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,sjntese do':poleti� GeometeorologlcG de • �E!�n,' :tie�toválido ate as 23h181�1 do día 12· de agosto' de' U70
1 "

p;'R:ENTE FRIA: �egatIVo; PRESSAO .ATMOS'FERICN f

MEDIA: 1015,2 11;Ilh,bares; ,TEMPERATURA REL'ATIVA
MEDIA: 17,3° centígrados'; UMIDADE RELATIVA ME
D1A: 78,4%; Cumulus -'Nevoeiro -- Tempo médio: Esta-
vel,

� 101. \,
,\ ,

S INIES E'
�

,

i�

,CHAPECó"
-c

'Criadores e',�n0ul'triais dos"

Estadll.,,, .de Santa Catarina
11.., 1o:Ao� "(\�

paraná�e Rio Grande\do Sul,
participarão da Segunda F3i,'
ra Agnó-Peçuárie e "Industrial
que \ �e realizará na cidade de

Chapecó' nos dias 9, 19 e 11'
de outubro,' Os preparativos
em andamento evidenciam o

elevado int�;êsse pelos I pro
inteiro êxito da

, !

Em comunicado "enviado ontem

à tarde a" uma emissora de 'rádIo
("de Montevidéu os terroristas

'

T'J.-
� ',(..

'

I ;pal11é\ros: informaram 'que .o Côn
sul. Aloí�jo Dias Gomide 'e o" a:grô;

, ,

.

nomb n�,rte:arn�ricano) Claucle,,'
.J._ , •

r_ "'?? \ �
,( F'ly, continuam vivo e gozando de

b�aj1':sa:údE:_' A menságem: "e;lcam'l
nhada à "Rá'àio Monte Car10, ':es
tava acompanhada' de cartas 'do-se-

, qi:i'estradós
.

às ,-�üas 'ramíl.ia,s, A�')é·
.

sar, da notícia '",conLinu8.�s_e tE)l11811""
,..: do 'pelá' \ vida dos '-:,.:r seqtle�trac:Io';.
'-Lenso 'eIll vl�h a 'decisão- inflexí

,,_. �el ,da g<;vêrri.o uruiyai�tc·Jde\�,p'ão I

.-' ne'g'ociar "com os t\wamarqs ..

'

No1 comunicado ,) nO 'lO>"os' ter

roristas 'afirma�,),fu). qu�.' 'ai�da '

� > \
� ,

"1 I

não "indicaramj s2nténç� 'sôJJre "os
'sequestrados: \1Cresomltarrdo' 'que

,'''os companheiros _,' q�j2 ,os' vigiam
•

Procurand'o saída para U�11t'
melhor revaãorjzação de seus

p'r,odutos; jeeramístas do �a-;"
Ie, do 'I'ijucas, estiveram por
In!W1S vêzes Ireunidos, .. uma

vez em Tijucás e �u.tl'a. 'em
Canelinha.' Visam os. p,rodu
tores' de telhas e tijolos, a

fO!l1ffiação de uma a;socia�ão,
eooper;tiv�, oü

'

ql�a�quClr �ou-
.

�a fómla de união, ,.no
'

s<�n-

tido de' ,defesa dos ínterêsses

dà' cl:asse. u

'sÁd, FRANCISCO DO'II SUL

Esteve em São 1 Francisco

do Sul; o Capitão' dos PortGÍs
de santa' Catarina, Capitão
de' Mar e G�eÍra Lúcio Berg

..J

l'viaia. 'Onde realizou' imp0r-.'
\. , '

, 1 "

tante reunião. Estiv,eram pre-

sentes 'os, Capitães çlos, fO'>·�
tos' de São Francisco do -Sul,

Imbituba, Laguna, 'Úajai .que

partícíparam da reunião na

'Capitania dos Port�s da B;J.

hítonga I que foi à primeira,..J , ,

realizada fora da Capital '"o

Estado. '_ ;.

r
I 'li Câmara� Municipal em
,'�

�I':< �",�.rtl._im�:\·t�f;�:P���Ô�'ra':'
,: .Y, icacao do' Veread'Or <WalO--,-
"'.. I. '':';:'

-,_ • k

, . _ derley Silva, criando o "Bra-'
� ::: são ':do Município" e' a Ban-f �'''" ,,'

�1 ;' deira, em 'desenho apresen-

��'�'
t3ld:o Ipl�o V'erea,doi' Olibio

I; Ferreira 111:31 Cunha. Ambos
"'I'f'\ � > �

KGi. ! \ os p,�ojetos foram. aprovados ,

�'J '

por' unan:imidaldie da Casa.
�"'fiil ,"_ \

� , :;'1

�r"_
<

,
-

r��í;\" ,1',
Visando dar àmpla colabo->

i' .)
"ração no sentido d� que Da:' ,

çador seja
\

dotado de uma

agência do SENAI, a Prefei

t�ra enviou convite à\ tôdas'
as, fiimá� daqltela éictad:,
para' que ,destacassem seus,

funcion�riÇl,s,
_

para'
nharem

-

6 curso' d,!l lid�ran(�a ,

de ReuJ:1liões,' e' M0çõ,es/ ''.l�·
,i\!Ghmnistraçãd, mmistr;ado, '

pela Prof�ssor OnilCÍlo' Sslles'
'

de Oliveira. Os ,esfôrços ,:1s,
AssGlciação Cc:mercial e fre
feftura ,não foram em' vão,
pois úm 'total d(� 126 pé:'iso"-s
participaram ,COlll total ap:'o
veitamento' 'do importaflte· ,

eO,nclave:

, \

Arull.injstl'aea,o, l�eda",áo e
�

Oficinas; \tua Gunsel.aeiro' _

NIafra, 160 -' Caixa f>Uiitãl,
,139 - 'Fone 3U22,- Flunailo,

j)olis - Sant'â Cátari�la. / DI
RETOn: Juse lYla.mbaH:ull�'O·

, f mêlli / SlJJ[>Eiiii'il'l'jú�vEl'"
\. ,,1.�.f!.::, Marcího, NledeiclJs .Fi,

, "'fi, �o; t EDITOR: Luiz ,He"rui·'

t�· v,

: qUe\'Ta'ncredo / GERENTE:,.
, l" Osmar Antônio ScnlinlÍ,wem /
,

" SUB·GERENTE: Divino Ma·
riot / REDÁTORES: SergIO
da Costa' Ramos,. Antol1l<l
Kowl1lski Sobrinho,

I

Serg'io
Lopes, Raul Caldas Filho, e

Pedro Paulo Machado I RE·\
"PClRTERES:

"

Wilson, ,Liborio
de' Medieiros e' José Ciwlos
S03lres I SUCURS'AL DE

"

BLUiVIE�1\"U: rua r-� de No
ve,inbro, 504 / REPRES�lS.
,TANTES; A.S. Lara Ltda. -,

'

\
Ayenida Beira Mar, ti51 - 11°
anda,r no Rio dê Janeiro '

A.S. Làra Ltlia. - Rua Vito
ria, 657 - 3° andár � São
Paulo - Propal Propagalu.la
Represent'ações' Ltqa. - Rua
Coronel Vicente, 456 ...:... 2°
andar Pôrto Alegrle e Repre"
senta,ção Paranaense _de Veí
culos Publicitados Ltda.
REPAVE Rua Wolunta·

, ,1'jos da Patria; 475 - 12° au:
, dar ,- Curitiba.

,.

1

) filme' "Á G)lerra elos Peladà,'"
."

'

de 811 V10
, Bac�� e 'rpmado ,no in-

terior catariner"se, encontra-se eil'

fas'J .ae dut>lagém em estúdios

_)8.uHstas, est�ndC? a úbra até 9..jl'i'
QlOl1l , despesas 1aproximadas d�

Cr$ 35@ miL É provável,que já no

P , próxin�o mês Ia película seja ex'l·

�. 'bida e� }.ançamento' mlCipna.1 �n1
, ",.111 dos cmemas de, FlonanopG_�"

(Últllna pág!.r:a),
"

_.
,

Vieira da ROSQ
quer' mais

i uentç :na SSP

�na
,,,"f ....

I

'I

fas:e,dç ,duBlagem ,e'm
���------------�----�----���----------------_..-���--------�-

"
I

" ,

')\ ,

•

reú,lIe ,'l9,, .

-,

. ':. /

en

, ",\
, ,Por' o"utl'G' Isd'O, ',un: avigo :-Ja

" P 'I
�

0:.,.' �'fi:
Fórca A�rea norte-amerãcana tran�·

..
-,

� "\ ,

portou ontem para I os Esta(\os
Unidos o corpo" dê 'Dan Mitríono.

, �. ;_}' r ,
)I"

.morto pelos te1'TOriEi�8;S
-

tupama-
l ..--; � I

r'l" "
.

