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Síntese, do Boletim Geometeorologico de • Seixas Natto
:va.lldo ate as 2Jh18m ao dia H de agôs'"1o ele 1970 "

,
E'RENTE

.

FRIA: Em r curso;" PRESSAO ATMOSFERW1\
1015,5 milibares; ,TEMPERATUR.A· ,RELATIVA MEDIA:
16,�,o cçntigrado,S; UMIDADE RELA;nVA MEDIA: 78,7%
CUl11ulus Stratus - Tempo Ínedio: Estavet \
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CAÇADOR

,

'''::...:0 Prefeito Ardelino Grando

0:3t3x;i dirigindo' (amanhã;: 1

ma) uma reunião ga Assocía,
cão dos Municípios d'O Alto

- Vale clD Riô cló Peixe da qllal
é presidente. Os assuntos-, a
serem tratados são os mais
dlvérsps, 'especialmente' aquô
te relacionado com a 'visi tJ,
do futuro governador à sede

ela AM�RP em Videira, Os

preíeitos deverão' �edigir .me-
I morial a ser entrezue ao In-
1 'I'

......
�

ruro governador' Q,atarinense"
mostrando os groblemas da;"
regiâq' a apresentando' rei,

. vindicações,

Para' el�ger a diretoria, p�.
.ra o biênio 19"0.71, a Asso-

ciação- .das Cooper;a�ivas' Ca

':ta��ine!1st:;s' realizará no dia'
30 do -eorrente em -Blumenau

'uma As'sembléia Geral Ordi·'
,

"'I' \
Balneá,riq Camboriú viverá

no próximo, dra J..5 de agqs."
ti:> mais' um .g�à festivo, quan:
do ";1a \ o):>ürtunid,áde 'será()

realizados as' f.estividades de

.inauguração da Praça de Es'

porte G1J.adaiajara:, transféri·
do de 20 de julho ,para �sta

! \" ,

data, A oficialidade e banda J

".. I.' \

c1.0 ,1°/23° RegImento de In·

!antaria prestigiarão com sua

presença o . dej3file dos' clu·.
bQs.

\ .'

JARA9,UA DO SUL

Jára" uá dó Sul IIJT1epal'a,.s'J,p

l(;:(,ra '.[ec�ber· amanhã, o co

'nkecido a:t,or de' teat'ro e f,e,
"

" 11ft
"

,'�evis,ãIP- Procópio 'Fer!eir�,
,

,qÚe' 'es tará se <lllresmüand (I
.

mml' '�It�nsaciona:l e diferente
shuw. A pl'omóçâo do Rota·

I:Y Club.e de' JaJ:aguá, do' Sul'
é em benefício do Natal da

Cl'i�nça Pobre. T
"

EiVIPRESA ED.r;rORA
O EiS.l'ADu LTDA.

'< f.idmin!straç;·ãlo� ,; Redação e
" Oficinas: Rua Conselh'Biro
J'tiafra, 160 - Caixa Postal,
139 - Fone 3022 - FÍol'l·anó·
pOlis":" Santa Cátarina. / DI·
Jl-�ETOR: José lVía,!'usalem (�o·,
ruelli. ,/ SliPERINTENDEN.·
TE: MarcÍlio Medeiros F'Í. '

lho / EI)ITOR":J ;tuiz Henri· ,--'

que Tancr.edo -í GERÉNTE:"
Osmar Ant'ônio Schlilll:l.wein /
SUB·GERENTE: Divino ,Ma·
r10t./ RE'DATORES: SergIO
,da 'Costa, 'f{am(i)s, Amó1ll'l
',I�Q.wa,lS'ki

.

SObru1ho, .Sendo
Lopes', Raul Caida�' Filho� 'e
�edl;o �'�'ü:Jo Maclià,dó / R& \

PORrERES: Wilson�,J:,iborio
de Medeiros e José Garlos
Soa,res /, SUCURSAL'" DE'
,B�UM:'EN{\u': rua ·XV',,'de, �o.
lVel1lbro, 5�� .I REPRE�EN·.
'l1ANTES: A.S. Lara Ltda� ...::

Avenida Beira Mar, 451 - 11°
anda,r no Rio de 'Janeiro -

"A.S. Lara Lttla: - Itna Vito·
. ria; 65'7 ,"":' 3° a�dar - São',
Paulo'" - Rrdpal, .Propagam:!",
Reln'esentações Ltda.· - Rua

qorollel 'Vicente", 4fj6 - 2°
an,dar Pôrto Aíegr1e e Repre"
senta,üão Páranae.nse de Veí·
culos' Fublicitariosi Ltda.
REPAVE " nua' V,olunta.
rios dà Patria, 475' �2°' ",au. ,

dar ,- Curitiba. '. "

�lgústi,a na
li. ospósa.'do Cônsul ',Moisio Dms

Gornide' iêz. "ontem ':11'1 l:t-p_êlo ài;'
,\

lLi,!Jt�qos uruguaias IEJ sentido �'l"

qU2 efetuassem uma marcha, 01:1'

álXll)i,_n�e cl,e ordem, 'a0:PalácIO pre-,
si(L'nL:;a�,' p�Ctiuclà "ao "p r'esielen�',

.E'�t��;h�(O '''l1/eco que 11ter�- �l�a eL"1 i
·r •

tude, a ,fim de'que',rS0jQ salva à vi
"

.

....,Li '(,0 �CL� 111jl�uj. U (À._rve:-nJo l.n·L�,<',,'" "..-,

gu hj,O, nu 'entanl.c, mantém-se e111
1
nao,I.� p., ,;':<-1D i'H�Lj àl1:-Jlg�Pl>_. ele

•
� Ir-'

.ne�,(JCl<.l: C01l1 os tupamaros. I

r
'

,

.
;) 1'vJ:ili.lSê"rO 'Már.io G1)),SOn Barbo

,',Sé:, 1)01' sua vez,' enviou mensaae.n
,

•

:< "� < b

ao 'sou, :::clcga �c!i"uüuaiü . relaciona-
�," .� i I I

o ,

"
'. â�: corn "o'. assaáslnato de :Dan ;\1:
trícne c d\,monstr a·rlLIQ .

sua pr .:1,,)'
.

a preservacão 'da 17i·, I

AIOI'sio D'ía� Go�nid".

\._ ' 1\1

:A Pr�curadona, 'ri.e6i()�lal' J;i_;JC1\O' ,

ral apresentou ont':m," �om b"c:e

no q,rtigp 14 da' Lei'CompJ.2menta."
nO 5, 5LlUS contra-l azões ao reCUl··

so inte):pôsto, ao TElE pela Aliarr:a

F1.enovadora\ Na:cion;il, incorlfórm�- �

da com a decisão que declarou lll')-
\

legívêl �o, cargo d� ..,;Vice�GovJ)rn�·

bule.··· .:
,

•
�/ '_'/-.-.J •• �

Ir

·lSI
/: "

'-.'
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l,
,\

;-{t '{� �.

,
'

I 't J, '"

'1

intJ aclo� lamen.t.ando ,a )',fal,lCl,a' da
aq;um"llFção d,Çls 113cOrrentes q,18

"

'co"ntinuam a'malh<tr a, tecla'de il3
�',�

.' �
" v:

� �\i r.;

,", e?tlCl:'l��'S:�p.�e�idida�, pcl?, imp'U�n�'f
elo não sãó 'associacões, nem S8.o

"

m'antida�' cpo� 'contribuições' imp'13-
tas 'pelo POjer f;'úbiic"('J. (Página .1\
r'

I
'

f
,

no" j,.,

\
.

,

..""""_'
... �

'dordo' E5yaclo:'o Sr. Carlos éJCV;r��
flélUX, Um funcicnáriQ ,1.p Tnbup,ú

H,q;-ioriul E'l�jtol'�l o::gue Í).oje pat'�l" -

BrasIlia 'JI llIn de eutl'egar ao sr;;;�,
as COJitl a·razões ele recurso do,'

Mir)isterio' PúblIco', Eiei,toraI<· 'ir
Prr,c,Uraclor Volnei Collaco ,de ali'

- "

vcÍla refuta a tese, do l',ecurso',im- -

.,

,1 '.' ..

,\
, ,

.Ginkadoze. '

mobilizou·
Horian�polis

J
\ '" \' ,I

sAutassem com trajes ela éuoca �m
,4. v-

...
'li:'

que, o clübe,..fOl fundado,
'.' apresentado por, êstJe jqrnal, Cçm.,i_'

, â.e�HdQ por 1'l1úit0S "cabeludo" 8"';1
I
"i

�
�

,

I
apenas l.ppa, troca de d8tas"No al�:'

-

\'"
I.

o Í'esultaClo da Gin1mdolle, c�m·

pet.içüq, "que movimel!tou a cidar:la'
no último fim de sema.na, será no

',nl�ciel� an:arh� ]:;),0 BaIle de, ,En:
,cerramento,.dO's festeJos' do 98° -1,):,

Chibe 12 de Agôsto, qu'ando' S8' "..:.
\

p.orá qual a equipe contemplaha
co1m o primeiro' prêmjo:' um Vo I·

'

k:swagen zero .Km., Diversos test,e'lf'
,', da prova; agita�am l �idadef com')

•

, I •

o que exigia que as môças se apre·
'I'

da' 11a. página, ,.�m v.e'z, de 7 (1:"

agôsto,. data�da edição de dOl)1ingo
,lá estava 12 de· �gôsto de,. 19��, dia
'e�, que' ,o ,CI�be cOJ!l1emorá o 80.\:1
Centenário, ;'

'. '

acêrca: de�
'.

uml
, ,,{

t;

, ,

� .. f /.�
� ,

_ I'!:l.
' -

";�1 ,1, 2Wi �
��,

\'
"

""�'�l "\1" �',�� :1
_del:Q"ira!�d.Ó'. "súas ',:ope, ancas 110

' ,

, ,'! '

govêrno -uruguaío e reiterando apü
'ia para que l} VIda do diplomata
"c.]a salva,

'.

'

"
.

,

Após demorados debates', (;) 60n \

gl(:ss� 'dó urugu::ü - aprovou pro i e "

, -/('
;:-)' �;llL� I 1��.011ào _u ,P: esídente Pa

"
l "�oe o [i,'loCO a suspender as g'iran

-,!
"

! ,.,'" u,.j,'ic1pi:us Clll,ral1't.e um p:1';o',
:I�} {Q :�o U":�'-', \..) 'govl':'n(J';uru�;ua!,)
�,�"tl�bUlLl llôta' JUStl1iC;I{do�', su;�'
�<.'�i.!dc no �piS'Ó,d.io �!) �'equcstro;
do Cónsul b: asÚei,r; e 'Lias d:lls fli�'
t.l(jGál'lliS"" nu.te-amerícános

_

�

'ii-
,.,

, �
"

�� \

.: o
qu: � al� :l�lal' que:' "entendeu' CU1'4.

-

!J�,,: _ conl a ü1cdho:r" baú 'vorüad� ( I �
• I �

j
�. �) ,..,

I
' ! 1 'tt

-

Ie
.. �do.(le, :,030, _sà�r;.::'!�tf\ 'os, ldevere'i J'},� ,Mensa:5'-:-ns ele tó.Jas �s!p<\r"tp

:10' mais prescrttos �pelo direito.. '.'0" .', do mundo 'têm sido' enviadas �:

�no também COl11"'�S-Ufl"f; Qbrigaçoes' ":au'f orídades norte-aírrerícanas p')l::
-

- - - . y

mlcmac10nais:',,,,Acrescenta .
a noteI .100:';So.ssi:lato de Dan Mitl'Ípríe, El1,

," /-
' ,

' f" -

que a manca a de agir QO gÔllêrl�U, ':, \.. - tre as mensagens . estão as ela Sai]
t , �f'" -'.' �

li... 1

,.

J.O' a üníca- capaz. de salváguardar' "ta Sé, da' ONU ',e da Cas!t Branea

0S (dplO'111a'ta� e: pãciücaf a f��. ': "

-

esta ',ii': fàn�ília, �do�' ]uncióni:.'iQ,' :r��
, lia americana"" e' que sua. atiturl2

.

_'." pU:"lanclo o' crime �Ol'l1etlctCi pelo'
•

r '
,

I "'l �

para impe(liJ�, que Wl'la, ;" '.tupamaro.�. ,

.

�"

CarnU1I e per;rnanece até quinta-lei.
ra.(Pu?2)' ';.'

I

(

,", '

,,,,-'
'( ,/",->"'-

Priõridades
\

'I
r

municipais
saem,e'm 1911 '

, .,' !
í

.

"

"
'

o L'rele'to' An pllvslra declar_ou'
iJten'l que fité 15 e)e marry� (1)

,\"(j':l:llQ 'CD,) Tlonb,umn: obrfl prjori
Vá)'ia, pr)c1crá �er, Planej�da pRoLl
JmiEIst,ac)ftO porqt�e, ao )mcl<l r
�:a ,;eG�ã3 ::estHva apenas o orc�:
',::,nto já' .executacio em,1969, para

plicação. 'em', 1970.' E�;;'as' dotaçõ-cs
\lói81'arn ,pcJr ,gostões 'de dois Pre� "

.Leitos ,Iq\:e 'as ltllifõa�'<m1 na 'reaJi,.,
�ação de 1mportàntes obras PÚ');j·'
caso IVIuitos dessas verbas - q1l'.�

deveri,am çhegar até Ó fim do al1O'

- já estã;ó' esgGtaclas. '''Isto aC01;1: 1 '1
I " "i

• / � .j

t,ec: u - explicou - pOl;q:ue gll1;P' "

'-::lo um admimsLrad01'; permQ.>ll�ee
nQ pôsto 'dtll'ante todo um exerC'Í·

cio, dosa ,a, distribuição e o ga�!
to das verbas.' qm;"roO, contudo, dei.

xar claro que' não �houve nenhlll'l'

mau elllprêgó de verbas, \, (Pági.' '

nà 2). .,',
"i

'

"

Pie�M(J Ad Oliveira
II
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ri"" qjlUfi3' :vê "ç �,arço, GüY2rnad�r'
as��oblas priQtitá'rhls'�: �:���J:���us'

� � , � "

As insc:r;ições' paril -exames ,

...di;
""", rá,dlo,telegrafist�s de la, e· 2a. Clã'S .

'prevista pará, agôsto. Salienton . ,. t I fses, ramo, e e' Ç/rüstas e rá.dio-té�'-
tam.bém que mai$ duas -massa'; .

I
'

, J mcós: auxi iares, já-,estão;.�b2rtas
odorrerão êste'm'és, a primeira' 8n'. na E,sc,ola dr;; Aperfeiçoarrwnto r:!0S,
,tre os dias 19 a, 22 8 a, s�gunda en-' �

. COl"reios '8 Telégrafos'-dfl,;Santa Sa J
tre os' dia:. 29 íl"'31:"D8 acôrdo tarn.

'1.'
'

, , \ , tari'na,. Os l,nte.]'les�á<f.os; pode-ri'i�
. 'bem OÔl:q' 'as"'suas� informações :,,:; . .

ai," o: uJ-a�V'lm'o dI'a.1"," ,,' . Jn;"r;reve::--se' ç
"

__ '"

Jtemp'2i'aturas "míriimâst em FlOi'ia-' •. ,
'

-

�
,

. na. EmlJrêsa Brasileirã ,de Correi.o.> '

'nóroris" nos tr�s 'dias, passados, t'o� €. Teiégr�fós, onde maiores d�'ta, -, l1'311;: as segUintes:. sába,do: 9,8 'gnmi:__ .,..

, �
'- ,

,

, .' ,lhes serão fornecidos·.
centig,r;aios; ào�Ingo:', 8,8 centr.í-:.

-

c' ,1) .,' , : ,
"i'

gail'Ó;:;r e' o�,tÉ;l.ri.:� 7;7' 'centbgactos ..··;i
,.

\, '1 ,

'.\" 1 '" � -1(\ , -

V.
é:_,.

1t
•

De 'àutru parle' o ·s.r>Seixas Netto, I9 '1 r�ft v
fi!. I

ac1.18ntou' q\Jl� �s- eXj:J19sÇíes solar,� I,�., I li ",� :.'.,,'
qu� estão ocorr;2ndo presentemüU' . ,

'te; ,provocaI'ã.Q"" graI].clps sl?cas '''(:1.'0' "

f
J ,.", III .

'>-- I "'- .1, 1
JI'

es'eJ'a�'sul; 'do 'Brasil durante êste mês· 2{
,

, , .

'i'"
ta,?béhr ,�e�', ��temb�o. . Inforrm;)'j ,. i�'

,i,

'

'�.'
'. ')

•ainda que; as maIJ.clo.a:; escurl;ts n.a '.

-seu;JQbifcú
;"'� ':

j ."," '.}

:T;'ansc,orre ,;amanhã O' Jubile\.:
Sacerdotal ...do Padre ,_ TeodosÍ(l

Ç�(1Dd,��i�; ,,\Vj�ãrià ;' Dir(tor ia,
i�:róq\ti};),h:!,d���ossa� Senhora cp'

'�W"cl13s�'e,'Sao'�Euiz;)� J}2drá'G'ra'!1'
, :' -,' f "

" ,

'de� O 'Padre 'Toedosio.,
." ordenou s'�

'. Sac0rdotE)'" em '12 de, ag6sta;.i'd,e 194:5,
.

na 'çí'dadé de ValI<:�nburg, ná HO
..

landá, país onde naseeu. Em l!:i47
veio pana' o, BrásiI�: eX',2rcendo di:

,
• •

> ;;" 1 ':.....

'verE',9s cargos el,11. várias; cidades
brasileiras, e em 19661 assurrtiu, :ú!

, suas'.'., atuqis funções· na' Paróquia
de São ·Luiz. As Ass�ciações Reli

girSa� tia paróqUiá ll�-ie�tarão suas

homenagenp
.

ao Vigário, amanhã,
havendo 'Missa Festiva, 'às 19h30tn.,',

'

�
na Igreja M.attiz. ,\'.

-

"

"

O ,_](f�,ef�itQ, Mi Rliveira declarou
ontem que, em vista de diversas

circun�ti3..ncias.' nenhuma obra pr+o
rítária' poderá 'ser planejada antes

ue 15 de março do próximo ano.

Disse o Ct'lefe do Executivo Muni-: X.

dera r", continuout o. Prefeito, "q'12
o ExecutIvo Munieipal, em setem-,
'bl'O de' 1969, coneedeu um aumen-
1:.0 de vencírnentds aos seus Iuncio .' ,

náríos.' nQ valor .de um milhão. de
eruzeíros e' que não foi previsto
'.

I
� "'

cipal que, ao iniciar _a sua' gestão, i"';:","" o o sçamentc clê,ste ano,",;' "I

rsstava aiJenas Q) orçamento jj _"/Relel;,hldo·se ao oal<;Bmentb, de

exec\�tí'\do� em ,l9p9, para aplicação
''1: ruas' i!tir'lTJ,pu o Prefeito Municipai

em rG70. "Essas' verbas", escla>:-8' que há prioridade às vias públicas
ceu o ,,;,H .Arí

, Ofiveirâ; "passarâ ,,1' ,d,� rnáior rentabilidade e não àque
por cil6is,�trefeit�i,"no refcriti6. pe:.,; las 'em que Of retôrno do dínneír»
nodo, GIUe as aplíoaram na rea'�:i-. aplicado :'�� dê com, ditíeuldade.

z:'1cão d·o diversas obras,' não 50- "Na 1ninl1a, opinião o 'poder' 'pl]ib�i
br�nao muito.para o resto do ano';':' co deve .agir com um certo espí-
O Prefeíto prosseguiu explicando � ríto empresarial", =observou o-Pre-

que muitas verbas deveríams.che- feito.' 8-2gundo também as suas

gar até. 'fJ ,Jfim' de, 1970" e já, estão I declarações está sendo estudado

esgotad'a'�: ""I�to "porque' quando presentemente, um Plano Cornuní-:

um acll?-'ÍhlÍis�r.ad0r .. _'vai.·perman.'3ceí' tàrio .) para cal�amento de ru8.�,·
no ptli,;to ,4ur�mte 'todo' um exerci- at�avés de um' conv.Ânio· com a

cio, dãsa a, distribuiç�'O e o gai.'l') Ca�xa� Econômica,- .Es�adual, como,
das vCI'lJa� 'com que. cont . Isso ..

' j'á {iem s.en.do feito em cu�itiba-,
não" fl.c�:ri,t�eeu, ,.n.';_as, qHero' deir.m' .'. ::' 3'tra:vé�' 'da U,�bs: 'De -'9.CÔfdo COl-h
bem clâI:O' :'que '�ão houve nenliul:l" ê�s; pl,an,o 'e?r{suit�-se: os· ';�10ràd'o" '

desvio; ou" mau ·emprêgo de ver- res, de uma' rua' e se, êles preten-
bus:, Apenas, em -virtude dos 'f:1' 'derlJ qué' ela seja.. cai0ada, ,�;nbO,ra:; • 1.

�

tos apontados, não dispomos, p:-,"- sem previsã,o orçamentáTia, é ,fAí,

sentem-Bnte,' de:. muito recursQ;, t0 um fÍnimciamento C0m a Caixa

d21í }').jf1i��iié�'los ...��l"t,as prioriJ�: ,��,co_nômica E�t,ad,�al. .Q mUí:iíc�pe
rias, l'!-8.m p�ahejarmbs a 'longo pl'�' ,.' ficará então, 'J;iaganlie._ em

\
presL,a-

zo." ",
I "

� cão ao estabeleciln'2nt'o"" bancái'i(j,
Ressaltou ainda o, Pref,;l'to

.

('la
.. 'que efetua' o pagamento,' à vÍsta,' it

Capital' ,que diversas obras relj,!i-
- "Prefeitura, que reà�iz�rá,. o

oi'calç�,
zadas"no apo passado ag�rá é .quo· 'menta. "Para: isso' estamos man- ....

estãêr i',��i'{dO pagas; ·'.totalizando ,l' tendo enteHdIITl-Sntos co'm' 'à: 'dlf�"
impôrtância' "de UlD mlIhão e cel::!' ção daquéle órgão e aguardando o

� -- ....

/

cruzeJrJ�:o. ,?emos 'aíndà- a con�j- cus'to /do finanei;;tmento,"

I
I I

, I , ..
r

)Oáquifu foiS.'
'"

a',:inZ8 gf@US negativos
� ,
, "

, ,

''A onda de frio qUE! atingiu o Rs:

taelo dEi Santa Catari.na
\
no último

fim-do"semana

s 11;Jtlrfjc�e do
cOldo.

',.
"

"�o

, .,

J �US;
pI

�,t os)ní�IÜI�' ·de se,','
./ I ,

I � �

o SUperintendente da Sunab, G'1- raná. A 'importação de vacas foi re"
neral ·:ç.l�u,co Carvalho, virá �0.i-2 no, centel�en-te proibida>"02m como ú_

Floria-r�ópol'is, acpmp<Lrihando a C")- seu abateJem qualquer idade. Além'

miti��7dO§' M'irlÍstros,(.cú�e Li'Fmt,
.

f ,rdo:mais, O per�odo' d'l1,' entre-saf,r� ;
.

da Aghcultura,' Delfin:1 Neto, ela, 'sen�pre enca,rece o 'prodÚto, POiS"
Fa�(!F1dá; 'e Jóão Paulo� dos Reis ·Vf.!· ',- as zoí'las tradicionais àe abast��j-
19so, qo Fllanejamettto e Goo.rde: " ".

�

ln�+1tp; ,'como 01'''' campos qe Lages
naçªo .. Geral. O S,up-erintendente-�,g_ ,>" le Ri'o.Grandl? do 841 sofrem com: o.
entrevi'fi�ará com o Delegadb' R_e- " .' ."inverno', 'e;' 'em tpns-éqúência, e, iste" _,' ,

g'ionwl do órgão, Sr. Rob�rto Lapa. 'essa defasageni' lle abastecilnen.to.
'."�,"

Píro13, cl�batendo. a" 'camhanha (1," ..:_ Logo 0 produtor dsflagra um

' )

preços", mfnimos do' produto cm' processo, 'de valorização do p'rod�l- ,

Santa -Catarilla.",· to, aUIT;entando o seu prêço. CO!1l"

'?
.' ':' ,

o prêço ,base da" Pto(:r�tor aume!,·':,
S-�gu,ndo' o Sr. Lap'a Pires,' ,''o' 'i ,).cüído é 'ldgicÇl, �ue "ó"prêçó., do' co:',

corrtportamento" do' meróadQ ·elJl ,mél'cio sefreFá. uma j cohsequent,�
./ .

Florianópolis tem sido múito bOl!l majoração e 'é justamente isto ,q'.l")
.

de�de o princípio do ano, não, �á-. f" 'está acónteoencto. De qualquer for-

vendo 'nehhuma el(lvaç,ão de pr'],' ma' o prêço do",pr�duto ,est<� libe·'
.

aOS discrepante' ,da '/ média: ha]:n::' rade e a, intencão' da Delegacitl.
"

�

, H 11 Yi r � I.

' \ I ,I -';': ;
, A) I'

E.Ml, . _, k&' """j_
"

, nun" estudo ;qlJe ,já llSt.á concIUl@Q,'
'J Fj}, /l'l.$ff.. 'I < <I I 1

' ,. I�

./" :" ,;' K é limttar a margem rlE; comerci:8.lt··/
Referindo-s \ at:u�-:' prQvá:v,gl .. Hei, zação tara que êste aumento nã'J

/

� x� "I. J� • l
'

o; I

mEl[:to da éam�, J:�:ve�nu o Delef'{?,· sej;;t'" supel:iOl à'1 margens, do ta-

do [-telhanal, daê :Sun�,h . que este!
"

I 'z·oãvel. ' '.

majoração sôbr;é os 'prêços atua.1s _ Q\�er'o' fris�r'''''':: assevero}!
\ • 'I '"

de produto'.:)?�deria s,er d'e até ,20%1' que a:, Sunab é um órgão que exisl e

o que acabou 'não' acontecendo: ":, não para proibir os "aümentos 'dO.
I •

I f ......

Disse o· Sr. Roberto Lapa Pires
'

custO\ de, vida, mas sim para. que,.'
que na 'regi.f:!:9. nOl;te do Estado vc>, êstes aumentos se' verifiquem 'na

rificou·se u n/'a;umen.tõ doe produl! menor marg'sm. possí7el.
,'\ .. ,'

j
\
f',,,, r) p' f' •

\
\,

' "

to à revelia;' rla�"Delegf'lCia:, 'por ps- Na" próxih1u seIilan'a. a Delega�ia'
tar (! proclu·tlf at�alf):1ent9 liberadl,l. "fard· uma Te'união com .os reS�()I1;.'
- O norte e o Vale do, Itajaí -- sáveis pelo abast.ecimento da G'Ir'

inf "'tn0!l � se ab�steC(lm do pro- ne na Capital e procurará, uma !lo-

duto e\specialm�n�\� -,vindo do Pa� luçãb par.a o ,problema. ,.�

.' a Governador Ivo Silveira as

sinou decrete abonando as faltas

de advogados e funcionários públi
cos estaduais que participarem da

IV Conterência. Nacional' da Ordem
dos Advogados do Brasil, marcada

para 0 período de 26 � 30 de outu

bro pró:m11o,; na dd�de .'
de São

hll.db.

ENSINO MELH-GR

\
. E'lU outro ato, .o Gh2fe do Go:'
vêrno criou uma 'claf;s� e;�pecial'
para Educação de Deficientes (la

Audição \l .çla Fala, qJJe. funcionai rI

anexa ao Grupo Er,colar Visconde
Mauá.

i'l
'. De outra par' 'l, foram cfi,ai�'"
mais �r:ês grupos escqlarés," ql!.>
furicionarão, a partir, do próxÚno __

,

· �r;o, no 1�1UniCIPios ele' IçaI'a, I 5'0:0
· l}1i';uel! do üss_te e T_flinga,rá" ,

"} ·�o �

E;�co:la de
Policia fal
CDn'cur'sos� \

"
..

'I

\

A Escola de Polícia da g'8cret;lio
ria da ,,segurança pública' �b\iu

. insClriçõe's c para.·1 diversos C\llrsos",

q\le serão. ministrados no deeorrer
dêste ano. Os cursos destinam-se à' -

formação de auxiliares dé fl.dmi�
nistração, escriturários e ser:vBl1-
-teso As inscri\lõ'2s \ poderão ser f'31c
tas' na 'sede da'Escola de Polícia;
à Ru� Max SChramri1,' rio Est�ei:
to.,

·

NOVOS EXAMES

.'

"
�,

','
<

,

y
, '\

O juiz dr. RynalcJ.o- Perefra d!l

Costa, ·da. Vara de Falencia e' Con'
,cordátas desta Capit�i, ordenoú :.'1,"

'processamento da concordata' pro-'
ventiva" da Firma T�cidos Man.>-'

fild's Ltd,a., estabelecida a Rua M:,.
gtlel C�uto, nO '172, conj. 105 a qual
se propôs pagar' a' seus cr'2d,orl?s
q�i;ogr�f::\\fos, por,' saldo de sens

Giébi�QS, na 'bas�' qe . roO(% dQ'. vâlor
nominal' dos r:espectivos I c,réditos,
no pr�zo de dois anos,

J

justificar!-
do o seu' pedido pelas di'ficúldadtt3
,tipancelras g'u� o comércio vem

,atr'avessando, ''tendo' êst'9-. Juizo fi,

xad.b o prazo de 20 diaS para 08
. ,

credores habilitarem seus' crédi·

tos,: ,na, forma. dd artigo .8i da Lei

de, Fa:lênGfas 'e nomea�do o comi:;:-'

sárío ai:) s�nhpr HE\llio Santa Lúci\:l, l
sócio' gerenté cta firma Barc'elo5,

\ '
,

Santa Lúéia Corretores de' Títulos

� Val?res Mobiliários Ltcl;:t, o que,!
aceitou o 'encargo e prestou o GOnl

promiSso leg�l. .'

..0'-----

récolocar� ".;t.�v �_!

'08 'azúl0joS

s: • f' ','
'i',�.gü,� I? .[1CII

para a

Dona d� Casá"
A V I S o

" I ...
J .�;.. ( -ii" I

,�
r' .

O INPS está necessitando locar imóveis de tercei-
ros nesta. Capital, a fim de pos3-ibiUJar a, ampliação,:�e .

seus serviços. -,'
,

TI: f' ,;,,_',F- e
, A área total pretendida é de 500 m2; 'pôdendq'2��!

aceitas ofertas de duas áreas, uma com 3'Ü01'filll2"e" ólil.tl'a
corri 200 mZ, de localização lçenilial, ptlef€te�ti'ajl,11��!..
'te'

"

' " } j !;I "�,I '.')" "J•

" ), ,

'
, .',; -

'

t' '\.. l"

Maiores detalhçs poderão ser obtido, 'no; tt
o l<and'aT

do Edifcio IPASE. sendo que ,as propostas dôs inte�'ef'�
sados-serão recebidas até' o dia 25 do,G:Ql-t-enttí' l�ês: �:

Florianópolis, ,1 O �le agôsto de, t97P.': ,,) ,:':",': ),,;.,
Ami�C:l( [<'()('!ii C,tlliZ Lima -, C00r-�E�,;\.��qIl,:,

�,' ,i;,. l. 1� ,��_ 1 ';,'
\.:

- SALA,S
, Passo contrato de 3 saias. no 10 anda ['I da ara.Trà
'ja:ío, 12 Mobi I iadas e Atapetadas: Alug�;f'l b:$ 300,QO
mensais, Tratar: Im8bili{uj; PRDNEL Lon'e 3590: ,:.

