gera.((lIo Luz

�
. ' )

-

.: : .: N'a,:GuaIJaba!'a,l"'o Prereitôu- M�-
,Tió, lu.rr,i:! tratará junto ào hl'c:rà ..::....:_

"

:ex�rrida�'-'--- da I(beracào €ie. '«ec�r�
SOs ',�àt'a

.

a . eletrüicac50 rural >. do
munIc;pio.·

' .

..:
.

.

<',;
.�

.

AilÜ:l.a ua- Guanabara' ta'rá' 'Ulua
visitá :;10 .Ministro- Jarbas' :'Passari�
J1PO;' dà Educação 'c Cu'fu�'a, qúa�'�
,dü� rfivinqi:a: a ,1vcrbns qeSt1llad:ls
'ao Jáidim, de Infâ!lCia de ,Testo

'. Rega e 110. Corlselho de Úes6qrtos
't�'àtal'á da viãbilidade da 'funclàção
�o Ceqtr:o. de DC'snortos·'de PÓ"rrie

'''rQ.(!e, No 1 :stiJ uIo
<

ele Adrniuist':a.-
, J, ,,,çi'fq �M.jJ,!ii�il�p'l,'tratí1rá de' assúnt'os

ligados ,à' mU"Jicinaliclade e, no Fnh
«lo, Rural solicitãrá rnelbor. ate' ,di

'. 111éiüo aos colonos locais. No Mi
,nist�Tio ,da AgJ:ÍcuJtúr<j rcivi.ldic�
· rá rnelho rias I'ata Q) J a l dim' Zo
,oíogic'o de �b"mcrode, que' ét lal-'
, gà,tlle.nte, cPllheciclõ no �ui;," dn
"

P�lís,.' :'. :-ic:' J: ,;. ,. .

·

.

"Flna'meiJte, na Ca'1ital Fed':réll.
o Sr. Mário run� fará 'uma visita' à
Secrettri-iá Gera(do Plano de ApLi
cação, .ocasião em :que apresent3l.:j
prójetos !'lara a construção de 110-
""IS' unidades escc\lares no lílUl"id
pio; yisitai1do ainda' o. Sena.do 'Fe
rle.d:ll. '; ,a' Cámara dos Denutado's e

q S.�rvj'ç\l:+N'a�ion:al de M�njdplos.

Sociedade ";;'S'> �êam;boriú.,
....

"

.'

.. ..

Que'r; hospital
e,vadgélico

.
'

,',
.:',.

. .' Agi�do' Ribeiro � e" o cop.hecído.
.

ratinho da tC'levisã& bl;as'ÍleÍEa> 1'0-
.

", po-Gi.�io estão de �str.éia' .�ál'Cj:lda:
\ e" ".'

. : parq às '16h30nl d� .Nô.((imo.. 'di<f, '.

, J 8 de' agôsto, ,eIlil I BlI;lIll'enàu: ." A ,

, 'ápresentação terf l�gaf _-:iio";_épe,átro
· ,Cat:lo� GÇlmes e e5if "prógramàdo
· 'ulil. Hshow", pará ',adultos, ,

' as.:. '.' .' "
.2Óh30m qúe

-

Jontar,á, C'OlÚ,':' a ::-pre
sença de outros: artistas: fi· �.nr;con

rilusicaLda televis'ão>,' ,;'
" -,. - .

� .
� ...�" ...

\

e

, ,'
..

' .técni,c\)s "

.

e "QS' levant:;:tID!3,l'JtQS'" jl!,�
.. ': ,�·'�edtiqi'çóes:. :q,�.�: ;pst-áíàça&:(�ü� .. \íl'\lli' ; I:

terminal petrolífera em sáà ,Frar. '

cisco do Sul.
- <" ..

.(igildinho Ribeiro e. TóPô .. 6161�, •

com�o shaw "prá can;'Úilia'; TI� dih I

IR de agôsto em ':all.urien�u em:dois
,

espetáculos. Um, às., i6�30 : pari:!
crianças e outro às, 20,30 ,'pare:
adultos.

Elü!ne Tl?-�mp'son, .M,iss, Br:;,SJ�'

1970 e V�l'a Fischer! ,r.�iss! Bra��l
.

1969; com apresentações' 11l!ll'C!ldD,:-;'
para.. Itajai,. Blumenau,. 'Rio do '3u1.

Joinville: Florianópolis <e BWS9.�!Et

Tâniá Conrad e Gert Fritzcbe,
um casamento alinlladíssimQ m.1r··

cado para 5 de setembro.

Alberto Luz IiIstá terminando.: ;. ,."
.

belíssimo quadro, digno. do:' seu
acêrvo. "A Arvore do :a.em' e ti,]

YA.RA WE1SE, Miss Bh,Jmüll3u 711 Ma!", nas suas Icô,res: que €st.ar,lÍ
é unla da,s beJas J'uncíonâri'(l$ 110 exposta na Coletiva do dia, 22' 110

Bal1co do Esta!lo ,de �al�ta EaJta,ri· .,,:' Carlos. Gomes:
na. O· ginásio Adolfo Konder' tam- :'
bém se org'ulha em tê-la como,

·estudante ..

'f

�o dia 29 teremos em TimoG
no Pávilhão' de Exposições,-, a

·

'FESTA DO CHOPP, numa prOnto·
.

ção do Liol'ls em beneficio rià, C1 i
.

'.ança PQbre, Os, Montanari, . mr;&

orquestra 'típica para- a' noitada

A Direto'r.ia do Centro Catar1I1€1l-
.

se prestou' ao' goleiro Ado, da' Ú···
leção Brasileira, hom2Ilagem, ofe':'e

.

cendó-lhe limá placa de prata .

-

"0.0 atleta .co(;)stadua�o, pela pcrr.'·
ticipação' na

.

IX Copa 'do Mundo,
homenagen1 'Centro Catarinens.e dh
Guanabara"., Êle que' dizia ser ue,'

ranaense de cor·ação.

o Olímpico. qu�:.;ne d�.('ci:r:p.).
mas isto é falta de :·c0:risid�tã�ãb'.:
Vingar ,16 derrotas ánteri�I'�s:,éO�ii'
5 a O'. Cadê a espprtividade·.

,

'INFÓRMAM'

Prefeito
.

de
PomerBd�

·

em
·

Brasília
POMERODE

" \

,

_Balneário CamborÍú (Corr2siJan-
derite) - -Aqtoridades e morado,8-<
do Balneário Camboriú estão'ellVl·

: ,da:ndo,'_e,sfoí'çoJ para':- a t)el)çrett7 a·
.

ção d-e -antiga aspiraçãà' dâ:, con.u
nid�de, ou seja a furtdação do

Hospital 'Evangélico Balúeái"io
Camboriú. Trata-se de uma 8l'si·
dade fi�antrá11ica e berieficei1Ít�

,

'que estarÍi apta a' atende�" os r€
. '.' clamas I bosp-italares do mu�icíP"'l

. ÇêrGa de 40 pessoas reuniraní se
· e f\mdaxam a associação, ocasli:liJ
em qu� elaboraram e aproval'aín
os estatutos, que em breve sf'ní ru

conhecido de utilidade púbhelJ..
.A primeira diretoria· do Hqspüal

·

Evangélico' tem na pr,esidênci'l o

Sr. Joel Hogério Pires, assessora·

-do. pelo professQr Antônio Lúcio.
. I' ,tendei na se��etaria o Sr. WiÍs0f:

Vieira dos Santos.
O art. lados estatutos da €ntI

dAde -denominada Hospital Evan

gélico Balneário Camboriú, e,;;ta.

bekce que tem caráter assistencml.
sem intuitos lucrativos e cúni du

ração indeterminada.
"As finalidades da entidaoe são

:;s seguin);_e�: a) - promover a as·

s�stência hospitalar em favor elos

.menos protegidos' pela ,sorte, in·
_

crusive atendimento de operáÍ"lOs
e suas famílias; b) - atend!!r den

tro de suas possibilidades tôu?.s as

pessoas que necessitarem àuma

assistência hospitalar imediata, e

inadiável" .