, �y,
O gecret«irio da Segmança "p\>

blica, Geheral Vieira aa Rosa, ir

formou' ontem qúe' sua Secr,etarLa

s�nte a faltã, de material humc�"

no para atendér -as exigência� dOê

',eus" serviço�\ más "e-sta Cl.efleiêl"

Cla será, supnda : pel;" ,Escola de

Polícia, 'Êle fala "ainda ,da \ r,�uilÍao
., I

,do Conselho de Segurai:1ca de ':De

fesa :rnte�'r:ía' de 'r)l'Ó}:i;n� l:iüi:
"

12
,

(Últimà 'Págma),' ,
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,
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" ,tillt '=o �f�I ',�lE.�lt�� ��rt1JJ�Jirg.oode 1970 - �ág. 1
,

I
�

\

r '

EXTRATOS I;!O CGTIDIANO
1('

,

Con;egui� pela primeira vez, apostar-na Loteria Esportivà, Nã,Q spu'dado
a jogos,de nenhuma espécie n;J.as· minha, paixão. pelo futebol me fêz arriscar J

� (\ '" "., I ,

uns cruzelririhos nos .palpitea que me acudiram a cabeça, na hora de mar-.
, \·i � " I �

<..,
,

, '. \
�

'\

.car com Um "x".os résultados das partidas da próxima ro'dada dos campeu-s

natos estaduais. "
' ' ,

.,

\ ',»>: ..

Dizem que só ganha na Loteria"Espor�iva qllém n�o enten.0e de ruteboí.,
.Pots duvido. Meus palpites n,ão haVerão de falhar ,e dentro 'd� cmeo glas)

( •

I \ .. ' I, , \ "'? -

t P
.

", hàverá' um homem \rico a :.mais - ou 11m poBre à meNOS - nes e aas, l

�' E�per� ganhar mais ou\ menos' UHi milhão é meip .. Começarei imed�at
timente a 'fa�er_os( meus p1a_nos.\Já,prOgrainei\u�a'festa par\ a/próXi�a_!quarta-feira, Todos vocês estão cO;1Vldados. " ':11( 'J; * !Ij':, ( �

\
\ r

I

.

I�ag';no O dra�a �u� não estará viv,�n4.:a '�e-st'a'; :p.oras' a'S�·a. Ap�reeiC!a i
6:omide, espósa do 'Cônsul.,4Uoísio Qomide, tiá�dez diãs-nas mãos dos Tupa-;
maros 'e a\lualquer momento 'àmeaçado dl� execução p�lo'S' terroristas uru- ! 1

tavalll é C0111 fato dê inexistir no mundo
um' matêrial' insensivel à \ ação da água s�l- '

". '" I

zad a.\Voltou tudo à' estaca zelO.', �
"

'--' t 'j. l,

. 'No pé em que estão aB coisás, -e deci- .

dido a prestar a minha colaboração .ao go- ,',

oêrno, da, nacãó amiga, envio minhas' snzes-
",

,-' '/.
tões, ab's91utameri,tg sinceras e gratuitas: 1")
Presenteai' Fidel Costro com as bombas,' I

20) NãGl, aceitar devolução. 30) 'Ou provo-
car ulU\à\g�el'rinha rápida, em �

quaLluer
. ponto, do mundo, 'distnbuindo-as equitati
,

vamente entre os litigantes, 'sob ''} supervisão ,

da ONU. 4_0� Ou explodi-las 'sô?re NOV9
.

\

Iorque; resólvendo o problema ,da 'poluição
,

do ar pal':'!; s\mpre. 5 O) OU /eativar a apli
S,ação 'da pena.de morte il9 país, ao mesmo

1
, • I. -.......i;.;

tempo em que se 1'1Cenl1,ve a sua- mspttll-
cão onde ela 1180 existe, fazendo a expotta- "

ção do ,','ás. 6 O) Min'istrá-las ao' cientista
cué as inventou, em doses diárias de

'100 m13. '70) Oufàbricá-las aos montes e

decidir de uma vêz essa náráda do Viet":
nam: R'O) Susnel1der a solucão "pa'ra con� ,

sulta;" e 'deixar que o assunto estoure nas

mãos do Partido Democrata, em '1972. 9")
\ ,

-

No caso de nenhuma dessas sugestoes mere-

cerr-rn âprovacão; in�tituir um concmso de
âmbito mundial. através da' "Selecões",
ODe' seria intitulado "e' que fazer'

>

�orn, .as
I.

" '> J" ! I

bombas','. ,

-, ,,1, \
.

• J,
Se, ainda assim, nada fôr 'obtido." qU,e

" Se as la17:ce sôbre Moscou," pois, é, para isso

que el�s estão aí mesmo, que diabo!"

*
J

*' * ...
"

I O �DB,I por sua �êz,
i 'com o problema: do ';'mate;rial.,I " . _ ..

mano" ·'pa,ra as p,rox1'rnas· .ele190�s,
'ein'bSr�"já sejam conhecidos' 'no-
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ft marcha da.'ciê"ncia
,

_, .

Aslronautica OU cosmonautica 1
I' •

......, J

A, Seixas Ndto

Há, nos dias correntes, uma .certa

confú;lãIo de significado para o uso,

Qscrito e falado, dos vocábulos

�\S"F�(i)NAUTICA e COSMONAUTI·

CA, As duas palavras, eíetívamente,

�ig"ni<ficàm cousas diLerentes' e
l!l' :!Íil

·diversas. Não podem ser, .ássím

se111 mais"em menos, utilizadas

para.� referir navegação no campo

@eleste. Astronáutica será a neva

gação,f" espeGificamente entre o_s'
astl'o.s; e astros, na moderna con

cei-tua.ção asbronómíca, são única

e exclusivamente os Planetas do

Si.ste�a"" ,5olar. Já Cosmonáutica,

sü)�,iHca precisamente navegação
·

no Co'smoJ ou seja no Universo, 'e
,
- �

.

'anta faz querer o homem navegar

'8111 suas naves para a estréia Sirius

Qon�o para uma eE)tl'êl� qualquer

.�' Ga:lax!<J. de Andromecla ou sim-

{·n.IiiS'me11tg ir até a Lua, êle está

fazendCiJ Cosmonáutica. Por isto
(,

.

mesmo; ohomem não chegou ainda

a praticar a -Cosmonautíca, estri

nos seus prímórdíos, na Astronáu

tica B. tentandoj, custo alcançar ,l

Lua; são pretensões Iuturas ir até

Marte) ou até Vênus; mas isto

demandará tempo. Náo será 'fácil
mas é já completarnente exequível
Mas, o inusitado para -esta crônica

é a seguinte pergunta que, me

fazem: - Os foguetes portadoras
de satélites, de módulos limares 0'1

sondas planetárias são astronaves
paralelas ao avião ou são diversas?

Bem jdiverso, certamente. Há dite-
. ,

rença enorme entre 'foguete e

avião, tanto na sua técnica opera

tória C0n:10 no seu conceito:' e Iína-
, Iidade , O avião v6a; a astronave,
..

não, esta nevega no meio cósmrc i

igual ao navio que navega no mar.
'

A astronave él uma continuação do

navio e é até mesmo um aparêlho
de finalidade, - figuradamente �,

naval. No meio cósmico não se

I

Florianópolis ano 2001
Ângelo Ribeiro

No i" trabalho al'lterim
.

falan101:

sôbre a urbanizáçã.o de Florianó·

pSlÍs como um dos aspectos, dos

maisl'importantes, diga·se de pas

sageni, para tornar llma cidade

mais aMaent-e e, Elor isso mesmo.

mais eonvidativ'a a nela se habitar

Podemo.s nlesmo dizer que a

urbanização env.olve tôd'as as con,

dições
'

necessárias a tornar u n

aglomerado de casas, _uma ppv.;Ja·
qão, corno um ,vel'dàaeiro lugar
'onde os homens possam, de fato,
habitar. O 1)r6prio nome cidade

estará na deperodência, cremos nós;
das condições que êsse aglomera',i.o
de caSas apresente em seus múl·

,'tlplôs aspectós:
'

Em geral tem·se como urbaniza·

ção o traçado das ruas, praças e

,jardilils, calçamento ou pavinlentH.
·

cão dessas mesmas ruas
.

e os

passeios' ou'
. calçadas para.o3

_j,ª,destres. No entanto parece.nos,
fa,ce .às c(Jnài<il0eS, - ·que pqci�r.;:!iI
apresÉmtar as maiS' modernas

cÍdades, .

que já são planificada:;;
que os outros serviços que ateh·

'Itr; ��lV,;, à. população de uma cidad-e

tais c0ru.0 luz! telefone, 'distribui·

ção da água, rede de esgotos sani·

tários, meios de transporte e o.e

éomunicação, também fazem par-,'e.
da própria urbalilizáção. 08 cJ.il!';

a�uais não aceitam, de maneiAI
geral, uma' cidade que embora

bonita, de tuas bem traçadas; n�o
t�nha aquêles serviços em fUI,lcio·
namento regular.

'

As próprias construções das

habitações 'com áreas fFOnteira'3

ajardinadas e tratadas colaborain

,para que a chamada tll'banizaçãD
ela cidade possa ser melhor olhada.