\
c; \

_,
/ '

Com tôdfJ. a facHídlAd,a e em peucce
,minu'toll a própríá:'dqn� de casa l'e�

coloca 08 azulejo�,dq,��I;I<'�r'; ná ve:..

renda. cClzinh!H,)w,í bM.h,0,irÇ1" graçi.!.s
ao n!)vo fixador SI i'{DA , qUI2 fixa
e,ara, ,$(\'mpr@,;. '

,:,", '

é J'rr '-'i'«ti, _ta (jn

qualíJt4c1& LJ!j-\:A,

I,ôlsa, de' �'·àI9res dé·· 'florianópoU's
.-' . "B' rápido ,e fácil �Org:;tniz�r"

I

,

' . l

"": �lubÊu{:.de, IJlv�.$Ii11\entos :

/

, Grupos de·::.t'Q a 50 Pí<s:so�s.i eonsórcio de ernprê
,sa�. � Info.rrnaçôés (:1'1 ',!30J�a .de Valôres ·:de' Flo'ri�
nÓ'polis - Ru:a &a�danna' M,,!rinbo, nO 2 � 1�;- a,n- \,

dar ',- Cai,xa p9,s-t'al,' 53, ou" junto às, Sociedades Cor-
_A

retdrai;, rne'inl?ro�'da·,B,olsa. " .

•
" ''''''�

, O"
�

,�

.

I

I'
.

'i

5,IKA' il."A.
, Rr-Qdbltdf'Quí�'liCQ((j para Cnnatrl.lçãQ

�

{,f /, f
,� .; �

,

"
/

'R�p(\,$; �m FkORlfo,NOP-Ol.!$; to� T. WII.DI "CiA.
Av�nrda Rlp Srgnçõ; !JS , rél; ',:;U3�Q', _;'

•

....

À Y';<��O' �(l3 �Q'b5 c_g��s dt"" rr)('fter�r�IE I..l-�� el�:Mstru,õ(J �

,
,

lrt ,?i;í,'$'iI!'";t'I!��, ��ÍI.'I'L""�JE��(,n.1tN)�!�i'��l;!�'�AIi,,,'Ii�'��� �-1U.(�:C\k�"'�· ,< ,t"'_f" I).��:h.:���
, I '.

DR. 'A':, BAT-lSTA' 11.
,

"

,Cnnir.a dr triàncas !
, J

RUA
\

NUNES M.'\CHADO. 21

FLC)R:JANÓP()J...IS .

\
'

I,

,

-\
-

I,LRATEII I'

;;
ARrIGO\S DE C1MA� MESA E 'BANHO ,DAS MELHORES

IND:USTIIAS CAtARINE�NSES
' ,

'FA'CILiTAMOS' O, PACIMENTO" .. �
"

·Iua :Conselheiro' Mafra nO 4.7
'.' ",,' .

... \',

,�(:;,;_;"=:--�;��-:::= .•�,�\L:� c--•• ;__.. _��{j.__�1

., .

, ,

';- "Colo(l
,

seu cãleulo·.' i�'
.. ,\, �J� ros o. USO da mâq�ina

': \
•

\ l" �
•

• ,

,:;z.. r-
,

, ;,.".

( .

1
.

,. ,

"

i '; para contabilidade e' f�tiJr�mento
, ..

""
-

' , '-
.

"

''\ ,'\",. I'.,

A. máquina Ascota custa menos

do que qwaiquer outra.
,

,

Ascota, trabalha com qualque'r
tip."ó- de imprê.��O,:\

.

'" "'" 'Fal' tüdo ,com incrível rapidez,'J 1 1 J
•

,e"absoluta ,.preoisão.,
-

� tern ,assistên'cia téc.niêà' imediata.
f

A máqúina' As'bota é usada,
por cérca Iele 3.000 emprêsas

I

'que estã-o satisfei-tíss'imas.
C,ompre uma Ascota.
E com�ce a. p!ensar em' lucr�s,

lucro.s, �ucros, IU8roS ...
I

-,.-I \> r:'

"

•

" '"
I i

�

'i
I

r .'1

" I

"
,

R'UH\ Sn}'(lan}la 'M�rjnhó, 97 - E�qnjna AraUjo Figue_ �{i0, 9 _ ... ji'o�le �0RQ ..

'

....

Ageí�te" (� f-lP'liE'l'l(lPr'I""(>,,! 'Rl1lcluelvos CIM'PRO SHAH,P :.I�r''1,'ir�!l1'\ de Oóntabilidsde ASOOTl;' L 'Oalcu'á

'dOl'i'� i.pi�t1'611rC,as' SHARP,,' •
,

�( r t·
it

{I

"q[/n, '.r... ,...�-.
,� \

� ��A,,-i,1f ! -I.'

lf' �' •

\!',f�_y:,1�"��l,t���iL:.�-, :1,1 'I '(,I,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o rSUl.DU, Horiauópous, lelça-Içll<l, 11 'ue agu�LU (te 1'1 lO Pago 3

/
_.. -<o �

';(}''>Jhocurador- Regional Eleitoral, .Sr. Volnei Col-'" O Poder Revolucionáriq..enquanto exclusivamente

�aço do Oliveira, apresentou 'onteVl súas contra-razõés., tal" ii,� v.erdade 'paira acima d� lei; não reconhece ne-

ao recírrso int�rposto pela Aliança Ren9yadOl'a,Nacio-' nhum out,rd_gúe Ihe seja superior, ,porque' retira de sua

nal jtln1tó ao TriJju,nal�SHperioi' Eleitoral, contestando a própJiia Iôsça intrínseca a razão' de seu l!Uperium. Se

deds'ãlo','qu�e declarou inelegível ao ca1'go de' vice-gove�- é \!I11i1 único homem o, "dono" inconteste da Re\(,o.Lu_ção,
'j)\ad01" de Estado o Sr. Carlos Cid Renaux. '�, " s�u poder será, dt:;,spótico e não ,t1.avG;l:á outra �ejl s��'ã,o

'

..
'�filrma O arrazoado da Procurado,ria:' a expressão de\s�1:a vontade. Mas .seresultou .determiãa-,

,

Ap'ós aludir à coexistêFlcia das "ordens i�stituci0- da revolução de arregimentação» de' várias- OI'ga!lizaçÕ�sl
,Na1 e \onstitud�""al", asseyêrando que ao império da ",,' e classes, çóngre$àda�r �m, tôrno de seus líderes, em um

primeira, ,pliOcedeu-se a escolha dos candidatos a liJ.o'L,
'

eertô );l,'lObliíem,t(),)lave'f( c!e, necessàriarnente, fixar', urna'
vernaâ�í)eu ê vice-govemadores dos Estados no pleito específica 'ol;dem que' traduza e ideal, ou a fhf:ll;fdade

próxinlD" surge a primeira conc1,'Usão ahstrusa. das mui- comum de 's�li;' participantes, Daí surze o ordenamento.

tas Insertas nas razões do re,çurso.: inaolieabilidatle da" j�liÍdiç(i) Plió,�'rio �do Pôdér Revolucio.iácio. Edisa �ll,as
'Lei dlJll\1�legj'biJidadés a êsse. tipo de, 'eleiçã'o in'CJ,'ireÚL ,feis;' e-st�1';1i;' êce :,;o� 'princípios 'e lJ.onnas qu:e constituem
, "Nadei. mais inexato e nem foi por esta, ótica dMei- sua razão M 'sér e:pe1ç)s quais sé regerá. li cqm isto �'1S�
mosa que .a�c1ecisão recor!'idai e,'ii'oc�u' i controvérsia. " , süuoiôrwliza, se pO'rque conforma um cq__rpo ju rídica,

, 2.:- ':-- ,ColI1qua�1to sabido. q;He o !'eXl1'\{l,' sr.'!, Presi-, " g,u,e',irnpôs' .a' si:-"inesm'o e a que se prGlDõe ?catar, e f?zer
(

" ,�, ).. _,
-

I. t� I �l > J.
�. , � I

dente da, Rep�bJ�i:a sU[Jervisi?'1ou' "3' ir...djcac5ó, r dos,' r,(\Sn�i;t'i:l,L COIlí(isto aut01imita-se, auto-dbfine�se conío
" candidato$', :rão' ap�rías �li)-.diiam({s do interê�se' tev'o':" 'um óod�r co,mscit,ófe de si mesmo e dos nns sociais' a

" hidanário, r,nas �oqJando' ao fato sua�qualiGlade d�"clilJ�" ,q1;;e ��isà alc;h�'àr:, Esta a realidade' da, R�vollJçã,o dç
," 't"j SLJI)remCl do,�'aJ1tislo�1:ecoJ;re'!)t\t _:_ ':A,JtiÇ1nça ,R'en0váG!'b':' ''-nil:�rço� cle,'N€i4; pcyra a qual não at�btaul "os ,1:eCOI'I'I:�ntes�'

:ra,Nãç�il\)nal -; cOllvém n�'o ,oh;içlar c{u,�;" pri,mF;i1ia,n1e-1�",
I' ',' i2. '-,-- A,:.Qfêlêm insitucional não está acima de

te, o' !'l'�si?ente_ do�piwtól:io ,��cionA, �ep;utaçl,o' R0)Yi' 'q,�\(l.rq\l::,I; 1,el,,'CO.�lÓ ·'afirma o arrazoado, pois ela prÓpria
S\üÍll P(l�'neco, nUma ?;r�Bn�aça,� l��(, todo o Pal�;::eç?-, _

€> U�!l' �rd�!19tUeÍ1,tb juríçlico, um sist�ma de l({is, e�peci� ,

'l!1ia n(_)s Es!ados a mêclla, das 0'!;i'1n10�,s,dos correhglOJifa- "tico,� q-t1:� ,<tQ�xiste c,om o' sistema' consti.tucionaL 'eB, 'j'lct]'-

rios" Posteri@rmf>nttf, J s� c1':'_!)b's 9C? cotêjo �onvlbs' ih_' �'�;lJ(\'1e!i!te',i'1-t�laJfía�; dêst'e' último pe11m-a"..�ce�do váÜdo "

f,..,",\'os elns .ór?&os d� s"ourança,� Vil}ha' 'o placei pre-si,-" "tudo,;' Q ql1� expn;ssamente não revogue I ou não colida'
,

dél"cial a �sses' o� aqVê],es;1\?m�s,: '; ,'(, ,,><
' Q çoro>o> :�it�ci9nal.,:_ ' �',: I ,':,',

�X;'[t11 !�-S,� a', a 1·1,terf�ren,GJ8r!'d(')';'s1'. PreSIdente da': ,'. , A:, 'BLsa,' rtlaii, adiante a nalureza iu,rídica' das €l'nL /
, Repúb\ic�, R,esnmia;:-se nisso "'à .fis'caliz�çãó revoll:!ci'p::.." , tldrÇlqes,: di'ri�i-d'as' rielo ca;didato impu2:nado: '

:Jlá;'ia� .'
','. :,.,:/;:" ,':", ,,:':_", '�i":':..>�,6sÉs�'isÉNALqllesurgiràm�d;'HÍ11aassociação,

li'
. _

, " " ,. ,/-:COiilClll:so,�e_n��r-tl �o ,I?oder,'fpb'ieo e'� entidasfc shdical, J,
" O� atQs subseql!1entes passa�am à,c0,1'l11DetênGiau,á'0,s: iQol'teçier-açãoJ�a,ç;i.oóal da hdústrÍa é, iJileqülvocamen-

- "

"�: ',' "."

'

......
6"01ãosje"io.nai�· �o Particl,o:, Ta'lto qu� '�o';;

,

bôi0' "dos te, ulílla àsso€iacão, ou sociedade, ' � , I 6'j,fl;�1\1;.';JA_ HtíQiiUUt.:i
a�ltQs íagCira' objeto de a'préciaçao !Jéla Justiça:Eié)fbral"

--, : f)'aÍ nãO: há fhl.!?Ír, e' de nada �ale a renitência coJé- SAIDAt:i IJJi;' �,��E� _' CriEGADA EM' FPqLLS '

00IDSt1" tão só a ata dia re�l�ião do iDi�etôl;io Re,g!ôlíl,a1 �, ricá doi ie�ól;·t�nb�:;, nem sua á'gara'�ia apoplética, vã-' 5,00. h;ras '"f
,
-i _',' .) '14,;_j() horas, ",,.

respo'lsável pela' escolha',dos candidatos, (f!S,), Nf'>líl!hu- iaçl<:l; �,1TI' tê-l'Q!los al!eivosos ao digno'Juiz'Rel'atqr' que tjQ ,'i 13,UO ho{às, " ri," :.n,3U i10ras
ma referência ,à ci rcullstâl'lcias outras alheias ,às atl;iblli� 'pn)fiC-,ie,'�lte1jl1e'Jil'te ",nal isou' a eS_D6c,ie", in V,'e,crivando" pO,r

I I
�

J ' ,. -,,'
- " ". ,

- •
; -

�,l,OO flera,s- \. >'

>
5;30 E10'raS

ções 0.,,05 n1cmbros cio grêmio -polítiCO �que participaram. v,ia obl.í,c[ua" O:,E.,I Tí'ibunal�E,leitóral catarinense'. '
.

�
• 1 - S�:liDA� {)'m fF�QL�S, 'CH,JlX1ADA E.M LAGES

'ôa reunião. ' ',,' '" -,
", 22:,' _ ,ri,�iill de ver,�,'C,o!cnda Côrt.e, Q1)ã,o destituÍ,-

I
• f / "

, ,12, .' .

, _, 5.00 h,oras. J4,3U 11Ort\�
3i· -: Ao Partido cabel'Ü'l,(fewa de \Fív.jpa" .pérqlJi- , @o, dCi bÇJlíl1 S�1j'S0! eleIl1en�a[ !1is.st�a-se, ao, arrazoado 13',00 nQr�s 2t:sU QO{liS

rir nr�viame'1tc acêrca da� có'hcli,cões de';: 'eleaihilidade (1,ue;, à Fl1<lLle�,L;,a dg um- J'Ô2:0 ele,' o.alav.L,·a,s,.cruz.adas, t,ece
'l �

, -I' ',' , lo�'" -1 � -, , '. 21:,,00 hOI:a:S '., I 5,30 ho"as
de seus canClidptos" �,\ .,a-'êss,e.s;'�ç),nfprin;rtértl! as, rbspeeü".( \ 'l,:Ç,O'I"si,d.c:j,,,cÕ,és_'"UE)'fis' em,,: tôrno,"el,o;yo,cá'bul,Q 'oQcl;a.il:, ,exij""-

. .

. J., �, ',' .. ",l!�, " " """',. ".,,' '-"'. I' '" li
/' _

, i", Saldas ,de lf�0iianó]'lQHs� r- São'Mlgl:l8J. ou Ué';!.!!,
, vas sl!mlço-::s, p�ssoa'is e funClonaJS "aos parâmetr'os do te,:lte, 1;10" têxto. �a lei, qu"rehd'0_dê1e extra]l: um s.entido
dipl01a le�al de re�ência"

'

,

Jot�lqíe,n.té estranho. à técoica' juríGlica,
. �:'� Nã? s� insinu� pranósitó ,ao eXHlO, .'�r>. Pre"

"
c'

O o,penul a 'Çlue se ,refere o a�t. 1 0. -í!f>m III. letFa
, slden,t� da Ref.lpb11ca de vlolerltar aJ.e'l d� TI��1-eg.Jlllela�J9s '\ I.'a, iné,isD,-í" da L�i, Cb1n�)1eme';'tar n° 5, Si2:11ifica' evi-

. por êle pcró!1rio(proi}lulgac1a. C01]1 o referel'l,do 'do seiJ ,ç}G;,{eme_nte_ '�, _�xêrc(cio de atividades, Assi:n, se1:ia 9.-
}'Ai" i��r9 ,da Tnstic"l' i''1_�'Qn<do- ca)ldic1atUl:as não Q:armo- me'SJ1lO, se referido dir]nnl a leQ'al, em luga,r de' estabele-

n-izáve�s aQ tfxto editado, ,

'

.

'-
"

,
I c�ç , .1'�rqi[\I:ti.çãó ,�J(lbl'ica, a�s06açã,o Ô�I' ���lpçês� q\ue,""

'1Jocló8 Sabf'J:)l; no!" cxemnlp: (]'Ue os 1;1'1i"ist,rrci's, Iií'[1â'-�:,. _'o,i,1<lI1Ç �o" t�rri.t'@rio\,do: Estado",' dispusf'sse:. ,,repartiçã9
ni SítirQ fC'f>áido GueirQ's 'ão1iol�t'êôa.m' re�i,stFOs' clltito'

-

,

,rÚlú::a,. a's.s'JciW:'ão' o:u (';:'lpl:êsa qu� ��erÇa sUas ativid;f!-
can'fl�(�at�)s à' :õvenlanca ela �a:'aiba,\é dê. p'p,.r�an:.b�lCO,' d��\ no: te!'ri,tóci,o, do, ESJado:, ,

se, ;na9: .�I):PS,Sf;I'l ,pm ,:�m�lo ha'bll' d:i!ll�aqo �s caF�o.8' 11,0 ", 9� re�Ol�reptes; !)orém, querem, por .fôrça, emn.res-,

,� SIN'lf"ld'!1.11' Fhhulla} l\;1J.lltar.,' ,,'

:: <_", "-, I', ta\ ,aGl ,veLO? ,em 'GjlÚestiío' o 'sif!,nificad,O C01)1 aue é empl'e-"
0nti"u�ss� o CO!'o>"'(:] C�,sar Çals ,dA"O'l)v�,ira pi.;,- gad,

. .""'�: ong�nt\1,df1' dc, 'produçã.o, o ,operadonal: de que'
>

1110 à (ire'lte ela emDrê�a n{lhli:::a nua diri�iu,e O TRE do,
'

tar,to, fa'am os'��'écÍ'1icos.
'

'._, ,";'
,

" l@'3a "8 �n'@o lhe ,terip DroQiciag9 ,l'�gi,stro.,�;:_ "

", "\ -:�:f' i"'. Áb�u,J;do pe}iàr qwe. taJ,to a ltiESC, çO-J1'!':J
'\

�

Aíq�li Inf"smo, ,_Dé'rrn'3'lecesse' ,o efl�enheiro CnlQXllho SESI'\,'" ,SlJ;;NAI' operam, 'exercem á'tjvid'ades" Í1Õ' túi;<itô- .� �

Mach<kl0,Sal'és na d,il:ecão do' D�1)arta':'l'ent-o::Naci,onal rio dQ:>Esta,do. '
" '>;'-

,

/

de POI;toS e Vias Navé?�vf.'is" e' suá ca�,didatllr.a :jamai,s" . '; ;A.' .:'\'in'leira;" através ,da assistêRcia,' oÇlJaboração" e

subsis-ti"ia lN1]' � c;o"stit,uciona'�lUeJiJte, ,': ' ,_'" :" _ ,0,rLe";taç_fO"�\1,t:;:.pI:esta aos sjndica,tos" im,c.hls;ive 'inte'r\iÍn�,
5: - NfíiLl há Do,is hvocar "i'1terveJicão de Nd1:m 'do 11'OS dlss'c1iQi coletivos ,de trabalho,'�c'O'l110 ,assistehte

ins1itucio�al "�ar; êO�;l':'lir � Côhe d6 Justicá Er;"ito�
,

do ÓGg'ão 'l?at�'oJ.1al de ba�e." "

'-

ra:l a aceitacãô do, fm;ç9'ôo e ab 1i{rdo racioc;nio", <;on':' ,

" _,Ex.e.mplo, s.'aea! 'dessaatividade da FlESÇ ';d,á-:nos
chidente oela inoDliE:abiliclade,' GR'i:l'If;lfitá' ia, da L'ei, das '

o �el:l aa.l.anço Fiq,a-tiIceÍro ue ] 969 (fls, '9,8l,-onde vê-s'e'

il)e.leribilidades n-� t)íeit� indiretQ de' 3 de' outtib;:o> sob a. rubriFa: nO 264, o ',lancamentQ da desoc,Sa de, Cr$
"Além de froPt,ãl trarts_o:ress'ao ao nreceito; contirJo 25�O.oO,QD d��Oli!'y'bte de 'co�vêilio' q'ue ,n;a�tém C�1l1 a

nQ,art. 4,° da Lei COJillT)]cmentãl' n"',5:6o.!Ístitui'l'i'l v":r':- SJ>DESt'L.� SuoerinteooênCÍta de De�elil,v�lvimen't:O do
d_ad::�iro' dE'srest)pito �o �'kn'lo:"s·í4�� Pr�8Jdenter.da"'ReRú,hli- Extl\�-nJ{�' suL ,�1

- f

,', •

� ,,�. '
r

"I

.'
"

ca, ,a q,l!it�iJ :�ç' e$taria,' �ln li'tima á'1ális�, r�sDo'1sabili- 'Ás demajs entidades, 'SESI e SENAL ooéd;n.,,�ti·a,-
zaodo !"�r:'-c1l1idid;lturás itia�ll�j,:ivei's às' norm as legais - \'é')" q,:;\' _!)llé'Sl�ÇãQ â'e, assistênci a, soçiar ,e 'édtlc�cj,�nal:'
WOtJ�111Ê�.�'a,§. pÇll? S, Exa., !D,ava� ré�elie:m os lllé'ÜQs:J�in- ) r_es"Pec,t�vS�'l1,te:, '"."' , ;

.

�' *' ,

dOUJ;0s"'" ; '.'" ,.0� ,

,� ,12: a flh,aJ, ap·tesenta o seu,. sumár'io:, '-

, , ('í:
'

�,\ ,

Q benenlácito tl'rpsido.,rial r;� �'\lalruif'f dos I '_.,_ o. si;, ,Carlos Cid Renaux, 'cu ia re2:istro' C0JHQ
r"(\lblg�� �st�r.ia c;'�diçioll�ado. otl')i1nlenfe, 'ap n:ree,,11;- _ ):5!I1,�li4ª'to; � -YidHSJoverríad(i)r do Est'a'do !� AREN)� .

\chilUen'i,ó;,.:'pl,�s 'can,didatos dós' requi'�i'(o� GO!�,sfltuct(\)llaj� ", l?el:s,.c-i'l)e;.�,?�,t,:!i1�.os ,cai:gc;s ,de: _

'

e t""ai�',�e:�i7�i:16s I'I:'jS eHções 'Que se, v�95ea�i7à� tendo, ,.' '�, .""3) ,_".,; p{esi61eo'te da 'FIESC; .

.....,

a,s f:\so.:�,fl;fb"�i\s ,La:"islàtivai; com0 colé,:,io e1éitóral:'
"

'

,

,/ b).� p�&;side::l),te:d�s Conselhos' elo SES} e do SE,�' ,

,

, Nghi fôra, 8ssi'l1, o Tloc1'er, revoJmcio,'lário� coma' s�ni:_ NAl-' e
"

I
' ;, ,

"

" P"� af'6ntoceú d.e 1 q'fí4 aos, dias' 1)ni'Sellte��; sç'yi3' é"xn.tí� ,: '! ,ii';, 'c,l,' ,:,_, Qi't�t91' do IJ,ep'arta�11ent0�;1�;egi6fir:;tl; elo, S'ÇS'k.
cito <:i' fi:a1lco., exclui,'�do da ap�e�iaçãO ',do, Juai�iJ;'io � ,

", Eúte'I).aêu, q' d�cisãõ l:ecorrida sér o "regístrando, 'b,m '" :
exa",:,,, ,d� t:.:is ca1didatm;as. :',', ,� ,'", ':' ,'.' _ vii:t\ude-' Q& per,l)1an&ncia nos refqidos cargCls�, j'lelegí'!

7: �'RQrçaI: a Qrevalênciq do re2:istro imt'lll,�,aQ.o, v.e.:L" .j,o.çiel.i;il,QQ: lílGl- ved1ação jnse:r�a no, art. j,O;'inciso III"
via 3H1uiilentbs �sT)eêiosos' resultarltes "Elo, >eí;ll�rál;lhado � alí'oeq_ adtem 1, ''c:orB�ina'dos cpr.n, a Tetra g, ínciso, II,
da r:�ls���J\��missas_, ,o,:,de seque'f�é r��!!.na;_!dada a �§rso- ,,,,,,da L'i C0mi�)e.IíJ,e{;}tal"n,o �, de 1970. .

'

na'iela ">"""stera. e' d\.zn,::j. dO- Pre,Siáenie 'da :R_enííbl.ica', II' - Realm�:Llte: /
. 'r '

, ,
,_

, '(' r
-. - \!' -

'''_' ""';�.'"

reve�ar r�ipl�.Il,tà }la'qa. ,:ouv}:v�t mor,n').,e,nt�-'l1lm·ac ' p ,
.

\ '. lJ., --"- FIlPSC, SESI� e SEN.�1 'sã'o' a'ssqc4?çõe�.,' "" �' :;.--;-
Partld" laCl-OnJsta � l' " :, ' r a) .:_ a pI:i[he,ira" em deGolTencia de d:Sfil'Joição da" ,

'� "is:<do'm�\1ife��«(émne�l;lo".dÓ�'��corrç;nte.s �a CL1""e- de_' sws 'próprios' estatl1t'os"que assim a cal:ac-'
� ten '�d�' 'vrn:ç,ulá,�. q,- �'u9femo,'ní�.ndatário, ga na':: terizam;!" .: ," ,

'" _

J � . ,�, ,,',:'" '

Iça0 a íli\1i�'�" d'<;i: rr\s.c'rJç�,q,'�de "ç'a�id}ailt0 earente d� /-

':..
'

b) -.SESI- e �ENAI/colT\ó ,res,ulra-nte ,de irilperà-
conch �is, pl'efer:Ívé/J' seIÍ'a à, ARENA 10caC'éo"mo, ,tivo legl;il e' orgttniz'ativo';' porque: " ,< '..' ,

ó,h'na' ,,..,'ecâ imQ1H1:natóriá (jtem 23<:'), não ,,' 1)� a Frópria',Jei e os regú1.amentos defiI1em-nos""
, -:o�,�d'i9a-tIHàÇ 8,Úé"'s>vr?ern 'márcai:h,\§, '\ p()la ','

,
'como entes lJe '. c!.ir:e,to pI:h:adp, orga,nizados nos tê"P10,S

ct�'''fí;e!�,te ao çp,j-po'tle ,lI,ma lei fU1�dál,i1'ental '
.

�d:f' \eL(ii-q-l� e S�lJS atos constitutivos illscritQ.s no r.eg.i�tf�, ;

���taq, 'DrQ�eS;o bolítico no Pafs, 'Y.i <' 'público.
I �

�
"

- Nem s6 -por issó" �ó' abri�ó de,'qualquer,cen� ,Ol'a, 'déntre uma,das'formas\,previstas na lei c'ivil

�ura na instâlícia su:"erior da ,TlIsüça, EleitQl�al m,-erece 'Bara as pesso'<.1s juríd'ic8S' �e dircito"JJJivado c1eve)ll estar,
sohrp"nai'rar a' re,sneitável decisão do Tribunal"" "catarF 'enqua'drados' �"neeessàj-jç1ll]ente -, SESI e S12'NAl. O
nense, ,," c, ;:

, que não é- possível" é dcixal'C'hl de assuhlir umapersona- i,
'

També'm os fundamentos do acórdão refletem' a ]idade çlefi ,ícla, ou::: os situem devidampnte no ordella-

fxat.a i1Herprf!t�ção e e'sç;(i)'ITt'itxt' 8!"licação .

de' �normas : I' l'WcliltO: juÚdico, (JO�lditi!) sine qua hom da pró}" I ia ex'is-
egC!Js contidas na" Lei Con1Plêlnentar n° 5í, ' t,êllcia legal das pessoas mói-ais' _::_ C,01110 prefeúa deno-
•

<}, - A mí;;'!!ua de 31:2:1 n:i�n'tos iur'íd'icos, vão os miná",_la� o. sempre lembrado mestre, Teixeir,a (de Frei- ,

recorrentes à �xtl;e-m; ,at1dá�ia' d� ta�1iar como'�'iJ1lacei-, 't�s,.·', '
.

)
'"

\

'

"

�
,

�Vof,l f:wsa'.' (Úem 2�, in' fi.",,,)
.

a decisãc)' do eqrégio' ,Para bem ca.racterizar o fato) oasta que se pergunte:
nbunRl Regional dI" Santa 'Catarina Que deliberou, à retirados à FrESC q ,rec'eita oriunqa' da, contribui-ção

II t.1 "'."
�..; ,.

T �nlmldade de votos, a!,licaJ' a' vedação ex�ressa ,cl,a �il)dical, e as parcelas quê lhe entregÇ\m, obrigatoriamen-

C"l Co,m!11eme-ntar rio ,5: de 197D,'> à,candid\ltura do '�r.' te. �ESI e �ENAI, o que lhe re�taria, peculIiàriamen'te,
ar10s Cid 'Renaux! No mesmo,' dianasão atribui ao, se- para gál'3l\tir' a sobrevivência? Pouco ou nada, evidell-

re.,o e brilhant� vQto elo ínclito iu�i;�relator a peoha temeBte� '\ '

�fer'cSiva d� ,;;sofisljl1a,' paciente e �lali,cio'Samente ,arma- , V :__ Acre'sce que ao, lado da ampla percepç,i\o de
0" "

(ite,rri 3l, indo, ao d'esDãlltério de vísualizàr no, c.oo.tribuicões parafiscais, assiste às entic1ad�s ,[ocaliza-
tnesmo "cono,taç�o, subversivã,'" (�terh 6)", ," d�s,por intcl'n;éclio de 'seu pres1dente e 'diretol' regional,

10. - Os desatitlados ataques qU,e õ arrazoado , atribuições df imYJOsição de multa e da fiscaJi,7ac,ão. d,:,
en;eua mais pareoem desyairios de "OI'lándQ o Furio- su�s rece,ita,s compulsórias, em estreita colaboração com

�P', ou Qtiic( 08 absur'dos- romnantes 's'enis do herói o órgão autál'ouiw arrecad'ador (INPS), Caracterizad'o,
,e Cervantes,' a i,tiia'oinar' monst�os e oioailtes' em 'tôc1a

'

assim, o interêsse, QeJ'a ,direto ou indireto, ,e mesmo
a

'- 01:>" '\Construção de 'vultô, " .

t ,. \.'. eVentual, do impugna�o'Carlos Cid Renaux"llp realiza-
'

r'd'
11, - A dicotomia hodi'érna do ordenamdmto ju- çã.o 'da 'receita das' referidas ASSaCrACÜES, não ),Ie-

i1 leo brasileiro, que flÔe da fonte institucional I, é diÍ mos· C01X1Q exchií-lo ao' enquadramento talhb�111 na le-

D�te constitucion�ll, çomp 'ac�ntua1ll0s anteí'iormente, tra c, data vênia dQ r. acórdão, cuja liberalida'de l1êsse

o

o S? t� /',fnrrnp 'a bizarro aspecto que lhe �in:pre.stam ,ponto está a mere'cer observaç,ão..' ,

s

reCotréntes:, ., i ' Vl- SESJ; e SENAI, "órgão de colaboração,", pa-

r
,

"
'

,,),,:" ,

ao: r cur O' d rena �.