Já () art. 11 dispõe sôbre a COJrl

petência da Assembléia Geral, oue

entre' as o.utras coisgs está afeta I.)

segl,lint?: a) examinar O' ·RelatÓrkl
" I· :. d� 'Diretoria sôbr6 as ativid�!(ks e

situação financeira da entidade, ('

b) eleg'8r o Conselho Delibf1rar,;."o
e PiscaI.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esp rles,

FERI<OVIARIO VENCEU i :-m
FINAL E CONSERVA A

L}DERANÇA

o Ferroviário conseguiu 1T. an

ter o p ôsto de lide r, ant"o"', 111,
cuando. �f"'1"é'i ele um gol nos es

te, '(m:cl'; " I,.;�::i:1, �lcrrotpu O Aval,
desta C��J"l:. O ponto foi obtido

por Mi�u .no, de ca9cça, acs 43
minutas do, ""f'undo tempo. r",'o-'
v it:rm, G

'

c!��-;-;_l 'f:;) 'ta bem
-

cobvada
nor ,BralcU. O encontro foi Ú!'ltlJO
c drL'-ua'tico,.1 a�'acla'ndo o púbiico
pr-sente, havendo tão somente um

detalhe negativo em referência ao

espetáculo: à renda que acusou a

penas mil e ouinhentos cruzei ros,
o que, não c{<.cixa de ser in adll1i�s;
v"l em ,se tc'atando do princi?al
ch00ua da rodada.
O !:_vaí 'jor:ou bem nos primei

)''1-5 millutúS. auando qeu trab;ILlO
<1 d"fcl1si la do "fccrinho". A' par=
1 i: (lj,}S 30 rnirm1os, o FerrovLl:-io

cqniLiafou o j'lgp passando a oh:n-

�'contin
siva. O Ferroviário veio melhor

para o' segundo tempo e já, aos 3
minutos Rainoldo atirou na trave -,

Aós 'l S.minutos, o Ávaí equilibrou
as ações e Cavalazzi chutou na

trave e até o gol que definiu o es

corre, as ações fora-m parelhas.
No' apito funcionou; com atua

ção de regular para boa, o sr. Yo-
lando ROdl,'igues,:"

..

As formações: "
,

AVAI' r-r-r-
. Vicente; I: 'l?atista,

Deodata..Juca. e Raulzinho. (Mi1;i�'
nho); Bita e Moenda; Gamá, Ro

gério (Moacir), Cavalazzi e. Car
los Roberto.
FER�OVIARIO _:__.� AElilson;·

Carlinhos; Jailson, é��ai': I,' (: Si)"
vestre; Pauio César ié "'CÚár' 11;
Rainoldo, (Migueiito), Sisst CEral
do), Márcio e ·Baía. "

'DEMAlS,RESULTADOS·

N�sta Çapital - Figueirense 2
� Hercílio Luz' 1. ,

.

,�

"

t� �))� .:�
.

't" �!. �, �. ,
.

r
Em . Brusque - Paysandú ° x '

América O.
Em Joinville --"- Caxias 3 x Car

los .Renaux O.
Em Criciúma - Próspera 3 x

Barroso O.
Em Blumenau Olímpico

'5 x Palmeiras °
I

Em Rio do .Sul - Juventus 3 x

Internacional 1�

CLASSIFICAÇÃO
].0 Jug�r Ferroviário,

6 p.p.
2.0 lugar - Próspera, 8
3.0 lugar - Olímpico, 9
4.0 lugar - Avaí, Internacio

nal, América e Hercílio Luz, 'lb;
.

5 .o lugar Iuventus, 11
.:

.,
6,0 lugar - Barrosó e" Caxias·

12
. .

7.0 lur,ar Palmeiras, 13
I-

8 lugar -:- Figueirense, 17
9.0 lugar - Paysandú, 19
1O.o lugar � Carlos Renaux; ,

21. ,

Guanarí, 24.

do figueirense sôb,re ,0
luz:consider�da justa
,- \-"

.

... ..... � .

...".

Illsistindo com um conjunto
'

os dois quadros qu� correram bas-
constituic)o �orl inteiro de jogudo-', I

tante .e' apreseiltaram lances dignos
rêS de côl', alterado no segur!do das pl'átéms mais exigentes," quer
tempo, quan_do S'liu· Ademir e cn- pelo \entusiasmo' que foi fator pre-
trou Ramo's, o Figueirense corise- pondeninte para o êxito do espe-
guiu boa vitói'ia na tarde de atrc- táculo. A rigoT, não \limos um

o"tem, ao derrotar o Hercílio Luz só elemento claudícánte. Todos

Via. conta�em de 2 x 1, ém r -�
.

jogaram bem, ,destacando-se, po-
v:'lido' pelO, Camneonato Estad"al rém, os desempenhos dos dois ar-

de FutêhoI çlc 1970. queiras;, que se conservaram fir
mes, dos' zagueij'os Beta, Zé; An
tÔ'nio e E�son, dos meio-de�compo
Félix, Reis e Triunfo c dos diantei
ros Adãozinho, Luiz Antônio, Bo
ris, Tati é Car�os.

A trúgna caracterizou-se nela c

ouili��'io� de fôrças nota[1d .c"

f''1rém. maior agressividad_e da � !-

dps 10('21:s;' D!'inç�?ahnerte ",

C't"�1a i,'Íc;D.l qUEndo o alvinc;: rQ
ch >ilu '1 pc, ',h ·1'" cr 2 x O. A r·c â
çilo dos ;isitantes veio cêdo,' COfl� a

diminuição da diferênca parft d.lis
tr'n!os a um, antes mesmo de e-l

c� "'ar-sôO o ::,cr'orlo inicial. Na fa
,Ur houve equilib,jo

" fJi um encont·o r '_'�

pelo que renderam

. "

OS GOLS

I '. '

Tati foi o autor 'do ÍJonto inau-
gural. O' extrema gauc'ho recebeu
de Carlos, e' chutou forte de fora
da area" ganhando a boja o ângu
h'direito. Pouco depois, o Figuei-

., ·rense elevava a contag:em para
2xO, com gol que Carlos conse

guiu, aproveitando forte confusão
na área, resultado ele uma investi
da de Edson em combinação cOJn
Félix. Triunfo diminuiu a vanta-

g�m, ainda no primeiro tempo, a

proveitando uma sobrá pI!ovócqda
por .Tacaré que, acossadó :101' dois
jogadores contr;írios. espáTmou a

bota arr;;;massada por Boris, ,de
um escáhteio.

ARBJ.TRAGEM

Esteve a carko de' Luiz Paulo
Carn,.eiro a direção do j@go. Teve

, erros, mas sem qualquer influên
éia no marcador que rep�ltamos

_
de justo,

OS .QUADROS

Formaram 'assim os dois con'"
I

juntos:
FIGUEIRENSE - Jacaré; Zé

Antônio', Reto, Paulo' e Ferreira;
Pinga e Félix; Ade:mir (Edson),

.

Edson (Tati), 8arlos e Tati (Ra-
mos),' ,

,

HERCILIQ LUZ. - Joel; Ed-.
son, PcdJi'nho, Thome e Pedroca; -'

'Reis e Triudo (NiJton); Bimba
(Lorenil, Adãozinho, Luiz Antô
nio e Boris.