I
r E indo um pouco mais lONge; {)

próprio cen 1'0 comeTcial de::;03a
\

mesma cidade pOde, também, pehn
condições de suas casas comeJ!cial�

(lojas; bal'es, armazéns, f,estauran'

· tes, 'etc. ), colaborar par3:>; que diga·
mos da urbanização d'cssa me'smE
cidade.

'

Mas, vO,ltancl0 ao, assunto que

hoje é o motivo dêste ·traroaJhn.
tem))s a dizer o seguinte: Florian,,:
�,

"

'featro/critica

Esta noite· choveu
J'II{ário ..'\lv2s Neto

Sci hã tuna explicação pa1'a a, j'p.
-"

montagen: do !1Hm010go de PEDRO

BLOCH - ESTA -NOITE CHOVEU

PRATA - compl'etamente desli'p,·
,do do momento :atual o'de oaracte·

,ristica� estruturélli_s totalmente me·

IOdramát.leas, Tal explicação é a-
· tentativa' de ir ao 2ncontro d8.�

'necessida�es teatFais de' gr&n�le
Parte do interior brasileiro, que
em têrmos de teatro pouco ou l}ada
acompanha e, de tal forma Tea]!·
Zar um faturamento compensador,
Agora, para uma" capital·centro cul·
tural obrigatório do Estado - a

·

apres.entação desta p8ça não tern
a mínimá lógica, carecendo o De

�)��tamento de Cultu,r� de um cri·
ena mais coerente, A prova do

��e afirmamos é que o monólogo
v �:., enc2nado no. inter,ior do Rio

/

�
ande do Sul, mas não 8m' Pôreo

- i:·legre, já que lá não caberia, pois
e Uma das cidades bra"ileiras onde
o !-UoVfmento teatral é. bastante

•••

polis, nscessitá, cQm urgência, que
tenha

-

r{luitas de suas r,uas alarga·
das para melhorar o seu aspectp;
necessita, ainda, de uma aV'2nidl

que sel1ia a pe:('imetral Sul a fim

de, possibilitar (') eseoadou�'o de seu

trrânsito de veículos que ca4a elE,

mais cresce; a próp:ha segunél'1
ponte é uma ,exigência cuja cons·

trução já -está se tornando tardia;
a construção de

.

novas praças,
principalmente na regmo contin'3n

tal de F10rian,ópo.Jis (SUb-Distritu

do Estreito), bem como de nov'a,;
ruas ou ligações entre as já exis·

terltes, sao obras que c�laborarào
para a melhoria urbanistica ...a..�

F'lorianópolis. N(') mOl1iento FIo·

rianJjjpolís conta com um únic'iJ

aüesso para o' ramal' Norte dá

,BH.-IOl. Hf,i' necessidade de nOV05

árzessos a fim de melhorar o tráa-

sito' naquela área do municiph)
Para o Sul, até há be.m pouéo

tempe haviam, apenas, dois aee3-

'sos; noje, com 'a Av. Jvo _Silveir;�,
.

eri1 fa�e de acabamento, serão três
os acessos para.o 'ramal Sul da

BR-I01.
Verificamos que (; dllçamen;;ü

.de muitas ruas, principalmente da

Joã,o Pipto, e Conselheiro· MafrJ.'

estão afundando. É ésse o têrmo,

mesmo, uma vez que até o próprio
msio-fio, em muitas partes, desce

com (") calçamento. Já se observ'i

fenômeno idêntico' na própria

Felipe Schmidt. Vasamentos na

tubulaçijo da rede de água será,

provàvelmente, uma das causa:;,

Cremos que também os vazamentos

da tl1b'ulaçà.o da redoe ele esgotos

seja outra das causas. E por fala�'

neste.serviço público 0 qual, seg1!lrl'

do' consta, foi implantado em 1905,
para urna população cie uns t�inl"'l
mil habitantes, hoje, na ánia onde

eliiiste esgoto, recebe a· ca�ga de

uma população ·cd'" umas brês vêze�.

mais' aquele número._, Dia, virá, :;8

não houver uma nova cGIlstruçi§.')
de rede de esgôto, que o Pode)r

Público MUFlicipal terá de lixar

lilll numero máximo de paviment'Js

para os novos prédios a serel;l

construídos no centro d'e PIaria·

voa, navega-se. Os foguetes depen
dei1t� de rotas de mecânica celeste

e não podem ir até onde bem

pretendem os seus tripulantes; o

avião move-se e dirige-se para dífe

rentes> lugares independente destas

órbitas de mecânica astronômica,
mas nem por isto :está desligado �l

avião do sistema mecânico astro

nômico, 'pois -êle é um' escravo :�q

aceleração da gràvidade c rompido
êste .cumprimento o avião cai.

Ora; então nada é igual, avião ou

astronave, 'Todavia, o avião depen
de do campo físioquímíco terras
tré, da atmcsrera, do '<>1'. A astro

nave não" ela. como o caramujo,

carrega sua' própria atmosfera, sua

própria fisioquímioat, A astronave
é corno um mundo terreno ém

miniatura e reverso: Isto ,é, a

atmosfera envolve a terra: na

astronave é: o foguete que envolva

a atmosfera. 'Diferente, não?

'

..
,'-

nopolis. Caso contrário, e se ist,!)

já não estiver ocorrendo, el 'J:

muitos prédios, devido a a1';.1

pressão que sofrerão as tubulaçõe3
ell:istcBtes, os detritos l:efruirã.o 3S

inst.alações sani.tárias' 0\1 estoura·
J 1'50 'essas mesmas tubulações.

A construção ele uma nova re,'I'G

de distribuição de água _

no centr)

ele Florianópolis, bem como çle
Ul1'lDI nova rede de. esgôto :::ão'·

exigências que não podem esper;],r

qlfe a catástEOf,e ocor);a. ',' li que'
diremos sôbre a, necessidade' �'le

bairros que nada têm e cujo cr�s·

cimento é uma realid�de que vem

desafiando muitos. dos, Prefeito:>

que têm 'Passado peja nosslõ! Prefei-,

tl.-;ra yunicipal? 4í .estão ,o 'Sub·
Distrito do Estreito, (a Floriailó,

polis Continentlõ\l), o bairro do.

SJ1CO dos Limões, a 'Trindade.

Embora pareça um sonho, para

muitos, a verdade é que Florianó·

polis, como tantas outras cidades, /

está cresé�rid�>�.e,rtigÜl,Osameri.te
'.

e",:
queirànios 0)1 não, (I'entro de' lhais'
trinta anos, no' a�p 20Ql, eleverá

contar com seus 300 ou mais mil
_A

'

habitantes, Um trabalho' tenr1()

em vista essa realidade deverá ser

inkiado desde Ja visando a sua

melhoria urbana, principalmente
no centro € no tocant,e ao trâns'.to

e àqueles serviços: água e esgôto.
Por isso sugerimos que se pense

no rebaixamento das redes dg'

água e esgôto da rua Felipe Schmidt

para líllais alguns metros de pro

fundidade e, sôbre aquelas redes,
a constrmçao, de uma via su])te�·

râlieâ _ligando os a�t0s daquela rua

a Av. Hercílio Luz. Aproveitando
o oanal já e:liilSten.1Je nessa arté113

que tarnljém deverá ser r(:)baixarlo
(um p0l!.co), se construiria outro

tl':nel. cujo prolongamento, passan

do pela Av. Mauro Ramos' (além

nl8l'cadô onde está a rodoviarial,
iria desembocar na Av .. Beira·M:lJ'

Norte. flí. via subt-2rrânea em C!l,"G�

tão pass<ll'ia sob' a praça e con�j

'nl.laria l'Jela' rua Tir:-l.den,te� ate a

Av. Hencilío Luz.

Fpolis, 6·3·1970.

CONTIN,UAR.� .

praia
atualizado em relação a Rio e Sãn itaEanol, êle se dirige ao pt:blilÕO

ele urna maneira tão formal, qmllle

do havia neoessidade de uma gnm·

de intirnidad\') em virtude dos per.

sonagens conversarem mesmo COIl1

a. platéia, que a comunicação :õó

é feita no tel'ceüo ato, ocasião em

que o ator mostra seus recurso.,

int'2,rpretativos ,tradicionais, neF,"l

mini "PROCÓPIQ FERREIRA

SHOW", fazendo vá.rios tipos J,�

bebados e dizendo uma. poesia (:�

,1. varias manei as, Bem que PROCÕ'

PIO j),oderia parar, descansar e

iir viver das glórias que merecida·

r:nente cqnquistou em sua espera·
cuiar e brilhante carreira artístka.

Considerand0 a peça sob os aspac·

Itos de que ela foi montaà.a para

excursionar pelo iIlJ:erioi do país

� feita em função ao ator, a dire·

ção de LABORDA é obj-etiva, fi,-.

me inteligente e consegue criar um.

,clima emocional adequado para

se tomar um "xarope à la PE·

l)RO BLOCH".