,
"

"
" "

...'1') �/,,�; �(� .

, \
• I" II �

,

dos' éstabeleeimentos,' 'coristante na letra h' dos

retrocirados, :
',- De tudo 'l:esuHa, ,ái:;iÍ;cada'i11�nte, a inelegibilidade

, do si'. Cair10s Cid Renaux ao 'cargo de Vice-<Govel'nador
- ��

,do Estado de- 'Sal,llta Catarina, no pleao de 3 de· o,utu-

/!;>-CSJz 1)61', n:ãõ >,Sê �t�r aíassado d:;Ji,ll,i,t'�vam�tlt�e, efl.!, IP;azo
há,iDil; dos, �l]e,;téio,lIados cargos. ;; t'

recorrentes, ou

a definicão ele

balançando

ra utilizar exuressão tão ao sabor dos

"serviços 'sociaiS i�ut6nol11'os' segundo
I ,.. I

ruuieos, I�ão -pockr,n;· no entantq. ficar

espaço � l
.

Mister" enquadrá-los no elenco das pessoas jurídi-
. cas de 'c_h�'eito, nrivado. Se talnl,ém 1130 tlJ�SeJlI1, ass.;":t<t,,,

c

ções, necessàriamente �.il1clúi.r-se�iaIll ria Jnornenclatura
, �l

no

,
>

'.. 11(' \.

,,�'R>�EVIt1(SID C��ON�, J'

I

"4';:
I

, ,. .
, ,�

? '

"
'

,

v'

r-

"I,ío'R-;-r.'!'t)::> UIAKIO::::, iH'; F'LOIHA,NOPOLl,3 "l\}tA,

'C:u-rUTtBÀ �, �,fJ(1 <� 7:.00' - H,OO _:_ ta ,tia -' í.7',U(l,,(,�
-

" t
\. J

JOIij'VILLE -. S.30. .;,� f(QQ 13.:W - 14 3(J �6.3(t -,

.

"

���L'IO' ,:MATTOS
Er� URAsn ,IA

,. "'--\J),V,()(;,�')O\-\ ,

I
•

' , i

Callsis Cíveis, Comerci�üs e Trabalhista,s'
"Tribuna'is' Superiores"
�q, CJoiá,.s; Cprí'j. 110-'-,- s,es, "

;' / .

Tçlefo,ne: *,[94fiP'-:- Caixá P�stal,' 14-23:19 :,' '�j, '

',�

fl� <\SH :,-" ,":/ . "� f)P:::TR r,:[-t) ,r':r:"JWR" L
h

,-
• I

_ -: �
.

.:'��:;.

'6'SCJU1IÔRIO DE: A,DVUCA,t,IA (.
"

,�,P'lt 'B,jJJ.CJUl VJ.�N'flN\. '::'"
"

'"
Cive'js .__ 'Criminais 'T'n'lh�lhj;:ta!'"

, � - ,

, JOr,Y' J08Íf: DE,! BORBA
I' I '�j/ Ad"o��dô'"

�'ll!'l. Feltpe: S<,h�:idt. 5� '",:..' Sala 5
,

'?2,4fi .l' P1�lrlantÍonli�'
,�

, .

'I,

19,3Q (direeo). '.
. ,03.r.,UMENA,(}, "'- 6,00 - 1l.;30 L2,l)()' - 15.30

, ,,11;,�0 l'dueto) _.:. 13,3@, '
<

,
')

,JARAGUA DO Sr1L -:- 1:6,30 �};30,'
Pil)Ü TIJU(;l\S,' B,ALNEÃ-R.I0 QÁMBORIt'I a ITA.JAl -

'rUI!)OS (Js H'oRAl'bOS ACIMA .

�XC�mS()ES �,IH�:-;l'!\CHO Ii)E E�,C()MENI)i\S,'
" 'Vll\(lE?(S 'ii.:,SI'(i;CIAIS

ESTA,ÇAO' R,UDOVIARl,i\, �QNE' 2�,,6(J
-

�

;�D'r.'1 Ât,DU'"'Â\1lLA' DA 'L,UZ
' ,,��

ADV.oGi�Dl'i

"

Dls�urblo:;

fuGI'-," -,' n.eu rase:- ,� f)SW0ses' m!antls'

pSICO,loglca, d� pa';1- ,

r �lJa" N l!l'�é,� 'Mí,l<.:ll<L�Ú" n: .l2·
fl·a!'\

. ':, ',19,UO tloras' dianamente
SãldáS 'de' .:iaü ,lv1í'<uel Gu Gt:!ciLe",- FLunal"o�loUb

-, ' �

'7 .31.;,,,\�;)ra:S di?-nal�lentl""
'

"

,
',if ...

•

10 .'<:,

'DR pJil, CARLOS t:SIJ."nOLA "

I �;1I' al'�)< LÍt� r'cslth;I'll�lo ",;" \listl-lLJlU "lie EnlÍqurlri'n,
,- , � Ui

(U�lo,çl,a: Gl3" trH�),r 'J0S� Sc-L1eI)'l;la'i1,nl'· .1

:)�� ,",a,dl,1;,d�"pel" {'l)(,\"P);,(ll'" 1,l\,me f:/,dl!g'u,<;"S}
,.Diaoetf.'s., � Oh':'$:i\,laêlf: �, 5Ire"lIU.l-' �; DiSlÚ,ij�'ü",'

, , ",' ",.', "/lU
".

'll{r(,i a Ild tilllIÇl>tIt� \"� L)"S,iJ):!;�'" I'; n\llll,li_ll,I,t!�:" t'("" �}� F ,

��ONI.iVl: l'OIUQ" .:' ',_< \{,ESlm'�:'Jn,\
.

'"Cl 'I� �,'" 'F \.l4.'P '"

HnSfl,ital" ('::';(' "am,ll� ),"llIJ�.,," �'�

bom' 311ljlg �� '1K,l»'il1 ...
' "f"

,

\ LJá\' 'I -j;, a� I i"hs ' l!liàb�lV':;C�I'tç,," 0,"
"

, ,
,

..•/
_:"_".L_·� �,, ' _, .--;::- ,

.

DR: A}lTt1!�l� 'Sl�iirr}U�! tA�\
, � "

'probJemáú�a PSfqqlsa, ,NelJ,J'usel" ,,', "�"�c "

1j',!.1;Q,t6'SS()I ':'iI' P,,;j>'lt'q',{"Ii-. 1� "aPld(i",d� ',..ti Medjeú)r' >
"

,

"

_, DÔE.�çAs.:\mNTAlt'� ",
I _ ,.,'); " ,.;

ConsultorlO: EOl'hcio _ ASS()(;lB,r.:ào t�a(ar m\u:,sP rio

M(;IdÍl�lI:a,: s��jÀ) "l:l :"'.- / Fo�,e 22-rJt1' -r,
,

R.m" I Tpr�f/Jmf'."
1 "-;1. .... ,);,.L, \, ' , .,

, . {� r.(lp,lh�, :�!'i;� �' t<!!()f""nnnllll'

'�' I,

I

"

, '.

Agora, quem pagou o Imp�sto de Renda !"la 'fonte,
no 'ano/passado, também pode deduzir 12% para adqLllrlr
CertIficados de 'CorTípra de AçOe� I, ;" ,

'

,,' Se é, o �eu C�S0, v0cê vaI r.eCeber um papel <f.o Mlnl�
térlo ala Fazenda, chamado UClulqufII ,

•• Poupança 151".

, Ád receber o cheque, proq;;t,(é, a Cla Ca,ta,íne,n�e de

Crédito. ou O gerente do Banco do Estado o!,! Santa Ca-
tarIna, " ,

'
"

",
A ç::atarlnense tem au,torlzaç60 'do Ministério da Fa

zenda para trocar eeu Chequ.e d� Po'upança por 'um Cer
tificado de Compra' de AçOes do Fundo Cetarlnense -:<de
Il'lVestlmentos,

"

'

Dessa forma, você será SÓCIE:l,des empr-êe.Qs mais ricas,

oe Santa G:l!'Itarlna e dará um gremCile,passo para se ,tornar '

um c";pltellsta (noano passado, pag&mos dlv,ldendos I,quldos',
de" 1 �·I. e, & velorlzac;tio das cotas foi de 46,31/.), ,

; Venha, filho, traga o seu chequeI Pre,stlgle o que
é nQ!õso t

' , • ,
'

.

� Nela deIxe que ri;K:ursos de Santa Catarlqa sQjam Ia-
'v.,�do5 para Outros estadors, '

'
,

/
"

,1'

'fUNDO, CÀTARtN'EN'SE DE INVESTIMEN'TOS
: .'; ""

'
" :1"> t '� ,'"

�t

j '\' ,.'
•

\: r

CIA ..CATARINENSE
., '�CR$lITQFINANCIAMENTO, E INVESnMf:'NlO$,

\

I'
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, O Csvêrno: dó Uruguai lIão está dandó Goyêrno ,br�siIeirG. Pa'ra_ o

;0, 'mundo ncnh:im exemnlo edifi�ant� ',d�'" l
Brasil interessou muito mais," per:ante ao·

" - ,� , \ � I '4 \
- l: \

solid�rie�ade humana
�

e argúcia políiid'. As ; I��lldo e "a li
nós ,ilesniOS', a i_m:egl'ida�e' ps'i-

me'lEdas amiudadas 'p.:elo.�residente Jorge '.,
"

ca. e a vida' dos: representantes dip,lomáticos
ge E�checo Arê�{;, d� atroch�t\ � aparêlho » 'de. países. amigos', do 'que' à nIallute}lç�O nas

);<;.pres�or c9ntra 'o terrorismo tllpmllar<i;,' prisões � com fmu� .para o Estado '_ de

mc'smo, àsxcnstas da- vida do dinlomata lira- algumas, "dezenas de' alienados extremistas

síI('ir� Aloisio Dias G�mide, ,'�ão �

encontra ,.- <vellqilhões:da' pátria.'
respa'Ido, em .l1e�di�ma r�gr� d� morm"óu de

"
,

,''Os Tupãmal'OS uruguaios, irmãos 'dos

�di!'eito; É' 'ceJ'to"Qlle séu' Govêdto ten;:., póu-:-., / telT�risias' b'r�sile,iros na i'llf�mia e Ilil' vílé-s
_,..

'

-�.)
-

t." ,:\,:.1.., -

,\
,....

... • � � ��
"

� cas Hn,CÔPS em fac", de UI.iI ato tão vil, e 'I'C- 'za 'de seus' atos nãe encoütram'. a' sólidarie- "

pelente' c�mo os' praiic�d,os ,por ten:ó�istas-'
"

'dude .i' e, a ,'comprêens,ão d� nel1hiuTI po;o', e
N

"

nt,h' i;W,C�I1\�S, que')l7 'f9r'mà àigun�a são "

� i:lé' nenlnilllh nafão '�jví!iz-ada. Os seus mé- \

vonsáveis !}elas' lutas rnt�,l'nas, do" país. ,�� t�dO� dc,:a9ã? s�'o i�racio�wi�, c?mo iI'mcio�
J1l i1l5t'lri1!:'I�t'!r sob .êste aspecto que os se- nal é �l ,seu' ràdicali�mo..Mas a' culpa maior

ú'uestms de dipl'Jlhatas -tem seu lado mais d-o' Go'vêl'l1o, se <) pior vier a acontecer; se-

desiimaho e c'l;�el., ' ,
,

"/

rá respon,dCl: aos te���'oristas com' as armas
" -'.

,,',' dêstes; a intransigência e o radicalismo.
, Condenamos todos' os regimes consti

tu-dos. que renêgusm a liberdade. Todo o

reghne m;erticida é imoral, ',seja êle
-

de di-'
reita o� de esql!el'd? ''\(:)f isso acreditamos

,na df;'mocradll que, com 'todos os S'-'us, de-
- ) .'

'

,

, ,fdtos, é aíluêle (e!.!�me Que abre suas com-

:port�s à, (:Ollvivên�ia e à coexistência, d�
moral com o direito� \�, '"

Os Tllp<lmál'�s já cumprll.'3,l.11 sua pd
assassinar' o funcionário

ill-�

. ,:,' .11"'., 'T R� V:íAI' 'VA RtAU O
MarCllio Medeiros', filho.'\,

,

Medeiros, ,filho. / , r

\ I "

.( JdiploÍl1ático, norte-americano Dan Mitrioni,

Ag�ra será' a' vez do CÔnsul brasileiro AJoí-
"

sío- Di'a� Gomide. Ainda há tempo de �al-_
,

v�r esta v,ida.' Se I) Govêrilo �!'\'Ug�àio se, re

cusár � �ceita!' ai soez ,ex.igêllçia, dos delj�-
c

\ , I .

quentes' políticos, preferindo assegurar o

se� re!!iJ�H� 'de [Ô1:ca c(�m' um ato' de fôrc,a,-_, _ l.Jo H , ,.:>,.(

paga�ldo 'com, o sangue de um inocente o',
=, \.

JI .:: t,,' \

" .,p'r�ço de,' sll,a illt!'ansigêllc!a, fel:á dado, ao'
: JJrasil e,.aâ �nu!ltlo um exe'mp,!0, {!e�,\q�g�',I1�}

-t Uruguai, os�gove'mos se' ell�li)_Ja!'a!:ri aos ter-' ',

(; � J'orist.as,; relegaHdo à própria- sorte uma vi-
'

\.. •• I� , � .' , -0,
-

\ .

da)imllana ,ameaç�dapelo\non, sense e pelo
fanatismo:l,,' ,

'" . '"
.

, ,

/ Sua S\!htidade: o Pana Palito Vf [amen-.
tou' qit�.; "a chant��('m' v�l' e i!ltoh'bheP� dos

guerrilheiros uruguaios, exortando-os a I'C-
'

cO'lsiderar�m suas atit�d':s libertando ��
...

' """�
t

•

,ft(ndop{ir,ios �ShWl�pit;Qs', �Ul� senuestrarssu,

O ))f,l·',tífie," ,fez um' I)f't{,tico anelo 30S ter

roris,tas. "Estamos orando -para qlie' os Tu...!'

pamares voltem ah'ás". :
, ;

, Nem às onH.:iíes de Sua Smitid�:le �Hi- ,"
'; d'�)'íÚI s:.J)var a ,vida do C':' '.1SlI I Gomide s�� o

,�
,

"

Gov�,rno m:uguaiü se )n31�tiYer ,nessa ,pHsi-
çã,o 'intransigen�e., ,', .

EQ1 tqdO' o caso, �é 'hul() que -nos' l'?st�. ",

:� Qrar. I

�

- I

I'

)

, \,

;
- Não; 'suicidr:lU-se,
- Por eclusa 'da 'calta?

c\ \ �.. I

"--=- Não; 1: pGl'C1Ue aquêlé
, ,

�la namo·, �IVIT ,era 'casiado,
j I � ,

é......:. l' inha cara, tinha cara,.. ...,

,

\- ,E o pior não é isso, ,', ",
;- J {csei: Q aóv0gaclQ coüJou tudo

r'a o Conde!
.

pa-' ,

,

fuziieiro 'e "q,l:e)'1, '

mais porque

',:_ Que -é isso", O advo�'ad'() ni5q' ,

t1(),�'" �'o', _tal' )l',lda �l(l' a o Co,'1c[e ,porque, a:
r dona Nan á, eS;,á ,com êle 11 a, LTI.,aQ• ,

" '. _, '

,

- A!l, e yerd8d'�" , ,I houela hlstol'la
do lnv"-,;t:oílrio,que o del.t"fldo d1:>, Dolícia' dis-.

� ...
- - I

s� ,ÓllG é t�11so� �lo�'q\1e L1L1\lcia anareceu, ó.
coi'pc; do' ��ai d;1 M,F0cas, não é isso? '

-. ,ela: o,, E 'além disso. 6 dd;:�'a,clo é
pri'r1o da en,�regaaa. aJi:'i's el a, ,!lOrCfUe

I

a

'I )' - 1;1' , , ,
'
,

,CQJt8,c a., 'nnrrpu, e I�?() l.'C\xou ll1 -"llem- ver
" "�sultado da autó'1'si3; Drá mim, aí t'::'11

� .\' " ,
1 ,'"

-

L,
- \ ..'

cOlS'a, ,l
,v .

I \ "

'-; Olha: eu sempre dis::le (lUs êss� d,,\
legado e\a o,'ilai:1r"llS��ito,de ter rouba�,
(;10 o' brocHe da€f1:1ela velh'a, qtle" mOJ-reu, �

,

\ ,---" Ou!:', velha,?'
'

-- ,Áo\l�la que era para1ít'jcC1, irnlã, da
clona F,llistina,'

,', ,
"

\ I' ,\ '\�J
•

,.L_ Mas essa está vi9a.,
'é

___: Viva? Não se"hora; I iÁ 111\)'Tet\
quer ver, foi até' na 111issa do sSi�i!'110 dia

]iJatife com cos-

, O Padre AU2:us,to?
.',

'

_ .. - N50; d,o:�ladl�, não! Daqtlêle-;ê1e voz
\ ':!'"\ ti> \

,r(',�s� I

Pod<" �el, J\1j,s, '8.nt,\"o'1t[:'m' a Naná
'I'; :1 'P'l"l; ;der que o, dr'. BI�:ítlio t,i�lha fei,-

'-

Ent'o
.I I

, -�
,sãs re�queiras: C('ncretizal�clo, pois, O-]'e11-
.- salnel1to dQ G_avêrno' do' Estado DUI!,! setor_

qll" s� 'ess�'l�ia e)<Clta"lc'lte dÇl a.usê_ncia de
melhor átencão dos' Podê:res Públicos, re-, '\ ','

"so:]_.\/t'-u'\,o 'p,o�lel11_ao C0111 Q que' 'se ahliram'"
,

amnlas '_ pe"��'é'c}i'{as à eCOElOmla pesqueira, _

'

,

'de S,�nta'·-Catàl�iría. ", "- �->
_- \:, �

entre "08 demais que
\ simDJes

•

I
,

É b!<II)., c'ettó que, na existênc,ia�, dum'
h9m�m' púbrico, as 'COjl-1penSações . 111aiOI,'S
de' que pbderá beneficjar�se - serão, as da'

.,,__,

'consciência de não haver 'faltado à coniian- "

ca daqudes na'rd cuiQ b-em es-tai' e prosperi- '"

,dade ,"tJ,'''lbalh,a. O ,dr, Dib 'Che-rem' �sta!'á",
'pois,� as_�im Í:llen1iac[o,' O leconhecimento ex

'pressa do Govêrno ªos' ,reJevàntes serviços
'com:que ãssinalou \a sué).\ passàgern l').e10
cargo em que ora é substitüiqo pelo órofes
SOl: 'Celestino Sachet, constitui. indisGu'tivel-'

-.. ,1

111cnte', línia� SPr!'UJ aaca
�

nlQt"a! T\81\1 as suas

jostas, aspirações na �ca_r�'eiJ;a política .

"

, C.LSO;U-sc

r "

,

"I I" *1 * *..... �

,

I 'Hoie aliás':: chegà na' AeroG·or.:.
,

....
" 't ,

'I tà- Hercílio, Luz' úma filha I,do Ge-
I I " , \- 'I ,'/
"I ,neral V;ieira qa 'Rosa procedente'

ti I :1:10 UhigU�i, o�d� res;de (lom a, �q,.-,
I 1 • _.. ,

1 �, ruilia,; -
' ',' r

:·"DIPL011A:TA I

! i QÚando o rviinlstro 'Dé'+tlll1 Netto
j 1 a�ui" este�e, na: 'sua' r.e�ente vJ.i3;ta,
! ! pf?rghn�ou ao <Qovern�dor, .Ivo .SH-,
I � \;eira,� ..._' I'

I I - 'Govérnador, o seu� Che,fê do

I j ceri1l1pilial.é dj1?lómat�" de':' car':'
I i' reira'? '

,

I I AQ ,ser inr()n1�ado q,1��J o 1?rQf�,s"I Ror N81son Nu!).es gra bacharel em

I j Dirp:to· e F;l'�soj]a ond,e
'\ leciona

I
"

H;stol�l,a,�se.m 'florem ter cursadó o

I ttamal'ati o'Ministi'o resp.ondeu: \I
,,�

,
.

1 - E' de admirar, -GoiVernador,;
: 'tal a eficiêncra Gom que des2mpp-\',
! n11a suas funcôes, Seria carhz, d�
1

\ \ r, 8,postar qUi;' __...êle era�dlplomata,
,JU+,-GAMENTO

'

Conta uem Desembargador do','
nosso Trib"mal de, Justiça qae, há
"oisa de três ou quatro anos atrás;

-

I "em Ílin dos núcl�os _ind�genas do

Lil11;,:rior dQ Estado, um i��d\o foi
. prêso e levad� a ]lüi _ pCJr ter: .as-,
sass;inaclo, seu irmão' durante llma
belJedeií'a, '"
,q julgamentd {oi aSSistIdo ''pq�':

centenas de' p,"s�oas na, çGmarca,
de, primeira entrância e, depois
dos':debates ele estilol o réu foi"

fillalmente a,psolv.ido, A' "torciel[j<".,

BOA«IDEIA:, -

-..: ,

'Seria ilúposSí-;.el: mesmo, a des-
"

"

,
' I

�peit9 de todÇl O voh\lTI� de. obras? i I

dtO e.,sfôrço ar Gove!:iro Federal, ,a l'
c-onêillsão p,a'ra �ins\ de npvembro i

, � t' "

da pavimentação-da: BR-IOl na

sha ex.teIlsã'o sôbre' ô terr_itório ca

-. tannense.
"

"', ,'\ ,
'

I: - :'Pafa 'Jllarç� do Pl�ó,ximo ano, t"
k 'cóntmu�l\�!!l 'os ,t���1l10S!' no, rit-í'1
fim,? q'u,e estão, afro'dovla podera ser I

\ inaug1:lra,dá. ',A respeito dlsso,; um
'" '

\
\

� I •

I

r�J;)Orter jDerguntou ao Mm;stl'O, I

Mano ,Andreazza s�' a inapguraçao,' ,

,da estI;ada \n�o lJoder�a ser
\ mc)�,l. lida no programa q,e comemoraçp.es I

,.;; çle mais 'u!� atliversário da Rêv}Ch1'lugão:'
"

'I
� "

,

'

- ES,tá: aí uma, boa �déia, m(!� I
tnhC' uma boa idéia,

_:_ 'Ruim por guê? , I

'''',- '-: to;'que, f,ni.,êl'e que espalhou que a

velha t1h1l1J' mQITIc1o;
,

,

. " .,'- E' 'v\'Ldilde: :mas ago'-a, OUP'n�('sr8
/ • /'

I
I'- • I \

l' . ( ......

rarClI·t�rn e ,<:lc.' !;iOl 8t"(lr�l:1c.rvn')r ,LIma 10-'
tacão lii'+,'id� n'eln filho -da CO'ldes�a,

� ; ,t
-

-,. 'li �',...
- O Jllh0 da C8 'dess<l'dw'!f' lotaçao

descl� oll,mdo? Eu vejo sempre � ,di�'igbdo
um Gá'(lxi�,

- Ni'ío o 'Carli;l}l,lS: ° outro, Oi!<:' f�l
giu 'de C3i'3 �'a"a []\'í� ca�ar CP'll ,a ,prin).G, �

Bem fi;'ito! E qua�'do 6 lue a velha
,

chega?
,

,
No próximo) qaoítí,Il'r',' ,'\'

'

Ah. �H!('i a est"ou ('O',1ll1'een�F'rd;l' a
\ .

�...,. \

velha c,beg:ar, jiede divórcio" casa com o Pa-
'dl:e AUIJus(o -E' a Odete La,l'a qUf', faz' o

paDPI. No Rio. a 110vela fj� está adi;'lnta(la,
�8ueli;ue contou. , .

, �, '

Pau.lo da. CrBsia Rall1uJs
. I

, 'j 11! � ,

,;
'\ �

""�� \

ti..�,
, \ f"\ "

'
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sy.a

ftutomoveis

tem motor de 65H.P. (SAE),' com
dois carburadoses, montadodo na

'Parte traseira do veiculo. Seu in
tenor e luxuoso, acomodando con

Iortâveírrreute CiNCO passageisos. A'
frente, os faróis são duplos, de li
rihas redondas, _ prcporcionádri
grande luminosidade.

'

Sua velocidade é de ate 140
km/h e o consumo mantêm-se aü'
nível de economia, dos veiculas
Volsswagen: um litro de 'g,aso.iina
por 11 quilômetros rodad s cru
média. Os Ireios : são a disco nas

rodas dianteiras, e a bitola roi

alargada atrás, como a da: Variani.
Na' Parte traseira, a bar�a' com

pensadora é uma garantia de gran
de estabilidade a aderência ao so

lo.
O v'W-1600 1?L dispõe de.

dois-portamalas, um à frente e' ou
no 11a traseira. Bste to' possível
gmças à construção plana do mo-

l'fm, e pode 8'<;1" utú,Íz;ado de duas
maneirãs: pela traseira, através da

tampa; que se ábre para o alto, �a
cUitm do o acesso de malas e. ba
gagens, e pelo interior do ca,uo.

A linha de côres deste nô:vo
modelo Volkswagen é a seguinte:
bmuCQ-lotus, azul-diamante, l;)ege
elam, veh·tnelho-cercja e velde
tôlha.
OpBJqsgos, SLBm OJrr,qt;Lcl oy
e de maior _poder aquisitivo, a VaI

kswagen . elferecenr, o VW-1 600
l'L em versão luxo, com acaba�
menta mais req'll1ntado e em qua
tro côres metálicas, além daque
las: vermelho-colorado, azul-atlás,
'vS!1'de-amazonas e ouro,'

KARMANN-G'fHA: TC
(l, 'mais eSPOl'tivb dos carros

de 13asseio brasileiro _. nisso se

pod�ria reSumir o perfil do nôvo
Kam�aLTn-Ghia, batizado de 11),0-
dêlQ :TC, o autuo 1.apealil:lento da
Voll�swage·n. De linh�s ael'odina
micas arrojádas1 o Karmann-Gbia
TC desenvolve até 142 km/h, com
um ,COBSUI11.0 médió de gasolina de
um litre por 11 quilômetros roda�
dos. O JPQt01� p�a.no de 65 'H,P.
(SAEl do Kar{liãull-Ghia TC está
tuolltado l1a parte traseira cio car

ro. O espaço :interno torl,lou-à um

alltêntico 2+ 2 e permitiu a utili

zação de amPlo espaço para ma

las, além do DOEta-malas diantei-
'ro. De fácil diü�ibilidade, o pAra
brisa dianteiro, panoramioo, e a

área errvi,draçada da tam12a trasei
ra proporcior::un amPlo campo vi-,
suai ao motorista.

Seu interior é altamente re-

acredita que qualquér Pessoa em

estado normal pode _ será dàda,
automàiican1eule, a partida no trlQ

!lar. Se você
-

não c 1lseg.uir, se�tío
PLGlPorcionacla mais' dq, s Op�l'Ptu
nidades paxa dar 11 partiga lJO e.íilr

.la. E claro qu'!,':. 05 clneG alsari$-,
n10S -serãQ difc[\}Lltés. Se vQcê n2(0
cOliseguü' nas duas vêzes subs

quentes, o nloto�' não podera sn: ,

aciol1ado pm UI;])l. pnlZGl. �,ú temPO
relativamen�e LOIlgO _ C} nece:s

sáü@ para "esfriar a' cucá".
Este teste simples, que le�la

sàmente· alguns segUlJctos, veüfca
'quatro faculdades' humanas LJue
são afetadas por io&,.estão de álcool,
(conl.pl <Jl� damente' responsáveis.

",�'P,CJ.t 50% tclos acidyntes nas rodo

li
vi .s� �� J�am�n_to;. 2) .

acuidade
Vk� ',�) me;mooa ll11edwta e 4)
"): S <ftora coordenada. Pri-

'cê terá que ler os <I1Ç!;a-
,f _' '.

J I�n' ��J.;xposros que scrão do [21-_
!11<111 iO' r..l '� exigidos nos exames

d: Vist P�\ra motorista. Segundo:
memorizar êsses al-yocê tem (.�Ie

I
I

1 ,

Três novidad/es na. linha
). '

,Dlkswagen para o ano de 11
.�

q�intado, luxuos6: painel acolchoa
do com material arrtiofuscan te, re
J6gio elétrico, amplas janelas Iate

rais, quebra-ventos nas portas, C11-

, hide paj',a .oupas, assentos anatô
micos, forração -do piso com ta

pêtes. Os pára-choques são, de 1a

mij1a única, e a traseira, em cor

te f'ast-back, 'segue as concepções
estilísticas mais avançadas.

O, Karrnànn-Ghia é prodqvi
do nas côres amarelo-mansa. ver

'�TdhQ-fn0l1t9iJ,a, .Iara:1jtllgran.ad�1"
. aKwl-pavão, branco-lptus, verde-

Iôlha. "

1l1)NHA TRAl)ICIONAL, .�

Para aprimorar a. SlllR lI'll,qa
71, a Volsswagen introduziu apri
rnoramenros nos veículos jft pro
duzidos pela emprêsa. Assiri,l é

que o vw-i 300 ganhou pára-cho
ques de lamina única, elegantes e

mais mbustos, à semelhança do
VW-1 500. A tamná do :motor e

a dp porta-malas foq:am redese
nhad21s� send0 que a do porta-tna
lé)s gar\.hou fechadura de seg'lltl'an
ça. O paüle'l de jl1strULnentos vem

agora em duas côres, com botões
de comafldo em nôvo estilo.

Na Variaut e no 'VW-l 600
quatro p0Itas e destaque Ílca com

08 tarOlS (lupJos, redondos, C0111-

maior intensidade de luz, além do
novo desenho do tapot dianteiJO.
No caso_çlo .vW-l'60lJ/'a tampa do.
motor, tarubél1l, foi redesenhada.

O Karmarín-Ghia 1 600 na

sua versão 71 conserva as caracte

risticas básicas que o consagraram
.

unto ao P'1\bliêO brasileiro, apre
sentando, além disso, a-ssentos com

novo estilo, anatôm)cos e mais
c0ufortáveis. '

VAIUANT PATRULHEIRO.

Partindo da Variam, a \hol1{s

wagen desenvolveu a Yariant Pa

tnüheiro, veículo que se adapta \

ta�ltü ao transporte de passageiros
C0]JlÓ ae transporte de carga, no

que apresenta múltiplas possibl- .

lidades de elupl'êgo. Uma dlt-ia,s,
por ex.emplo, é a de torná-lq uma

ambulancia para o atendimento de
todo e qualquer caso de pronto-so
corro .

A VariaMt Patru-lheiro apre
,senta a va11tagem de poder ser

trausforrnada, COl1:1 rapidez, no car

ta que se ecesslta, de acôFdo com
o uso que se lh.e quer dar. No ca·-
50 da ambúlanc1a, a padiqla é do

brável, . poden,�o 5,er guardada rio

porta -malas dianteiro.

."'t.

gansmos. Terceiro: você J�ri 'lHe,
"111 j'('snasta coordenada, deut '0'

I do hrnite de tcmpe ne i:;to, <lJ;cr
'tur as teclas cor(rMponded'tcs aos

algarisl11cs vistos ..