)

Gilberto Nabas

A Federação Atlética Cata
rinênse vem cumprindo rigo,rosa
]]" 1te em di,)' tc,do o scu calcndj
rio ª'bFQVad) para a tem1JOL,da
d"sQ.Qrtiva eb 1970. SãO inúmc
I"ls' tiS a!I:Vlchd �3 mogramadqs, 31-
.p ·m '!li ií. (,[,;"I(bs, por to(:]o o

r: ,tado.' ,C," 1:,,::0 latos regionais e

esl duais bastante' o 'setor amado
rista elU nosso Estado, muito em

bora, se reconheça, que a aflu.§n
cia de público aos espetáculos se

j�l _!?equ-;',. p, TIl11 que há muito afli

ge nQSsos esnortes amadôres, nu

ma flagrante falta de interesse pe
]0 que é/, nosso. Mas mesmO assim,
com C(irto prejuízo financeiro, os

,iupes prNs":,"]l,:m sua� disputas
'1,"'1 úis. rc 0 { "ll'.r]e sacrHício e

:"\"/. s., ()<" '�': 1..1S ao longo d 'S

,1"Ot> não. np_c1�1ll ;lqucla condi'/0
"-xt:l1Jplar f1: amor :;lO :I!l1udorismo
� mf)r'" .nronlôs ,lO ch:1mcnto clt;
s, I\S tlll t,; ( , um consolo saber-
lil' , ,1 c; l ,h, r 1 com inúmer"s

u\l.,d, s ;l� di"nutas de b;' '

qll :::, vo1c\ .cic'isnlo, at1ctisl , "
n'i" slIas 'V, rim; c:atcgorhls, llfló ter
mina! +10, e lllfli () l1do C'JJlll'Hl'ió,

mais. 'e mais competições vem sen

do marc;adas pela FAC, que / tem
'um calendário t0do a cumprir e

vez por outra ainda árranja tem

po pàra organização de torneios.
O esporte. amador no Brasil,

. de longa data, sofre os �feitos da
concor'j:ência do· prQfi�sionaJ ismo,( .

e salvo algumas. cidades, que COll-,

seguem aprésentar excelentes equi
pes, merc.ê verbas elnoregadas pe�
los grandes clubes, e face a est ra-

.J
nhos casos que, surgem no amaqo-,
rismo, como cO)1tratação 'dos me-/,
lhores atletas, C:11 todos os setores

amadoristas, rémo, :pasquete, vo·

lei, atletismo, e, que ninguem des
conhece· que realmente oferecem
cOmpensações financeiras ao atlé·
tas, " os pequenos centros encon·

tram çlificu1dades múltiplas para
'

formaç� e manutenção de' suns

equipes e aQs poucos ficam priva
das do concurso de seus mel hores
atletas, que,procúr!ll11' centro maio
res ou são procurados por emnre

sá'rios, que" garantem sllces'�o' em
clubes maiores. Exemplos típicos
disso temos nos clubes de S50 Pau
lo, quanabara e Rio Granoe do
Sul. numa concorrênci�l ele pas'rnar,
onde çifras enormes são gastas pa-

ra a contratação de atletas e sua

lmanutenção no clube.
Mesmo assim, a FAC nfu;)

desanima, os clubes prosseguem
em suas atividades, disputando,
consé'guindo títulos,' pois "·0 a111a

dorismo sempre f0i e s�rá assim,
ch"'io de sacrificios, deficitários e

onde apenas pequenas eq�lipes de
trabalho se revezam, em· clubes e

Fac]eraçÕI:S, ·nara mantere_m acêsa
a charna' do ãmadorisiTIo.

'

Sabemos por exemplo da mis
" SPO esninh'osa dos árbitros da Fe

deração Atlética' Catarinense, que
eSS!lS cid:1des todas de Santa Ca
tarina teni aDitado partidas � bas

q}lcte e valei, sem remunerção al

guma, suieitos aos mesmos riscos
.

dos árbitros de futebol, numa pro-
va inconteste de alto espírito des
port:llo e dedicação a· causa I

ama-
,

d01:ista.
:É preciso que o púbiico dê

iMlÍs atenção :;to esporte amador,
pois além de :1ssistirem bons es

petáculos, rstal'ão levando o esti
mo aos Cjue com 'tantÇl sacrifíCio e

trabalho ainda mantem essas dis
pntàs, Olíf' S:10 de alto valor para a

l11ol:id:Hh' c mna fônte inexgotável
de cultura fí�jca.

Esla4qal.vai
cOidinuár na O" feb'il ..

�. \ . � ""'. . ': '

Desenvblye\l:�' na capital ca

tarinense tio 'último fim de sema

na, às disnutás". das eliminatórias
visando o -cert�Túe ' éSt\ldual de QO�

. la ao cesto juvenil cjlje .será desdo
brado em, 'turno-e returno, com

apenas quatro.' rlft1t\Gipántes. "",
Tais elimi.na{qi)as 'fizeram pa'i't.e

da A; quando 'cinço equipes dispu
taram as duas ViÍg'áS [á que os ou
tros dois ,paftWPânt�s já estavam
decididos pera chave B:
Oulnta-felra, tivemos a ábútú:;

ra do çert,hne c!)m dÓis iogos. i,Na
preliminar; 0: Vasto' Verde - ab�t�ú
ao' Band�irante'; pOT' 76x44, .jo- y'
gandó folgado·e sem maiores pro-
blemas. -, �,�, ,"

\

,',
Na outra oartida, :0 União Fá'l-

.

melras dbbrõu a.o Lira, .em· parti
da' bem disputa4a' rri as que os fá..:
invillenses fizeram ppr merecer o

triunfo.
..

" � Na 1}oite d� ,se�ta-fQil'à, d certfl-
me teve s<lp:uimentó com níaj� dUilS

.

partidas. O S,e�r3J:i'o dy I--(!1�es, di
rie-ido nelo, nosso·· conhecido Rll�
bens L�np.:e: fêz �ua estrAla diar}te
do U�i::íõ ·pnlnÍeira:s.

.

Jôgo· sen-

-s:Jrional p�i()s. �e�s coiJtôrilos' Ja
qlle o elenco'lf\geanci,·.vÇl'1cia pór
seis DantaS ",NQS últimos ,minutos.
quando nermitiu úma ,reação dQS
joinvilenses. "�Pe:rtuj-bou-se o cow

junto do Sérrano :e-acabou cedendo
a vit6ria Que p;arcêiª· ser spa:' 60\x
58. Na outra of\rÍ'idà'o Lira�da Ca
pital dobro� "ao' B)l'1d�irante I,p'or
41 x 26, cotn fàcilidade ..

Sábado, mJlis :qllfltrq- j'ogàs �1im)
natórios 'fQr,am.' �f�Na(ios; q,@cidin
do-�e aí os. ç)a,ssifjçàdos .

!)llr:a '. ,3
final. . P�la,dllahh�, Q'. União 'Pal
meiras qüe vinh,il qe clOH& vitóri�§
confirmojJ sl,lys p(mS re�4ltàdós .�
abateu. ao. Bfl)1Qeif;.lTIte por. 62. )!;
27, dandQ um passe cl�cisivo para, a
classificação. Na outta Pilr;tida" p
Vasto V�rcte efTI jqgq bast.aríte pit�
rêlho 1.lJtr!lpa�s6u 'O I�errano pôr
65 x' 481:''!'\:úlrçh�Mo.' firme �ata. a_classiJicàçã9.:' ", " '.
Nó P�H'íodOj ,poturno ainda de

sábado; m�H; d'ais jogoS' foràm des
debrados ain4a pO) estádio Santa
Catarina.

' ,

,

'

'Na primeira' partida' o Serrano
depois de' ,t;e�lizar du�s boas exi
bições e perder em qmbas, conSe

.gu'iu a 're-apiliÍação . �batend� ao

Bandeirante por 43 x 32.,
No outro lpatch o Vasto Verde;

continuando a' çolher;'bons, resul..,
tados venceu ao Lira, por -48 � 40,
noutra partida bastante inov'imen
tada porém sem brilho técnico.

Finalmente domingo último"
ainda no estádio Santa Catarina

perant!? re.duzidÇl público; tivemos
a última vólta do .cettamê e coo:"

sequentemeilte .

a classificaçãô das
duas equipes.
Nà preliminàr o 'Vasto Verd�

venceu aó União Palmeiras por
58 x 45, assegurando. a primeira
classificação, ficando"o Vasto Ver
de com a outra vaga.
Cumprindo. apenas o que deter.;.

minava a tabela, o Serrano em luta
bastante parêlho cóm à Lira, con

seguiu clas,sificar em terceÍl;o lu
gar dobrando os rapazes do Clu-

_ be da Cal ina, dirigidos por Ha..,
milton Platt por 50 x 4�L

-

Apó� a realização dêstes .dez
jogos, .D; classificação' ficou sendo
a seguinte: '

, '

1.<? lugar --':- Vasto Verde de
Blumenau com quatro vitódas. .

2.0 lU!zar - União Palmeiras
de JoinvÜle, ,co;W .tiês� vMrias tl. 1
derrota.. .

3.0 lugar __:_ Serrano 'de Lages,
com duas vitorias e duas derrotas
. 4.0 lugar ,--- Lira; da capital,
com três dúrotas ,.e uma vitória.