O Iqu',I,,;,, ,.�

"i;� , .. ','

deve.IS
labe.

Joij,o i\'1oIUnl

Delegado da SUSE�/SC
Em prosseguimento da nota

explicativa n. 1.

Pergunta-se, nos casos de respon
'sabilidade civil .dos proprietários
de veículos, 'segurados anterior.

mente a 01-10-1969, exige-se a prova
da culpa, para pagamento; da índe

nízaçãc de danos pessoais?
O seguro obrígatorto de veículos

estava em vigor, I sob a égide dás
Resoluções nrs. 25/67 e 37/68 do

Conselho Nacional d�, seg�rJs
Privados (CNSP), no período, de

01·01·1968 a 30·09·1�69.
. .

Os acidentes de trânsito ocorrí

dos nesse interregno de..veri'ío'· ser

examinados' e re'Clam,ados' com

fundamento nessas -norrnas l'l:\g:ula·
mentares.

Dsvemos' informar a9 pi!1JHcq
que ambas as .Resoluções não

cogitaram de comprovaçãe de

culpa do condutor do veícul�, para

pagamento de indeniza,ção por
danos pessoais, ellil' qha)squêr
circunstâncias, s,!llvO a� pessoas

excluídas da cobertuna do sezuro
.

'." "e' J

como sejam: asc!')nclentes, descen·

dentes, cônjuge e i,rmãps d.?·' 'pré)·
'

}!Jrietário ou motorista do' veículo'

sócios, adm;nil:!7raçio:t;e�', di:�,�O:rff�
e prepostos do p.roprietáqo. do

veículo, etc.

Apesar do Gódigó Eivil.' "B,rasi-
lEir!), vig\2llte & partir d�' 1916,
disciplinar que, ;w .

respÇ,!�sa:bHi.
d;lde civil, a rep.aração do dane ou

prejUízo só se justifica mecÚarité
culpa provada ,do, 'ímtor, nó' s'e�u�')

. obrlgat.6rÚ:i:. de
"

responsabilida:.1e
dvfl.' do : pniprietárÚ) 'd�, 0k1d..hos

.

eritenctemos,' qU8
. (sto não o�qi:r.re...

pois 9s' 'd;:rnos pessoais' sãq i�d€·
,mzaveis indepeQQ.entewe.nt·e

'

4e
culpa ,do motorista.'

'

Se não vejamos.
() Código Civil nada dispõe s,ôb:l'e

contratação de seg1:iro Q)migat,ódIJ
de responsab!Í�iq.ade,. c1Mil,

..

���nas
dIz que o seguro é um contra:to e

como tal obedece os p,�éc'eit()s'
indispensáveis: capacidade das

.partes, objeto licito e, forrn�
crita em 1!;lI.·

O segur.Q obrigat91't�0 é. impo��i.�
ção da própl1i.a leLql;l�9 qbl,igª:; i�ci��s'
as pessoas físicas ou

-

jurí4ica�,
fazer o seguro do veíçulo "q�antQ
à responsabilidade civil decor�eJlte
de sua' existência ou utiJiz,a;çãÔ",
ex vi do art. 5°, do decret9 :;1.,
61. 867, de 07·12-i9â7.

Dai se seg'l!le qu'@, nos têrmo� dl)

art. 20, do decreto�lei 11". 73; cl'::-

2il·ll)966, tôda aná_Jis.e dE! :r�f>0n·
sabili'dade civil deverá cOI,lVergir
panl, o aspecto socü9 para 'o q\lal
os seguros, obri�atóri'os fora"!}

criados e, portanto, obedecida o

-estatuto. dos se&u:r;m; obri��tórto�
. Na espéçie, um do� prin€�riais

objetivos é a 'p:wteçã0
. ao Pij.�·�b0

contra o infortúnJoj em qüa1llue,r
, "'1'

episódio, .' medida de l,elõ\l. lõ\'l€�nee
social.

Ora, sabem0s qqe o CNS�, inSl'
tituiu a repàração do danó, bas�acc)
na respons,abili.dade Gtvil �çl.!.'"
rellt'� da e�istê�(!i� o,IJ. u.ti!�J�çii-o,
do veículo, cOl}s.i4er�pdó >q_ue 9
seguro é do veiculO. e pão di)

. pessoa, tanto que o bHhete. de

&egu1'O é intransfeltivel p�ra outrq
vefculo'.

.

-Nestas' condições se maIJt� á

óri,entação da SupeEint�Jldênci� d�

S€guros PrivSldos (S;US;�PJ. l?l:}:,'a
.

afirmar que, nQs danos pe.ssoà.�;;,
cobertos pelo bj:Jqete do se�u�o
obrigatório do veíc1lllo, mesrno' nos

periodos anteriores a 01-1Q·1969., ..8

indenizações serão pelas Soçiedad83
S'2guraaoras independe�te da com·

provação de culpa do rp,otôl(ista ou

conçlutol'.

Ressalte·s'e, que J.;lara' os ,seg,Uros
facultativos de" responsabj;iddadB.
civil prevalecem os pr,eceitos das

leis comuns.

Temos recente parecer da Pro·

curadoria Geral da SUSEP; d�
/

lavra do ex·Ministro OROZIMBO'
NONA'lD, (lue diz: O julgado c�i·
minai concluiu pela absolv.ição d3

réu, que teria procedidO sell1 çulpa.
E a SUSEP concluiu pela responsa·

bilidade. civil da Seguradora, S,)1'1

negar a ocorrência do f!ito e SU,l

autoria.

, Eis, pois, a nQssa órientação,
Pergunta·se, para efeito de. inde·

nização, cogita·se da condiçã0
econômica ou da idade 'da ·\:itima?

Vamos responder na pró�ma
nota,

De material com doi:'! quartos,
sala de jillltar, cozinha e b�nheiro
complelo. Localizada, à rua Aris

'l1des Lobo 119 4 no bairro Agronô
mica. Tratar no 'local.

.,- � \

Jli,;:'�:;,í•.��:.�A@i�.�.'�i.t��.�'i·�1�,li··�,.:�j�ti:�§t�'�t�·'�'���,��_���������a�.��am�,ll
�';�'-: .1.":0; _� D4'uSS'EN -

- CIA. LTDA.
I' (:�MÉRCIO DE AUTOMóvEIS E OFICINA

Rua Dr, Fúlvio Aducci, 952

VENDE TROCA - FINANCIA - PONTO CERTO

, .

PAnA BOM NEGóCIO

.�EMO� PARA VENDA:

Itamarat,Y , , ,"',
,. ,-o • , " ., ••• ano 1967

",:,Aé:r.p •. : •...•.... , , - , , .. , , , , , , , , , , " ano 1965

Emisul ano 1966
. Karrnanghía
Volkswagen
Simca Tufão

, t1'oÍkswagen
, Volkwagen

Gordiní

..................................... � .

ano 1966

ano 1969

ano 1965

ano 1962

ano 1963

ano 1964
t

i -

,@I.
-

�----�=.J�=-=-:=-__ -=-_-,
- ----=--===-====-�_=_=_=____=J:

................... ',
' '.':

,
,:,

·;iJjf�·"��.2C��-�.!í!'--�.!!i'"�"-�,�.. �."�',�,�.�,iiiii!,�.�-�.�:::.�._.��.-�
..

_-�'-�
.. _.�--���.. ��.........

-

'1
'. .

.

DIPlOMAI.' I

'Rua reíípe Sehmirtt. 611 - Fone 20·51

DEPARTAMENTOS DE CARROS U�1\D08
Aero branco pouco uso ",." , ,

'

Aéto marron ... , .... "",...... "" .. " .. ", "

• ,'�éro verde super jóia , ,',.:,", ",." " ..

, I;tamaraty azul metálico , .. , . , ,. . _ , , , , , , ...

Pick�up ..4x� azul , ,.
,', ,.,." ,." " .. ,'

Rural verde c/branco motor 2600 ." , , .

P.\Ck·lfP 4x2 verde " ,., :,' , , .. , .. , . , , _ _ ..

Píck-up 4x2 verde .", .. , ..... , . , .' , . , . , , , , , , , , , , . ,

. Q, K. W, Vemaguete - S - azul .,. _ , ' ; , , , . ,

D, .K. W,:Vemaguete cinza ... , .. , ..... ", .. :" .. ".,.""

Ford 2, portas azul ..... ,.", .. "." .. ,.,.,
"

. �, , , ... , . ,

F'ord.'2 pQJ;tas,.2 côres , ", _ .. , . , , , , , .. , ,

Pick-up �o;nbi ,: , , ,. _ , .. , , .. , , ..

K?mbi' ,
.. :,.", .. ", ..

,

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

Volks verde ,
, . , . " , , , .

1969

1965

19()2

1963

1968

1969

1963

1952

1967

1967
1952
1959

1963

1963
1970

, /
.....................

meses

tl,\�i)i$,,!Q�lil.cl�.ra. '1;,-1.6 DO" lTAJAí }t�lda.
,

t
.