A fi111 de proporcionar maior

pI;ecis80 do l11é�..xlo, a GM está

Tlesquisando de COIJ1um' acqrdo
OOm <:) departamento de medicina
expc.rÍll1enta� da Bscola de Cedi
cio&! Marquette de Milwaukee, \Vis
'col1sin.

Este �istema aprese,pfa ainda
out.ra vantagem: um<l combinação
fixa de algarismos, conh:ecida sà
mente pelo proprietário do carro,

pOGerá agir como dispositivo adi
o.iol1 aI anti-furto.

Sem dúvida êste equipamen
to terá inúmeras aplicações Cil]

outms ramos, cO'mo por exemplo,
\Gcrificar as condições e re:.flexos
dos pilôtôs ilnfcs oe 'nlClélrCI11

,quaiquer vôe\ Oll t1 0:(:' ÜJn traba

lhé�clor; ant�· (10 OpCI dr qualquer
müquina considerada perigqsa,

i

� Só mutorista
frustrado
toca b�zina

De Patficia M€Cohnack; da

tJE[, especial pra o IB _' Uma
pesquisa sôbre a origem dos háhi
tos de alguns motoristas" que uti
lizam as buzinas dos seus' carros -

em €!emasia, 'comprovou, coentifi-
camen te. Ul)'1 tipo de frustfação.
Os motoristas que foram \ objeto
dêsses estudos, sem que disso ti
vessem conhecimento,' foram ob
servados numa situação clássica

para os que dirigem: parados atrás
de um automóvel que não. se mo

veu quando abril! o sinal.

Anthony N. Doob e' Alan E.
Gross, diretores dos departamen
tos de Psicologia da Universidade
de Toronto e da Universidade : de
Wisconsin", respectivamente, oriên-,
taram as investiaaçõcs sôbre êsse

problema, um dos muitos "oriun
dos dq trânsito cada vez mais difi-
cil :das grandes cidades,

PESQUfSA
Os buzÍnadores foram obser

vados em seis sinais de' trânsito,
elH Palo Alto e' Melíldo Park, 110
EstadGl 'da; Califórnia, l1um dom in"
go, das St2.1S da maF1�lã às seis Ida
tarde .. 0s pesquisadores se utiliza
ram, primeiramente, ele um auto

móvel lúxuoso, bem pint�do, lim
Po, do último tipo, dando instru
ções. a seu motorista para que _se
atrasaSse na partida, quandQ o, si
nal ficasse verde.

Depois, usaram doi�: ca.rros
-

'de pou.ca' categoria,
,_

usados, bati-
do's -e sujos, repetindo ás mesmas

recomendações aos motoristas' qf1e
os dirigiam:

As pessoas que se colocavam

Etrás dos carros-te'ste acionavam
suas' buzinas, mas nem jsempre
assim o faziam' para remove(' ·0

.obstáculo, mas, emocionalmente"
p,ara reduzir suas tensões, coilfor
EIe apuraram os psicólogos.

J

CONCLUSõES
Os motoristas' que se coloca

vam atrás dos carros dS' segcll]da
categoria _ disseram os investiga
do�es _ eralíl1

-

uito mais rápidos
no biSO das bu�ilJas dos seus carl"

ros; a g(ande p:1aiGirÍa' se utilizou
ela buzina pdo menos uma1 vez e

47% duas vêzes: 'Dois motoristas,
em lugar de buzinar, - preferiram
batei' no pára-choque traseim ·dos
calhambeques .

Era�u bem mais disc,irJinados
as motoristas q'.l� se seQuiam aos

C(11TOS. de g�i,lIlde �lasse. Enenb1;litl
clêle's teve coçagem de colidir caril
;, t�''ls�il'a .do carro da frente quaII
'610 ês'te se atrasava no sinal.

Houve também uma �lassifi
cacão de aCQrdo com o scxo. Os
I0fsouisadores' descobriram oné os

hon�'ens t�nclel11 a buzinar 'mais rá- ,

pjdo e mais frequentemente dq
que as mwlberes�

"Estes dados vêm confirmar
as clrscobertas de laborat rio', Sl�

,Qundo as quais os homens tende.m I

a Srr mais agressivos do que as

m:u' hcre�", informaram os cieiltis-'
tas.

QUESTÂ::O DE CLASSE
Al)ós 6ssa nesquisils. a Per

pllJlta que se pod<r fo(mular é a

�g:uil1te: !JOI; que os motoristas não
nU7inam tão agressivamente, nem

esbarram com os carros de gran
ele cate.Q.oria. como fazem cm rela
ção aos autoruéveis de bai>xo ní
vel?

Os in\!estigadores expl.icam a

questão dêste modo embora nilo
f6sse p�ovável que o proprietário
de um automóvel de clàsse supe.,
rior viesse a tentar um ato de vin
gança,.o mêclo de retaliação pode
ter OI'igem em outras situações em

4' que a agressão contra os superio
res seria punida.

Moral da- lüs�ória: se você!
não poc! dar uma partida rápida
logo que abre o sinal e não supor
ta o ruído das buzinas' atrás do
seu corro, dirija. pclo mcnos, Ulll

automóvel do último tipo, de gi'an
ele luxo e, téH bém, de conservação
impecável.

/

Se Você bebeu, não entre neste
carro: êle se recusa a' sair

,
"

\

linha Volkswagen 1971 se

ci:lTacteriza por inovações. e a per

j;eiçoame�ltos' técnicos em todos os

inocleJosl aumentando as opções
'do, público comprador de carros de

.passageiros, '.q ue passa a contar,
sà�1'lente na marca Volsswagea,

,. com :ete alternativas diferentes.
1

Os novos' carros se situam desde a

faixa iÜ,e Volks 1 500 até �o veícu

�,.�() r€,guintaclo, ("j Kannanu-Ghia
/[C, passando pelo VW-l 600 TL,
',Ull1?"1�r-back de porte médio, lu
xuosote de exc�1(jlnte rendimento,

fi,

os NOVÓS MODELOS
\',

.

},',

,." Mais potência, melhor oqm
portamento nos' arranques e ultra-

.. !)?<! .,

pilssagens e U[\1 maior a;provelta-
mento das marchas, sem psejuízo
da costumeira avareza no .conSlil�

mo - isto ,é o que se deve espe
lar do V:W-} 500. GGfl1 um mo

tor de 52 BP (SAEJ, alcança ve

loCidade de até 126 km/h, com

um €onSUll10 médio de gasolina de
1 lJlt.r(') l]Ja,ra cada II qnilôlU1etros
rodadoS. para' acompanhai' êsse au

mento de potência e velocjdade, o

1 500 �está dotado de' bitola trasei

ra, mais larga e harra compensado
ra" pod6ndo até ser ãdquirido cam

freio a disco nas roda.s dianteiras,
como equipan;ento ojDciona1.

Sua frente1'Qi ligeiramente mo

dificacla, com, .p.:<}t�a.:"c#@.q:ue. de !J.lâ-
?

1íllina única, muito mais robusto.
A tampa cio capô ganhou trava de

segurança. Na parte traseixa, dtlas

inova9ões: a tampa do motor tem

lação adicionais, distinguindo- o

QÔvo estilo, com aleta.s de venH
do �nodêlo 1 300. As lanternas vi-

.

rão agora oom luz de té, que se

acende automàticame��te ao eng!/.'te
da marcha.

No interior, o pontG alto d�s�
se cano é o confôrto dos aSS'êl1 os,
aHo�ômicos e macio�, e o toque de

distiação êlado pelo _uso de material

'\ lipo jae",ndá '.ulo no painel de

, '" ��1�::s�1entos corno nas late�ais das

O vw-1 @.o, sará ofere,úÔb
, ,nas Gôres: branoa-cereja, verde

fôlha, amIl-diamante, aZ1Il-pavão e

laranja-g�í_anada. '*

.r
� ;�,

�

VO:L,KiSWAGEN-l (1)0 T.L-
. Com base na �Qncepção jie

voluoionária do m;otOl plano.
como na Variant _ a Volkswa

gen projetou o VW-L 600 TL de
duas portas. Pe linhas arrojadas· e,
traseira em fast-back, sua aparên
da é sóbria e moderna. Q carro

t

Durante a "Corrferência sô
bre Segurança AuLomobilistica In
ternaçj,omíL dà OrAl �', o Sr. TIe
vor Q. Jones, di�!ilt6r ele Seguran
ça Autoll10b,ilí.sÜea da Generàl,
MotoIs, GOl)lUl1jcml que a DLvisao
AC Eletronics daquela eml?resa

, está desenvolvendo um :equipame.o
to de teste fis�ológico com. o qual
espera impedir que q u�ICLLleJ pes
soa sob, açào de' álcool, drogas Ol!!

gases dirija seu. veículo.
.

Dentro de pouco tempo, os

�arros terão em seus painéis' de
lllstrumentos um equipame.nto que
funciona assim: ql\ando você gi-.
rai' a chave de ignição, aparece,;rão,

.

nUma pequena tela) cinco alga ris
�l?S. Depois de a1suns segundos
esses algarismos dcsapareceJ;ão
u�n ClUtro painel CQ'fll teclas num'

radas se illll11ilJará. Você então te

\l
rá' somentc alguns segundos' pan,1'.

-? apertar as tccJas correspondentes 1.1 t

I aOB algarismos vistos no outro pai"
nel. Se isto fôr feito certinho, den�
tro do tempo previsto - e a UlVl:

/
- I

!

Chrysler Bgora é
Chrysler ellll,udo mundo

J

. As .subsidiárias €la' Chrysler
,

Gorp()ration, na Earopa, vêm de
concodar em adotar 'uniformida
de em . suas denoimiuações, à

e.:}cJ1lplo do que ocorre em tôdas
as partes do. I11LllH,IO onde está re-

o p�·esentâda.
O S1·. L I. Minett, vice-presiden

te para as operações internacionais,
anunciou que os conselhos de di
retores da Societe des Automobi
lcs Simca, da França, da Roeres
Motor Ltcl., da Inglaterra, e Bar
reiros ,Diesel S.A, da Espanha,
aprovaram as alterações de Nomes,
de sorte que p�ssafão a ser, respee-

tiv�,�enté 'Chrysler Franca ChrYs
ler U�ited 'Kingdom Ltd.

J

e'Chrys
Ler Esoanha S.A., como acontece

-

C0111 Chrysler do Brasil S.A., Chrvs
ler Colmotores (Colômbia), Chrys
l�r Févrê Argentina, Chrysler Po

ru, Chrvsler Sanayi (Turquia),
Chrysler Africa do Sul e Chrvsier
Venezuela.

'

Adiantou ainda o alto exe

cutivo que estas modificações ab,
.solutamente trarão qualquer rnu

dallça mo que 'cortcsponde à prb
.

dução 'do� veículos de 'alta quali
dade produzidos"por cada uma

das três organizações .

���������iíiíoIooIo��'�'''!í'��iii'iii"""",'-�-�-iii-'-iii'��-iii-'iii'�OÍIIIOII""",�"".'!".....""""......""",,,,·, Ih_,.

. LOBO 8r D1USSEN �, elA.: LTDA.
CQMIl:RCIO Im .�UTÓlWóVEIS E onCINA'

.

Rua Dr. .Fúlvío Aducci, 952

VENDE - TROCA.- FINANCIA - PONTO CERTO
, PARA BOM NEapCIO

TEMOS PARA' VENDA:
-

Itamaraty "." .. " " :,... ano 1967

Aéro , ..

"

, ; , , , .. '.' , .. '.' , , aIlO 1965

'. Emisul , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 1966

Karmanghia ', , . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 1966

Volkswagen
'

, ano 1969

_Simi!a ,Tuf.ão , , ',' � . . . . .. ano 1965

,volkswagen ano 1962

Volkwagen al�,O 1963

ano 1964

I

i
I
ii

Rua t elipe Sfl�idt 611' - Fone 20-51

DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS
Aéro branco pouco Uso ", .

Aéro marron
,

" , : .. , .

Àé�o verde súper' jóia .. ;......................... . .

It�maraty azul metáliéo
'

1 '

, Pick-up 4x4 azul '.. . .

:Rural verde' c/branco motor 2600 , .

, I

Pic!{·up 4x2 verde .:,., -: , , .

Piek-up 4x2 veJ:de
I

••••••• � ••••••••••• '
•••••• :••••••••••

D. /K W. yemag'uete - '8 - azul , .

D. K. W. Vemaguete cinlla ; , ; .

Ford 2 portas aZUlI ., :
.

Ford 2 portas 2 côres '

.

Pick-up I<ombi
Kiombi
Volks verde

1969

1965
i 1962

1968

1968

1969

19G3

1952
•

I

i
1967 I
1967

1952

1959

1968

1963

li l_FinanCiamento llté 24 (lU 30 meses

..
'

Rua Abnirante LamegQ, 170 _:_ Fone: 2952 .;..... Florianópolis - S. C. i
.

Volkswagen '� .', ..
'

, , : .' . . . . . . .. ,69 I'Volkswagen _ 4 pi , ,.", ,.,.:-.", .... ,: .69
Volkswagen .. ' ,., .. , .. ,.,., ,., .. , o' 60
Corcel _:_ 4 p/Sta,nd " , .. , . , , , , , . .. 70

Opala _ 4 Cil/luxo ,'., ...
'

.. , , . . . . . . . . . . . . . . . .. 69

Opala __; 6 Cil/luxo _ VICoi'es ,......... 69

ll!amaraty , ', .', , .. , . '.' .. , 66

Esplanada _ V ICores ,...... 69
Gãlaxie ,

'

.. , , '. ' , . . . . .. 68

Vemaguet DKW ." ", .. ,.,'.' ,.,.,. 67
Vemaguet DKW , " .. "." !...........

66
Belcar ", .. ,."., ..• , .. , .. " .•

,
, ..

,
.. ,.... 67

·P. 100 .. " ..... ,." " ", , .... :.... 68
Rural .. , .. ,., .. '.', ,., , ' .. , . . . . . . .. 65
Rural ,., :" , , .. , .. , , . , .. , . , , 67

Sinlca ., .. , , , .. ,." .. , .• ' , 66
Aero ,- V/Côres , , , 64
Chevrolet " ",., , , 56
Gordini , ,

,
.. : ,... â�Simca Tufão , , , , '.' .

Rallye ., .....•......... , �............. 66

Lallchas a turb�I1a (modêlo) .',.; , ... ,-. . . . . . . .. 70

li"

. I Financiamento afé 24 o'u ,30 meses

f .-,- .-���'

'-

,CADERNOS, 'JUVENTUDE
Brochuras -, Espirais em Arame ou Plásticos

ICAL - LAeI - I�atonaílf)s - Cromados

Isqueiros: Com uma e duas rodas

ICALEX (Automáticos)
ICAL - Ihdústria e Comérc.io Auxiliadora Ltda.

Rua Coelho Netto, 160;170 _- Fones 349 e 361

Cx Postal 137 - Teleg. ICAL' - Rio do Sul - S C.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CINEMA
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SAO JOSÉ

.' "-

15 -' 19,30 -- 21h30ri1�

�urt Lancaster -:- Astrid Hereen

,

Á bEFESA. DO"{C�Síf.;F,LO
,.'" (

Censura t 8 anos \

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

, .

RlTZ

.lj,rltA. -b� ·f;)ESF�RR'(\
Censura 18 anos

\
-----.;:-_...,....__------

','

..; '; ·'·�6WAL
�r" --:'---,-;--,

-----

JS � 20 --'-; '2211

E,lvis ·Presley - SbelleY Fàbares

,

'

Q BARCO DO AMOU·
, \, �

-

-'"
- .

Çehsüt'zj 5, anos·

-1'4,---":20h
:,Pt6gr�hla Duplo
R;cj6ert Ryaa - Claire Trevor
;..

.'jLMELfto,R DOS HOME�S
i':

'

MAUS'
Ray 'Milland -:- Hazel Comt
.\ c

: I
! I

: • 'I

,'�:� 'dnSESSAO MAGí\BRi\
Censlli'a 18 anos
"

.

bLORIA

j'j, - 20h

�10nji; HhlaY - S1IZann3 Leigh

. ) r

,��;.� ·_·--·-+--i;--�--··---'-

'ltJI'
'.

��. 1 '

Q'ivet l�e�d' - Rita "rushingham

I
A l\1nwI'r TIf�Nn" N \.

.

Ur,OHFST:;\
(�n5Ur:1 18 a lOS

,�(1h
,r;� , '1 ','1 Dü"'lÍJ

.

t' .i.,h;:;' • ''I rt
'. ,-'I F 'lc. ,,, .',,'\

lns()s
t"" �,lI a li:) fll,OS

\ 1\

.(' 11Jh
flt'ogram a Dllp'o, ,

01\1 Cn{ nE
mAS

Çêr',sura 18 a:lOS
,

." f' I·

:,� l./ -_i--:--c _

, tBttfrS��D
;�.v tOllIGADAS CANt\I�

i 1'ihod -' Chlbe' da Criança
16h30m -. Cine D�senhos

j��4.5m - As Aventuras de RiFl

rh\ tin � Filme
i 7-Ji 15m � Os 'f.rês ·Patentas -

rHm� ,

171130111 -'Mlilheres em Vàng\IJal'
da
lSMOm - Santa Catari:Ja 2 Mi

núçhs
18h�5m - A Novi!;;a Voaclora
FÜfue
j,9H45m - Pigmaltão 70

vrlia

20Jl0.'im
ri uttls
:10hlOm - Discoteca do'Chacri
tiha - Musical

i1.hl0m Sailta Catari!1a 2 Mi-

níHbS

11h15m - Irmãos Coragem
Nóvela
21 h4.'im ReporteI' Garcia,
22hOO - Assim Na Terj'a Como

No Céu - Novela

221i30111 Santa Catarina 2 Mi-
lllltOS

22h35m Gunsmok - Filme,

,=-

CLUBE DOZE-'
Não foi domingo, 11a sede

balneária do Clube Doze, a entre

ga de prêmios ela Gincadoze. co

mo havíamos divulzados a iterior
mcnt-, mas. sim, uma animada
reuriião d:rca"t�, COll1 o fqhul()�;'J

conjunto "Três do Rio". Sincera
mente, Slrr�1!'eendell"m(" a anima

ção,' bem C01110 o elevado' número
de? jovens que lá estavam

dá. .com 'muita a-iimação, no bar
do, OS2ar Palace 'Hotel, com Nei
de Mariarrosa. No gruoo estavam

os, Cl')<;J:s: Lvny-Rubens Perci ra

Oliveira, Tereza-Hildebrand Mar

qucs SOL!7Ll, Jova-iito Ruiz, Lea-
� C.dGS Eduardo Orle.

. ,

-.:---- ,-

Sábado. 'às 17 horas, .na Ca

p_:!a da Materni�al�e. Carlos Cor
!'�&1, d':'·u-s,;: a cenrnoma do batiza
d·') de Fernando, filho 0:0 casal
Lúcia-Luiz Fernando Di- Vicenvi,

.

sr'do nadrinhos Senhora Celiia Di

Yieer:7�'i ,e o Méelico Newton
, D'Avila.

'-:--:-

ANI\lERSARTO
Com um a'môco Íntimo, mas

muito simpático, domingo, foi.
f. 'st";51Giô o aniversário do

-

Dr, Al-
. dQ LUZI

-:--:-

,Relojoaria Casca�s, que tam
bém e�t{t rOj1l helíssimas Pecas eln

Gri tais i'119(HWdoSi s'ábado
o

vimos

gçllte muito elejI,ante, visitando ti

roja da Deoi'lbJiÔ 15,

A perfeita imagem de nossa

TV Culhua Canal 6, já telU seus

tã� n'a curta programação que
tem. Jornal, entrevistas, e a nove

la "Simplesmente Maria', com

Ioná Magalhães e Carlos Aberto.

:-:--: ........... :

pode
Bra-

'''''-"(' Eisa "'�.'f
, ,

Zury Uflróscopo
OMA\R CARDOSO

Selemo. I.

r

__ : __ ,:_o.
. Seraio Bittencourt, n0111° rf>�

peit8d; .��'e:o s-u correto jornalis
mo, suas s-veras críticas. f' .oerí-i
to compositor ati? é, estêve 'O'Dl

',,' nossa cidad-. tratando de contac-

t0S com rádios. iornais e TV. 1'1-'

rà ser anui melhor divulsados
seus' trabal h0S, através (I," sua cir-Ô)l;

cia "Help Produções". Sergio. de

Dais de u-na circulada nelo Clube
Social Paineiras'.- [!@lltiJnl�nte con

vidado pela Diretoria, estêve em

l1l�tl �na'ta'11f.'nto e. num 2'ostos{')

Qfi'tc;-oãpo' até "às 6.30 da �'13nh'i.
Sergio comé'ntou ,o que viu e d�

. ql1e .gostou. em I1Qs,Sa cidade.

'. .

-,--.-

ifTAJAr
Sábado,

.

em sua re'sidên�i:'L'
ctn ·Itaiaí, o casal Irel1e-Osni Ra

f1'Io,s, recd�@u conviQlados para um

jant�r, quando era comerõda ida
d� nova do Senhor Ramos.

-:--:-

DRT�n� COM GEN'FE
ELBtiANTE'
R�gilÍa e Ama'lti'1o SampaiQ,

é um casal muito simpático que,
na última sexta-feira, em sua re

sidênGia, recebeu ,c011vidad(,ils para
um Drink. A cI1ô?"âI11cia. e �impJici-"

.

dade do c a,s aJ amrwio encanta-
.

mm ,os qüe' partjcil;ara�r âa 2:08-'
tosa' re.uniãG, -onele teye sua ,es.tica-·

Dou ránid a circulada e111

sa cid-ide, voltando domingo pela,
CrU7<:'iro dr Sul para São Paulo,
Roston Nasr irnento. SC�U casamen

to com a bonita Regina D'Avil a

s:mi dia 5 de setembro préximo.

Tel·çH..fei1'3 '- 11 dr? a:gÜ'sto de 1970

Artes
.

Nesta terça-feira você poderá ser chamado a opinar sôbre um

assunto muito importante P se istoocorrer -sabera. desempen11m'
SPlI nar.el r1-" moda satisfatório

Os assuntos familíares serão favorecidos hoje, 'sobretudo aprin
às 16 horas. Evite viajar no período da manhã e não discUb1t

com pessoas explosivas.
UJína ajuda inespérada, provàvelrríente vinda pelo r.ôn,iug':,. por'
-um ,s6c10' ble·:nfa]jB.lMo ou 'a pessoa amada, dará nôvo im.pu�rw
<-ftQs ; seus lplênGs e íi:i"eais -de . progresso
IAs ptimei;ttLs 1Mbra:s :dtl ma .serão mais prometedoras para dar ..

'pross'óglliméIito 'a tarefas írnportantes, devendo evitar desen;

ten�imentos com pessoas obstinadas que poderão rsazír
negativamente.

SÜ,<a vi'/ae�a\?.de poderá impressionar efetivamente os outros,
uma vez : qt1e saiba d,mbt't'strálla. Ifif1l'lência benéfica para o

amor (e' a' ViUa em lfamíHa.

A terça-féirfl; dia de 'Mà':rt�, sempre fávoreee as, empresas ,

audazês E< 'arriscadàs, mas é, tamtréni, recorrrendávél CEll1f't

ctmteTa 'nb'rre'ríddo d.'à:manhã. Não se e'Xponha ao 'fog;o.
�Díal prdinét&'clt;ir, ;em' que deverá s�r féito eert0 esfôfco pa1'Q.

etmtimràr Sllás 'funções d2 notina. Uma bOa' ofeita profissiom.l
: lJdde á .. Sighf[i'C,á'r r:�liosa ,prà'moç-ão .

"Um,a
.

a(}ão' çlisc-téta sérá 1.';ti] atos seus 'p'roble1:nas financeiro." '(lI

'Se"ímlC:í'àr :�l.agern·iibgo de manhã, deverá evitar 8. pressa e a:

:;in.1pae�ênéi:�,"p6ii;�,'GU:Pido em 'boa 'fase'. " ""

,.,.Sú·u :'irriagih'aç'�o filttil\poderâ eonduzflo a uma descob<2rta d�

" g'ra:rí'de ,'int'erêS'S,e comerc>ial. IPêríse poslti:vaínente hoje, 1'1

Touro

. ..

-.--.-.

Agildo Ribeiro; com seu CQ

nrentado show, dia t5 estréia '110

Teatro Alvaro de Carvalho, pro- i
Il1Cç2,O do Departamento -dc Col- � I

.

tura,

Gêmeos

._,-_._

.' ,

Urna das coisas que> o exi- 2 ,

ge'lte Sergio Bittencourt M1l1t;mtõu,� l'
em meu apartamento, foi :Neitl'e'� 1

Mariarrosa,
-

que tem uma voz pTi'-
'

l.
vilegiada . .-é realmente!

.

uma das 1
maiores di) Brasil. Lamentável- �l,
mente, Quase sem GQl11tlnicação,' e, '�.
além disso, Serf!io Porto não ft)i'�
feli7 �lll mu'oar �eú nom�: é n;i.1Úo �
g.ra'1c1e I'léli'a (;J ']!lOUCG tômpo que

''i

têm os c3rioca's:'
. - ,

�

. . .

.-,--.-.

o

('o "sell çu'gel"lte" de 'lÜllf:r(� s,' uei

i:1ós, ille ôié'r-ecem a 0l?oi"::I�
'nitlatl-e 'He 'i:�alizá·!o ...

VEHl\ F!Se:t--i'fi:R COMA 1'\ .

"(:AT)\RINENE'ES N,:,

36 DI'AS ,VISITANDO
.l'!(}:)R'FUGAL _:_ E[WANHA

fi'H'ANÇA - ,;I'TALlA _ . .Au:.),
·Y'ti!b - �u rç!\ - .Ao! B'\ T'·\·

Hll U. r'ff1L:t).NDA -- BltL·
. CICA e 'INGtATEnRA.

etc.
,

'\'i \;.IE llhilVI-'

VàA,IE ·fIOI.ZMAN'N

1IT'
.

" ..
. '-; ,·E�:q Araujo PiglleN'd�. 9 .; Fllne _!{9!lfl fl:�

FIo flaJ.1IJ!Joll-s .
Santa.' Catarina

,.,

!,Hev�nC:ltl(jor'e::; .. :-tufOr'iz�dQ�,:�a �'SP�RR':Y fl,'ANP, DO BRASIl. I' _

.

·\,�ent.e�' e lR:evéhded�)tes' >E��usiVo da \CIM}�fi,O � ",sliA'RP i .'

! Revendedores, ·Exclus�vg� idos Mlóveis 'ele 'A�O SILVEJIRA
i f:'Ma'1Wna,"i ,d'e '·eSCT'e:v;er 'll'l!ami:af�':e' elétricas

: ç.Mfif:J.uinfl� ·�de "sori'1ar "'man1!tais ' e "elétrioas

i Ga'lculador""s' me'e:ân1C:lªf' ','e "elétrónicas oom n�u

i ,Dllpl1@adore..; a A�eool,
'. Tinta'

.

e Gelatina
.

I Máquinas OFF,:set e Fotocopiadoras

I r Arquivos, '.cofres, flchá,i€ls, \K.<ardex, est;;mtes. mesas e Pornas fOI·tes

� ! rGarteiÍ'a" ,escolares, 'ea(têtr-as -unive'tsitárias. carteiras industriaIS

II ,'��veis '; estofados - !P-ültrênas, .Gad'eiras,
. Banc<ls . e Conjunto!'

.

'� I :MaqU,mas 'de €Ontablliàa(;l� "'ASCOTA "

r : MultlpllOa"';ora ASCOTA
'

I

(,L.;õi.,L'j'_.�--�.��-;��,-��-:ii_iiiiii__ .. ��'__�.. �--iiiii!L_.��._�__�'�_�_�_�._�·�;_iiiiiii_�iiiiíí�.. __iiiiIiiiiiIilii�..:J

;&VI&9• '!FéONICA DE �Yert:O':A�
:IN:;�r&mJJMIlNTE }G�B:Á111S

A CAPEMI - Cai,xa de pecÚli0 dos milit"lres - Beneficente como

patrocinadora dêste curso, oferece meios púa
•

que pessoas inteli··
gentes'e dinâmicas, ampliem suas rendas de modo fácil e Htraente. VE

NHA INSCREVER-SE! Diàriarnente das 9;00 às ..17,00 horas no ·Edi·

fíeio João MoriU2í - 6° A!1par, ,sala 601 - Praça Quinze de Nov�mbro,
n. 2.1, eom o Sr. 'Waldomiro, ·Encerramento de inscricões- dia 2el·8 '7f).

Iní�io do Curso: de 24 a 28·8·70, [t' noite, às 19 ho�as.
Local: Sala de instruçqes do ,Quartel da polí�ia JlJJ:ilita�,

11

Galcul-a·

�r�-====-==-_�_L-_�_._!�t :j! is: �""I!b....,. t il!Si

[i I llEST'.AIlDtm: ILIBA T'ÊRIS JiI;UBE

\�EEUDI.DA ,i�S

�.·U��S '!: SJBtmOSRua Saldanha Marin.lo, 97 - Esquina ,'\r8.újo Figllc_ redo, 9 - Fone 3980

Agentes P Revendednres Exelusivos CIl\.,IPRO ,SHAl:�P, Ma' 1
.

d C t b"'_' d 'ASCOq linas e on ,a lll",a e -r:A
çloras Eletrônicas S,,-!ARP. Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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à�STADO, Flotianópelis, têrça-feira,. 11- de agôsto de ,1970 - Pá:;. 7,

Hennique Eercnhuuser

'o pre::;ente comentário 'tem 'pbr

(ji��J1eã'c éle a;" rta: as autoridados

);l�l'a f.a, situação danosa aos ime·

rê);'ge.s nacionais, que 'surgiu eu,

COl'lMq1aêncla do encaminhameWo

tecnicamente errado da 'polttiéa

lirW$stal J1aCiOn�l; estado ele COi".8S

elo qual a,\e!üftlS resulta prejuízo.

vultoso à Fazenda Nacional

NO caso não s,= tra!,� da bagatel«
d@ ,aÍgwl:" milhões M' c ruzeiros.

'

mg,s sim do valor astronômico :::8

1 200 r;_1Íll1ões de dót.U'f's, .ou pe rl IJ

de "& �üYt'!ôGs de cruzeiros antigos,
Gl8vi'dâ ao ClU(3tO exagerado arbiüra

dO'- P�:fO fRVl' para a execuçao li)

pro?�l"flcl11a,. nacional de recuperaqãJ

111T!1g1'i�al. o qual é d\Ose,mbols-ado
,. "' "-1 t·,

.

pe�os aoues �JL", 100S, a railes ano;

Illcenti-\>cOS Flscais ;lrêvistos 1:A1a
L i 5.1Ó5

'.

o 'título TR!:f:S
'm..::'

.PL.L�l·fr}�DAS, �apíessn
tado pe';o Instituto Brasileiro de

De's.el1volvlmento �lorestal ao J

S�rc,iná,r{o Brasileiro de '-SUvÍBul-
� f). •

temil, ,que te; e luga-r no' Parque
Nacional je Itatiaia, -no período ele

25 fi 2"1' 'de",j,-L1no últImo, �oi cc,mu·

nIcado que o Govêrno i:11:JÔS-Se' a

metfi{l' de'�fazer plantar na décad;:t

f\llrl-lal" i .milhões de hectares (:8

flCYll6tas' ,Essq d':cisão' do Govêrn';l
merece todo ,o apoio e a gFati:li5o
da Na)f�o, po;que as florestRs !ir)';

E�í:::_clé)S gnU,nos estão realmente ",1

vias de exausti:io.