5.0 lugar '.,.....,. Bançleirante, com

nenh1;ll'pa vit(>ria e qUfltroderrotas.
Trabalharam na oireção das

partidas: Carlds BrognoJi e Airton
Thoré de Souza a já .famosa dupla
preta e branca, Luiz Catbs' Ma..,
chado, Vinicius Dame, todós cum

prindo destacaçlas atuações:
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Brochuras .:...:. Espirais em Arame ou Plásticos
, leAL' -'- LAcl. - Latoóados - Cromados

Isqueirósi .Com uma e dUIlS rodas
.'

ICALEX. fAutomático:Ü '.
.' .

" "

Ú::AL - .Indústria e COméréio Aux-:i.liadora· Ltda. , ,

,

Rua Coelho Netto, 160/170 ,- Fones 349 e �61 . :;.
.

Cx: Postal 137'-,Teleg. leALe,- Rio do S111.- S C, �'"'

- f
._ -

--o-.-, :=�; Á'.•. ':f;

--;_ :-' ,

."

_L
��������������'---·ii:iZ�������iõoiiiiiiI�������.w;;;;z=�.'i!ií!!...�'�223ã-."�:�����������eiiii��������������'t!Zl'l:(.j.��� ..� � ,2 :'�'l'"
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:i! ,t.�, CIM' INSTAt.A..SE EM FLORllNÕPOLIS" \;k
", CIM (Contrato de Investimento Mensal): "o negócio que mais cr��ce
'no mercado' de capítaís", agora à disposição do investidor flcrianópolítanc.

Esteve ontem nesta cidade o gerente da UNIVEST SIA - Distrihui,'Jira
"

.'

. , .' '. j
· -Nacíorial de T'ítulos e Valôres Mobiliários - Sr. ELIAS I'aRAtllM �L·

"', .! KHAWALr,' acompanhado. pelo sub-gerente no Estado,' Sr. EVALDO' �b,·

,DRIGUES em �isita' aos funcionários da UNIVEST' que atual'�O ne.:,ta
i' 'praça' e',�ltimando os trabalhos preliminares da instalação elo esc�'ít4iO
-' desta firma de investimento na capital. - �,.

A ÚNIVEST SIA através de sua Corretora credenciada na Bôlsa de

V�lôres de
.

São> Paulo; administra um dos maiores' f4ndp11 mútuos ;d,e
r

• investimento 'do país, que 'é a UNIÃO NACIOI'fAL DE INVE�rTIJ)()f1;��
<iI. N. U - píoneíra no Brasil em investimentos mensaIs" programadós,
modalidade de aplicação que dá possibilidades novas ii pequena -poupança
e que abríu outros horízontes ao mercado brasileiro de capttaís, fl'·tcir

,,'incpntestá�el" do desenvolvimento nacional. ". l' "" :

_'it�I�··�"-:--.. ----=::� :"===-"'".-� .� ..

_.".: :; r=:;::�i:c=n .

"I lER.IROBA 1UTOlO E�S.�, .' i
.

I Opaâa (4 cil. luxo) .:
'

....•
� :;69 .'

. ! I Opala" (6 cjl. luxo) : .'
'

� '.' .•
'

.. .' .. ; 69

"II, Corcel' (4 p/stand) : •. 70

Volkswagen : : ..
'

\ .•............. �" .•. ,;.. 70 QJ{:tr
'.Ç)orcel, (cupê luxo) : � 6�\ \.:
.Volkswagen

. '

..., 70 ,

.......... ; '68' l'"Volk:swagen ....,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�

·VQll��wag.en ' (v/côres)
' "

..
_

: .. ,0 •• o" •••••• � •• o' � •• !". 66' "

V�lkswàg�n: (4' p/stàrid) •... :, , , -: ' .. '.69' ..

'

, �.Ciordini ; '.: , � .. 'l, 63 II:,�À'�ro � I
••••••

'

••

'

•••••••••••••• : ••••••••••••••••• ', 67
'64 )·'1- Ael·O :•• 0,. <t • !f , ••� 0,0 '0 .'0 O,!f ;, " ;',.. • • • ••

. <

:11
,

Aero ; '.' ,
'

.. ' .. ".' '. .. ,65
.

/ -lt�maratyi_ : ,.' .. '

.. ,

: ::.. : 66

Dkw OJelcar,) �., '; ' :.:: ....•..... ,.. : 67

DKW (vemaguety/..:, ; :.; .. , 67

Chevrolet
.

;
' ' : .. : ' '; ; 0 5.6

Emisul �

1
....................•.•

:....,
••• "'.":'"

'66'

'S' 64'.

lmca ;',;' , , ." � ; .

O'idsrnobÜle '., , ', :;:.l., ...•.. , '62·
'I'.

La�ehas 'a .Tu:bina. {!?OdtêlO)t> 2'4'
.' .. :

'3'0"
: .. , ,,70, .\:

I!, FmaUCl;litnen o ::t e
'.
ou meses :

.
'

. ::'<.

{ L �ua Almir��!�:!�_=���;�:�-;����1p��:i����)_t)
;
----------. ,,----"-.. -;'-.

- .. -
,

- -

'\.:.' ,.,
_f

. ,-J- -. r',
'IiI' e

=,�. ,_.' .. , ,.0.'.' '

..\
, "

CADERNOS. ,JUVENTUDE: ',\ '\

.1

,.----. �,:::.J.-----= _ ___::.;:__ "..1
'

t - & -,_U. k�n_'__ ", )," 'r .'.S . &

CAMILLI LIMITADA· ,

','

l'

l' J

Jtu� Sa:Hlanha . Maririho:: 97' � Esq, Araujo Figu�l'edo;' 9 -- Fone �;J�!l0
. Florianópolis '. S�nta Catal'in�
�evendedoTes autotj�adC?s da "SPERRY RAND no llRASIL S/.I\,
Agentes e RevendadQres E)(clusivo da'ÓlMPRO -�SHt\RP
Rêvendedorés EXClusivos dos M6veis de AÇO $IL"1ElRA

· '. M�atÚiias çle' escre�er manuais e elétrica�
Máquinas d�' somar mao1Jàis e elétricª,s
éa.louladol'�S mecânicas e ,eletrôn,icas oom fitu
DupÍicadore3 a Álcool, Tinta e Gelatina

l

MaqUinas :OFF':!íet 'e Fotocopiadoras
'

"
,Arquivós, cofres, f1ch�ios, Karctex, estantes, mesas. e Portas fO)'leS

. Càt,teiraS êscolares, I
<;artelhi� uriiversitári�s, c�õeiras industriars

M:pv�is estofados - Poitronas, Cadeiras, Bancós e 'Conjuntof':
Máquinas de oontabiHclad� A�CO'l'A
MuJtipllCl\tiora ASCOTA

1 LOBO SE DAUSSEN :.._ ÇIA. LTDA. I"

I
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E OFICINA

,I VENDE - TROCA- - FINANÇIA - PONTÓ ÇERTO
FARA :BOM NEGóCIQ

TEMOS PARA VENDA:

Itàmaraty' ,.................. ano 1�67
Aéro ' ' ano 1965
EmisuI .. , '. > •••• ; • , •••••• : •• , •• '. • • • • • • • • • • • • •• ano 1966

l<arm;;thghia , .. , , . , . . ano 1966
. VOlkswagen ,

' : àno 1969

Simca Tufão ano 1965
Volkswagen . , , .' , , . . . . . . . .. ano 1962 .,

Volkwagen . _ , '." anO 1963

Gordini , , , .' , .. , , ano 1964

ti

I
I

II

J-
I

�----'-=--�--."

\

ROVAS PLACAS - Oficializadil� pelQ Delran: �
. �

- JOSE '1l0RGES & ClÃ.,
l1i=I_.",I�I,IIII!.. 1IlJ._11;11%1.1,,1II1"".�''

i.

, 1,
I.

�

I�
,I Av•. Visçonde.de Ç��rapuav�,' 2381 _.CUJUTlBA- -,Cx. Postlt' 49

REPRESENTANTE 'NESTA CIDADE: JOJA POSTO
Rua �enel'al Gaspar Dutra, 150 - No Estl'eito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ORE, .:"; CJJMEICIANIES, E. GO
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Atu,a contraa :ê,sl1e(ju(�cãO':�iF��J11�r�jâ1'Mcã� dos gêneros·
pnmeira neces$id�d��",;1':1 ;" \{,é,".�:·::"�'"
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'

.,

-�'Evttà às exiot${t�$:ê,��m�ruâ���p��t�tip�Jb enfendlmento entre
comerciantes e '3'SUNABi""

'

�+�i0f';�'; .: '::,';fj�: ,,',
,: •

" /' ',,:> ,I: > "," ," "," : ':h- ,

.'