. TR!NSP(;)RTES -DE CARGAS - ENCOMENDAS - MUDA.NÇAS
" ,r.'.

'.

"

"

." CGCMF N° 8�639 022 .
'

�.' S4NT:A CÁTARIN� - PARANÁ -,SÃO PAULO - RIO 'DE JANEIRO

1-,·' --- MINAS GERAIS - PERNAMBUCO

,

"" MÁTRiz - BLUMENAU - Santa Satarina

,4�M:E:DA.,DUQUE DE CAXiAS, 166 '- FONES: 22·1815 E 22·1840
, "

END. TELEGR.: "TRANSVALE"
FILIAIS:

RIO
.

DE JANEIRO
Rua Nova Jerusalém: 482

1'10ne: 2·30·20J..l6 - BOI'lsucesso

ErÍd, Telegr.:' TRANSVALE
JOINVILLE

Rua CeI. Aristiliano Ramos
Fone: 358

.

RECIFE
Travessa do Raposo, 64·A

Fones: 4·4117 e :±-::1823

$ÃO PAULO
Avenida do Estado, 1.624/34·
Pones:' 227-29·34 e 227·61:1-82
End. Te!.: TRANSPOVALE

',BRUSQUE
Av. 1° de Maio, 100

.

Fone 1299
End" Telegr.: TRANSVALE

CURITIBA

, Rua Rockefeller, 664
,

,

'Fone: 23:3453
Encl.. Telegr,: TRANSVALE

A G 1l: N'C I AS;

I

I'

I
I

Rua Dona Francisca, 3,399
Fone: 3399

BELO HORIZONTE
Rua Manoe:! Macedo, 215

- Fone: 22·99·44

,;Lagoinha I '

I I
I IITAJAt

praça Vidal E,amos, 5
,

Fone: 183
End. Telegr,: TRANSVALE

FLORiANóPOLIS
Rua Max Schramm, 242
Fone: 6363 - Estreito

RIO DO SUL

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE I'
- .

-=-: .. __-=.�J

VEíCULOS U

. ..-

;;:;;1-'- "- I

t I

II:I I

OS !:
,

i,

Kombi 65' l:AM�HObS

::'ull...:a Tufão .,....... 65 Ford F-600 , , .

Simca Emcsu! (jóia) .. ',.' 66 Ford - F-600 : .. , ,
.

ESplanada - 2 o
sene ..... 68

56
59

,! lDa.ucla�clilo até 30 meses

M.I!:YER VEIClJLO� LTUA.

Rua hLlvlU Aúu..:CÍ, .)Y7

Fones fi3lJ3 - 63�lJ - EstreIte

IlEvENDED\-m AUTQRIZADO O eHRYSlER
� do BRASIL S.A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IItdg r'WRrr
CA'SA'MENTO'

�bad'b; .

às' '17,30
I llotai, deu

tiiti'alfa ria Canela' cf'W Col�'itjo Ca
taf"ilici\se; coii[luziClh� pô,' s:ü pai,'

" Scrihor Máiié
' Oliiigei:, Vrira, parai

'00' alta-rner. iunto a seu' ríoivo, Dr.
Paulo PhiliPij'i:' reõébef a bênção
rnarrirriouial. Yara' n�ellibL' desta-

. ': C('ll:!-' S-tl'a' beleeaç- cerrr- seu- vest�cl®'"
em zebeline, modêlo clássico, e

um 101'po véu em tule. A�1ÓS a ce-

: 'imoi'l'a,; 1;'05' sh�õÊ's� d'él' F:i!'ia� 'f-ê'-"
'ds' ([:tlb�, os convidados for'am'
I "e cêl!)iê!O s com elegante. recepção.

1.'i -- 1�':1'5 _:_ 2l'l!45:rf
rfobett Mit:::Jil1':i�, - M';J'Ik Bi:1mGlll".

A BATALHA DE ANZiO

Censura 14 anos

_:.:_ :-

17- _� 19,45 -'- 21,h45'I11'
'

Soe\re MtQueelli � heol'leline
'BisSd

'

SérC-lO Bittencàtrrt Visítb'u o

� La0'oa 1at� ('](1b'e'; ('" fibiu' rc-almeTJ-
I '�slP'nj'�eiiim:1l'): Cóm' tôtH!"; sua;

qd:Tlirâcão nela' an:oiado' emhi:een-
.

:lii'ilém� d1' Thl'obHiá;'ía "Ao Gonza-
0a , o mais' severO cr-ítíeo. jor
'1Ii�ta' e c0',t'i:í]_)osirel', adquiríu UI'I1'

títl1Io·. 1':. lioje súbib' pt''0pri�táJio do,
� LIG.

' "

'.i

BULu11'

'Cer,3ma 18� anos'

,
'

), .'

�
1

I

.r-:- -:-

C;\:S A'\ME N'1'O
:1.\\' estão circulandc. em socie

dede, .os c@llv1toes'Il'(j.!'3'0;caS'::Un'éijL
to da charmosa Mania da G�a�a,
Lopes: corre @' Sen hOI" Lll,iz Anrô
nio Melufaia. .1\: cerirriôrtia relisie
sa. aGon.'tp,c;rá às' j,'R- horas' do ppô-'
xim0' dia' 5, J;]'a, Ca�el'a' cio Colégio
C01"a((ãQ' d.? Jrsns: �, .)t> '''1 ,.,

cepção, onde os noivos e seus- pais
'lS'1li'or e Senhora: Da-rGY' Lopes e

Snn}i1" r ê Senhora A', h�o: ie ."\,Vi'!{I"'
de Mréafaia� receberão- CtmJ'I!l.I'i-,

,

p-..",tfis, sCI'á"'flOS' sal'ões' do' Que»
rência. Patace H@te1.

-:. --!-

pro
Nelson- Fraysleben. residen-

tp no Rio, anteontem em sua resi
diência., na, TijllGa, recebeu c!\)]Jvi
(lados para· festejar seu anive�s<�u
ri(i).

\
- . .'
-,-o

CORAi',· ,-.--- .

15 - 20 22h· , CotlG(i)rrMíssima, fiDi,l a· J)oite
da sáhlae!'0.: no� Sádt'acil,taJ'itm' Coun- '

t,r , elub. O Presic1�iJ,te d'a" A'Ssem- J

", hléiél bo:;is-lati\;a dô EstaÍ!l0. e. Se-
,

'1 hora P�dro Golin, for'aJill vistos
"

C0l'l'l' LH�' g:iõU)ll@ cl'(Ç am'i>!Í{\)S'>
'

f
" �

"I

'I

-Elyis Presky � SheJle-y Uahares

9, BARCO DO AMOR

q,znsura 5 an(')s

ROXY
,,\'_ -------------,-----'

lA - 2011
\:P!:bgrártia· IDup:lo
Á PÍCAtYI\ MciRTAt.
MARROCOS 7

)'\fn�"os-' (ftl"-I'lm:ril1lõ1enjios� ao' Eco-
�'il1i�t1I' Senhor )@í'Í{i), (1i{i�'''''l''i.,,').,

'colO. cat'g(i) q,ue aG1il""� c]'e assumir
'.ro. 9S)0 Estai;](l)l lhesililétite 'da'
(:;Ii?iíl Ee(j)I1'0Inica J<e(\le�va:k

.' . -.

-.-�.-

çe'usura 1·8 anos

, , ,T�JiN' f@cebidQ' 08-' malOres't
�IO!!ios. nela' DFomocã0' (5,if;t;:ad(i)ze .'

(� Presidente'
-

60; �'�teranQ Cl ü_b�"
r)�7�,' 0�� );1f\i� com�:mlet,a, �� anos'·

Senhor D�', Márcio Luiz C011aç.o.
'

GLORIA
"

,

j�.� 201i
_.,-�

f'Sdgrama Duplo
'ii '

.

tFRRA SELVAGEM

C9,MO EU GANHEI A GUERRA

C�iisura 1'8' anos

JALISCO

is' - 20h

Lytil'i' Rec16l'ave Itlt:a
gham ,

-

Nós, aqui,
'éJ:fl'O M8S nã(\) 9'@r�él1;fbS de vist:1

iS lml�al,WleJi1tõs de agora, de Pari.\
Otld? IaS" r'eg�s ci!,�jJ ;j,5g(1r dO'> Fi'iDs,su,

.

prÓ'x'iitiõ' invemo foram estahele.-:;i

Gias, A's cole�6és de agota: r'ecé1fl·
\.

·d:es-1üladtls pE\llbS-' g;ranBes c@stu:t'f'i-

':"IDs" . pef@s e;s-'tH-im'as:: dif' moda

��r'i�it!'j;J:§'es�' sao a base d,o FlOS:';ü'

Olüa�'dli-roupa para 19í1 - quan,!o
') j)ró,xii1l10 v'''I1ã.o� termiNa>r.