Mas [\liO é admissIvel que um

órgão do Governo, o IBDF, arbitre
° ousto êsse programa,'o qwil
se�2 pago p'210s cofrc�s da Naçã'),
em baSe' irreal e exageraja a raz;'io

de 600 dó:I8ires' ou ,3 000 "Cruzeiros

o : jy;ctnre, mUlto aiém do '-J.\I�

c1.J�tam os rc:iorestarnentos :lJ

pa's G ru FeSlto çlo múnt;o.' .vejiJ
ruae é.iuanto eusta o plax:Uo d'2 lJl{]

hect.al'e em outros " pa}ses,Ce '1D

A "8 rit'>ta esp'3cialhada FORE31'

;P_�::-I'/l!::R, Clll ['('0.\ nÚl"J.1cro �le jull�f{)
de 19�D, publkou os GU_�cos �::lS

(hvc� S?O- opel (1t:õss fh:rest1a:s r�d \

�;2Q ctO$ pir�.I1eh:os � do �Su1 j�ls

Estf'(�GS �J1'l:idos Fa,,!{lllldÓ S'�" -''1ld
S�!lj;lQS'. pele n1enos .!.O vê'-�e'\ SU")':)'

[']c e:; :l'Ç:lS d"�semi)()lsados no B :'a'·�i L
�-.( �'i O :Js.

l

(',llfto5 da prepara-;ã·)
Lk 'c,. !"�;1c) l? [10 pbp�1'J n:1o ultl�d.
["1�' m:n 68 230 a SOO cruz.eit os )

l1/1("21re

É verdade CJ 118 as opera��Õt"'s .,:·1\�
Tc'lo cshcnenLi; lWS EstacLns U,lJ-

I

.

r:" 'i:c lT'('��al:iz ,d(J'l ao m:"Íxlllll),

p"',:��r-', DQ E:'ct: jl, as das f!ranctte-;
c:TIf... :r.,H,ng i,8::11I)c�ln b �f�o (e las '{{"lO
nã"J l�'eCl\!l;Zam devenam meoani-
zar para que l1aja raCio.ralida(l.e
N3 ltLa:;;i1 quando as 'despesas

são é:ontnlad.fls por quem Lem q'�e

de"cmbck<i-las, os custeis reais d:1s

piar'tios , taml�'ém ajustam·se aas

'custos· nortc-american'Js 'Vej'amns
ni11 eXC�l1plo: ]'!lura sua p:timej�3

c,�:-:'�'en;Ç�(')J que t�ve' lugar '��"1"
OC':,'f � ,,}l}'"ti �.ffi 'IJ :1'�fl� a �\gS()CrA(� ,\()

rt..c:�no"·t 1:1i.'{,AS'rLEIHil. DB CEI,U

LO�:r� ':D.: l'\�P_ PUbâ(:iJuttialij�h;,�t
da �uto::'la do�' ,frs. Jimes 'R'" Am0S

e Pieíer W Pramge, técnicos ',l,a

Olill!n"a�t '2/A , 'IndústrÍa 'de '€:elll

lese, que tem sua fábrIca nas pro
J<imiúades de Lages, Santa Gatarin'1
A PUblieaçáo r'21ata miauciosame:l-

y.. os: trabalhos e os' custos 'los,

)
Plantios da citada emprêsa Em

finS d� 1968 o custo d0S plantios
el'a o "Eieguinte:
E:1in1il1ação da

,
'mata natural e

pl'erJa{'aC;âo do ,I

terrenG ''por 11:a 220,00;;t '300,00 (;.:"

,0 p e ria ç ã o do

PlantiQ' por ,ba. 10,00 10,00
Custo ,das fim-

elas � 2 000 por

f�'sta� i.fraciunal é
.

.

era:ri'o federal
'hectare .. , ... ,,' Hl,OO 16,00

,

Total , ..... 246,00 32G,00
e0l111ém observar que o método

de preparação do terrsno utilizado
pela' 0lmkraft � um dos m�.;3
(.lj_spencUolSos que se conhece, po r-
'que' demanda o emprê�'O ele s'Jis
trátores D·'!, equipados com lâmi
nus especiais importadas, as quais
entrs outras coisas COl tarn com

tôda a facilidade os cepos das

g,l andes árvores hem rente no C]l�-;_O.
}':::��á Iimpeza total se faz necessn

ria para permitir o plantio meca

nízado, além do que fazem questão
1, ,

.c e executar a plantação em per-
/ 'lelt_a simetria.

DeziJito meses depOIS da époc'-I.
-1 " 1" _

, Cth pUJ311Caçao da Olir'Jkraft, GS

custas: referid s dificilmente fIv",.

,mm acr�scimo superior a 30 ])01'
cf1nto, n.3O d0Vt3ndo a�oJ'a ir alé'"J.1
de ,{�O ia '�'iO Gn:zeiros por 11a
O 'autor dêst." eomE';nt�rio, lJ.ue

�

dirige a Estação ,Fl\)l eS1aI d'O Ria

VCl'iuellul, nestes últimos anos

'reflcrestou 700 hectares de alagCl
dos e dunas. O cust� atual d8

limpeza ,do terreno, d,'enagem elos

alagadas, abertura d,� estradas de

serviço, produção de ,mudas e 'él

pJantio .pràpriamente dito, tõdas it3

operm;;0es efetuadas exclusi ilaÜlente
'em tmbalho 'mánual, hiGo' somael:!
atinge a apenas 300 6ruzeiios pDr
hectare.

'1'::,so posto, r,esta indagar em (pe
bases firmou'se o IBDF para ar1),i

trar o custe' dos plantios em. 3 000

cruzeiros o J hect.are! Parece·nos ql�e
o '(;'éÍlcuio ',do IBDF resultou elo

segumte estaelo de coisas:
,

a) sendo o IBDF órg<ão, p�ramOll
,te burocrátICO, não "em p03"sihlE·
dades ou condIçÕ2s de apurar
CUS1.os' reais ou efetivos das ope1'::1.

çoes florestaIS.

b) A Le1 5.106 que cr!ou os ine'm

,�i�os fi>S"0ais ,·e �a,. 'SUa ·t:e.gula.n1eii�a
ção, não cuidal'am cle criar a CO'I'·

potlção ou concorrencia entre .C'!>

,beH1cliciál'ios Ao eontrárjg, \J

l!U'H"ôro de 'Cm[lrf.';as tiue pode:-n
ex'"cutar reílorestaíílémlos esLá

cada vea mais red,lu;;&o, pOI'lJl'e

pl5rtal'ias do, IBDF, l1'[:)gressi v <I.
mente, estão elinllnall.lo as pe4\018'
nas üi".lf)l'esas.

c) O regUlam:nto da Lei 5 l[)'}

cewou ainda a e;{3cu-:::lO dos )fO·

je�Qs de re{lorestameIlLo de Wi1.l

se:ic: absurda de exigênçias, eu

vIHudl� jas' quaú; muitos interé ,.

r ""T�bus dr;f!xailYl de utiliz2.r-s,; de,

it:1,;J 'e�; ,taa JeL l:!�sia)s e:.><lgênci�'1s
·.ab;:;,ui"das �bmBnte elJca.T"e.:;em a

reKG'cução "dGJS I�,I'antios. .f

Entre os absurdos l)Rsta cital" o,:; ,

, 1

mr.!-ores,
L

erH.!.10 sr�jalYJ..· 1) A ---exig{�V},
'@ia' cle'p,'ojetós sofi.stic�dos, quandO
Ij�l'd imar eiarnentos d2 ouu 1-;

operações agl'opecuárüts lTIUlC.O

as agências ':'e

aceit,am prójetóq
!),) emprêgo (�G

de �} :udf:ls T103

5 106 '2 sua

regulamentação criaram uma situa

ção de prívHégio ou monopólio em

fav·or de número reduzido de orga·

nizações, as quais aproveitam,s8
dessa situação para 'receber dos

,coIres cpGblico,s' quantias exorbit:m

tes :pe10s plantios que estão exe

cutando, além de continuarem

peêJindo sempTe novos favores.

-Lamentàvelmente, nem todos os

que têH1 solicitado os benefklOs da

Léi 5.106 e os encarregados de

,jul.gar ou ,aprovar os projetm:,
reconhecem que incentIvo fiscal ,s

impôs,to 'que deixa �le s,er aplica,in

I
. !

ategrando a Campánha Nacional
de Alf�betizaçã9, objetivo do pranu
de seguro em grupo Top-élub
BRADgsCO, mantido C0m os 2

méllores grupos seguradores :�H
América Latina: Boa 'Vista e' Sul

Ameriça, chegam a São Paulo, pro
"

��dent-�s de Concetçãu do Aragua:a,
E:�taclo do Pará, as srtas. Silvina
Maria Lacerda,! Rufina Medeiros

A1norim, Mana Estela'Mourão ,:le
"

Almeida, Jandira Mendes Carvalho
e Benvinda Costa Sá componentes
do .,.'

,-

Pllrnelro grupo dÉ professôras
Cont"at d

_

f
1 .a as pela Fundacao ·Br.l·

�esco �
.

�
para int-2grarem' o corl10

,', Cente cio grupo eseol1tr que::.t
·lef" 'd

'

<-TI a Fundação está e"v-nstruind0
naquela região com recursos for-
ne"

'

,

cldos p_elo rop_-Ç!4.p BR.4:Q_:g:.êÇQ_.-,_.• _�

,n,a
Estas professôras vêm a São Pa�llo

com a finalidade de estagiarem no

Grupo Escolar'Assis C!�ateaubriand,

escola modêlo da ORGANIZAÇJi.Q
'BRADESCO, 'instalada em Osasc(),

ra'Cidade de Deus, onde aprimor:;t
rão seus 'conhecimentos didáticos

e se entrosarão aos métodos pl'uri
qurriculares usados naquele gru)l'J

que, aIém das matérias non:.nai",
'inclui em seu currículo as de /

educação ori'entada para o traba,

lho, nos setores de agricultlI"a,
artes industriàis, contabilidade d

economia d0méstica, matérias estss

que também comporão o currícu'o

.do g,:r:upo em COllceição do Aragua'.a,
levando a essa cidade tôdas?s

bases de ensino técnico que s2r'in

q§L.r�.1 .i_I!t�r��,<;;_e-d?_af..a ..

a. desenvoL

na CO�lStl'UÇ�O de escolas, hospitais,
estt alias, etc.

Finalmente, díseordarnos -que Q

problema da recuperação -florestcl

dOH Estaelos do Sul somente encon

tre através de mCl21�Íli\10S lfis�ai-s

manipulados por reduzido, grupo

de empresas reftorestadoras . rEstns

somente 'surgiram 8l,TI virtude da

Lai b liío, enquanto que-aexístênoiu
de eGO mil hectares d,:, eucaíípítass,
dispersos em todos os r'ecant·]s
dos E"j ados sulinos, e uma demon=

tração da existência, em tôda a

're��l(t01 CIO "knnw h0wHI')Jlar�hplantar
iI 'f estas.

.

, .

Julgamos que o Govêrno poderia
alcanç.ar a méta' de dois milhões

de hectares (1'2 florestas I'}0vas 11e

muneil a muito mais sÜI1ples"e �

'éusúO bem menOr, 'desde 'que

seguisse métodos '1,ltiltzadõs em

oUtros países pata situáç�o iO.ên·

tica. '0,0, Estados I Unidbs, cqmindo
subsidiavam plantios, faziam-no Ge

maneúa simples e com o mínimo
,0'2 burocracia. Não llavi.a _privilé
gios nem favor�s. Q;ualquer cidad�o
ou emprêsa . .Ql?-e r-eflore'stasse tinn't,
di!'E2w ao subsídio, Uma vez con

cl�údo ê) .plnntio, bastav'a re_qúeTer
ao "Soil Bank", o pre(;!o fi:xado em

lei, limitando-se.o banco de mandar

eonfejir a 'extensão da área plaa·

'[tada e sp haviam .siclt'J ,cuJ11pria.'ls
os padrôes mÍni�os,' tambérn esta-
,

belecidos em lei. �

Afuma o IBDF na .JJublicaçã,6,
'TRÉS MILr-IOES DE 'HECTAltES
DE FLORESTAS PL:ANTÁDAS, qU3
G� povoamentos .de eucaliptos 'e
principalmente das pináceas !'lO

J3rasil; produzem a mérlia 'ah\.lal [Is
50 rrí.-:"tros Cúbicos de madeira p,jr
11ecta·re.

, "

Na Escandinavia a ,produtividade
é em tôrno de 3 melros 'iúbicos!�1'1

r '

fano; em Portugal en�re 5 a"7 m:.'-

tros cúbicos/baiano;. p.o Brap.il

podemos 'contar "'eum :b'ehT '"m:S,ts

Cunludo, 'áar corno certo H,rn'!
nltJàia anual de 50 metros cúbico.3,
é de tDdo irnpossível. :Aliás, émecl;·

çõe-s í °itas r pelo Servü);o E,:Iote,sLll
de S[,) Pn:nJO desmentem 'essas

_,. "- _. �
.

: )1mWlsG8s teõIÍC'as' -d,os '1écIl.iC'Os ;!tJd'
-- II::rJF

'

,\ j

1]:;;, quanto ao gráfico ,ti'e fôlhas ?l

do re:eriçlb 'docúmtmúo . tio ,tBEll�,
segl'ndo o gual '�no I-B1'asH ·'a6s 14

,
anOs as pmáeeas atingem o estado

,senil, é snnplesm2nt.e 'ridí'@u'lo, �á
; qUE1 nf:ts florestas IPl'atupa1s ,tiessr:;;
pin;:,c0.üS as árvores atlultas 'variam

e)jt� e ;.JuQ a 1 000 anos ele idaâé!
.

,

Não sendo .·port.anto, -vel'Íd10aS,dQ

PI émissas da prodlttivid!lJcJe" e "pT,aZO
de l'ota(,.ão dos pOV0aln'éntos, 'resúL
ta iK!"vitavel a conclusão de que ')

plm.o llor'estal do IBDr<' é, fa1l1') e

de3titulCtO de sentido 'ae 'realidade

Fol' eóm;eguinte, há muito o q"'3

corri;sir na politica florestal 'brasi

leira, antes que seja' tarde. Ha
. verd.ade "2-sião . aécmtee-endo eois::ls

mais esca,nalosas do qUe 'as 2.3

dOi ::m no tep-lpo' da famigerada
o gado ,zeb')

atual' aJ

--nidos, 'o11';).e

lór compl'2'xa

P!'9dutor celulose do muncto,
obtivemos a·confirmação de ._q1aeto
custo dos refloresLFlmentos qUq

essas indústrias reali�am sitúa:"se

em tôrno de 75 dólar,És o hectare.

Essas indústrias não poderiam
sobreviver se a 'matéria prima' que
'COl'lS�mem provisse de' florestas

\ '
�

cl1ja implantação tivesse custad;")

60,0 dólares. Êsté entretanto, é o

,preço 'que o 'erário público está

pagando no Brásil aos benefici,ários

ela LeI 5.106, graças fl; omissão to�al

do IBD'F em defender os' interêsses

ao fisco.

Geneluído em Richmond, Virgí
. nia, julho de 19'7'0.'

vimento da reg1ao, ,'pr-oplieianclo
melhores condições e possibilidadf.s
de emprêgo à população.
Êste grupo escorar é o primeiro

dentre outros que serão' edificados
elentro do mesmo sistema e obje

tivos, nas regiões norte e nordeste

do país; sua construqão obedece os

mais modernos requisitos pedagó

gicos e além, de suas 6 salas' de

aulas com capacida:de para 431)

alunos, possui alojamento ,para o

corpo docente, compartimento onde

será fornecida gratuitamente a

merenda escolar e recinto para n.

prática de ,educação físiGa.

O Top-Club BH.ADESCO, respon

sável por esta 'realii2:ação, com

apenas 5 meses de atividade j:i
conta com dezenas de milhares de

associados.

Arnaldo S Thiaf,'o
-Dois mundos se. defrontam. ms �3

do que nunca, na atualidade pla
netárra: o, das conveniências mace

riais e o das realidades espirítua.s,
completamente dísspciados ain�''1 '

O prímeíro é governado pela
ciência, o segundo jlela religião
Para que venham a unir-se, neces

sário será que G.[�nçia e, Religií'í.:>
caminhem lado a lado, o que será

impossível enquantoç sas riacões
I .

permanecerem agrilhoadas ao p.rm-

cípio filosófico' do 'tsi vis ,pacelll,

pata belum", que GDê'iga os 1:'>0')'03
mais paeírícos do imundo, ent:r.e o-s

qUaIS ..está em, primeiro 1'111110 o

Brasil, .a 'Se .conservarem armados.

u-Êsse -laD8nte estado de guerra

imp.rim�. ,à vida, social normas

incompatíveis com as nobres e

déÍicá!Jloo ;'esttu�l.li�S ·farnilial:es de

cunho ,religioso,- sob 'a égide dos

p:r-it,;cípios Gristãos. 'Dois ambienw"

moràis, ·em €onsequêl1(lia, of'ere<..leül

ao homern 8'21.1S ,ül'erenciaCto,s- ""s�í

mulas: o da FamllIa e o da ·soGÍe

dade. Ao 'sair dO arnbieme soci8.1,
pare. l]Slenetr<).r 'no, lar ,qHe sQube
consttuir, ao .. influxo ,do'Cri"stianis-

1

mo, ·sel1lte.'0 'homem, 'que lhe :-\

necessário despir ,a ,roupa;gem ria.

d"sconfilança, çom -que se 0lelendra

dos. seus :semelhantes, paTa enve('·

I gar "a túmca,.alviniÉente dos .puros
afetos" con} que, -senta,.à mesa ia

comunhão familiar J. Êsses dois

ml.lntiQs -que .se 'defrontam: Co l}a

famíld,a,e' o da, soe,iedade, insinUflla,
no s,su contraste flagrante, dO

hG)"mem que precisa '!iver sob os

estimulos 'de um, e ,de outro, ,os
mais 'antagôni@os '1lentlmentos. f;._;)S

familiures, todo o afeto, ·cuidado3
por vêzes, ex@esslvos, earinhosG.s

demonstl'ações, ,ete aprêço; fIes

estranhos, ap,snas a mal1lfestaçào
de simpatia Gleeorrente' dojÔ'go,dccs
interês'Ses rn.ateriajs!

De tal modo o conflito se agrav-a
entre

-.

éssas t:luas maneiras � de ':)'J::"

e de viver 2m socie?-ade, .

que ()

mesmo indivíiuo 'capaz' de 'dar 'a

vida p-ata salvar um aos' seus

faml�ares, pode ifaur parte ci"

agrupamentos, que te:1tem cont:'a
, 'a ilida ou o simples ;;em·estar de,,'

seu·s. s'smelJ::tantes:

9ra, êss_"e �sta�o (1� cousas ater!t'-t
func1anisl1tal!'nente contra, os ).11':11-
cíp'os do CristIanismo, que eXd�a

merLte são os que pC9dem mold:1L

a &0Cledade ao t1pO dE vida SUpE'

rior exigido para' ã organiza;;:lu
dt,Iin1t.i,,�, à,e um mundo de l'8,;e
neração

Con1o, portanto, proceGler par,'!

alcal'l'r-ar objetivos tãu alcandoTados

e salutares? - Desatrelando o

eSl)írito humarlO do parro de SUBS

concepções matelliil1is6�i's,. que lil;:-i;'

tam a eXistência do 11(.,)111e,.1 à .:)ll'il

rápida passagem na s11perricl�
plar,..<;>tári.a, ·para lhe permitir, \'21

toda plenitude de s�a llberda')e, de

pensamento, compreender a di;vitn

fináHdade ';.da Criação, que não se

de Deus.

Estruturada por essa forma, qu,�
se baseia nos puros e exc'slsDS

princípios do Cristianismo, a

educação amplia extraGrdinàri>),

mente' os horizontes da vida hum"l

na, que de modo algum se extin

gue na sua fetal descida ao túmulo,
m3iS ressurge plena dO' vigor espio
ritual, eom ,todos os imarcessív"is

predioados Gla eultura científka,

artística, e sobretudo moral, qu,]

lhe é datla pela' Religião, como

outorga divina que infelizmente ')

homem imbuído de idéias maberH:I

listas e atejstas despresa, pRi'.!

confinar-se às perspectivas de uma

ilusória conquista terrenal, esql1e

cido de q1,le passageira, comO:1

aragem que bal0uça a ramag,sm, é

a glória mundana: "sic' transiti

gloria mundi"! 'Eduquemos 'J

homem tanto no conheeimento (';0

mundo material, corno do mundo

espiritual; f.açamô-Io c0mpreender
que êle terá de viver eternameni,3

junto aos seus semelhantes, sofre,L

do ou desfrutando a consequência
das suas 'atitl!ldes para com êles -

e certamente as penas de morte, o:>

esquadrões da morte, não mR;s

enverg_oaharãà esta civilização que

pI'ecisa dignificar-se, erguendo sôbre

os alicerces de urna cultura cientí

fica tão aprimomda, o edifício

,eterno da moral pura que se nã')

alcança como o si vis pacem, ]Ja!'>!

belum, mas com o si vis pacem,

para pacem que só pode coexistir

com o puro Cristianismo do Cristo.

l.!.,I1l sessao realizada a o :i 9

agôsto, o Tribunal de Contas riu

'Estado, sob a Presidência do Con

selheiro Nelson de Abreu, exami

nou 167 processos. Estíverarn P:'('

sente à Sessão os Conselheiros
Nilton José Cherem,

•

Vwe·Pre,ii

dente, Vicente João Salmeid 'r, U�O

poldo Olavo. Erig, Lecian Slovins
ki, e o "Auditor-Convocado, Raul

Schaefer. Presente, também, o

'Procurador Geral da Fazenda,
Wilson Abraham,
Os expedientes examinados fo·

ram os -seguintes:

,E'MPENHOS SIMPLES

1) ,Isolados: Mussi e, Cia., Ar

mazém do -Povo de Arnaldo Luz,

.

Philippi e Cia., Dental Santa Apo·
lônia: JULGA�OS LEGAJS. Ma-

chado e Cia. . AVOCADO PE LA

IiRESIDÊNCIA.

2) Coletivos: SIGLA: SEC·532,
525, 228; ,SS.6\S·162; SF'340, '133,
430, 505, 506, 470; SVOP-43'3, LiS'};
S1J'221, 220; 8/,-'167, '460, 46, 464,
436; 437; SSP-4.9fZ, 490, 551; \SES':>-

337: TODOS JULGADOS LEGAIS,
DA-IEE: .3.52': JULGADO "LEGAL,
Pr. EXCEÇÃO DO" El\YTf'ENHO t-ro

4, ITEM 1404,

EMPENHOS POR
ADJiANTAlVÍEN'I'O

, -Interessados:' Roldão de Cast,r:;)

Câmara, Joel di Costa R�",eira,
. Sylvano George Camino (2) 'JU;

GADOS LEGAIS, AciOli Bento Pr·
reira (12): ENCAMJNHÀBOS 1�0
CORPO E"SPECIAL.

EMPENHOS Á fOSTERWit

'Intenessados: Düetoria da De,,·

pesa·Te�ouro do Estado (5 ,
DO?

Fôlha ele Pagamento, DEE-Fôl�1a

'de Pagall1'mto., SESP·Fô�a de P,,

gamento, SA·Fôlha de pagame�jrg

'(,3)" Sl'Jlli'ôlha de Pagamento, -:}.3-

ni Adolfo Vieira, SVOP-Fôlha ;1e

rFagaménto (-2) .. JULGADOS, :!.8·

6AIS,

PRESTACN01BE CONTAS
"

�
...' I·

iR'espol1sá'veis: Arles;' S. 'Fag.l:í-·
, ui, 'lJI4at.i� 'E. 'Horn 'Rl1odérl, '"ltl!:fh:l," .'

:·S. rF',aséto, ,Teresa K Demencl1. [,,>
aa' "T,eréziplia- Sarmento,

. Na:!:1"'
'l\1anhi, Bemadete BittAncourt, �'1-

. facI Melo Schmidt, Waldir" AS,�iS

"Kretz/er, Mário Nappi, Wandic!{ ·T.

da Süva; 0smar Oliveira, Z::\L1'e

Di3hottolli, ,José Poffo. Vânia' aa-'- f

valho Caldeira, AciOli Dutra 'Ma�
Úns, Na:jlareno Ar:'lilear .Schmidt,
'Elza Maria Simas, Osmarina <30{l
'"çalves' dos Santos, Jarém Medeirns

'de Araujo, Meta Rerna Becll'a�"

Nilton fPereÚa, Ivo Rodrigues, O,·

Hej11'�8,
'Elza l�'1Tartins, Giorgio Salussog!ia.
Delurdes Medgi'ros, Osçar Nazêi

reth Capela, Sônia T, Gonçalves,
Bruno, Maria de Lourdes D'Ac2m

pora, Luiz Fernando Tolentino ele�'
" I Souza, l,ourival Mattos Rodrigues,

.J.uL, l.;

Z.'. ,

.. ndo Schmidt, Valf'ride

Meirinho, Zíta 'FIOl'")s

� cpo "Teixeira Tasso,

"".�, Mário Moraes, D'�.)·

o Vieira, Danúzia Síl

, n Coelho "dos' Samos,
"

·.l;X Amorim, Celestino

E. de Araujo, SJ.j-

Ir,ibunai
RE'SENHA 'DE JULGAMENTOS

A Segunda Câmara Civil do Tri

bunal de Justiça do EstadD jUlgo;l,
na sessão de 7 de agôsto do cor·

rente os seguintes processos:

1) Agravo de instrumento n. 4,12
de São Francisco do Sul, agravante
Higino �gu�a.r e agravada Cla'

'Agropecuári'a Augusto R'2ichow ..

R'91ator: ':Eles. CERQUEIRA CIN

'PRA.

Decisão: por votação ufiânim"',
dar provimento ao agravo, par2
reformar a decisão agravad�.
cCusLas pela agravada.

2) Agravo de petição n. 2.269, de

'Laguna, agravante dr. Juiz de

Direito, "ex-officio"

I.N P.S.

Rlslator: Des. CERQUEIRA (]J.?>J.

TRA.

Decisão: por votação unânime,
Bão conhecer do agravo e det:," ,0_
minar a remessa dos autos ao

Egrégio Tribunal Federal de Re

cursos. Custas na forma da lei
- \

Acórdão assinado na sessão.

3)' Ape,laéão de des"y_uite n. 3.1.10
.

,

de Canoinhas, apelante dr. Ju;:ç,
de Direito, "ex-officio" e apeladOS
Casemiro Smentcovski e sim.
Relator: Des.. ARISTEU SCHI.2-

FLER.

e agravado

. Decisão: por votação unânime"
negar provimento à ap2lação.

1\11_

d.I_\

.va, ,:(It...
,

Aj� ')_

11C, Silva, Zulamar Pau-

,]a r. a..s. Osmarína cios San-

tos y, Tupy Barreto. Artíta

Co '"_ ,'o. '_: «». Paulo Cidade,
f=c�,-- .r , �"rio' Hinkelrnann, Ací-»

li Bento 1;;er6ita, Orlando '-Orne,,)·

S8., Cá' .c.edpoldo .Gautert, Jo"-

go
õe

I�wves Vieira, YolanrJ:1

..:11. Ari Pereira vde An

_ -i.th Wiese, "Mário .TC'· ,
.� i ,

da :-
, Pedro Âurélio Hinkel-

11°m:.1 'J >, Zita Flôres Brognolli,
l:ntumio 1.eo \e�;il:'io de, Souza, T"'·

rdiloa (Irm1'í), Olinda

, t�to FliÍvio Teixóil,l,
,.,:;, Silva 'Pataco, José

-

. i111en, Emeri Lour::.es

'_J.l:)S LEGAIS. Rena·

10

. "'o a '(,)livdl'a: "JlJL,�; \
a Gornprovação. de

� GL0SADA a quant,i8,
'l. na forma 'do pare

1',;t,'l..l;�ão, Raulino' ,Rosa

,[;'08 FÊI.rA -pgESID;B\>I-
n Wies2': JULGAEJYi.

�:l1provação de C �S

l;,:ADA a quantia c11�

a forma do ,perecer d'1

as FINDOS

T,�- "

,_'Js: Olita Olí"ia Bal·

1{:.�!ção :Rodrigues, Li·

': � SabeI 'Lopes, Amé

Rabe10' e outros, 'J0.32

1.,.Yêsas Reunidas ·LtdR.,
.'io Raque'l e 'Pec1r:>

JULGADOS LEGAIS.

.,.mdes, Otília da Sib·l

t.�l�f$rr ..�DOS. Artur Cri

l:nNHADO À ORIGEM:

1;,10 DE PRAZO

Ir·: e >',�;;:

pal u� l)., t !.J.,$

Dn

Prefeitura MUill·

]);Tomas:, ARQUIV,'..-

Ir>\l'lr:':i1;(iê8: Projeto Gado L,')i·

�ciro: /.. .J..O-:"-.t\DO.

11':1'-(" . �lo; Políc:ia Militar do

'Tribunal respondfJu
liI�"-;:� 'I --ir.ti l' 'J..s!'�'FE, na fOrlYJa

do 1-<1i.' '. da, instrução.
_.

DE 'LOCAÇÃü DE

ça: c

ítalo Brasil ,Fra-l'
__ :3 LEGAL. Wilsop Vrcll

;"::::1:os, Abrão B. Salem",
:;:"{angai: SOBRESTA-

nos.

"

,

,

:a"
Custas ��'::"03 apelados.

4.1 É"_" "do de desquite n. 3.203

qe '" �" �', ::'c';elante, dr. Juiz de

Dl "C'l 'oflicio" e ,apelados
RG,.f· ,Ql1za Rosa e sim.

Des. ARISTEU SCHIE-

por votação unâni..,

'"lento à ap21ação .

" ;::pelaàos.

v �ível n. 7.506.12

..17:elante dr. Juiz 1)8

ria la. Vara, "ex·oHicio·',
� Municipal de B1u-

e outros e

.-,,' I(och e outros.

23. JOÃO DE BORB.�..

'lhecer dos I"3Cl.HSO'::,

.aI dar provimento 881

c:w da autora, a fi'!1

os honorários, I]e

1 1U%, e por votaç30
','minar seja o valo"

vão acrescido de, CO"

reiçà, L :• ..;:aria. Custas em pro-

porçf o.

6) Atp' �Jo cível n. 7.510 ds

F10li,1]',

G'

apelante Pábrica e13

"(';;;s CremeI' S. A. e

.ellna do Estado.

OÃO DE BORBt\

o'),' votação unânin18,
" l!tO à apelação. Custas

',1 lei

:' sinado na sessão,

elar '

ni} fr

A",\,'I,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDITAL
- Desenhista -

.

- A ACARESC fará realizar à's 8 hs. do dia

, 22/08 ná sede do Escritório Central um teste para se

leção de Desenhista. Constarão da prova desenhos téc

nicos, artísticos e creatividade.
- Condições - Até 30 anos de idade.
8 horas de trabalho com -assiduidade e pontualida

de - s�lário inicial 330,00.
- Aceitam-se inscrições até o dia 18/08/70 no

Setor de Pessoal -- EscritófÍ€l Central - ACARESé.