',' ',:' ,l'<;',' ,

'

Estimula a córitehcãO'do custo de vid�t '

>

,

• ,
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•
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, I

produtos

- 1

-Ó.

)

. }
..

'.,.'
.;.

;: ".'

CENtllo, ': < ,<'
.- ,"

SU,N A'o
}

- i;;:
,

',�I,
_ À Soberana

Rua Tenentt(Silteira, 77 _ Tele/io�e, '354'0 '

- r..:',- .:, ':- Z�l�� :::;!::, dos 'Santos'
'-'

F_''l'o,r-l"'I!l.n'fJ'POll·S .:_ S'C','
" ,

\',
'

,Antonio João da Silveira
IA Bernadíno Manoel Nunes'

" - '-, , ,--' ,.' . - r- "

:', -' 'ltat Xlamede

"!��" DO.NI DE
-

CASa: ��
"',

, ....
'

., g;��S:�i��:\�;;a:��'os
Cássiç, Ávila dos Santos,

;;:,',' ,

,', ,; ,

",

'

- I
,

',',
' -,' ,

Diflma,�taras � 'Cj,(Uda., '�"

",:,�:f,�:.�,rÓ�im:o:à;$Íli residênciá,jlor cêrt9,existirá>,ni x: ",Pt�.re�eira ',fi" ;"t�" " '",-

Jae'"s. :r'

'

,

, �', ,�
.

,
'

'

"',', 'E�pbtiq' Mod Ltcfi:, '

,,\.'11;f '." f 1-;;/ ,',:
.

"':" :'" "

, ,"'" Psbirrdola &<Cia--Ltda.
,

" ,:_�: ,," �" Os estabelecimentos ao lad,o inleg'radoto na Cam- Piambreria de B01;ià Sandríni
� "", Fiambreria de' Fátima

'

.

Ii_�n�a -em ID,efesa da' 'Etonomia Popular,'�evel:il n,er�e�' ,

Fiambreria 'São João-
, ' " " Fràncisco Gonçalves Filho

êe:r 'siÍ� p.referência. I
'

'

,

'

Geor�io Stravos' Koufos
., ',Herminio A. Silva

Ilza Dutra Vieira ,

.- Joãd lsmáêl CüéTho
"

K. Mi:y'ahara' ,

LeosvaldO Espílldola
, "

, Maria 'Cardoso Kbwalski ,

,�, Mar'ia da Glória Borges" Serratine
Mercea1'Ía IOde ;Maio
Mel'cedes Spinosa
No�lJerto. Kuhnen'

--

,PANTANAL...-: r,..
1.,:' .;'

-Ó. '.

,

M,-â-iia Gertrudes da Silveira,
��..,�,L

R. Dep, Antônio Edú Vieira
s/n,

','; ! ':
"

-R.;Tirade�,tes � ;43, .� 45,'
• '�, .l, R.-::Maj�r ,éQs�� _;_ ,i3�8:,<'" ,"-

.

' .'�. Aln-üran-te L�m�g0:�"::_: 22Q'
" <' :; R.' JiOSé'lácques0- 1'6;;" .

.,

';
. R. Demérsio ,.Ri,b�i'i-o � .1-

-.

Alaraeda A�ólfo::ko�def -:- 3
I,

R. Cruz e So,\iza - 6,&
.

.

Mercado PúbJko � rs
,- R. Padre $c1ira,edel' -,s/no

,

R. Clemente RÔwre .,...--.: 64
Av. ,Mauro 'Ramos _.;._ :qll ,

" Av, MauroRamos ':"';"2tb,
A�. Màll�O R,anios � s. Mercado

/_-'
.,:::«.
'_ 9 '/ ;

R. G�1. Bittencourt -;-' �j3
. R. Felipe: Schrnidt ,'_;__ ,10'2
R. Arcipreste 'Paiva � sz'n.
Praça Laur� 'Müher _:_,'6

.

R. Laura Cami'l'Íha Mei'ra _,_:_ '41
,

R. Duarte Sclmte-1' - 54,
Meycado P\lblico - '27, interno

,
R. Des. N;elson ,Nunes - 6
R. Ci:ispim -Mirá '- 71
Mercadô' Público .;_:_ 27
R. Conselheiro Mafra ;_ 21

, R. Jairo G::aHado .:_ s/n:,
R. 'Duarte Scnuttél -+- s/no
Av." Rio Hrâncci _:_' 1'91
R. Co-�selheiro 'Mafra ...::_ 112
Av; MaurQ "Ramos - S. Mercado
-:.32,

.

<'
"

;;_; ....
R. Çon�elheiro Mafra;,;' '; )0, '

����Q�:���'9�r:7 '�?Cl, ��,
��� .or,. �0

í1. �.c._�.,.',;�,�,:,',�.�,�.�\;:,:.,
. ��,r

- �� �jiR. amva ..

- 226
"

.

R. Tomás João dos Sanf(ls - 12
R: M�ijor Costa 2 .54

'

R. D. Jaime Câmara -' 1
._ R. Neteu Ramos - s/no
Me�cadn Públicb - 19 .

R. João .Carvalho - '70
R; Conselheiro,Mafra � 23

Pr.aça, Gal. Osório,� 50

PRAINHA
R Mil,,') Jardim - 149
F '. __.-ardim -:--, 168
:R, �'l j ,I a, dim ,__;_ 192·
R- .l sé Ma-ia da Luz - 88
R. ,h:-o:: Maria da Luz - 36
R Servidão 'Furtado. - s /n.

"
.

Alcione« Francisco Martins
--Arnaldo Luz
CéUa Nazário
Jairo Luiz Brognoli
Osvaldo Machado .

Zndà\ Espíndola Machado
!

'

"

.

ESTREITO
R. (',...1. Pedro Demoro - 1.662·
R. Mnrc-li-io Simas - s /n.
R, D,'. Fú'vio Adncci � 648
R. S"o' Tnsé' ---' 376 "

R,. Dr:' l=iúhio Aducci - 412
,R. S"n J 'lS" - 42-6
R. ç:",iml Dntrá, - 724
R. S:I',j.--,<; S1r:'!iva __:_' 289
Sun,"" l\.-f�i'('''do
R, r""�"r Ah/ps - 133 .

!' R.," ri' ��t1 de Barros - 30

A Soberana.
. Abelardo Martinho da Costa
Adelaide Maria de Oliveira
Ad{lio David de Mattos
Aleixo Alves de Souza
Alzemiro LaTência Rios
Ascendino Hermenegildo

. Bertinus lqnning
CeEna S. Guolo

Rosa

.-
'; '.'�'" '. J\ ' '1

(1Pr$ .. _. .p��!.__ Y"'"P'.
,._

.. ..,..
.

.

,"==�;.'
. 'II }UNAB INFORMA A,S DORAS Dt: ç��� ,

i· '., ",,'
,

,

II �'Preços ,adep' ;

. �." y' �.
I' .:, :.:

�YIG·y.a/,

,'-:,
'

Furic-o 'Eger·.
\, Irmãos Santos & Cia. (Casa do

Arroz)
Jrmãos Vieira Ltdil.
Fiambreria Adriana
,Fiambreria Catuira Ltda.·

-' Hermeneg:i1do Fernandes .& Irmão
Maria Conrado
Mailoel José de Andrade

) Me,rceaiia-, e �ar CQral

ll��i�'ij
'f6ri;:tndcf"Gra�iosa -","" 7'"

Otília Iná de Souza
Padaria Kdelícia f

Paula Becker Grüdtner
Sofia Freitas, Pereira

r
;.;,

I

11' M'1�' S"h";:lmm ,!_ 941
1?- T'-I[�_,- C'-+--Bmm - 65
R. n,- P'í'vio Aducci - 525
R: Max Schramm ,- 237

-

R. Tuni'narnbá - 447
R, P?line Neves - 646
R. S--l'otf'(S S'lr;-l,i"a � 809

r[�!f ����$:�,�tr���t:al��;� ,34&�� ,'i
_I!;>;:,: R�'Cr�1. r,_,cln:tD:elll$i)l'O - 1.776"

".'l·_"·-;:; "
;J ".1 '-;:..- 1S''I..' ••• .,

� R;;'.,T��n,,(,l� Silva - 48
p

_ �''-�1' (,�l'':.�rnm - 1.684
R. T()::� CA"dido da Silva .- 292
R. Sa'ltos Saraiva - 1.990
R C�L Ppdro Df':1110rO - 1,529
R. M:moel de Oliveira Ra-rno,s -

398
I

Av_. Santa Catarina - 510

'Ori!.�njza�õe� Kà�rich;','
.. Ot.i.a�-iJ.�çQés ,!\ú6,r,ictf(:,

• ()l,;ita,�'i7.acõ,é�·
'

" "',.