É· dent'r'ô dês-t� pà:noráliia:; o que

. há.
�

d:e. miii�"M���M\t\��\���)i;.I ;ixagãJé9 deS' ébti1p�i-i;nt{MQg:; doo? yes:'
�

,

, y

tidÇl!'\" l'lQ} meto' daí perna;> O'llt alcan-

�an'do o' t6rnb\zé'l0') € ó; a;p�reciffien.
to do kl'li'Í\ker' como' a peça (le

chóquE\ diJlJ g\Àfrrdárlr'i1t1ph' da: mmlh"r
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Pr�graína Duplo

MEU REVOLVER É MINHA'
LÉl
Rfsos E MAIS: FtlSOS
Ceh�ura 18 �no�

EiW 1366; M d'hamados filor

k-ll-ickeFb0ekeJl& (ea,lqas' ,

curtas t€lrminando logo abaixo d')s

jóelhbs,
-

abôtoátri'i:s' ou sÜnpl'fl'srtieli
te ajhlsta-das pO'I' mei(ó), de' Ul'llla

tira-vies) também revoltieibi:iaiall1
Em' 1-850; a,l mol:ià' rltà;s�iI-

TV eOUCADAS CANAL 4
_J_

_

161100 - O Cluhe da Crianca
16h30m - Cine' Desenhos

'

16h45m - As Aventuras _de Rin
Tin Tin - Filme

. ,

17h 15m - Sess'ã-o do Pasúelão'-'
Filme
] 7h30m - Mulheres' em VatH!Ua'r-
da

�

,

181130m Santa Catarina 2 Mi...;
nutos
1 �h3 5111

lina. Agora,
acrElscentam mm algó' maiS' à m0da

da l)1uJher.
Não] se sabe q'uei!ri fei, exa'tamtm

te, o laqçador dos kNiCtter�, :IDe

'qualquer modo, deve t'ú sidlo,
segundo '(IS especulações, um des

portista e homem rnuito' práticb.

Jovem' Centehário
Filme
]91105111 - Tele JOr'lal Herini!
19-1135111 - Pif,!l11a'ião 70 - No
vela
20h10m - Faca Hum(\); Nã6Fa
crúl Guerra -' Humorismo'
21h10111 Santa Cata�ina 2 Mi-
nutos

21h'15m

p
, I

[ N'a Inglaterra, os knicket'�· vieram

j substitllit' às cl!llút'eS'; único trajo
1 até então usado para montaria,
I Mas logo depois de' aparec'3rerYJ,
i

� foram' logo sendo u�ados para

, tôdas as' ocasiões esportistas, Hoje,
I qüandb' se falá em kriickers, logo

, ,

Irmãos Coragem

recordamos da figura do golfistl,

que rói' o' hbrhetrí1 espC'rtivo q�'e

Novela
2i11'1')m - Rf'noÍ'ter Gar'cia
22hOO - Assim Na Terra Como
1JO Céu -- Novela
22h30111 -- Sailta Catar'ina 2 Mi
hutos
221135n1' - Mesa' R.edoqda·

'Bci Lima;
carioca q�e'

,,n::v m/aneira de t0C'ar \(iolão, s.ex

ta,-feÍ'ra _e 'sá,�adb DFÓ:ll:imes\ e'sta�
rá, C0m seu já aol a-I'IEli·ti!o shaw rlà\
b(i)ite- S·�orpios.' 'i\. Notícia, n0s: foi
dada pei0 plfOpl'iet;;hjo da boite,
Senhor Nelson.

u-rl1 im-rem: C-(I','r."f
tam�ém . é p�deit0

J '

.. .

'.-.-- ..
-

Int.orroou-nos o acadêmico
R.odoJf0 J. Pint@ da Muz, que s:á
ba(iiJ,@ lDl;óxi'l110, no Clnlile' da, Co
I i'� a. (Li fa,)" s,\J''á riail izado' o 2 o

Ba,ile el(i)S Calomos @e 1970,* }J1ll
1l1061er'l16l e· lu-xuoso res-taurá'nte se·

rá 'mon't-ado pel@ Se�.hor ,Ma�1010'
Rimba11 * Não s6,pe'Ffumes Hlas

tamOéllÍl uma belíssiN;a I'jnha' de', bi
juteria�, acaba d\f red�ber .a bou
tiGJ.LI€ BFa,úío' * ContióHa; l'ecebel�
d('), 'rosas ve-rmelhas pe�o s�u resta-

De' acôrdo com s(�US fallç;u!.ol'es,· o

'knitllt-eti pbdé ser usad1f)' :1 qualqu�r
hol'a" d'o' (liá.; ,�m' quaJqUtr ocasião',
desd'e qüe' se es,téjàJ çolif vói1ta�I,e d.c

""

usá-lo, Para aCOompallhá·10, blusas

em' ma-lMll� de- lã, e botas compri(tas

'patla Ilut� nêhl um centímetro' de

perna apareça.

o PREC6NCEITO
I

Como' tudo que' é, nôvo' e qtM;}

portanto é desconhecido costuma

pnt,V.?oar descorifianqa dos mais'

racionários, também 'o )micRel:bo
ckcl'.' ao ser usadb em público pela

primeira' ve3" motivou uma reaçã.o

negativa e reticente de um r-e,re

reneJo inglês, Armstrong" que che

goCl a registrar em:' seu aÜirio, nb

ano de' 1'363.:: "Enconfréi-me co�-n

um rapaz inconsequenfé, véstiri-:ló

J!fLr 5
.

-'" :r F r r !!Z!!$WS i!
., (' . irll

Zury Matbado
lecimento, a bonita Hercília Cata
riua Luz * DeLI ránida circulada
erri nossa' cii:Wtle. sábado. osimpâ
tini' cás�dl da: sociedãde de Jbinvil
le, EJ'oy Artinte.

Um shõw do cortsazrado
tirthõ, bateríl;t'a do cOlij-ÜlIltO
Incríveis, foi apaudidb d� rté, pr�
los f'requeritadorcs' do bar d�'l Os
car P�Uíce, na !iblte' de sábado.

,Eilil serem tirá, sch"á' eleita a

"Mais' Beja Mhl�ta de Sànta Cata·
ri:1'h". Miss Réíi"Usdénça, do Ri,o;
Estafá' pv@'selHe aó' acoitteéínierJto,

-.--.-.

PréociJpados C0m a

c('�onha; o Senhor e

Aricus'a' Weméí" Zl1lalf'.

-.--,-.

Era Dulcinha CàlDr'ã\l' CF!€filéí11;
o brOlo elegante, que' d(i)milíÍg@� rHI

festa da Gil1caqeze, 11'a s'éd'e bal:
nean com '.seu bom-gôsto, ,des

pertou 'curiosidade entre os pre
seNte�. O'. broto usava conjunto em

veludo _vermelho e bot'às ele verrl'iz

pretG.

.-.-

De muito bQl'l;l' gôst.o Q pen
teado 'df3 Senhora' Len�, Cotj1jl'�
Pereira Oiiveim; €Im úrna Fetmiãü.,:
na, últttlíHl semaJ�a. Aliás, (t!,a
uI��a das Ser.thoras bonitas de
sa soci.edade. _"'.

-:-:

"B tão feia a i.nvej2'. GJue sempI'e
anda p.elo muncl0' disfarçqela-",

e se C@ffip'l''Uzem

parê'neHí, hoje

d'iâ, .se' , (

visse o cl�stino d8._

"cMGa" c�'l"tar', teria' sinco.pes Cf j j

desa.gra'cle e, 00' invés" €lf' registrá-:o
I

errl �ma uotá de diál'ió, faria:, certa

. rnerfté vários senuões, corid�nanao

N@, ent,àHtõ, Q kli��ke1' aí es�:oi,

ofe,·eci'do a 1rôdas' as ri1l'll1eres I!lÜO

müito baix�s,' €sbeltas (m�tnequL;s
. ';

e -'-- o' q1!l'e é mais' ímpo-,.tarite - a

vário's pr�ços: altos, médios
.

ac-essíveis,

co�m miÁ·LOS-

Quase todos os costureiros
alt:l moda incluiram lruiclters em
suas coleções, E quase todós os

d!csigné�s de prê�.à�P:0rt{'I'- tam:bér'1

desenharam versões mais baratas� ·1
I

SÚ_, Laurent, o conservador PatcC!, t
Emz.·nuell,e Khan, ·]j_,amc1ie, 'Lapidus, ; �
Tan Giudide1li, MiCMle Rosier -- I I

:n�:p;���S' �:i:::l:de:e m�etl::: j jifra,ppé, de jé.rsei, d'3 couro, de {
camurça, de lã,. lisoS', estampado,>, t
de �rél�d; até de malha de trio:'>, '