VENJ)E·SE

;Vende-se Casa <de madeira com quarto, sala. cozi

nha e varanda, por Cr$ 3.800,00 financia-se ou troca

se por carro elo -mesmo valor. Travessa Caiçara, n". 5
- Morro da Coloninha,

ALUGA-SE

,
Aluga-se imóvel, com dois pavimentos, garagem,

12 peças, dois quartos de banho, ampla cozinha e duas

varandas, além de espaçoso jardim. Localizado em

área central. Ver e tratar à Praça Pereira Oliveira, 14·

A, exclusivamente das 9 às 11 horas.

DR\ AGAMENON B.' DO AMARAL

ADVOGADO

CAUSAS: CíVEIS - CRIl\UNAIS - TRABALHISTAS

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

"INDUSTRIA DE PESCADO"

VENDE·SE
"

Completamente equipada, situada em Laranjeiras,

Município de Laguna, com grande área, de rrente para

o mar, registrada no' E:rIPOA (SIPAMA); p/gerador de

fôrça, água encanada de nascente, 2 residêncías, 1 casa

de fiscalização, 5 prédios de alvenaria, etc.

Tratar com o Sr. Minoru, em Sã(J) Paulo, à Av.

Cursino 1.110 - Jardim da Saúde.. ,

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES

BH.ASIL, comunica aos seus associados que estamos

instalados com - COLôNIAS DE FÉRIAS' nos seguintes
Estados:

:SARIA - CEARA -

-

PARANA e RIO DE JANE]RO,

,
onde você pode passar suas férias em companhia de

sua família pagando em 7 longos meses.

'- Procure-nos a rua Felipe Schmidt h. 58, sôbre-loja
,

- das 9,6J0 às, 18,0'0 horas.

. . .. ,'.. .... .... .. VENDE:SE

UM GORDINI 66

UMA ÉGUA TUBIANA '"

UM TíTULO PATRIMONIAL DO CLUBE

Tratar com Pedro Paulo - Fone 2771.

LOTES E CASAS' A VENDA:
PRAIA DA SAUDADE, PRAIA DO MEIO E

BOM ABRIGO

Escrít.: Rua 'João Pinto, 39-A - Fone: 2413

Florianópolis -

-

Santa Catarina

VENDEDORES

Fábrica de letre!rG-\ luminosos a gas neon e. acrílico
'

a ser instalada
.

brevemente nesta Ca,pital, procura

elementos ativos para V,ENDEDORES -locats e de 'foi'a .'

a base de comissão como "bico". Guarda-se sigilo. '

Cartas com curriculum para, ARGOS ,- Caixa Postal

558 - RÍBEIRÃ0 PRETO - (SP)
'(

Uma casa de material, à 100 metros da Avenida

Mamo Ramos, sita a ma Dr. Cid Gonzaga, 28, com 3

quartos, sala cozinha, banheiro, instalação. elétrica com

luz fluorescente, toda murada e com abrigo para car-
I

.

-

1'0.

ADVOCACI1\ _(

JO�.l!: DO PATRGC:tNIO GALBO'I"I'I

PAULO BENJAMIM FRAGOSO GALLOTI'1

Rua Felip� Schmidt _:

SERViÇOS CONTABEIS

'I
RESPONSAVEIS:

.

Bel. ERNANI COSME GLORIA - Contador
Bel. CLÁUDIO E. AMANTE - Contador
EVALDO FúRTADO -. Téc. em Contabilidade>

Rua Tiradentes - Esquina Saldanha Ma,:j..!!ho, 2
faIxa Postal,774 - Telefone, 3.343 .

Florianópolis Santa Cataiin.

Rodoviária Expresso Brusquense
Horário: Camboriú, Itajaf e Blumenau - 7,30

�.;lO ...:. 10 - 13 - 15 - 17,30 - é 18 hs.

Canelinha,
.

Slio João Batista, Nova Trento ti

Brusque - ,6 - 13 e 18 hs.

flgipió, Major Oercino e Nova Trento - 13 e 17 bs

PASSAGENS E ENCOM.'ENDAS PARA

i'ijucas, Camboriu, Itajal, Blumehau, Canelinha, S�o

João Batista Tigipió, Major Gercino, Nova Trento e
,

Brtisque

CLJ.NJCA ljERA� _PRO'fESE FIXA E MÓVEL

COROA DE JAQUETA _, CIRÚRGIA

DR.- EDMO BARBOSA SANTOS
Cirugião Dentista

Horário: de 2a• a 6a• Feira, das 14 às 19 horas

, lwa Deodoro, 18 - Edifício Soraia .,... Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS

PERDEU·SE

A Cautela n, 12208/70 (grupo jóias), emitida pela

l,)ivisão de Penbôres da Caíxa Econômicà, Federal de

Santa Catarina, em 19 de fevereiro qe 1970.

MISSA. DE 30 DIAS

A família de Mario Piza, ainda consternada com °

,

seu desaparecimen'to convida para a Missa de 30 DIAS,

que manda, cel.ebrar na Capela .do Colégio Catarinens;;;

no dia 11 às 19 horas. I

Antecipadamente agradece, pór têste' ato de fé

. �ristã.

.:

COMPANHIA CATARINENSE 'DE; TELECOMUNICA.

ÇÓES -,COTESC
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convidados os senhores

acionistas da Companhia Catarinense de 'I'elecomuni

cações - COTESC - para reunirem-se em Assembléia

Geral Extraordinária, em sua sede, a Rua Vitor Meirelles

n. 11, em Flortanópolís, no dia 17 de agôsto próximo.'
às '15 horas, para deliberarem sobre a. seguinte ordem

do dia:

a - eleíçãó para preenchimento de cargo na

Diretoria;
b - assuntos de ínterêsse geral.
Florianópolis, 04 de agôsto:'d�"tinq.

Alcides Abreu - Presidente

Mário Orestes Brusa - Diretor

M<llrcos Eduaedo Bandeira Maia - Diretor

MINISTÉR�,:� E�ÉRCITO

DIRE'l'OlUA GÉRAL DE SAÚDE DO EXÉRCITO
•

EDITAL - DGSE/ll

CONCURSOS PARA PROVIMENTO l;)E CARGOS

DAS CLASSES "A" DA SÉRIE DE CLASSES DE NUTRI

CIONISTA ElE ENFERMAGEM, DE AUXILIAR' DE

ENFEHMAGEM, DE PARTEIRA E DE OPERADOR DE

RÁIOS X, RES1"ECcrIVAMENTE C .1, C. 2, C. 3, C. 4 e

C.5.

1, Faço pÚblico de acôrdo com a delegação de

competência dada pela Portaria n. 126, de 23 de Jul 69,

do DGP a DIRETORIA GERAL DE SAÚDE DO EXÉ;,�

CITO que a vista das provas escritas dos concursos

acima referidos está facultada aos candidatos inabili

tados nas referidas provas.

'2. A VIsta das referidas provas será concedída no

dia 12 de agõsto de 19:10, de 9 às 17 horas, na DGSEx

- Ala Marcílio Dias - 2° andar do Ministério do Exér

oito - Estado da Gu�nabara, de acôrdo com o inciso

8 da Portaria n. 210, de 3]: de maio de 1967, do DASP

3. Os 'Candidatos de 'ioutros Estados poderão com

parecer na Guanabara, no dia, hora e local previstos

no item anterior, ou se fazerem 'representar por seus

bastantes procuradores a iírn de que lhes Reja perrnitído
ilista €las provas.

·4. Fora das datas mencionadas neste Edital, não

s,§rão concedídás vistas de provas, sob qualquer

pretexto.
S. O presente edital é válido para vista das provas

escritas que- rorarn realizadas
<

na respectiva guarnição.

Rio, Estado da GuanalDaFa, 30 de julho de 1970_.

(a) Gen Div Méh Dl' ÁLVARO MENEZES PAES

Diretor Geral de Saúde do Ex�rcito

Major ,MéGiico, Diretor do H Gu FPo!ts
Dr Eider Rodrigues Pínt ,

EXECUTOR· DOS CONCURSOS

Ginecologia e Obstetrícia

. Consultório: Ruà Jerônimo Ceelao - Ed. ACM - 5á'
andar

Atende díàríamente

Adil Rebelo
'Clovis W. Silva

, Advflgados .
.

'

Sõmente com hora marcada �

'Ceiltn> Camercíal oe. Flori:uiópo:lis_';:_ sala-; 116
R. Tenente -Siíveira, 21'� Florianóp<:>l:ís __:_ se.

DOENÇAS DA PELE

..()--n;.uW,,��Ii.W,�;,,�����1:1���.,�'�'''� 'o.
'

-� ��':'-""" ;,,;i"[q:sap;;:ç:.,,�����_ .
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; :COMPANHIA CATARINENSE:DE TELECOÍ\tuN1J
1,

; ,

. .

CACõ'ES";_ CO}fESC
.

ASSEMBLÉIA GERAL�':E;XTRAOlIDINARIA,
EDITAL DE CO'NVOCAÇAO

Pelo nresente Edital f)Ícam convidados os senha- .

res acionistas da Cornuanhia Catarinense de Telecomu

nicações - COTESC
-

-'-- para 'reunirem-se em AsseJ,n

.oléia Geral Extraordinária, em sua sede, a Rua Vitor
Meirelles n. 11, em Florianópolis, no dia 17 de agós
to próximo, às 15 horas, para deliberarem sôbre a se,'
zuinte ordem do dia: 'I

. ..
,

.

�

a - eleição 'para préenchimento de cargo na Dire,
r

APARTAMENTOS
Edifício Aldebara:ll - Av. Beira-Mar Nortç
Um senhor apartamento, cemposte tl� liwing',"4

quartos; 2 bannetros sociais, magnífica copa" �

casinha, área de, serviço, dependêacías epmpletas
de ernpregaeíoa, garagem para 2' carp'os, preUlo, ue
alto luxo com hall de entrada em márn10re, Aeaba-

ment!o cle priJ;rreir.1 e tôaa vista da B�la-NGl'té, )�
EDIFíCIO ALCION ""'"

Com financiamento em 10 imos em plenG centro

da cidade, ao lado do Teatro, proprio para casal

sem lllnus ou pessoa so, a melhor oferta no nlOmenLo

pari? emprego ,de capit;l.l. .

,

.E1Jllj'IlaO BIANt:H!NI

Apartamento com � quartos., sala e àependêf,icias� ",

Pronta entrega.
(;iI:�A, na rua Joaquim Antônio Vaz n. 39, com
,'Dlf'!ClO ILHÉUS

Apartamento de fino acabamento no coração da

cidaGte com �.. quartos, sala, banheiro e dependencia,s.
k.;1JU'IClU BR!GAD�}I1tO l"AGlJNDES

1\j·0 lU anelaI cóm ;3 quarto&, sala, casinha, banhei

ro e dependências, Preço Cr$ 60.000,00. S�ndQ Cr$ .•

20.(:)00,00 de entrada e,Cr$ 40.0UO,oa financiaàos.

CASAS - CENTRO
CASA, com 3 quartos e dependências

25G' m2, p�'eçd Cr$ 75,000,00, (Av, Hetcílio Luz).
..

CASA l<.ua General Bittencourt n. 67, casa ue

matenal, 'área de 11 por 4. Custo Cr$ 20.000,00.
.

CA::;A de alvenaria, co.r;n quatro peças, sendv

uma sala' de jantar-estar, 1 quarto, ). cosinba, 1

quarto de banho, com gar�gem, tendo a casa _5Q m2

e o terreno 170 m2, situãda a rua 'Tomaz J,oao dos

::;antos defronte ao n. 41-. ,Não tem habite-se. Valor

Cr$ :32:OOU,OO. "
" .

II
� CASA _ �/4 quartos, sala, banheiro, casinha, .co

pa, lavanelena, dE:1pimaencuis, garagem, .Cr$ c/iJ.!!UU,UU
t:ntrada. '(rua, Alvaro de Carvalho)

CASA - c/4 quartos, sala, banheiro, casinha, co·

pa, lavanderia, -dependencias garagem.' Custo .

Cr$ !lU.OUU,OO (rua, Alvaro de Carvalho),'
.ES'Jj'REITO

.

CA::;A, n;m Rumaitá n. 111, com 3 quàrtos, sala,

copa, casinha, escritório, banheiro, dewendêneias e

a'ongo para carro, Preço;Cl'S .40.000,00. entrada.
CA:::;A, rua Tenen�e JoaqUIm, M_aehado n. lU3,

com :3 quartos, sala €113 estar" sala de jantar, banheiro,
oosinha. Custo Cr$ 50,000,00 a vista.

CASA, I�UA JoaEJ,uim Antônio "Vaz n. 39 com

2 quartos, copa, sala, cosmna, banheiro e' mais uma

peça anexa, nova sem habite-se. Campinas
tuapoeira3).

'

CASA, la, locação, 3 quartos, sala, banheiro em

cõres, casinha, em terreno de 12 x 30, BAIRRO

YPIRANGA {Barreiros).
CASA, na rua Abel Capela, com 3 quar1Jo,s; sala,

casinha, lil'ilnheiro, em t.erreno de 5!:lti m2,
.

Sinal

Cr$ 20, uoe,ou e o saldo financiado pelo. B. N ,li.
C:ASA' rua He;I'mínio Milles n. 57 (Bom Abrigo)

,casa eom 2 quarlios, ::: salas, copa e casinha, banheiFo,

garagem, varanda. Atrás, sala, -banheiro, lavanderia,
2 quartos, cosmha, churrasqueira. Terreno de 300

m2, Construçã0 1!l0 m2. Preço Cr$. 9a, 000,00, aceita.
apartamentó n0 valor de Cr$ 35, OOO,/JO ou 45 de

entrada e 45 em 12 meses.

CASA,' a rua projetada s/no (Itaguassu) casa

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

de 330 m2, casa c,om 68 metros. Custo Cr$ 40, OOO,u(J'.

CASA, rua, Desembargador Ped'ro Silva nl lltlô,

easa cj4' quartos, 2 salas, casinha, 2 banheirOS, em

I terreFlo de 14 x :39 casa de alvenaria.

L
'

CASA, rua, Estalão Pinto da Luz nO 313, casa de

�������������
.

TRIBUNAL DE CONTAS

CONCURSOS

Edital n. 3

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE CONTA;"

DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribui

ções que lhe confere a Resolução n. TC-09,04-70/72 e na

conformidade dos editais ns. 1 e 2, publicados no Diá

rio Oficial de 20. de abril, 04, 08 e 15 de maio· do cor

rente ano, leva ao, conhecimento dos candidatos inscri

tos, conforme relação nominal publicada no Diário Ofi

cial de 30 de julho último, que as provas de PORTU

GUES, MATElVMTICA, CONTABILIDADE E DIREITO,

para o concurso aos cargos de Assessor Técnico Finan-
.

ceiro, serão realizadas. no Colégio Catarínense, à Rua

Esteves Junior, nesta cidade, às 20 (vinte) horas, res

pecti-vamente nos dias 24, 25, 26 e 27 do mês em curso;

as de PORTUGUES, MATEMATlCA E CONTABILIDA

pE, para o concurso aos cargos de Assessor Técnico

Instrutivo, realízar-se-ão às mesmas horas e local" nos

'dias 28 e 31 do referido mês elo de s�tembro, respecti-
A vamente.

Os candidatos deve-rão comparecer ao local e dias

acima indicados, meia hora antes da fjY'�da, munidos

do cartão de identidade do concurso e caneta esferográ

fica com tinta azul, sem o que não lhes será permitido

realizar as provas. Ficam, assim, cemviGj.ados ao com

parecimento à' Diretoria do Expe.diente e Pessoal, das

13 às 17 horas, díariamente, a contar desta data, para

rece erem o aludido cartão.

PI. prova de DATILOGRAFIA, para ambos os cOP-

•

cursos, será levada a efeito em local, dia e hora opor

tunamente determinados,

!F]Grianópolis, 06 de agõsto de 1970.

Plil;ío Franzoni ·JÚnio.r - Di�etor.

toria; \

b - assuntos de interêsse geral.
Florianópolis, 04 de agõst:o de 1970.

Alcides Abreu - Presidente
.

Mário Oreâtes Bnusa - Diretor
Marcos Eduardo Bandeira Maia - Diretor. ;

F',O:T o
ARRENDA-SE

"

A'fENÇ.\O ,.

Temos compradores pará. easa; ou terren0S n';1$

imediações do centro ou Agronôrrnca, Maarb Ramos

e Coqueirds,
.

",(,
E MAIS

.

'.' .

OPORTUNIDADES em casá, \-terrenos e aparta!
mentos. Não perca seu tempo., ' ·v-enha conversa.r.i·

conoscq a rua TENENTE SILVEIRA n, 21 - sala"

Ú2 - fone 35-90.
.

"
.

.

(Centro ([:omercial) - PRQNEL tem a

...0 seu problema. (Cresi n, 1.903),·.

.

,.

Dr. ,n,oberlo M'óréira'Amorim

Ex-Estagiaria- do !l{ospital das Clinicas da UruVei:

cidade de S. PauL-u. -

CONsuLTAS• .:_ Diàrialli:êpte, à partir das �S
horas.

, CONSULTORIO:, -.R. Jerônimo Coelho, 32� -.

El1, Julieta - 2.0 aútlar - sala 205. '"

,
tp

Peqlilella SJ'it-a, medindo 2,70 x 4,30 metros, situa-

dÇl 'l10 Centro da Ci@ade, própl'ia para Bscri-

tório.
.

,

:eRÊÇG DE aCASIÃG
• Tnt<;Lr C011-1 (') Sr. DIVlNO ,MARIOTI l�esta Reda-

ç�.
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS·
Secretaria de Obras

TOPÓGRAFO

A Secret:!ÍIJ:Ía de Obras a: PMF comunica aos in·

teressado$ que tem vagas para topógratos. J

Os ioteressados c!evei:ão apresentc-n--se na Secrêta

ria ele Obras no horário das a,oo 40ras às '18 horas.

Ramos ao

Bor motiv0 de V\agelJl vende"se lanchonete com bom

movimento, locali:(:ado à rua Conselheiro Mafra, 21

1° andar, Trata.r no local.

QUARTO PARA ALUGAR

Aluga-se quarto Gonfortável e mobiliado para solteÍ'l'o

na Aveni�a Rio Branco, 187 _::_ exigi-se réferências.

Companhia {:atadnense de,Telecomunicações
-COIJ'ESC-

EDITAL DE ;rOMADA DE' PREÇO N° 20/70
1 . A ,Companhia Catarinense de Telecomúnica·

ções - COTESC av.isa aos inteiessades que fará 'í;e·ali

zar no próxirno clia 19 de agôsto, às 900hs. em sua se

de à Praça XV de Nove�1bro �1
'"

. 8, em Florianópolis
TOMADA. PE ,PREGOS 'para contratação des seniços
TOMADA' :BE PR(tÇOS para eOlítrata<;:ão dos ssrvjços
NÓPOLIS, compTeendendo as regiões da Ilha, Estreito

e São José.
'

2. O ..Edital, cQm t00as as especificaçi§es técni

cm; p,oderá ser :retirado nos escritórios da COTESC, no

horário comerciaJ.
.

FloriaI1opolis, 6 de Agôsto de 1970.

Marcos Eduardo Bandeira Maia
.

Mário Orestes Brusa
DIRETOR

SOCIEDADE DOS ATIRAIDORES DE l'LORIANÓROLIS
Av. iManro Ramos, n. 216

EDITAL DE CONVOCAÇÃO,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDlNARI�

Pelo presente Edital, ficam convocados os senho

res associados desta Soeiedade, na forma do dispôs to

no artigo 34, alínea "b", dos Esta;,tutos, para a ASSEM

BLÉIA GERA'[j EX'FRAGRDINARIA, a ter lugar em

.nossa sede, no €lia 20 (vinte) à'Q CS<> r re n-t e '

quinta-feira, com início às 20 ·(vinte horas), em primeira

eorwocação. Não havendo número" legal à hofa marcada,

será a Assembléia -realizada em segunda e última con

vocação, meia hora após, conforme prevê o parágraí:o

terceiro do artigo 35 dos Estatutos, sendo a seguinte

a ordem do dia:

a) - reforma parcial dos Estatutos; 'j

{))' ...1L apreciação e. decisão sôbre relatório' 8ij:)rovaclo

pelo Conselho Deliberativo, a respeito da fusão com c

Jóquei Clube Santa Catarina; "\

c) '- assuntos de interesse geralê
Florianópolis, 8 de agôsto de 1970.

Ewald,o NIosimann - Presi&iente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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': Blumenatr (Sucursal) Ó,Dire-
/ �( ,

tóri'cÍ Municipal' 'da A:'eha "de Gas

pú reuniu-se 1�0 Iim-de-semana pa
ra eleger seu nôvo presidente, es
cclher ,8aml)c1at.Qs ao pleite de :5

i, de 'dovemblo e indicar nóvo
' mdm-

0:'9 p-ua o" Diretório, '

'Duas chapas. toram apresentadas
para, os' cangos de, p'resldent.e e Vi

ceêpresidente da agrenijação, �81:.
\

'

cendo a }nteg'tl),da pelos S1'S. J<:>ác
Spengler e Sani "Donald, por 12 voo

'j,

tos" cOIltl'a,,'nove ctaç1os- a�'cbapa iji
tegrada pelos Sr s. Glauco ,BeduscÚi
e "Bertoldo/· Bo rnhauseri; Coríhecí
do ,os resultados os !10VOS dir,igen:
, "'- I�, ',�

f,2S- foram' ímeúíatamente
'

empos-
, "y ,

sados nos cargos.' O Sr." Jóãc

Spe�gler' fóra; momento .antes,
e12fto para iintég,ba:r ; : o DJretÓrt�

• •
�

�
_

_' I, \, ,'. \_

MÜmelpal,da Arena de Gaspar.r.em
Sl]h�tituição' fio :sr.� - Norberto

Scllosslan'ct: .atual presidente d:l

_<i.o'�'uCl:;\;a�) Ç;omerciál e' ,rrici�'str'lfil "

de' Joínville.' , '.

For taclamação o :q_ire�ór,io .. iúcl)
coy. seu�, c�l1�t!da.tos, a, deputaC\os
federal e estadual -mas, eleícões �!8

i{�le novembro. Os :8r8, Al)él Ávi-
'-Já '(/0S Santos, e .Albino Z8m 'fQl�,n

, '€-sc@Jhido.s, para a, Câmara ,Federal,'
\�nq,uanto q,ue os iSd:;, Niltôi1' ;��l'
eker' e 'Aldo Pe reira de Andrade '

"
-

-

)' \
f01'8.m indIcados" parla a, Assei�l,

,biela,' '. ,

"

f
I, ,

I (

Na mesma reuniãq fieou:�ecid-!�" I "

dn 'qlle o Dil'etÓ'rio 'oltará a Sf!f

cor;"{�oày<?"" ��_o,�_ 'próx!mo,s dia�. a
�_�.\ J tl'lll �9�j -&f��� J1 �et+ Jlt!��o,� seçr�tap'io,� .. '_

q\'le;' O_CU1Jl:rrã o ,cé'frgo eIl>1, sutl;:ti-
.

tuieão ao Sr, Sani Donald da 3;1-

va: :cleito Bara< a: yice,presidência;l
,
""Comphrecb!am "à "ré,uhião do Di-

" ,

retário lVIunieipal da�Arena de Ga�-
par' 'ós seguintes mep1bros: Tard-

/ • ,
.

I
"

sio' "])êch'ramps, Célio Borríhausen:
,

Afonso Schmitz,� \ Pedro 'Bonifácío',
Zab�l, 'Henrique dôs \Sa�tos, Sáili

r)õnalq ,áa.' S�il_'{a,' Dorval ,pamplona,· �
João- Sl'leJi.lgler;' BertQlrlo !.Borpnau- :' Dr.'
se�, ;/ReinoIc1o ,Bornh,�usen,. \ Lir,íetl' uni cá.sal de {J,I: staque da nossa so:,
B�,Y, ., Etimu:p.do, Saht.os, �rnoldo, ciedal,u:e em noite de, g'�la, no ,Talm-

KI'-tius" Armando Epengler, Olauco' ' :" \
� ê :" jara<

'

Beaug;cl1l, 'Júlio' Séhr��n.n1,._ 'Pedro, ,\' . ',"-

'Kf�ms, Celso' Spen�ler, Osro 'No�ü-;' ÁpÓS o burfet am��jcano" houve

nhll,;, Evaristo. Sperigler, Silvio' Zim· �'Aosse da ,nov�, dir,étol"Ía. c;lo' Clu-

'm�n:naI:m, ,AIdq, peréirf_l de Afidra- be' :dos Ca:rÍdango�, 'mi noit,e' de sá·

de';;, Paulo 'Wemuth ,e" Walmor B?-' báJ� ;'utimo i10 'Salão' d� MÚJ;O.o.r,e
dq�cl:ü.' ,

" do
J

Grande', Hotel Bl'umenau.
I.

-\ !

;:__,.--.'- I

",'
Palav>fClJs do ex·Presidente' 'Dr

,

'
,.

'

�
,

\ Vali'nor' Beduschir saudaran1 (JS

novos ,.diretores, Aléides 'iv.J:ach�::.ll),
pi:�s'idente el·eito taIT).bém usou da

palavra para· 0S 'a'gradecimentos,.
A senhorà Niltto 'FeixeHa de, M�Jlo,
Dona' Nilda disse e�n Dome das se

;'1hora6 eanc1angas sueedida flor',

p';'lq,_vr�s- ',do, ' ,9PadO� oficia]" 'Dr.
D]'àlma Virmond Leitão que r'E'I<1)', "

tou o;; 1C anos de ativictades do
\

./ ,Dr. Regit;laldo SimQ_es, e se�hoi'a:
Dr� A!1tÔl�io Carlos SHva ,e senho·

rà-, 'br! (Renàtq de Melo Viana E'

'se;111Ora, Arécio' Ãvil'l- dos S'l,ntos
w �enhora Dr, Orlando G0111'2S .,P, }i;'

"enhül'a, .José AraúJ o ,e ) senhür�l,

CambD 'riú
'.

tem ,�::�:::::::�:: 'E:::::��o,"�,'o
n

'

(, ,Vale, re1.1l1ldos '61n Jantar no ,últi

OV � p'r�ç·a lHO' final de s-:mana 110 Salào diO

'i! U! ' Chá do R.estaurante À'allll:rium, De·

pois hottv,e esticada no "ríe'f J
B8.r

,d'e . �S',per'les _:ea',�la'"
.. �, U, Bar Bar Ela agom com mesa,�

': Balneá'rio de Camboriú" - No de quatro cadeiras na base cid

proxllno clia 15 s,sl:á inaugurad� no bnmco, A'i pa;-edes tôdas pretas e

Balneário de Camboriú a, Praça ....�e luzés & 11.jzes novas, Érico FadeI

IEsportes GuadaJaja,ra. O titular (�O e Daniel' Ctlrtipassi mudándo s�n.i

Departamento ".de Turismo ,da Mu- pre, ,0 qlle, é muito bo'm.
"

I

nicipaiidade, Sr, Paulo Willeric.l, /

acompanhado do Vereador. Wilson Ainda esta semana os Di{·étores.
Pires' A�hutti, esteve em Blumeha'l (dos, EducandánQs de Blumenau P

em, vislta ao Comando do 10/2.30 ,--Ado 'V/ale recebel'ão' convite destS\

Regimento, de Infantaria, formu" sUG!urs�l' r;ara uma reunião, Obje1j,
lando convite, para �up ,a ofi,cia!i; vo: lancamento d,e um grande,1':on-.

da.q,e daquela unidade /�ilitar, vi.;>i.- ·C1.rf.::J_o l;ara 'a, ela 'se estudantil.

te o Balneário, A Banda Militar do ":':'-'L

,
,

,
"

�r "

q

"':I! II

�'Ul:.:.Y�';_ 1..4yC-HJ

Çf)h! LJfp�)ll i:)�'
, \,
'k'..(.:a.l,t1. SI:;"

f'? f.J. (ct {'
"

"
,

,

,
, ,'(

, ;

DE PREVIDENCIA.
1

'

,� .

AVISO
" ,�,'

\. ,A 'colllparlhia, de 'Teléc'omtll)lCaçOeS 'de Sm1ÚI Catarin� (COT,ESC) 'e
o' lnstuuto l� acionaI· ,de - Próvidellcia SOCIal com'uhic:;trn aos usuários I do.'

; sclmçu tefdúIllCo ,qpe, téll�l;' em N ista' a l�lstalaçào de uma' eéntnll' PABX
:;'0 lNl'S,' tom()ujs� llecÍ;;ssál:i� \1 u�11àação I

da série 'Ue,'números ,de, 26;i-'L
� 2. 529 lllôLivo pela' quaL 'várius asswa'ltes da, Capitál tiveram seus'- núme-
rosl [lo2ad�s co'Ílforme re'làçào �ciu'e' segue: ','

. ,

,': "De' Lw',Albel-to Rumos Cruz (re�1dência)' . -
- ,232L ,ô

,.,,- ""��""G '", ··,·,,·····:,:::·'·2'1'08·
,

" 1- .[ll1flOadoJ.;P ,I (Jo 'ostoso .... , \ , , , . - , .: .. ,,: , . . . . . . .

'
,

Distribuidora 'Literária'Càtarinense Ed. ,CI'obo",'.,,� ..
'

.. ',' ',.
"

3S f6
'

, ,\ �- ". ", . I' \l-:!p\Of' GllÍmé),l',àe,s". (resi�ência) . , '.; ', ..... '. ',i
2127

; ) WaÜ�I:\ 10roe "José (í'e�dê,!1Clq) , ./
' .. : . ',' .. 1"

'3220'
I

"" b ...

' .

, '-- } ,\-" (\

,.:, GO,choaria Santa ,.Catarina, '," _ ,: , ',' '.�. 210S

,lk,rg�,nfilla-,de'SoLlza,Fernandes'(residência-) : .' c,':. 3328 \

�
.

• f., ,

BBm paqd�li" ifolii Blatlp��id,
o radio quente' ,

'8lalJpunkt entra em róclas .:' '

I
as, ondas com aquél'e s()rn'/caraolens\,co' pUlO,

" l:ií'ÍlJdd, h'PI]O!I�o', ,�.
"

, .' _ _,
'

O paln�1 oann@ Xldil, alegr.lai, emoçao. exata
mente 2orno r�,el E'ce G. 80U ca'rro, Ponhil BIZ1Upunkt
na sua máqulIla As' CC:\l3S 'ill�l:S belé\s do rnur,do
Vlr-ão até VlU28, Mi\Slcl\:,lsdo' vCicé 'PÇld,é�, 3'J:1nçar o
Sillal BI@uót.:nkt'ler'n-solll hipnotlGo .

.,
,

• 1"1 \ 't.! '"

'i�'f-. I:' U "'!iI.''''
'

."
•

.'rr
um produto

BOS�H

:( ... ,-

,
'

,t, f
,

';

" '

.� ,

I'

AteRa de
Gaspar' elege
,presidente

; .