, ()i�,i""';;fzac,õ���'
-

, '����I_,Ti' .'"� !",l
U Ol��l:Zac

'

·.<r:��o :,'
Paulo, QJeiroz
,OlÍeiroz e _Suene '.
Secul'ldiFlo Lemos Hl)ho
S,: Sandl-ihi Fretes
T.. Borges
VaTloerlei Manoel Amaro

"

W-aldemár de Souza
Wi1-son de Medeiro�' ,

Zulma Silveira Avi�a

E\�Q.,:-:
-,i' '".

-,

/

PltOQUTOS UNIDADE

-,f Mroz japonês granel. 1 kg
"

'f
Arroz agulha 404 especial granel , 1 kg

I
,
Arr(j)z braneo extra granel 1 kg
A'rroz amarelão extra ' granel 1 kg
Arroz branco extra \ pacote 5 kg
AP;foz' 'amarelão ext�-a pacote - 5 'kg,

I' Açúear refinado pacotl;! 1 kg ,

-i Açúcar
_

refinado pacote
�anha ,de porco

' granel
Café 'torrado moído�' . pacate

PREÇOS_l\'tA.X.
0,75

'\ ';
"" 0,78

0,84
0.,84
4,20
4,20
0,90

Vilson Valdemiro Rios'

-CAPOElllS5 kg
,I kg
,_1/2kg
200 gr
1 kg
l'kg
5 kg
1 kg
lk

,
4,40
2,30
0,90
0,60
Q,_35

,

R Dps, Gil Costa - s/no
R. Dib Cherem - 310

./
R. Dib Cherem - §91 ,

R. Joaquip1 Carneiro - 661
R Dcs.· o'i1 Costa--- 203

Adelaide, Oliva d'a Costa
-

.

Argemiro Melo Guim�rães
Cedório Manoel dos Santbs
ValC1ir AntÔnio de Jesus,
Zilma_ Clara de Abreu

Extrato d� tomate

Farinha de mandioca

'FaI'Ínl'la, de trigo
<

"Fárinha de trigo
Feijão prêto
Fub� de milho
F6sfmos
Lejte natural
Leitel em p6 il1ltegr!ll lata

I
Leit�/ém. pp instantãneo lata'

,_ '. I.ã d�1 aço'� ." : �.'

, p�cote
Macarrão sém ovos pacoté
'Macarrão com ovos

-

pacote
Maca.rrão vitaminado pacote
L\f&SS�S par!!. sopa, pacote
Maií!í�na pacQte

. M3tli!:ena
'

pacQte
Mai�ena '

.;-<
, pacote

; Man.teiga- , pí\cpte
l\!largapina vegetaol tábletes
iVrortadela'

: Cleo de soja
t Papel higiênico popular

'II
. 'sâi refinado
Sal moído·
SapãQ em

. peda<;o peq.1 �.- .'
-

-,

I ' '

'Ir' I .• ,' OiBSERVAÇAO:' Os pre.ços máximos.· fixados' na presente lista !

--não abrangém tôçlas às marcas comerciais,. As· casas parÚcipant'es 1 '

r'la CAD�P estão obrigadas a ter pelo menos uma .das marcas dêss.8S !
I

. prOdutos por preços, que não exçedam ,aos fixados. , '. ,II
�._

.. -

1�?tf?_-.�?_.aa::r-.t,.-���l����'�Wt� .. 't

- .
-

R. Rui frarnosa ,-' 124'
R. . AlIri. ,C�dos ,da S. Cameirc; -
27.
R, Frei ·Caneca, _:_ 66, ,

R. S�rviclão: Fdmzoni _, s/n.'
R..' São Vic�nte: de Páula '_ 77

R.; São Vicente'i,de P\lu�a ___:. 42
R.

' FreFCàneca ;..;.:_ '12'1-'
.

.

R, Sâó Vicente d�'Paula -77-
R. São ViCente de 'Paula ---- s/no
.R Servidão Fr-anzoni _:_ '-18

Francisco Jovita.. Vieirá
ctêi�ldírta M;:tria da Costa

....�)
.

.

granel
pacote
pacote

1,OS-' -, .; -,_- ,

-4,80, .•.�:'
1)5
0,50
0,42
0,5,3

I';?,2Q'
_3�lO., ..
0;30
·0,80
1,05
0',90
0,55
0.5�
1,05
1,85 • \

MO
0�5_
3,80
2 ..50

,0;20
0.40
0.,30
0;23

:-

}rmãós Domingos Uda:'
Jose Rosa

.

Luiz Jdão fI'a Silva .

I ..

M�lJ'iá da CUIlÍ}iÜt: Lis00a·
'MÍlt;i!i GodinhÜi Sim,as·
,':,1'4al'l()�1··Germano' 'Feneira
Manoel de Souza

.'
.

Paulirio Manoel Cardoso

grane:
pacote
pacQ,te

I COQUEIROS
--

Abelardo Antônio da Costa
AbíHo Machado
Aupustd Estevão da· Silva
Célia de' Souza Valente
Cesar. de Almeida Barretq
Fjambreria e Mercearia Coqueiros
Fiambreria e Mercearia Praimar
João da· Silveira Filho

..

.1. S'. Almeida

R. Can, Huclides de Castro - 7
R Tr;�:> )\Iff'i�'eJles',----: 1.218 �

Beco do Júlio - s/nn ..
R. .bu Gu-::des da Fonseca - s/n
R Ew:'idci) de Castro � 720
R Nr <}'( (1'.' Souza _ 893
R. M:.x d,... Souza - 1.190

.

R. São Cristóvão - 170
R Santos Lostada - 325

,i.
,�

400gr--
400 gr
4'00 gr
200 gr
200 gr.

:'

400 gr
800 gr
200 gr
100 g.
1 kg
900 mI

) ,

R. Lauró t:ihlÍàres �·250
'

R. Delmitidà Silveira .:_ 2S3'
R . .Delinindà Silveim - 243
Ro Capitão .Ra'�u'aldo de I3&rros
- 2€>7·
R: . Lavro Li�ha"es - 207
RI Lauro Unhares - 345
R. LauroLinhares :_ 71

. ,AHta'Gonçalves' . -""
Casa Mafra
Célio Meira

. Codria Maria Cordeiro
CAMPINAS

Orlando Elpo Av. Presidente Kennedy - 83
Ernesto, José Nunes
Narinho Felíéiano
Zinder José: da Silva Filho

rôlo 1

r kg
1 kg
1 P

. COSTEIRA' DO PIR� �tll��111:pacote
pacote

Nadir João, Dutra
Tercília Ana Bernardo(SACO DOS LIMõES.

RIBEIRÃO DA ,I'IJt�,Irai Coutó Rosa, e Silva
Feliciano Martins Vieira
Manoel Machado
Mariii Catarina VieiJ;a & Cia. -

.

� I", b
rl�.t!_.�� _"' •. , ........ � .. i!.._..u,... �.:!!;>(_..........,.,.. �iI!:.?'.lIiLUffl.I��_ii.,��';�...�.r..)l/�l<I�1 �.,.

- -I, f;;' }
-

l-J_d: /B ; tJ

.tl � "',_ ."" 7""f"',-'''' :, ... ,., �r

R. ManoelG. Santos'- s/no
.R João Mota Esp&im _:... 525
R. ,João MoÚi Esbeziril - 354
R: Custódio F. Vieira '_ s/ri.

Vva, Norberto E. da Silva & Cia.
Ltda..

,

,i.'"