I r
I

Ficam perfeito's' se usados COtlll

su�teres de gbll roulée; com tr!cô

Mú�ica Popular
AUGUSTO BUECl-1DE)i

PR r; � '\,1jIH]T,í)
, �\ 6(",

Antes: de mais nada, devo dizer pra vocês que o meu amplífier anda �:&
muito ocupauo, üJtimamer.itie É' que eu estou ouvindo O WO!JL!stoeJ;;, um-' '�"
6Jliúm' cõrn 3 discos: contendo' d que de melhor foi apresentado rio fe'Stivcll
do lY'P"l'DO nome, rt'l11iza:lb' ano passado, n0S Estádos Unidos

Ab'lteri]1jo-me de comentá-lo já Êl-° precisa S8f ouvido muitas vêzes.
T\lT.�!if1ns rrissmo IV'f-3s uma corsa' eu devo dizer pra vocês' antes de tudo:
a tfirTilir'i ele gravaoão é fabulosa: a·' despeito de ter sido' gravado ao vivo ..

o a cléSP'2it1b de corístarern - na; contracapa - mi! e uma desculpas P()!' ;::��
. I

,,'y

!,prt8'<;: :-1efic-iêneins técnicas O que êles considerarri "oefjciências técnicas". �.;�
,

' ,�.�
sãe: apenas p,equenas alterações na coleta do som, feita pelos 11,icrolor)c';;" ;,�:

" .,1 �O canais ae f;ravação garantiram tudo, Som limpo e o' ":'\
Fdgcisf,ro das rea!.;ões da platéiá, como por exemplo, 110 momento em qh2 �;;,
cdriiéC:1)'�t'-n os trovi'íç;, e, mais- tarde, qU8,1ÔO, debaixo de chuva, a· moçada }"��'

,i)1'ipf'ovi<'ot' urna mareha, batendo em latas e cantando alto. ',;r!'; ,

,
""

..... �" _"

R:epito: vou continuar ouvindo a t,'ilha sonora do WaoülSie-cK e espero: \�r
em iJ r evê, contar muitas coisas a vocês. :;��;

-;-O':__O-O'--O-O-O-d- '�'r
BRUNE'fFntsBOS'- ,{:'

'/ �
Foi iriáilgül'?:t1a; às �5 horas do' último s8b'ado, mais uma loja ,de discos it4.,

em' Floríàrlópolis; _B'l'Uljê'ti-Dilil'Cos·. Já vou' cliz2ndo que e1a/ fica na rua "r�
Tt;i1erlt.e SilÍl':ira'; 15; mas� pra qU€lm nã(i) faz' idéia em que altura, sublinho, ����,
que é a1i oml_e já:funcionma uma loji de calçados que se 8-hama'Ja -3 Garô,tos" ,:.�
e obde; já; fU11Cionol.!!, t�m]jérh, uma ubGmooniere", Ao lado c1::o telojoari::)."
"M6!'1t Bl!:inch"; pt'a s'e1' mais claró,

O· dOBo da lo,ia me disse,' que 'pret-211de traze!' pra P!ol'lanój:lolis' ','

experiência adquirida com suas outras :3 lo;.as do Para.ná, Acha o povo de

nossa cidade muito bae-ana e espera contat' com a sua, colaboração, bem

c<Jih�bl corresponder a Stia' �xpeGtativar,

-0-0-0-0-0-07"'"0-

ElVIBHUXADOS PELO BEAr_(
""

"TMbs' ai;> épócas' têm' süa ::laneá pró)J,ii; a no.ssa' se decidiu pslo beat.,

Urha' des'e0bi:5i'ta rbesrno silrp1'e'endénte.: é Çtue' com êle o hómêm :y;�-gressa
aó tJ: inuete, ernbot'a sob uril,a forma dive'r'sa. Do miii�let:3 clfilssdco: cleSs8.

rHmr:a g:;avjbmte, fa'zia-m parte o :Rloeoc0 e o Eleclenneier, os ve�tidos f1orid,'l."

mor éhãpétis' de' aUas' Is,rgl1s, a es'pineta e as ve-Ias A valsa dizia bem OOThl O�;"

:;;à10"s' da pes'a;los J"2postéi "OS de pelúcia, n,1mallleltes' em eSkilo Makart '2 ',iO

cavalhe-iros" ele. )jjgodes ret'oj·cidos'. Os nomes' dos rej,s- violdnistas Straus:o; '110'

pà'ra" selhpre ficara.m· llgnd0ls a éssa danca que arrebatou uma geraqã,i"li
in,te'ira' @, qUe' �os iníCi�s' j;.@zou,de. péssima repufaçã0, 1�flO longe !foi ela q:.!2, ',Y'
em cElrtos saloes Plav18. um le1íreITo' pendurad(;): ,uOnestep e valsaS' parª, a

,I
.

es-qu!rtda sãp pwibidas'I". .'
'

.e"

"SÚrgiü ent.ãp O tahgo, qU2 a �'olta de 1912 se tinha impQsto, E foi o""

té'rliP9 eras enbrmes éhâ�eüS' de senhora das ptil:r1eiras saias-calças, de!! �J\\'

zejje1'iJilS' De iníeio era também ébnsidl�ra€l,o mal-afàma:lo e até mesmo :'il

pécarbih(j�o. ok pareS' o dançávam ainda mais a-gar'rados um 3,0 out'ro qUf,'
na vals'al'.

"E isso que a ju_vertVud,,, hoje em dia dança, e's�à glorific ;::80 do beat' [-1
rir

aue' as"tstlnlOS', não é' re-:'tlmente inocente em comparação às danças� cios pais
.

: '

"?"
I !tr!

t, avos, I ,

"De fato nos acliarhos per�rite o minue'tê dos anos de setenta, Uma

juverlt\Jd,0 ,stlbre a qua\ desabam t,anta:;: ciensuras, se. entusia,smg, por Ul11é1

darii'i1 em ql:e os pares' n�o s'ij tOQam. DIverRa do n:iinuete é: E!vident.em(m�" ... 'Ht

:;> liberda::ls" de ihvenção Q"ue aqui é ,concedida aos dançarinos'. Também nrro).
ti por' aC8,F''Ó qu� os rostos sur:gem tão' distensos e; simultâneamente, el@tL'i· '

Ebat;1'bís' pelã�' clür-as me1bGlias'. A éUe.Jca dos·,dqces vlolil'loS pass,ou:; l;'),asceu'- j' :,)

a6fninio dos ll!lstr:t'mentos <ie perehl[iSaO, cujo ritmo acompanha o do coração,
Q_ue ó beat', tanto dol'l'lo Goncê'rto como dança, muitas' vêzes se tenha "

re,�ug'ia�o €l,� C�'<bS, naldã signific�; t(.r:'1b�rr:i a época �os' grandes �'alõ�s d" ,'i

liJ'illle faz part-? do 'passado Beat e '" mÚSICa :la ge;ilçao nova e maIS ,amp�': ',\0'

da juventude do mundo inteiro, ql:e sem esfôrço entende a sua linguagem",
(por Ric;:.ha�d Kirn. Scala. maio 1970)

,

roscltpo
OMAR CARDOSO

,I,

",
,.1

ii

Dia em que c1eve,rá dinamiz:cr

trabalho @ negócjos a serem executados ràpidameBt.e. TQJíDf!
,1/

decisões acertadas. N'outralid::!Jàe para viagens.

Gêmeo,s hoje, deverão esta'r .propens,e,5 � )1
em fôdas as circunstâricias

Câncer ,A continuidade em suas tarefas hnpórtantes df3verão se:·

Leão

observadas com interêsse, pois a persistência 'Empregada no

trabalho resultarão benefjcios inesperados hoje,
Possibilidades em visia:, no plano econômico, ,trar-lhe-ão"

,

sucesso nas próximas horas, especialment-2 se você dedica ao

coméI1eio: indí:stria ou edição de livros,

Os es orços consistentes e atenção aos 'pormenores dever!1o

ajudá-lo a so!ucionar importantes problemas, Deverá cuida,"' "

d,a saúde. Haverá oolaboração.
Os' problemas finà>nceiros deverão ser resolvidas de modo
satisfatório. Quanto à vida amorosa, deverá evitar mal
entendimentos (\!ülU.,_ a pessoa que ama',

Os prenúncios de alegria íntima e êxito no trabalho se

acentuam favoraveJr:oente. Demonstre seu entus'iasmo par,a

gonquistar novas' e valiosas amizades.

Hmse antes de agir, 'pois nada melhor do que tomar: decisões

e execu!mf suas tsarefas com a devida prev\,n�ão. Agindo
assim, seu êxito' pess0al será: muito maior.

V(!)eê p0'tterá serllludibri,ad0 em uma transação com8r.cial se

não' "abrir bel? os olhos", Portanto esteja p,rev'2'hitlo,
';.1

principalmente ao tratar com pessoas estranhas e, muitl)

falantes,

Sl,l�S idéias e planos mais ousados de qualquer empree.ndi·
íl

mento p�ssoal, l?oderãô S'21' duplamente beneficiados' hQJe,
especialmente se você atuar na oompanhia de alguém de

, �'I

1"

Virgem

Escorpião

Sagitário

,

Aquário

grosso; com tt':nicas feitas do mes

mo te€ido do kuicker. Çom ca�acos

cujos G0i:nprií;néhtbs', sej:am/ o N-lCSC

mo dà' calça.