Reunido .',ciü"mingo -de manliã ·na
-

' , , I
-

Socled,ade' Centenária,,,·o. Diretói-i:J

r�unicipal dã ).VI'ovimento 'Democ,�á;
tico NaCIOnal

-

ds Blumenau _/indi-� 'i I (:

\ oou séils candidatos à!3 e,leiç0es dt"
, , \"

15 '.
de noveinbro pala a Câ�ara

FeGleral e Assembléia Legislativa,_
f'ara d��putar uma .::ádeid na (:'i

marà d0S Deputad.os· 9s OPOS1(;iO"
nislas, de Blufuenau, indicararn,
por' aclamação, Ó Sr. 3alson Bar

r'Eto, enquanto que, I1!3;ra a Assem

bléia Législafiva r"oram escolhidns
'"' � '�

� r I

,
os 8rs. 'NeJ�on Tófano e ,Manoel Vi-
tor Gonçalvé-�; ";fImbos vereE�dores

" '\>

•

230 �I prestigiará., o' acontecimen
tal a.brindo o desfile dos él\lbes
portivo8 .

"

,I

" ,

.
,

uma". das 'mais
üí1pmtarites obras ,pa�"à Blumenau,

e'i�1:o.' 's�·: de�envol-ienáo �m 'ritrI1:0
aceieràclo' -'üf/ serviços\l de "impla 11-

" ". 'z' ,J<; " ., �

,t�ção, do, se,aundá _
eixo, rodeviártb

.I*�O, muniClPiC). A:t�lalIf1'2\J,te' os;'·tiâ.,.
'bal}10s estão� CQllc()_ot'r,a.dos na ,Rua

:tla'i Missões, 'ruh10, à 'Avehída Bta
'�il; l;ara :�0�te1'iorhtente" àlcan;�-[

-:, j ,
'*'._....,.,-,

c1upe. L.

" ','

,li
,

-' -,_

" ;,���*(e�� __ ,I
, � I

I
, \

\'
I

"

':: I

I

. "

t,
\ "

'f

\ '
I r �

Heri
, ,

'

'< "'" �

,i..

I:
t.,.

, , ;,

� !J?:':t l'eat�';_ lU,t no �)::óxíhlt s;_;_
,', \

ÍJ9iUO l.fl..1H.�, nl'(H1,"" :"\::STI:1 de .:l'1DSS·'l

e1.:' 'A,�. P/'''- 1-:1. �� \ I ""' ..
�,

O \r:;J�crl;;11ç.11:1a "\ par�l, a ):jles f,fi
"

.... ,_\.
'i'!

, l'foSf;a, Sf"'Jl�lora 0&�·
....

l\Z:;-U1'lbtrja
_ � !t.

sinala I t:

paIa _ sài�aclo i
t missas

51�301n, 6hSOm, 7h30,1EJ gh3()ln;�j:lihs
,

I ' ;s;'
'

14�)S, )411s e 17118/,' senão que a C1<'"

fi1 '\ tjJ1U :'P,lcU-r'\J1' tJPJo Arcebis-
"'1.J_''-'�� ••

� �.�:- 1'·
..... · �

�. 'J'
� ��

.po Metropófitano, Dom, Afonso
Niehues, ,Pàra sexta-feira está pre

vist�1 a'�ei:ú)pÇlüO '(10 A�'cébi'sl)& �, f",

19 horas, 'após mis�ã vespertina, cl

�rocissoão -luminosa ao MOrTO de

R,',
"

,", :\!
,o:::arlo. I, r" , I')

h -; �'nl�'i�il1,',6("Q, (Ir' F8t"it3 (�;, 'i\�alY"'
buja serão .ab rilhantadas pei;-,l P'I:'
da: Araújo_ Bnlsqu" pi\;ven"lt:;'s,�
Rres'bn�a de, éqr�vanas' ele t'odos (,

qús aconteceu
'I

nos anos

I, _,

\.}�'-' J..'"lv.Ul{O

as".delídas
------

;I •

" Y,' / ��';,

A prdpó�fto, Màurício, '.que
,� " � 1;

ge a cozinha do -Cahd�làbrp e::;�á
p:'oDEténdo 'um deÍiCiosó "cqrh.a- '

rão 'a rie\" b�urg": p�rO: b�:eve:-5 ';
,

,

�

�",,':1" '.'"'",'

'Dr. ,Jaison Tup:y, Barreio" e ,Dr.
hsrcílio> Luz Costa, dois' amlgÇis
ql:e ef1cont:r;ei em, I9-daial ,no:' d(.)
mingo no jÓgo entre 15 1e�Qutu-

.. l')�'o e Palmeiras. 'ó resu�tado t'odns
sa,bem,

J

N8. re�)fd'Jl1cia -.uo casai Valt<;r-

Müna Maülde-Dar CçJl, 11;:-1, noite ele

sÜÚilclo, rc,cepção para ar!Jigos, Ani
�-ersário ,h Valter. Casal l\�á;:jo uma corl1lssão integmda

prúsldb:i.l�e,,;' das .��IS0{'taÇÕ�S C\i

rb��r'oíal e Ind�t;.:.tJ�'iill (L�, .J2'!';1:�tl'�kJjJf!
E_.l'fJ (:' r,.(hll� tl.il'iger:L'Js 'do Rotal'Y G

r1ti011:3 C'! ,J1J8 do �llu.ni.�lpio 'estl'le
,rarn ern vlsita- às Cb7'uS d8> ropn

'cO',upcdàúiguá cio' Sul,' enl
, , \ ""'�Ql

�ngen1ieiros, �� (f(J

1,,'[ana Al'uéliOi Cc&chi'J1i, r:asal. Is-

Iaçl. Correa, algulnas preseBças'
M:[t:cio dedEhava o 'vioIào ,3 can
tóu até ��oel, Hosa, E1Judaclçr pe:os
presentes, qu� fizeram cõro.

-,----;----
A próxima reunião da TURVA

LE, ql!e" Já aprqvou o c�leFJdárl::J'
tuç"sticó cio Vàle, seJ;<Í em Rie> de>

,
"

. O, senhor Horst, OUo Domning.
Presidente ct"a AMVI entregou, du

'ram'2 a remiião real.iza�a' com' o

Sal-
'

les, as· reIVindieaçQe�
çt\o, \ '

,.

-----t--- ' I

CUll?-pr>indo ,program�' esp�oial d�
visitas, o Governador d9 Distri:o

L-JO ,dO dons InternMional, 'I<rlneu!

Pamplonn e�têve domingo em Tim;

1)Q, A 2a.. p.;eunião da, GqverriadOTiil,
',�Jtcfiar1tou ci '$ nhor' Pamplol1a, ,será ,

C111kJ<J9v,�nQ�ro;, Ql11 Blumcnnu.
� "

>

�,
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'Esportes; ,

,[

!
,

'

,,I ,.

,
.,

"

\ ,

Domingo" â tarde, Avaí .e Améri
ca foram protagonistas

1
da' pugna

qlle deu complemento à rodada- ',is

número treze, ocmptemensando i
taI1).!'l,óm a ,l1tímeir:� lJq'rte d(j r::",�a:
dua ",�-a F'ut®'OQf ·de,_�'.70.

1 ,�. 1? \," .. f� r� :').' ')
... ,

�jfj Y��" � '�. '���
-

�
Jogaram \ ambos uma grande }-fr:.

le,ia, pom as duas -detesas Sl.T_ S , 11-

do em cheio ás duas vaIl-g:..':'!. A�";,

nisso eS'pol.hando o re:,a�Itado' ',JTJl ,

branco do., perna, :Ninguém, ('ong,'),

faltava,
I
a

. classificação

guia marear _
nos nOl.ie:1�:a- �:""

-_- -" IS_

e, corno cons�quêri(�Üt,. do r;1i? � -:;"' r;).

de pontos, com os primeiros dei

xando iso.Il;1qo na vice-liderança o

mesmo Olímpico qU'3 no mesmu

dia vimos em ação srnístósamen- ," "

te, contra o Fig:uêirense e 'o. ftie:
,
gundo . passando da, tercerra pa.ra
·a .quarta-:colocaçao, o1.UtlOra se cen=

siderasse que o emp'at'::' como bow:
.I

resultado.
,.

I

O Ava[ jogou-com Vicente, J.'Ba·,
,

tista, 'Deodato, Juca e' Mirínhó; 'Bie
ta e Moenda; Gama -Rêgério, C::<

': valazzi , e' Carlos RobClr';.O,·
.

,; .

.

A, CLASSIFICA',CAO DO >'EijR1\Tü"
Com' ::�:'esult,ac{o �:o jô20 qx�

.

de turno

é 8, seguinte: /

1 Q lugar - Ferrovíárfo. 6 IJ' P
.

-

) .,
' ',:'

:3-0 lugar - Olímpico, 9 p. p.
3P�( h'�ar - América e Próstera,

10. p. ,1). , ",',

4(2-1�',g&r -e-e- Avai, Juventus ie In

té,maclonal, ,'11 p, p.
:>" '1:,:""" - nercilio Luz, 12 p:,p,

\ Co 1<;'6-"r - Caxias ·2 "Palmerras, t

13 p. p,; ,!,

,
7° lugar - Barroso, l'l.p. p._

8°. yl?,3;r - fig4,ei!'e.nse e Pay'

\S2:r:et:.tl �9 p. 'P. I ,.".
.

',{JO b ��(r ,'- Carlos ?"en'aux, 23 p. p.
11)0 li \�r G�arani, ..?7 p p,

�---

��"'; �,;��!í'e�se ..,g��h6u f�dl�@�, ®�bi.�i�itfK' l x 1·
I,

!'.
..... 'I

iI:
......_,

altu.ni:, c::Jm 1'3.,'1'0 aCO,n)'i8·

r.hanqo.a(' a cêrca. de àois metro,;
/ e, sem ninguém: 'a 'D}8.1"(;á·lo câ;�)e·,

.

:,ceau no �lj.nclo das 1·e:1es. G> me3·

�
mo ,T�rso, pouco depois.. de AIS;::"
"ter éab,2ceado na, trave, COFl1 a b,,

.

]à' caindp pelo, Jado de for_a,' con·
,

. sei,.d.u "aiimentar a varítágem '�o
'r.eceber 'de Carlos e�tirar Tivre,
tendo R�la frer�fe "�Renãs Nilson;
isto aos '13 miputos.· Lo��ó a S'e?Ul:",
Cl1iquínho de um pg;S'9 ·de Tarei·,

�io; consogue \martà�, rr;as o

gol - fof anulado pélo' ároii;r'J,
que pilhou p, atEicante elT.;fpul "':.1'
C 'U alvInegra" '/
_.

§\.. frL, jogar U1TI gran.de flí.t':-",:;::', a

equÍ �e "·dQ Bligú�il'enS'e con�e;._.,�;l,
na 'tarcÍé. 'de "Oo;n111[;0, em seu c::! .u,

pa, &énotar íàcil,mente � CO;.ljUil'
to db< Grêmio Es;:;ortivo'OHm;ié{),
esta.�elecenct;o ,á �1a:l:cador da t:r.:",.,
te.pt.o"i a. um.. '

'.
i'

.

O jôgo,
.. p:re�nciado por gron}e

púbIíco" já., qi:te-'apnisent�va cmp')

atniJgâo as ,estréias de ,Jang9.c;�a e

Tars,o�' não' .chegou 'a agl'�dar· .,',')s
seu.s'· noventa minutos, mo:,:otó"1,O
e despido ,d8 lanços t�cnicos' ,,"_,'(',0.
ci::tvei�

rum os que l11e1ho1' imp\'essimn-' I

;ram, Êdscm e Beta, machl ca�;
tivet'l-� que deixar o fampo, n';�i�
te cede, no p�_ime{r?

-

te�po,
'

ten.·
do-se constatado maior' g:raviéli1\ie .

no segundo que pode vir. a con�i.

tituil':se' nó grande al':lsént� alvin� .

gro pam as próximas partidas,;'
,

Os' estreapt.es' Tar§o e .Íang�i-:lfl.'
pouco mostraram sendo.,q�e o ·se.'
_. "71)

gunc!o teve que, sair no iníclO c'.J'
,segundo t�inpo, Tar�o - e,stêve 1.Jy�·

lhor que
.

seu companneiro, po�s
fêz, dois gols. ; ..

'

Rolds..ó Borjá Netro com bba'·
ataação', fl'!:eriu' o jôgo cóm- cs

r \
'I'

.' .. 0:3 29 minutos, Sa�o obteve.Q qU8d;o� 0.peà:2cefldo as fonnacõ,'!i;
ponto' de hdnra dos blurnenauens;e;;, .1 que 'seguem:' I

..

,atirand_o no canto_ direito, da pon·
"

ta direita, No la�ée, E/oci a�aD'
ÇQ� pala,: a fr'2flte, rr{as, aó saltar,"
fê,lo sem a precisão nece,ssária,
,'nã'b qonseguin.do tocar a bnla.,

Poucos qonseguiram, atuar ,clent�,6
,

,,:!;.

.

_ de SItas âpti,dões. ',Apesar de falha�;, "-
,

inclus(ve nas fiml1j�;ações, Nils'qn
e Eroei, reali7.aram alg11mas defeo;;"ls

'- bo;as. Zé, An,tônio, <, Carlos, Tal i,
Jairzão', Coral, Nelson e Saçto Fo·

'\ ?

,
-

'

lil1'
Os ::. .. Is fora::n todos êlcs, re3-:11-

tadQ de falhas gritantes das dl.ns

n')ta.guardas.' )'-IO pemt 9, inaV,J5)lL1.1.,
aos 3'1 do" Pl'in18if'D te;TIf:lo, J"-,, ·,i·
r,a, eóitf' a bóIa, ·teve três e:;e.üsD,'
tos da zaga aD SeU 'e�1C':i::'1 <

'}

latlG8" "í:esllltGL� -SObl'iH' a P',AOóP: '-:'çi.
·ra C2�'los Il\,1�r- �'�,::" A� t"t"''',e' ".-'�

--

-

'.�
-} ...... � - .. -� ..... )�1.l.- 1..:\, _' __

aLi {-';" }). ;�Q.Q.l, 'Ht1'�1':' "�;:.jl1·pufo" -<�-
'-

Im�t1ssimb'."'. l'

O EBg,Ulld9�\)OptQ'. éO� q1..té, ó ,"i",
gueiÉ':l1se ;1u0�El� {ou \ à "ct;! G 'r:":''l,-:'J.
vC.:'G 'aos (i.�:J.)t�s da ��.:e;\c.td�· �l c",_

plg;t.r:f�r1t,2r. - p: boIB: rS&1U C:tI. Ci\. f�>

ma esqbç;�'G1.'fl:· 'd0f:) P�� ..
ele 'I:s.tl, "

I, I
_,

/

\

FIGUJ!:;IREN,SE; Eroci; Zé, An·

t('f�io, CláucUó: Beta (Paulo) e' AR;'.
mil' _I; Félix e Carlos CGersor{);
T�:,rsü (i' do�'rür II), Édson (C� ['

los), Jan_gé'.da (Ta,_rso) e TaU. "

OLÍMPICO Nilsm1; Coral. Br<
'

. to, Jairzão, e Oonzaga; Mau'r� ,e

. Ner�en�, l}lci:(, 'Sad.o, Chiquinho "�,O 8
Tarcísiô.

'1 "

(
,

.'

"
,CapU �l vafials' Jógqs

T,i'",'" d1 ... '+' J...'
�

�l'� etll'l}�lVament.e apertada. a

pa:"tici��ãp' �tre ·�Jo:;:iànópoli�
�

n."}s,

Pl'(��� :t0���k; l\.b::'Ttos _.Jde Sa:rlf.l,l
., > '.:-;t;, \ ':1" f

CaL(ml'�tJ,a; ma:'c<�Çi�)S PLl,Ia, a cida,ôe
de dgi.4CórÜH'I, no prô:xi:no mes '.]e.
out"ó ;t:o'.

.\
,

"
lo)

\, f
•

" :
7 ,.' ,.'.1
,

particIpar, de todos ,os
:'

espo.rte3; assim . teve sofrer alguns I cortt,'�\
nos' S!ftO);S esportjvels. ASSl� � ..

qu: i�lmlâl1óp5lis- esL'8ni: se apx::�·
'

" SellÜJ.nc�o" àós ,lag,os Abertos nas'"
seguintes modalidades:

.

, �
Atletismo masculino e feminino,'

basquecebol, voleibol fE'n'inino,. )'é!
t3º.�O 'J.J3z,;scrrlina e

I

feminina . tên'is
-

�; '-\ '. �

-

q.:".; 5�r�,po\ J�la�culino e feminino,
têni's,:.de �"esa, masculino '8 femi·
'11.'" �::/ � ;_':':••

\
,

' I .'"�
mno, t2J'O e', xadrêz, 111 supervisá',:)
dos! tre�nainentos estar8.: sob "'a r2s�,
ponsab,Hidade da Inspetori� c.le

,

' Ed.(-l-caç�o Física qo Esta,do.
/

\
,

, t

J
, , Hbms sem' 'qu�lquer\ rea.jus�e �lu�sm@ dep@is �!

, � I

. IA pr�;r©s
e�ir®gà.o

.

/'
, ..

/
'

" '\

't ,:' 'i' J�$fil,' � .:] �lnitiÇl of�ria, em ,F�€!lrianó�clis '�©l3�e lID!:,(2;;r:O.,
f. ,\ rt''':'! /'IV A.

/
,J. !:i

�

'.� �1"1::l'!l
"

!'�®�&.�� lITOil'!' �:'J@@$ t®m ioaas' a,s 'g,iu"ml'!h��, tíl_ h·�BThqm�#béiffide
. _ �ile r:IDr0;�" � ri' 'Pronel inspira. '

' "
. ,

.... I
' - ,

,,'�t\it3l ��r0jclUltl, 18 'ao, lado- da União de Banci@s5 .�® im�ais
eiu�If�n

.

p�::1.�l 'c�me�cial é. ba�cário' de rlbriaíló�@Hs no-
,

. j�s �:f1�,r'r� ·e gr�ndes 'sàlões.'
,

,

.

�'\?Y,���!llle' 6 andares com 331' m2 'cada
!iilll s�las para esçdlórios ,

'rOl!) _:_, Rua r'enente ,Sil'lTeira� 21 siala O�
�411�� ...._ 35,-90, ,- Croei 1,.903

•I'

",

, ,

,\

I'

, (, ,

REMADOR CATARINENSE" NO

FLÁ1VIENGO'IDO m:d'
,

,,0 remador' catarinense Wànrlir
Kuntze, que' já pertenceu ao C. N,

.. Riacll1J)21o, encontra-se no c. R.\ _
Flamengo disputando \ inclustve o '

:..

, I
.

campeonato carroca de· .remo.
'

I)

jov'el:n remador que conta 20 anos'

'ele, .idade, r'eside na i\.gtonômica, E:

_8)'11 carta dirigida a seus tamíüares, .

diz da SU8� satisfuçâo e1:.1 estar r-o
, "

Flamengo, onde é n_1d.i:to b\l!11 tra-,
,t�dp,' moran.dô nas moêlerna.s ins·

talações da concentrac:ão rubro r,e·

ira
.

na Tijuca:, wal'ldlr atu!:_l. no 4

e no 8 e iegundo. notícias da GUR-.'

p�bara, �egund� os, 1àn1aIis�a�' e'<;·

I peciaUzadqs trata·s� de I ex�el�nte
rerr:!ador que s'2r,á de g�an�e uWi-.

dacl�', aQ �lü}?e, �a ,campanha �m
busca do título carioca,

,./,.. ,

,�REFEITÚ LIBERA yERBA
,0, �ref�ito da. CapItal, libero� a

"v�l'ba de ,Cr$ 126.500',00 destinada a

iàa 'da delegaçãp dé Florianópolig
,aos Jogos Abertos 4e Çoncórdi:t, \

sendo, provável,. qlle, fac,?' a peque.
" ;

(-_ .) ,,'-',

na, verba, .alguns ,atletas e al�um8s

'L
i

�,(
" !�

, ,

.!. .....

),
,',

-'. .. I
,

\,

.' ','"

,

Rotlcias Diversas
,/

moclalidad2S de esporte IlRO mais

'irão àquela .cídade, d.esfalcfl.'ndo em
muito ai nossa 'eQllipe, q1.J.6 fícar.t

com' reduzidas ,I ,POSsihiJüia�es, 'd3,
conquistar o título, já que os de-

, mais muníeípíós," c h � g a fi a

'levar 170 atletas corno, as -cídadss

de' Brusque e Blumenaur

DEPAR:,1'ilMENTO 'DE ' AE,BI
'IROS DIZ /QT.lE TÚ�NO' FOI
Rm;'!" /r, . ,

'_

,O: DIretor cU;' De;)art�mento ôe

Árbitros, Ivo' Cabreira da Silva, �a-
>1

_ , "\
�

'"

�
, lie,ntou' ,QV'2 o tu.�no ::l,O cert",me/ ::<1..

': tarinens,e, foi muito 'bom em, rria�0-

:'� rlál de,; ar�:tra:i%�n�,,'
'

�)ril1cipallltE'n.
,,·te' em relaça,o alemporadas pas';·l·
d!\s. Demonstrou que natk 15--' rod8" ,

das, éO!p 105 j_OI;;OS r:ealizados, aDP'

nas um ou 0L11rO caso surgiH df'n

tr6 ·dos
-

ebt,:idios, fate qu�' aC�:l;+
.

08 em qbJalquer: ,'cidade:' do -'BraSil;
sendo' os d'eJ,1:.a-i� joiios di'�putfll.d6s'
'dentro da ,n1aior lisu'rá" e' ·discipÚna. ,

A, esi;atística ?-pont� 1 erri' PT;m�i :'c):'
lugár r.a número ,de árbitragen<;

,

ROldão 'BO�'ja, ICj1ando Rdd"ig,u�,�"
'. Gilbel'tó, r�ahas 'e JOS3 b.A'I{Js· :?:,p.

. \

; ,

"U' Se:·lf
i'

"B1J{,MENAV ��TARA_
"EM TODAS"

�/
'�

_, y ,

BJumenau; atual d€tentor dó tí-
'tulo de ,Campeão dos- Jogos Aber
,lt�'s d� siúú'a Catari'na"já se inscre
véu para qs próximos jógos, �et'lr.
minàdp,sr para à, cid�de' o,estina de
Coflcórdia . ../ � . 'J.
'( i' ''''

<

, : (T{;da's -às rnodalid'adcs' , esôoÍ'ti--
" 'vas progra�raé!as pela COJ�issão

Técllica, estárão �endo, disputadas
por Blu'menau;.r' o 'q\,ie ..

bem atesta:

o arrôio e 'a definido dos homens
"

qJÍé (ii', igem' e fO"11l';m a Comissão

_Mü;li,c:ip�\ de' Esporté?
-

/ .,

TORNRIOI"CLUBE DOZE DE'

'AGOSTO" COMÉ;ÇA ,. HOJ1i'
.

Com a fi:1qlidade tk iJreencher
8S datas, a qiretoria da Feder�ção
Cflt.a;;j nense de, f'utébol de Salão\;
resolveu programar a disputa de

UlTÍ, torneio' qHadr�ngulàr" homena

gea;'1do i1a' ,0f,lOrtunidà& a ,direto
rialdo Clube Doze, de' Agôsto, pela'"
pagsagem ,de mais ,um ,�niversário

."de fundação 'do tradicional clube.
'da ilhá. ' .'.' ,"

"

'o 'Torneio será 'iniciad� na no i- '

te de lloie 'e 'contará com as pàrti
dpaç6es' dos clubei Dc;ze, Carava
na do Ar, Celesc e Cuoido.

Todó,s 'os iop:os �erão desenvol
vidos no estádio' Santa, Catarina.
":_. _ ___: ,� 1'( I' ,

i '

ESTADl}AL TFM' TABELA
"�o nEFINID,Á.

/.
, (.

'O
'

,cer!�my \�staCiuat de futebol
de salãb, corre.soondente a tCll1pO
rada 'de 1969, .tem sua t3bela . de

jÓ!ios d"fiitjcla ,�1f(la entidade. sata
nista, Ass!!ll' as eqL'!i_n�s' do Clj,he
'Doze de A!!ôsto, : ,Tinso e H61io
Moritz estai'ão lutandõ I;a càp.ital
.'dó, Estado, nelo título d-a 'ten�po
!'ada passadã;':::nos próxirnQs \'dias
21. 22 e·23.

O·'tem, a di,retoria da 'entidade
salonista enviàí.1 tele�rama à 'dire
'toria do Hé'ic)' Moritz de La�e,s e

.

à Lioa lageana informando d� sua

decisão.

\"-:
ML\.RC;\o,nOS OS JOGOS FINAIS
'no REGIONAl SAL{)NISTA

, " ,A Federação' Cqtarip.erisc de' Fu
tebol de Salão, reun,ida, " resolveu

programar os jogos finai? do cam

,peonato tegloral de juvenis.
"

P Clube, elo Cupido que'vf3m li
derando o campeonato com O pon
to perdido estará lutando oara che

,gal� até o título máximo c(a tempo
rad'a; faltando aOe11ÇlS seis rodadas
pâra o seu' térnlino. ,

Os jogos ,servirão de lJl'elilllin�-

I .,

"

/
..

".,

. l /' -

.�

ze.m:,a com 14 atuações, segUi.ndo"'�e�Aducio ;Vid.a!' Atvir Benzi, 'Luiz'
.

Paulo Carneírr e Pedro
'

Moura,

.,"\. 'l''[tl.?:mNAL OB ;�;_j'.�n:co REn- .1
Nlt; ..si E CONr::El�OU

-

y"

"t. I'
.

No"arn'ense reuniu-se Ó
de /Jústiça da PCP, sob

dência do Presidente Osni

Tribunal
a -presí
Barbato.'

- ,

No' pr'irrreiro processo estavam iJ I'

dbidbs os atletas éLO Caclos Re

naux, Bianchíní e Humbet to que [:�.
VlaID s'Uo, expulsos na partida' cano

trf1, ,o Caxias: Após ", cumprir:en1' a

suspsnsão d�' uma partida.' dét'3f'

minada, por ,resolU'çâo' do CND, 8.i�'

80S foranL·áü1d6, penalizados" ))1;)10
,

' , " � I ,

cÜ'lendo que' aplicou a Bianchin_i,

por unanirnidade CQfu6 i'neurro !"':J

artigo 10,9 a '.multa 50 cruzeiros',�

HumlDert0' "também irldicfrdo '�,él
I . '.

,

.

artigo 109 foi multaSio' e,n 40 cru·

�eiros, com reduq3.Q, àe' 50%'. No

outro proc'esso Joceli do Avai, ir>

aiciàdo no Jtrtigo '109 por o[ê!}:::·�.:;
ao árbitro após o jôgo eIlf, T,i'lba·
rfto: foi n;l1,ú,t�d (l ,em ....20 'c::ruzel:r�s
com 50% ,de -abajim-into, por .. 3.f''''

r.rh�l{trio�
,

,

\1�'
"r�
/ '

", ,_1,)

j I �')

\ ,

�

,) ----. r '

rés' do· Tomeio Quudrandul'ar Clu-
be Doz�, de 'A�''''sto, disp�tado tô-""
,das as, terças-fei"'as.'. ..'

.

/Eis a .tabela. de. jpgos:
Dia 11 _::_ às 20 horas Ca-

, ,

ravaia·dü Ar, x ,.C.ube',Dozt\· ,

" .'

. '1
Dia 18 -,-·às 20 hora� L_ Cupi

do x Co�egiar
Dia 25 - às 20, horas - Clube'

'Dbú. x Coiegiál .

,

'

Dia 1-,9 às/:'-:W'noras Cupid"o
�,

�
"

x Caravana do Ar ,

O,ia. 8 ---\ 20 horas - "';-C:;::àravana '.
x Colegial, ..' • ',j ,

J
.

, '
I

Dia 15-- às' ílO, horas' ---r l)oze'
x Cupido' ,',

: ".1 ,' .. ,_'"
-

.. -.--;:<

PROVA AUTÓMORH';tSTiCA
,FOI LIBERADÁ',

'.

J
i

f..

, , A, orava aqto1110bilísti6a 'a ser,

realizad'á na Cidade de ·hacaba,
, vem de' ser liberada neló Ditran,'
.após e;,t�ildim�ntos', havido"s entre

a diret�riá, da Fede.ração Catari-
o

nense de AutomobilisJ1JlP'O e a dire-

: ção daquel,a entidàde pública,"
·A p�o,'a está marcada Dará o I

Aut'Ódromo�Sargento Lt\iz' -Lopez,
daquela cidade oestina, Pc.ll.'á o dia
23: '"
--::--'-'.-

Doze e Cruzeiro do Súl, ·são �s
duas equipes' atê agora inscí'itas

,para. as dis_l:mtas
c do campeonato

es,taclufll ele, tênis ,de mesa, progra'
'mado pela FAC'!�ai'a ,o mês de se

tembro, nesta capital.
"

O ,úeinador da: eciuipe dê "fute-
bol de salão do Clube Doze de A
'g<"sto, Rozendo Lima, fala�do a re-
- "

'e]
. +

.....
po!'ta2'em r3")1 ,r:mente' ln ,ormou

"

(l'u'e Lauri e Mail.ri\ 'contl'll;am pér·
te'1cf:'nclo a equipe ·dozista.
---'.r--.-

Qua:'to �,o av'anite Melim que foi,

T.ét.ra€anyprão t.aml1érn I."'elo f'len
co a'lvi-rubro".lá deixoü o' cl{lbe.
Sabe-se qu� o jOqadol' i'ltç\!nlY1 o

coriúnto da CÊLESC, na \p\'óxi'ma
tf'mporada. /

.A diretoria, do ,Cuhe ,Doze d,e
Á.gôsto .éll1viou exn,ediente ao Chl
be de Regatas do Flamengo, �vibn
do uma eJ>ibição dI' suas e�ui""�s
de basquetebol e futebol 4e salão
quando seriam homenageados pela
diretoria do clube os can Deões re

gitmais salonistas e estaefunis de
bola aQ cesto, da, ?gremiação.
-' I' ,

Elltreta�to até o mOI11 Í1to ne

j1huma comunicarão chegou da
'Gpnnahara. �t:;tndo os diretores do
cluhe da Avehiela Hercílio L:uz na

'eX'pectafiva ele ul1l:a resposta para

.i' \, ,

os' �� ..Óx í)1J ÓS, c1 i a,s,
,_._:_..;_ ,..;,/1;' . .

Catari len�es e' Qimlc,ly';s, ,\devf'�'
rão�ii1iéÍar em 1.970/'1971 til)là',sé-,
rie de corllpetições 'interestaduais

.

de �'em,à .. : "

'

,

éi'Pfesid�hte �dà entidade "rémís- '

ticUltde Santa. çatariúá� Sady,Bd':
Ser, manteve corítatos. COlll os <�qj''':
�igei�tes � do�, rémo r'gaucho; nêste

sen'tid,o: l'

-:'-:-
_,.. O Torneio' Quadmn'!!ular denó-

,

lílha'do CllJ.be Doze de:�Agôsto, vai
ser ·i iciado. esta noite" te.n.dQ pOl:
,'ocal o esfád,io_Santa ·Catarina.,'

-

f / _'t�:::__:_.:_, j

I.