�""t:��....tfi»'�:-�:"'�\�},."��-�:':ó
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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',o

IsseOlbié,ia i,nic:�a' recesso branco 'Imprensa de S: .CíJifi:i3
para que< deputados façam campanha ·comemura'boje' D.Bi'b;.���

i

.na passada corri déstíno, às suas

.
l:l:;3pectivas 'áreas.

Á Assornbléia Legislativa v')l!.alG,

ao se' reunir somente , na' prõxi-na
segunda-feira, dia a, quando :,('1',
minará o recessinho estabelecido

para que os parlamentares pudes
sem iniciar suas campanhas visan

do o pleito de novembro.

ser relatada, e aquele parlamentar
arenísta íntorrna que está tazer:do'

um estudo comparativo do proje-
to com as leis de outros Estados,
para apresentar, parecer no mais
breve' espaço de tempo., Um re

querrmento apresentado pelo Depu
tado Antônio Pichetti,',e aprovado
pelo' plenário, C010�ou recentemen'
te em pauta o -projeto, que desta

forma d'everá ser votado cõm ur

, Corn, o restabelecirriento da '.: ses-

Ontem OI recinto cio L2sisb1.Jvo
permaneceu pr;.àticamente vazío, �á

• I

/ j, I

.... nova :sede
" .: '\,

"'1 �\ '" ',' ...

_,,',' A ,,(411', ,l�atarllJen,se de
; �:�' 'P'inaTIClàÍ-nent'o

' ,

.está operand.o em suas novas

,talações, à rua Trajano,' 16, ,p:'"
111-2Íl'0 e� segundo andares.

!

aos' 'clientes, Por OIJ.t:i'o
dutro det,�lhe observado no lJlane·'
,jalnepto d� nova sede foi a ena·_

ção ele um ,a_mb:iente que permita
a máxima r!lCiona;ll�ação possiveI
do trabalho.

,

Nas npvas, instái�ções estã::! cpe,
randçi todos os serviços da Gia, Ca

tarinens� de Crédito: Letrfls de

Câmbio, Crédito Direto aQ Cen·

sumidor e' o r�nc;:to, Caõarin61ílSe de

Investimpr1-tos.

Seg{mctà declarações da S!'L'�:' De acôr.do' com, a mesma, fOEte,

��ag-al�" Ram,o�-'I\'rie,g�r, .asseSS(Ha os, objetivos mais .imedjatos que a

da r Diretoria da Cata,rinense,' 'as Catarin2n:se pretende, alcançar cpm,
novas instalaçõl3s, aliad,as ao çres, ,a mudança p?-ra as novás .instala.
cimento ela empl:êsa; representiao' ções prendem:se à: criação' de, me·

,
' -

por um aumento de 600% na; ,sua Ihores 'condiç'Çíes de atencUmentó
\_

CATARINAUNIVERSID.lDE' �En��hL DE SANTA
EDITJlIL N° 702,C06.5 CrS,- 20,00 para os direitos acadêmicos e d3ver:io

Marc� época de matrículà .apre&entar, atestados de sanidade fi�ica e mental e de
De ordem do

/

Senhor Dire�or do Departamernto de conduta, e 3 (três) 'fotos 2x2cm;· 0S do ,ítem I,V usverã-o
Registro e Con,trôle ACf.ldêmico desta UnivetsidHcla ,pa:sar a ,importância de Cr$ 60,09, senqo Cr$ 10,00 de
(;oV'!) plíhlir,O, pa.ra conhecimento dos interessadJs, 'q�e'

'

taxa e', Cr$ 50,00 a título de contribuição aos diretórIos
será realizada,' no !nês em curso, a mat'rícula, acadêmi'éos, bem como apresentar os' documenLos re,

• \ I ' \ '

•

I - no dia 28, nos Roririos de 10:00,. 14:00 e lacionados' no íterri V do Eciital' nO 702.C06.3, de "
, .',

16:00 horas, e no dia 29, n� horãrio de' 8:00,
\

10:00, 01. 07 70, áfixado nêste· Departamento.,
14:0D e 16:00 horas, dos alunos que ingr,essarão na' Em hipótese alguma, serão procedIdas matrículas
2a fasl'j do Centro . de Estudos Básicos, por turma: condicionáis, e o cal1didato r�JU aluno que�não ,compa-
conforme a. 91as'sificação' obtIda ,no semestre; ,'recer' na data e horário marca,do para' a .s,ua·, matr'lcula

II - no dia 29, )às 18:00 horas, dos alunos repro- (item \1 a IV)" será considerado retaI'liiatário e püderã.
v:Jdos ,na Ia fase (r�;;llpenição') do Centro de Estl!COS procedê·la

.

como tal, no máxGl10 até setenta e duas

B8,sicos e dos que trancaram suâ matricula, por um (72) hór:as apÓs o horário anteriôrment€ fixado, nleéü--
seme8t.l"2, na mesma fase; ante o pa'gamento de mu1ta no ,yalo.r de 01'$ 100,00 (Cl:l!ll

,

' ',III - no dia 29, às' 18:00 har'as" dos alunos i;otál- ',crú�eiros,).'
-

mente reprovados ou qúe ,têm matrícula trancada; nos'"
'

anos anteriores; na In série d9S 'cursos seriados dest!l,
'

"

PELO REGIME DE CRÉDITOS ADOTApO .1. NA

Universidade; ,NOVA ESTRUTURA UNIVERSITÁRIA, NO ,ATO DA

IV - no dia 30, 'às 8:00 horas, dos
-

éandidatos MATRíCULA, O INTERESSADO APRECIÂRÁ O ROL

classificados por reponderação, . DAS DISCIPLINAS ÓFERECIDAS NO SEMESTRE E

A classificaç§.o dos alunos a que' se refer,e Q ítem 9RGAl;'IIZARÁ O SEU HORÁRIO,
,.

I estará afixada' nêste Departamento, no dia 2!)' pró, Departam�nto de Registro e Cont1'ôle ,Acadêmico

ximo, . UFSC, em :fl0rianópolis, 23 de julho' de 1970, \

: �: No ato da' rnatrictüa, ?S alunos a, que se referem Bel. ,Tânia Maria Gome,s do Amllll'al

os itens,I e II dev.Jrão apresentar 2 (duas) fotos 2x2em
.

Chefe da Seçãd de Matrícula

, e, Ragar' a taxa de Cr$, 10,�0; o's do �te� in �pagar�ci_
.,' B�i,. Nélson Mo·riiz La, Por,tá '

a irnportân(üa de Cr$ 30,00,' sendo Cr$' 10,00 de taxa e
,t· Diretor

Será às 20 horas de hoje no res-,

taurante do Clube do Penhasco o

,ia�tar que, a Casa do Jorpalista
oferecerá ao Governador 1\'0 Sri-
i:

veira, como parte das ,COmeI:10ra-
ções' do Dia da

í Imprensa Catam

nense, As I\) noras, 'em sclenídade

a realizar-se na Casa do Jornalista,
o Almirante' Hérick Marques Cami
nha e o ex-Prefeito Acácio Santia

go receberão lo título de. SÓCIC fIo
norário da Casa do Jornalista e

de A�igo da' Imprensa, respectiva
-

mente, Airkla hoje, às 10 horas, os

jOÍ'Ila,li�tas desta C pital colocarão
uma ;coroa de rlôres no busto Lle,

Jerôriímo ' Coelho.' fundador da' Im

prensa de Santà Catarina"

'Hd�ENAÓEM' :'
,

..
i \ �

'"lJnia estatul3ta;' dourada sírnbo
Iízando '

um pequeno jornaleiro, foí
o presente com que a Casa do: ,Jqr
nalista homenageou na tarde,' de
ontem o governador Ivo Silv�tI-p.,
em coquetel que marcou Jnaip urna

festividade 'programada pa-ra a' co'

memoração do ;'Dia' da Imprensa
Catarinense". Além do Chefe do

Executivo Catarínense

presen tes ii solenidade

te' Hérick Marques Caminha,
'

Co"
mandante do 5° Distrito Naval;' Co'
r�nei Ivan Dêntice -Linhares, Co

mandante do 14° Batalhão dq cá
çadores: Prefeito An Oliveira; F:e

cretaríos Norberto Ungarett i, do

Interior. e Justiça: Antônio MOFllZ
de Aragão, 'd� S�'úde' e GlaucÇ! QliI?-'
ger, da, ,Agricultura; ,Capitão r10s
PortQs, LúciD 'H�rg Maia: e rep,r�e·'
'senlantes d0S' dOl;�Ufldantes,' do

Destacarite�to-, ',de Base AéJ'ea,
.

Polícia Mil{t-a-r e �utras, ,aul or.ida·
- " ,! I",' ,\ •

I

d�s' da Capitli':�' "

, J':
AgradecendO' a, homenagem, que,

,

"

I,

O Procurador Regional Eleito.

ral, Sr,' \Tolnei' Conaço de OlíiCí·
'ra, regi'essou' ontem pela maL',lã

do Rio de JaneiÍ'o e áó chegar nes"

ta CapitaJ, declarou que contill'��'
rá se empenh�ndo na sustenL:içaO

'

dà tese da impugnação do' c:1ncl!, ;'
dato da' AreúEi a 'Vice,Góveniadol'
çlo Estado, S·r. Carlos Cid Re:laux

C) Procurador afirmou que vL'I·

tau ainda ma!� convencido da co!:·
, ,dição de- -melegível' do canrlidalc

por êste' não haver Ise 'desmconI

patibilizado das fUllções que exer,

ce como p-residt:mte d� Fed�ração
das Indústrias '-do Estado de San

ta Catarina e de dli'Hb,r dos De,

partamentos ReglOnais do �ESI e,

SENAI, 'confo'rme o arrázoado do

documento, lmpugnatório, Diss'3',
que mantevt' contatos eO,m ami

nentes juristas' da Guanabara, os

quais se manifestaram de a�côrdo
com a tese da impugnação, Acllan

tau que entregou cópia do doeu·

menta ao Proyur:ado.r '�eral da, Re- ,

pt':blica '8. a autOl;ida,d'es do. pq���l:',
no ,Federal.,

•
'

'; PAULO B'L.NSI' RELA'r.OP,
Em sessão e�traordinária o

Tribunal Regional Eleitoral SOl;'
teou o relat9r da impugnação
elo Sr. CarlGJs I,Cid Renaux,- re:
caindo o sorteio no Juiz P�ulo
Henrique BIasi, que ocupa naq'tiG
Ia côrte a vaga destinada a U:11'

repFôsentante ela classe dos IO'dvo

gados, .o relator está estudando a

impugnação, da ProC).ll'adoJ'ia,
"

I

aguardando o 'decur;;o d,o prazC\

pa,ra o candidato apre,sentar suas .�

çontra·razões.
.

BONASSIS ,DEFENTE'

Na tarde de ontem, com�n�ava
se na sede da Arena que o p,r,e,s�,
d,ente do Conselho rRegioI)al. da

Ordem dos Advogáctos do .Brasil,
'Seccão ae SaJ;l.ta Catarina, Sr.

'Joã� B&ptista Bonassi-s, seria con

tratado para contra-arrazoar [,

ela3

ter

Co·

(1 l:--.ç ",Q.
-" ;"1

-,'

� .- .

e

,

.,'

�aminha eÍlvi�
r� en"Saé?filel ao'fi �� , Upj • �
U� , I �'9 ',j)

jornalistas <' �:
o Con�m-Almirante Heríck Mar

ques Carriínha, Comandante .do 5ê
...

. \ .... \

Distrito N�vjl( que participou nH�
. ta;rde de ��W�in da homeuRgen,

�

prestada '�o'"GuvemàdÓ'li Ivo' Si!
veíra, ',cowi_i:í,: I?aTt� das :MstJvidade\
alusivas ,', à\"dmwrI1oração: "da pas
sagern �.do,�'Dia da Imprensa Catun

nens�;;. é!j&��u SUá, saudação aos
'

prcfissiol'lals catarínenses, Ê a se, /

guinte, ria,' íntegra, a mensagem 'tlo
Contra-A:l�irante , Herick Marq'l'Caminha .aos jornalistas e' radia
listas dó 'Íi:�tado:'" ," ,,:_; ,�;

'.;:' ;1,'"
.•

I" ::: \'�:
"Ao �p':�e�?, 'úas _ com�fnOfa�i"-7"�'

data magnã,: da, Imprensa Catan
ner-se, ,.a��s�nto 'aos:': dignQs 'e ::la,� .

, ."" ...;;;, "

borio�dê _:--jl(>rpalistas 'da terra bíl:r
riga-verdê; ;ós' mslhorJ's' votbs '

'ele

sucesso'' ,�p-:" seu nobre' afã' de 'in
fti,rmar: '

. ...::.::;'e, informar 'bem, e :n, �

for.mat ,i iÓàstrutlvameJàte �, Oi:
--'. �",

......
, i �.

SoJ],.!S le-ítoT;.�, ,fazenda honra ao seu

I'€speita��t: paÚono,"-J€r6nimu COE,
" e :éorit,i'�Ç;uim\o para ó': progCes

,� so oaéüicd': da nossa PátrÚl".
-. , , ,

.�. '

i�utlli, 'ünitas
''''';0 ' 1

,�. !�'8\'C":" 4'�1\ lia' r," '8' '., ,t '., �. 1

.,I'! "l�' :�1;9
t'r.

"I
" " ",

• J. �, ,',�/ 7? (. .: ,

j '�'� t'f':_;I�;a'
'

g;,;:,..{� BJ" i1; II� ,s' ':�
• � >" �,\,'; �"I .1J

1 .) I'•

1 � � �, !l -'1 I "�,,,
,I ._.'>: �J�I '�'

'

�

.

D�:pà�tamBL"Ü de' Ext,'Gns&c
,ix;ral ,,,da", l,L,; está manteTl'::(
"Qiiri·�n�Qs r: .._ra que a b'ailL1R
músJéà U�C,e.s, da MarlI�l,�

0'11, )rte-am�íjc'a',_ \se, apresente li\I,S
: Q:wi-takem '.s�teinbro 'pr:;5xiulo, '

, E 'se' "conjtfnto anualmente. ,pai'tl�
; "da ()f1#,!!,-ção Unitas; feita pJla

'

r a inha' dds' �st:" os 'Unidos e pOl
,U?S 'dà'-:-AméJ'lca' do SuL ew

B. :uas do�:jmãntico, A: banda já se
•

'. <, ,

alJresentou::'pOi' duas',vêzes em 'F,lu·
'ri::J.Ilópolis, ,álcançando grap,de 'su

�esso,
'

, ',: ' .,

'

"

'

" ,

De
' outr� 'pa,rte, estão confirma

d'Js para'·,çis pf:-).'ünos rUas',lu e 3

do �gôsto- �::"a,s apl es,sntações ,nest.�
CaiJital dá' :equipe de' ginástica di

namarquesà,_ que partidpou do"
dcsfi.le d� '.éncerramento d�s Jogv;
Olímpico' r�alizajos no Mé�iço em

1966,

I {, ',':.

I� I-J!õI
:\ �. II

.rf-' 'Ii'!ff d"�'I'", �� I�""'�' .4.7" O'
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,
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Serão realizadas a �a,rtir das 8

horas' rde hoje no Hospital da Guar

mç::ío '\Militar de l�+orÍ{lnól?olis aS

p '0vas prático- rais ,do: conc;ur6')
J

p(�ra\ prov;imento de, cargos .... dB

F' :;:iliar de enfei'magem do' qua
'dro 'de pêssoal do Ministério ele'

E.."l'cito,
Os candidatos deverão COl11pll'

r;, --;�;r tiq�êi� lo;_;>� com trinta lT:,l'

'l 'os do, aJiltec: .. J;'\(;ia, l1Íltnidos di'

cr-rtão de ,'i!1'déotiricacão) .,

,

,

elo

Fonte
r .... r � Cu1tu�ru i:'formou qU':l ,fI1aJ�
(",; 1)9 estàbe,l,eq .

entos de ensinQ
(1r) Estad-o já estão reeebendo o

processo 'de atendimento dás boI,
s 's escolares de 1970, que substil
t em os ,antigos convênios escola-
r S. Essa', substituição foi introdU'
z' da com a ,apÚcação do Plal'lO ES

t 'ual de ,Educação e com �, re!o!
r a da' Secr,etaria da Ed.ucação,
As bolsàs estã� sendo clistritLJ

( ,'1 em t0.d,�s a� i'egiões do EstadC
..
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