,:
�

�,- �>.:. y
,��,

-, I;
,
A r.odad& Í11icial,d.tá, inaJcada

'-, para, às 20 horas', quairdo terenios /

o cotoio ent!'e iuvell.is Que 'reillirá

CarÇl.,v�na d,o ,A'r: x' Club� Ji)C}2,;e, de

.;\P.Qs�o, valp·ido pelo, c�rtaJille ci-
t�dho 'de 1970. ." "

�,;

Na partida de fundo, teremos o

prélio e,t;e' aduitos, pro.tar:;0�iza'1-
do as eC1\ligeS do Grêmio CeIesc, e
Club" Doze, Pela eauioe da rua

ierfh�ó, CQl'lho, de�erã ·�?are�e;'..,
,o -ex-dqZ1sta Melim, aue sagr'ou-§'e
'Tf',t1'aCamppão p<:;lo Doze e que a

gora transferiu-se pai"a ague'la e

aJli!,'1�.
-:-:--:- 'I

o célm:!1epnato estadual de .futp ..
,��

bol d� s3Hío" rd"�rente',a tç':mpO{3i"
'. da de' 1969, est'Í com hta m� �

. ca,h p3n(os próximos 'd,ias 2t, 22
,e 23.

'

--- ·;r

Nesta opü;·tl.)nidnde as 'eq\lin,�s
ct ..... , Clube Doze do A!j0stOl, �HéJio
Morit? e Tinso, estar�o luta'ldo ne-

10 blJJb da.'teI1lPo�·ada 0ass8da,' e ..

que deixou de se�' reali�i{do d�vidQ
a l'e('ur�9 interpôsto pela equipe' do
Hélio Moritz,
--'- , ,

.0s iocros 'da' chave A. do cam

ne,?nato 'estadual de infanto jnva_
l1i1 de bas:uetebo1, determinadQs
11a1'a a "idade ,de R"US[J\l�, deve�'ão

"

S�r ;'��"�7\ldns nns' 'p�'�xi"nos dias
\ 20 p.23, QróxirnGs.

I ." �

--'_', f
I,."

. ,I
,

Lira Tênis Clube, Vasto Vor-
Of', lhião Palmeiras, SA,ITanO .

e
,

Rw'd,;,ira'lt<;, S�'l os çh_�hes :inscri
tos !"ai',a a cllsputa d,;;sta chave.

..
Os' jo�!Os da, chave 11, nue tf\-

r1ío ror sedl1 a cidade ç1e Blul1l()
na!]. estÃo,11larc8dns'·nara os uri
tneÍ'tns dia's d'e .set�'lllbro, deveíl
do centar com as nartici'1<,r0,ps
das FJaremiac;õrs dQ'Doze, 11�iran- ..

,

gá. GÚ):)srica, c{-uz iro e :Oi�cefia-'
F).,O.
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-Estimulá a' contencáo do custo ��e, vlâeL '

"
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I I I

'I, IIJ·

l' '",

A Soberana
"

.

Amaro' Martins doaSantos
,\

.A. M,:' Prazeres .' ",
Antonio João da .Silveíra

.

, Bernadino . Manoel Nunes
Bar Alameda,

, Casa Ademir
Oastilho M.ano(!1 dos Santos
.Comercial Silva Ltdà.
Cássio Ávila dos .Santos
Dianlitutaras & Ciá Ltda.
D. Êe-relra"
Empório-Mori Ltda.

' '

,.

" ''c. I
"

"

_ .' \

""..
�. P'ró:dm� ;\' SiH31':r�;;fid�h'U;ial p{'er :[:erio e;,rn�!�:rá um

.

Esnindola & üà·Ltda.·

"w' '\:: ��' ,-, . �' "
.,
.Fiambre1'ia de Bona Sandrinj

de�es.' \;;. \ . .;.
,

.
-

'

" t',

.

Fiambreria 4e Fátiml,l

"

I , J � •

" I' \ FiambreTia São' João

\

'

�;,
I

' ')
,

,

• "

,"

F'�'andsco, Gonç?rve-s Filhó
" ",

1..'!l
'

..11 Ir«
' Geo'rgio Stravo� f(oufo,s

w .:,�O�f e�!ab,e,lecj�e:�U(1JS ,�O, !là�@l i�h�gp�M,OS-'!mà �a�-' "

Herrminio A Silva .�

1
. '.

., �!". IÍ7a, DQtra Vieira.
'.

p'_(nhu em Dei�sa da l;:�,,����11tia, t'�p.�lI�r" div�m n�e:re*.,
. l}Qã.o Ism'àe('Goelho,

.':J
'c" �ce� ft�a p�eje�ê�çiil..�'

,.

__

o I','

. ,,' ",,"ó'

'

:-::.,", -'
" 'c

��ô�itl:ar�SPíndola l" '

.i '"
I.'

�,
Maria Caí:doso Kowa�ski
Mercedes Spinosa

.

Nqrb'el:to Kuhuen
" ,'o

Pl{Ol)UTOS,
' . UNTn/\UE PRJ<;ÇOS MAX.

'I Arr�z japonês :
,','

. granel' '. 1 kg
'"

'.

0,75
, .

1 gran'sI 1_' k,.g '0;78
I AI'roZ fl,gulha 404 espema 1,0; ,

I Arroz 'branc�eKttá.;
. grânel '. ,\ '1 kg 0,84' ,

;�
\
Arroz: arrlarelão extra" 'grane! 1 kg ,0.84

I Arróz branco' extrai "
'. "., pacote .',

5. kg
• � I 4�20

Arroz amarelão extra,' 'pacote f,'
5 'kg flo ,4,20v

.
' ,; "'0',90

Aqícar ,ref�nact:O' 1 pacote 1 kg

Açücar refinado, pá,Gota' 5 t:g I; í;
.,., '4.40

BRnhIÍ de porool··
; ,granel 1 kg ,

,i
2.30

Café tOrradO moído pacote' k 1/2 'kg
. � , 0,90

"<.
'. 2ÔO !!r O 60 -'�

Extrato ,de: tom�te �

,
.

'Farinha dê, mandfoca ' granel 1 kg " 0,35 ,A1 /..

F'arinha d� trigo
,I pacó�e 1 �g

1�05.. Irmãos.'-'Domingos' Ltda ..

Farinha de trigO" ,pacot'1 5 kg' .

, I· 4,1\0 JoséRosa ,'., '� �
Feiião prêto grane� .

1 kg 1,30 Luii -Joâo da Silva'

Fl�há 'éié milho. ,pacot,e, l'k ' 0,50 Maria da Cuúha Lisboa

lÍ'ó!<foros '.' pac'óte. 1Q eX '0,50 1" t Maria' Gopinho Si.��s
.

Leit.e nàtural í 1 l,. 0,53
.

j'
- i 1'''' :moel Germano ,Ferreira

LeIte em pÓ integral .

lata,,, 454 gr 3,50'
.

Manoel de Souza

I Úite em 'Pó� i�st'antãneo ';' / lata '.400 gl'
.

�.40
'

Paulino,Ma-;oel Cardoso
I Lã .de aQ�' , , padote 6, O.�O I

"

.. ,0;

,

M t 400 gr 'O,'RO /
laearrão sem ovos . paco e

.

-

Macarrão ,com ovos pacote 400 ·gr 1,05 I
J\.ia��as para sopa pacQte. 2,00 gr 0.55,

Maizena 'i
pacote 200 gr, ·O,!i7-

Maizena pacote ioo gr . 1',05

. MaizflljJ8
' pacote sqo gr;· '1,85

Mánteiga pacote 200"gr \1,40 ,

M�rga�ina 'vegetal, tablet�s 1 \ 100 g '0,40
Mórtade!a {

.

.
\ 1 k!!. I

'3:80

61eo de so,la '.'
900.mI ,.

2,60

Papel higiêniCO �pliltar. 'rô10 1 • 0!,2�
Sal refinado

.

·pacot.e ,1 kg 1},40

Sal mOldo ;, pácote 1 kg \ 0,30

Sabã.o em pedat;o peq. 1 P 0.23

, OBSERVAÇÃO: . ,Os preços má)dmos fixados' n� presente 'lista

não If\bran!!em tÔdas as 'marcas cGrnerciais As' ca.sas partici.pant.;ls .. '

j�
da CADE�" estão obrigadas a te� peio menos .t!ma das marc�s dêsses li.,

!fI r prOdutos por preç'os qtie não excedam aos flxadofil· I. • ..
:
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Rua Ttu'l�nl'e SUvehra, 17 �. TeI2Inne,'''3540'
. ,.'� \ Flal,ianópoHs 1-' , st

.
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:r ;'.
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R, �Tirad:eutes _:_ ,43 ..:;-' �1-5-
R. Major Costa ':--- 138

,) .•..

R. Álmirantl'LaÍneg�) - 220
R. José' Jàcqbes � 16

'
..

�

•

R. D.��étrio Ribeirc.-c- 7
f\lameda Adolfo Konder - 3
R. Óuz e 'Sou�a _':68 ),.'

Mercado P6blico ....- 18;
·

R. Padre Schraeder �' s/n.
_, "

'

..
R. Clemente, �ôvtir.e·--..; 64"
'Av. -Mauro Ramos -::- 211

· Av. 'Màuro Ramos"':" 210'
:;Av. Mauro �Ra�TIos''''::'_ S. Merêado
,- 9 _ '�"" ',,:, \.

,',
.

R, Gal." BihéncBu'r.t - 133� A.: SOBerana,' ), ..ii ",: I ':,� J" /
R. Felipe Schmidt --"" 102 .' Abelardo Martinho' ela Costa ,. "

\, r' R. Áliéioreste Paiva ___.,. sj'n.,·� .'- Adelaide Maria ,de, Oliveira. 'r
\ '�,

'Praça Làum Müller _;_:6 " Adílio David de Mattos ) , ,�

R" ,Lqura, Caminha Meira - 41' 0 Aleixo Alves de Souza ,i. '

R. Duarte S'ehutel - 54 ,J I

AlzenHro 'Làiê�cio Rios ".
' ,I

S ".Mercado J?úl;llic'o- - 27, )'nterno
.

Asc,endino Hen�'fenegjl(lo:Rosa,. fi

'_'

.R,' Des. Nelson Nunes �.( 6
\'

Bertinus Jan11'ing
\

.

.," i -\'
'. ;.

R. Grisoinl Mira.':_ 71 '.

-

Celi,na S; (Juolo \. '.�
"

,

Mercadõ Públic� '':_ 27 .

..
Euhco Eger

·

'R,. Cq,nselheiro' �afra -::- 21, . Irmãos Santos .& Cia. (Casa' ôo.
'R. JaifQ G:al1aâo - s/n.· "",' ":. < Atroz) .....

·

R. CG)nsel�eito'Mafrà - 112
, Irmãos.'Vieira Ltda.

Av. Mauro Ramos - S., Mercado _; Fiambreria\ Aciriana\, "

- 32
'" '

," Fiambreria Çatuira Ltda.

,'I, > ' R. Conselheiro Mafra _:_ 10 . Hert)lio Reniandes & Irmão

.
R. ·Deodo�o�.- 37·

�
, l'Aaria tünrado _"

�,',

· R Vitor Kon-der � 29�; Manoel José de Andrade
\

Ay;: Hercílio 'Luz - Rodófiáriá ..

'

Mercei�ia e'�'àr Coral
R.�S.ão, .TOme;.:_ 17 Mercearüi'CQsta :

.'
'''. fi 'co 2 '. f�i;1��c

.'

1��;�§�
-. R 226 �êi-c (;"%:',1 ,;?',

"��t�.., '. ;;;,�:_. \ ,.,t.; r�:;.:� ��;.;�.
-R ,s ,s -7'r12 \:"-�' .':':�lr:Rl á*jJno �(Í.r��
R '. "aJor .: .Q�ta.-' '.5;;,

r,

1��
..:p��â:nd�:Ú, r"t�iQS�$_;' Zp

· R ��'Jaim�L'ârriara� 1 .'iJiJ,'.. f;;DtilLia·w ,d�.Sou� Cp'

_
-....' Mt:;rcado Público'_,- 19. . ,

.
Pada,J:iaJi�deÍícia

I

" .'
/ R. JQ·ão Carválho ---'- 70,. '

Paula B�cker Grtidtt'er

R Conselheiro Mafra:":':_ 23 Sofia Freitas' Pen::ira

'�r�ça Ga( Osório 50' �

o.

.

,

iJ .

. \
"

" ""

, ;'

I:'
j

'.. :� 'I

;, CENTRO'
",,'

l.

\

,

OJ:gawizqçõe; J�oerich
,I

, '1'Organizações Koe.Í:ich
Organizsções KoeTich ,

,

<, Organizações.Koerlç:h
Or;gauizaçã.o Ilba St11,: Ltd,a.

"c.

o ' Elp' ",-':.)

��i�� ..... ';il� :�W�: .

iriQ�. LeJl10� Fifllb 'i;;
'/ .

S:, à�dt,íni Ffetds�
.'

'(\"

Vandcrlei Manoel.Amaro
Waldemar de' Soúza ,,,

Wilson d� Medeiros·' . ,

-'
.

Zu,lma Silveira Avi',a :

.1..
,.

I', '

�.'
. ;_\,�

,

>' ('t'

J , .

�

AGRONÔMICA
.); \ '

... \

, Francisco J�vi.ta Vieira.
;.,:

.

Geraldina Maria .da Costa

. i •.

!>'I

·C
;/.

P,'� ,�
,

j. i;.'
'

,.

')' ,

_. ,

, .....
_

),'

F"

"'/'

R. Rui Barb�sa - 1Í4
R Alm. Carlos da S. Carneiro -
'27;. .

R Frei Caneca - 66
.

R Servidão Franzoni � s/no
.

I R: Sãõ' Vicente de Paula - 77
...

R São Vicente de paula - 42

'R Frei Caneca _:_. 121 ,

R. São Vicente d� Paula.- 77 .

·R Sãq Vicent� de Paula -::-. s/no '\
R. Servidãp rranzcin� � 18 .•

.(

TRINDADE�'
Ailta Gonçalves
Casa M'afra' )

Célio 'tI.1eira ,
,

Corina" Maria Cordeiro,

Ernesto JO$é Nunes
Narinho Feliciano
Zinder José da' Silva Filhp

,
.

,

'.
' "

, .

• : I

." _ i

R. Lauro t,inhares -,250 ,;/,
_ ", 1

R Delminda ,Silveira ...:-;'233\

R Delminda Silveira .

....:.::. 243
, i

R. Canitão Romualdci de Barros
- 267 .'

.

R. Lauro Linhares - 207

R. Lauro LinHares - '345 '

R Lavro Unhares -'71.

SACO DOS LIMÕES

Irá.i Couto Ros.a e Silva
Feliciano Martins Vieira
Manoel Machado

'.

.

Maria Catarina Vieira & Cia..

.'"

R. Manoel G. 'Santos - s/no l'

R. Joã� Mot� Espezim � 525
R. Custódio 'F. Vieira - .s/n,
R. João Mota, Espezim �'. 354

. �-

II
?

,

,

"

''''1'· ,

'. '

!"--;

'l(f

• /'i.
t < .c.

"

, '

-
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,

� '0 J I� .

, I.'
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i
,

'r, � "

,;-..

,I'
-;. !

..'� .i-

� �,-'
. �.�

"

.".
'

,
o

Maria Gertrudes da Silveira' ,
1.-

. R" D::p:' Antônio' Eô\í";' Vielra
s/n.

'RAI-H8i
'\

"

':r '

.�
,

,
Alcioneu.' Fr;ll;lCisfo,,�M,arttn�'
Arnaldoi.Luz _

.

.'
.

,éélia Nazário '.' r

.. "

,/

�airo�Luíz. Brognoli :1
'Osvaldo Machado

.

Zilda :gsp:rn�óla :&!achado"
.

B:, Süva. Jardirn .:__, 149
�\. . R! 'Silva J�àilil � i 68- :>..

R. Sllva Jardim --7- 'i92:'"
88.'.R Jo:S'ê Maria 'dà Luz. -"-

R, José Mal-ia d-a 'Luz _:__ 36

R,. Servidão Furtado ___: s/n"", >,'

I.
'. _"

',', ,

l·
i! .'

.1
.ESTREITO

.. �

,."
.'�

lO ',/

. ct ';:'.

R� Ce1; Pedro DerribrÔ ,_; 1:662
'R. ]\/f'lh-:FlblO Sim;!;"� s/n:

.

H. 'Dr. P'ií\io,. A.dUCcl - 648'
R. São José --",- 376

'
'-

'Ir Dr. 5ú!vio Aqueci -:- 412
'f-p,. São

�

José - 4á6 ",
'

'R='-' SCU78. Dutra .....::::. ,724 :

R': S�Út\,Ís" �arà),y�L 289

87�per 'Mercado ::,:'
'R. CasUo Aives .:.::... l3l

" :R. Antôníetá: de rl�rros �\, 30
'''
.. '1'�.':!' � .

,. ,; ...

'"

{ . .l�. .

"

R� M2X SchramIlí�. 941 't;::,'
,F\. �·.J:(l.X S�hramm � 65, ,'", .

'fo.. , �Dr, Vú1vi.6 Ad'�tc:i �. 5i� "

R. Max Sr.hrariim -. �17'
.

R- 'Tllrii'l1a:nb-á_,::r-':;t40' ,.,;',
. 1-' ,�.

.

s.R:,· ('PiL,:,e :f"k.v\s ''''-i�\ �46 ,',�\í
RI. SHnti?S Saralva'� 809"" ".

�v. S�i-It? 9;ít?rin�í� '347:' ,;

S:'íQ�'{}osé�r4�
,

'.

. /

Ce!;y\;P�cfr� pellpro: .'

'RY,���:'��{;l:���4�:61. ",'
Rf J0St Câiêlid�:' tn snv�t:_ '292
R.;,$all.tos Sandva}. ...:'1,99o'. ,co
R CeI, Pedro Defnoró �. 1.529

R:=' M�úoel ele ,OIiv'éira R�ní'os ..,...,

398 �,i �

..

Av: SaElta 'Catarina _:_ 510
.�

,�. .

) ,

',I

Vilson Valdemiro Rios
�

. � .\' ',"

�. \ CAPOEIRJ�S '\
"

.

·�Argeiniro Melo .Guim�"ães· �

"Ced6rio MatloeI dós :,santos
Valdir Antônio de Jesus ...

Zilma Clara de Abreu

\.
.

.

R: Dib Che.rem (� ?10
. R Dio,Cl=1,erem _;_ 591
R. Joàqnim Carnei'ia ...:,.._ 66'1' ".,
R: Dés, Gil Cdsta - 203

COQUEIROS
.. 1

.._--.....---- ... W "

\ '. �
�.

l

Abelardo Antônio da Costa
AbÍlio 'Machado' I

Augpsto Estevão da �ilvà .

" Célia de Souza Va,lente,
Cesar de' Almeida Barreto
Piambreria e Merçearla Coqu�i(Os
Fiámpreria e ,Mercearia Prairirál!

Joãp da Si1yeira Filhq
.l. S.' Almeida

'R: Cao. El1clides de Castro - 7
, '�. jO§Q Meireiles ....:.:.. 1,:�2i81

..

Becq, do Jú1io ,- s/nn.
.. '-

R. J ,ni quedes �a Fonseca -.- s/n
R. Euc'icles de Castro _::_ '720

. R Max' de Sou,za '"'C 8�3,'
,

R. Max: de Souza 1,-- 1.190

. ,R� São Grist6vão, - 170'
R. S'éIlÚOS Lostada /- 325

,Orlat:ldo I}lpo ...
.í

N'adir João' Dutra
.'

Tercília Anru Bernardo'

,\'-

,

RIBEIRÃO DA lL�'1��
,)

_t
, "', ...

Vva., Notberto'E. da Silya & Cia.
,- .

" /'

I,:;tda. "
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�.":I:ica:;lIrónl· :.:'em
t:olom:Do�-e_s:l'éve�em ta�les

·

cometaR'do -as' lisilH'$
v \

" :
f \

.

0" -Mínistro (los fVranspGrlés de·
i! ,cl�r�u na !tarde, de' 'ontem 'que "lS
,

,ob',ro.:; dá Bh:,·l(n no 'trec110 Florra-
: 'Y

,. N,. _ • . .� •
-'�

,
no f.l'ilS .cuVIsa RIO Grande- ilQ Sul

<
, 'í'icarãó concluídas sórnente ern -mar-

ç'o d:� próxü�'o, "ten.'do em vista 2'S'
' l

,
.

,

"

chuvas que se ahatero.ln ,nos úl�i·
!" •

� "-

"lTl(J� tempos sobre Santa, -: Catarí-
na" .' '

\. .

� 7 cf

A :informação'

recenseadores em

, �l()úano )oli::/' segUl\do i) SI', ArDA·

'tiêo Gor leS' Clo Arno.ntl, é de lQ7 (�,
o tota.� 'cm tido o Estado a:tinge, ü
'nél1leró d.é 2,987 pessoas",

,_ '"

BR-470

Ainda sóbl:e a BR·470 o,Ministro

dos Trá:J;lSportes, informElU q\le 0S
,

, \
I �

\ \

, tlr.abalhos de asfal�a)IDent� I �ntre
Rio do Sul e 'a BR-116 'pross�guem

f
" t. '< I I

'normaln'1eQte, Disse que ainda f'.),.'

corrent�' '0.116 'será iniciado o asfal·

tamento antr,e � 'BR-146 ,e' camp',s
Novos, o.s�im c01'no"e� brrve será

!lgado r, com; 8.sfaltd_ a' ,e'l:\trada', Pa,,·
50 Fund�.Ere�hini,Joaç'ab�'UnÜio rIa'

�··"t' , t"'»" .

"

l,ona, ,

, ", ,.

"

, í

Encerrando suas 'declarações .o

'MirlÍsti"o Mário Andreazza ,decla·
rou ql.,e ';continuaremos' trabaUlan·
do �em

i Sal1ta Cat�1'Ína 10m' mUÜ,3
decJicação, múita vQDtade e cOm 't

,

m�snia, fé e d,etermi'riaçãà que sem·"
pre 'tivemos",

"

Pa�ticiparaJ;l1 do I almôço 1
corri ,0

Ministro do;; Transport\)s o ,Go·

vemaçlor Ivo Silveira, o, 'Almirante

�!érick, Marques ,Camin�a, o Vice·

Governador Jorge Bornhausen, '1

diretor I geral do \'DNER e, ou'trns

têcn.ícci� do .Mi?is_té'�io dos Trans:'
portes,

'
. '_

, Ap<5s o ?l,rriôço o' Min:istro �_dos
Transportes prosseguiu sua" via·

gem de insp'eção ; as 'obras " da

BR·10l êm terri1{ório catarinemse

até a altúra 'do município da Ara·

r,anguá, onde 'tomou,)�um avião da
•

FAB com desÚne):' a Porto Alegrl-J,
I, ..

juntamento Com membros de

sua 'co�itiva:
,

c:xel'cÍ,çio

"
'

ver capazes ,de coriquistar êste
de fazer n0,'3S0, êste

,. ,

. ,

o engenheiro ·Colombo Salles
iniciou neste hm-g,e·semana' SUáS progresso e

\.?
vísnas cào int�ri'oi" d� 'Estado m( bem estar.
qualidade de crondjdaro' a dovema· Após afumar' que "foi, I'�ú,112-",

), �,
- ,

dor,: mantendo contato com as mente, ':aqeito, por' muito .ernpo
_cl�sses políÚca's, e ,empr'es�rlais que" li .palavrà inflamada .. ,. d,;s·

,região ser:ranà. -e ,do '-:..I\lto Válé prendida estivésse na pr :�,o('ç 19
ítajaí.

-', '

inversa d,. prática adrn,il1i"\l,;t:;c�",G,' Sr. Colombo Salles estêv:e nos
.

declarou o Sr. Colombo S['!<�s:
-

..f 1 �

I -I , � "'. J#ii"
municípios de Lages e' Rio do Sul; Não,vos "trago um VtI:)O iã-
regressaadt; 'domingo a' Flórjanô-. cil e acalorado, mas.' urn'fi- �únju:

1.
j •

- � l
.' ,

po I?, r '

' '

'i' " gaçao correta e aprqprlftda":J.f; q6'
. Em ,Lages o fútl.j.ro Governador forços, numa 'equação justa de"PI'-

afirin�u qúe 'fazia' aquela v visiút i' ,'nalid,ades,'" de meios

"nQ d,es�jo de mais escut�r do 'que-, N'ão
-

tenho adjetiv�s retumõantes'
falar":' -

, ,,\,
nem, advérbios inusitados; lJ' que\ ,

I tel!h,o, é o,�Jraseado "Ihano-"e sí.n- "ô
I ples \ da convícçâo de que; ( l,rüclos

num todo,' pode'rem.os, gerar o- de-i
senvolvímento, alavanca.' do :'nosso
prpgresso Ce do' -nosso bem
coletivos;

_:_, Trago,vos, como candidato fiO'
· go:vê'rrio\ do 'nosso -Estado, rnínha

inten«ão �d�inistrátiv�, englob�da
no. Projetá CCj.tarírr'ense de, Desen
volvírnento.: E ,'dêste -Projeto e da

contribuiçãq' vossa e de outros que
, ,�sairão os 'pr'ojetos administra,tl
,-' \ /,

, V0S' do meu 'período governamen-
tal. 'Não foi' êste Projeto Oatari

, 'nense de Desênvolvim'entQ prepa-\ , .' �

rado no, açódamento da última ho-
,

ra;, 'êle foi 'pla�ejado, meditado,
, "

pesado, �Íic�içado em experiên
cias, ..e '�chádo pO,ssivel: Cabe, agr»
ra, 'a vós, pesá-Io 'e enriquecê-lo
coO; vossas' .sugestões e reivindica-

.ções e, caberá a nós,', Juntos;' fazê-
'.{

'"
, \L

lo .realidade,

DecÍarou .

o Colofubo Salles,
quê' eJ� s�u Projeto ,"nada ':é pró:';
messá 'i�;,;iável; TIf;l.da:" roí . deIxaà,o�
.propositadamente,- 'em dúbio' C!1,1 ", ,

; em su�penso;, Nêie tendes- retrata
do os meus pensamentos, meus, al

v_o�� min!i'as finíC:!.idactés imediatas,
minhas dlretr,izes' e os meios, Nê-

Ie -'-; prossegui_U.':_ estão��melÍS al�',
seios de prôgress(f e beni estar pa-

ter,ra: e, as., ações, meu

;;

'I Na sessão &�, optem, da. Assem
bléía. Legislativa .o Deputado, Her-

" rneliiro Largura," .representants do

.Alto. Vale, afirmou que a
I

presen-
. ,ça ,do" futur9:�governador ,em' Rio
dQ, Sul foi'muito pràveÚà:Sa, sa·

lientando que' t�dos os problem�s,
rüais importarites', do Alto Vale 'do
Itajaí. fqram, relatados, na opo'rt,u�

,,-nidade. ,o parlameptar assev��9:1
que

_

o "Proj)lto Catarinepse de De·
.'

senvolv.imento",_..assim pomo a çon-
"

duta do Sr. CQlombo Sallês, são
sintom�ticos de que um n9vo\�i,.tertÍa de Govêrno, e de adhIinistra·

, ção, ' foi, implantado em' S.anta Ca·

tarina, 60mo decorrêf,lcia da 'noya
ordem -que <vem desde a 'Rev,Ólução
de '64. "I�to não signÚica :êntrét�n.

I

it \

. ,

./"(i..-ti.i;à
Foi dado ,ao conhecimento ' G�'l

·
,'.

-

-

.. \,
Imprensa o pr.og'l'ama of'lCIaI .a ,ser

cumprido em Flo;ianópolis Jlma:
,rrÍlã p(jlos, Ministro's'"da ,Fa�enda,
'da Planejamento é da 'Agricultura.

Ós' Sr8,,-Antôhi9 ,Delfi� Neto,
João"Paulo dos' Reis ;Veloso ',e Lúiz
Fernando de Cirne' I!.ima chegarão

'

ne'sta Capital às 17 horas, sendo
recepaionados : pelas 'autoridades
no, Aeropôrto Hercílio Luz. Às :;'8'
hor'ãs se;á' iniciadá' a' teunião, n6
auditóiio da Faculdade ,de 6iê�cia:s

I' ",. ".)

EC0nômic::s, quando. será lança�la'
a Campanha de Aumento 'lia' Pro·
dução e ," da Produt�vidade.'·Dal' :'
19h30m às 19h45m, os três Minis·

tros cdnc�derão breVe' ent,revi�ta: à'
" "

pôe a fazer �,engO Colombo ,Jalles
e o que fêz e' vem fazendo, o atual

Governádor, I?r. Ivo �ilveir,!">
asseyerou, alertado' pelo líci:G:;.r, Z�t

ny Gonzàga,� da Arena - "pai::: VêFl ,

" ',ela atual adí:mnistração, MG\s' rl�'o
\ I r ,-< ,,- '

há élGv,id� de' que,se procu'ra as:
�. � � '-

séntar as 'ba�es para utn�ii0\ ô E'>'
II tilo em administração pÚblic:.&",

Q�a�to a pat,ú:e?'a, em' '�;i âos' o"',
cOl1.tros qllle o candidato, a CO\l81":,
nador, vem 1mantEmdo lcom a�' irá·
cro�regiõb â� Est�rQ, <houve �lgu.'
;:l1a� ,critIcas na Assembléia dt, };la,'\

te "do vice.IÚie� da: opõ'�ição, �rú,pL1'
'tado, Ca:rlos Büchel�'l< que' disse
c'ón�iderar um tànto: politiqueira i1

atii�de' çló eilg? Colombo �.alle�:

COMITIVA
'Açompanharão os três ['Mi:li<: rO'3

lle8�a
I viagem a ,Santa Catarü :1; ai

:;:;eguf'ntes autoridapes:, 'P:r-eSÍ\ �er:tt,;)
do [Banco do Brasil;" Sr, �'Í ,sto!'

j�st; 'Presidente' do Banéo C" L'al,
, pr: Etrr�e <5alvêa,s'f Preside'lt � dÓ

,

:Banco Nacional de 'Crédito Cr!Õ''9'.e:
"

,J'littivo, 'SJ:. Pàulo de 'Oliveira 1JE'1'
,

tão; P�sidente �a 'Companhia Bra.

,

� ; t,'f': de Alim,oJ'tos, SI': Ruben'
,,' .' de Castro ,í.H:;uquerque; pr;

E, 1, nce da éompanl1ia Brasileir.
Cc c'.1\maze�a'rm'n20, S;, Manoel Jn

\", , i.e Méd'eiro�; .. , Superintendentl
I. J:...\" lOBal ',dó

1

Abasteqimentb, ,den&

liÜ Glauco CarváUio; Sr. José En

13',1';0 Le�êv.ré, e Augusto'" Cesar ri?

F'. ,�',seca,'�embl'os 'da "ComissãO dó

F', (.u'l.cia;n�'n'to da P:rQd�çãO;, sr
I� ;l,l'ique Cirne Lima, chefe de aa

bJ\] ;te do Ministério de Àgricujt(l
r',; Sr!;, Edua;��o Carvalho" Hygil,9

I ,J?�kl t,��tOI{e DeniE( Ribeiro, \;ée�9oe
, 'é, Ministério

'\ da ,Faz8nda; direto'
,

1'0, do 'Banco do Brasil e do BançJ
1 Oi r t�àl alltm de váriop jorna:li�'
\'

'
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