G"'meos ou Libra.
/

. jl
As atitudes mais deliber�das e firmes, prodtlzirão melhores-

result'ados em tôdas as circunstâncias', Seja decidido, espe-
.

( .-

cialrnente perante as peSSO:!lS à sua volta,

Usá-lo, usa-s� o, kpicker a qual·
,'1 ,l I' ,

I

quer hor� do· dia)' . €rn qualquer
� \

I! < I 1
Bcatião, désde que l se e�'té'ja: com

vontJacle- de. " usá-lo. Pi moda mo

derna não é livre? E então?

FEIJOADA ÀS

QUARTAS E SÁB'AlfOS
-?

P ;FCT2sq . 'iíi tr�'_ m
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o tra-balho deve estar _concluído até �' fini' db'rfifls,
e nlHe; serno re·uNid0s sucintamente os pronun'cia;J'I-eI1�
tos fpitos da tribud:a da Car:13f8 e do Senado: eN1' a",�'

trevistas, pareceres e pro.ietos, a linHa de açã.o parh
mentar do MDB. O D'e!1utado Franco 'Montoi'o escla

receu que três -Dontos marcarão a"camnanha da Ono- .

sição: a discussão e esdar'ecimento nos'nrobíemas fu'1-
,

damenta,is de nossa vida Dública; a' QI�fil1'icãb da' 1>f'S'

ponsabiliâad� dos Partido�; e 'a participàÇãb' ilitehsi\�a

, da,ju.ventude.
, Dq 'lado da A:.rerta, vingOll a id�'ia' do setret'ái"Í@"

ge�al, Deputado Arnalôo Prieto, de fãzet com que' os'

candidatÕs do P::ntid0 ,dlvl.thluem "os' 'êxitôs" a:âlliíhls';"
.

trativos dos Gove·rnbs da R'evolucão", Q. ó-residente da

A;'ena, Sr. Rondol;i'j pachecD, aceitou de i�ediato a su

gestão; 102:0' depois' a'provada pela Presid§·nú:,ia, da' R�

pública. Afirmã o pre�idente do Partido que a pll�lpa-

final te·tá "alto seNtido' político", porque' mostrará 'a0

ÓEPARTAMÉNTO' CENTRAL D'*" lo/o,'Il';;'PR;.l'·S' ppvo,' o· qbl�' 31· Re-volução ponsBSlliu reaiiza!', ,dentl'o ,da
c, '" 'll'� fi. linha de inte2:,raç,ão e desenvolvimento,

"
.

TOMADA DE PRBÇOS N° 70/0870 01 ÓOJi'Oh�l, Otávio Costa, chefe da' Asse,ss,,)ri�" I!;s-

1\VISO
,

_,
; '.

' ;, ",'
nf'cial de ReHlCões' Públiças da Presidência da Repú-

.

O, Departame�to' Cel'ltral ��'C�;)!l��,�àsi)��a:pú"'��, '" l' b)�ca, durante 40 dias, re.uniu duas volumosas' pastas,

bhcw, para conhec"uneatQ dos' ulteress,'ââ08:; q,ue· tece"1 com dados referentes às reali,zacões e Dlanos dGl OlH:lse
b�1:á propbsUiS' de' firmas habilitadas' pi'eliminárlnetlte, todos' os' Ministé-rios - a excecão de seis: da J.ustica

H0$- tê,prnos do, Decreto GE _:_ 15/1'2-;16?�875,5� até' �s' do Planejamt'(nto, da Fazenda, 'da Marinha, da,' Aer'o�

13. horas dGl dia 2�-08-70, para o forneclmento de 'mo- náutica e do Exército. Os' dados sepão' restJ.IiI��tdhl&, em' .

_veis escolare�_ destmado ao CO,LÉGIO INDUSTRIAL ,textos fluentes, Dara sereh1 usados" l1a can1t::iatíHã
'

da

DE T�-BA�AO·, '." ,
,'r _,

Arena, Os candidatCJs funcionarão, assilil1; como rela-

�}, Edlta.! em,c�mrtJfa-S€{ afIxa�o na, sed€ do I!>e?ar- ções-r:lúbJlcªs da Revolução,

tameíito Central ·de' Compms� a Pmga' Lauro Mul1-er
.

" ,
.

Os dados

li
° 2, Florian�P?1ts, onde serão pt'estados' os' esdat'eoi- Os dados repllidos pelo coronel' Otávio Cosfa,

mGllJlt0S neGess.an�s. .

r

A
_,

atenden€lo �ugestão do Deputado Arnaldo Prieto., re'_'

Fl0rqano�ohs 06 de agosto de, �,9r70 velam o que se fêz e o oue" se está fazendo nos Mirlis-

RUBENS VIC10R DA SILVAI - Diretor (i;eral térios 'das Minas e Enel:':Zia, da Educação e Cnltl!1,ra,
dos 1imnsportes, da Agriel1ltura, qa SâJ1ide, das CQmu

nicações, da Inâústria e do COH1éreio, do Interior, do

Trabalho·e das R:elações Exteriores,

qs candidatos da Arena ao Senado, Camara, A's

sembléias e às' eleições municinais, tia campatl,ha gra
tuita de rádio' e TV e nos comícios, vão aborda!', no

que diz resueito ao Ministério das MinaS e Ener,{!iu" a'

ação 'da pasta, o' que foi encontrado e o que se estã' Fa

zendo' 'no caTIllJO" da' e"ne1'2:ia elétrica, a e·voll1cão,' .c]t3!

conSl:lmo do,' 'tróleo; ven'das da Petr rás n� dist\'Í� ,

buição, a F .i
'

'Pf$trole in'Vestin�tt� ,".-

tos' da' emp "if, e1 'ri� li de di,Vis'âS:'
a produção petróleo o ltO, reset;Wa cetitiv� 'ri

produção de derivados; o desenvolvimento' da' ihdústr'nr'
petroquímica; 'os exêtos da Cia, Vale do Rio Doce' a

produção de minérios, a copquista do mercado ext�r-'
no; os planos para o aproveitamento da energia nu

clear, o acréscimo' da capacidade de geracão de ener

gia e as usinas que entra�am em oper�ção "no arlO pas
sado.

Sôbre o' Ministério da Educação, ser�o divulgados os

conceitos ç1a política educacional do Govêrno' os pro

jetos prioritários na área da educação e a contri15u ieão

para o nosso proçesso educacional nos três Govêr�os
da Revolução,

' -_

A Rodovia Transmazônica será 11m dos pontos
mais citacIos nela ,Arena na varte do Ministério dos

Tr'ilIiS]:io)-tes, Â direção do r-art ido 'eceb.eú um folhe-

90V' nio :sudeDe�f�e:
alimeotaçãa ;Iais riEa

•

li

)
.

ImpOl'tante convênio acaba (l,e

ser Í1rl'l1ado entre o Institu('.o (tE:

P2squisus dla Marinha e a Superttl-,
tendellcia cio Desenvolvimento da

Fôsca., COln Q objetivo de carréar

ma�s recursos para Q prossegui

�el1to de pesquisas que vêm se�1lj9

rea'llzadas, (i!om êxito, no sentido

de 6!'lri,.Cluec81' a alime11tação pOl)u,

la'l' nas úr;éas carentes cde proteínas

cruzeiros par.a a' execrtéã(;), da ter.·

cem\ etapa do prOjeju� 'elaboraCi'b'

, peI'€" Ins-'HtÚio) dl:!' Ptffiq-ü-isas> da.

Mannha, v�sando à obtençã<D de
um corâ0�:tittpã:tiC;f) pr,{ltéitíb) qü'e sél'á'

utilümdo Lla$ dietas alimôntares

'Ess'wLtê1>'égi,tliF, étapãi' d!;l' ptliljett6'
possi].:jj)i;tàirái' a implant8<i)·ão, de

uma uSihtl�pi'lõ't'ó; prlineird' jD8:fiSi;)

pata a industrializaçãe, Os fatons

qUÍl-Nicos;, bi0químieos' e ecológicos

já foram solucionados; est'alitro a,-:

Msq1:Ú'Stág, J:>ii:t'< f.jíS'é: d@S" nestes- eC@R€i: .

micos para a produção em lilrG'8�

Dr. Fernando de Araújo Santos,

Superintendente da SU,DEPE, ao

fir'ma-r�itr €) cb1i,vetiH:F na} pr'esetiç*'
Cil.€c técBicos que traba.lham· l'lQ

,

pi,ojet'ô.

esca>lf1', É ilpporta,nte' assinalar qB6

Ó córiCéiitrado pI'Oteico obtLJ0'

elil"rié'lllece de forma extraordiná':";�i,

os alimentos, sem mudar o saber

� sem alterar o cheiro. Na fq.(o'
ve:n1Ç)S o Almirante Paulo de Castro

,:N!i;IDl�hj;l dii' �ilva, Diretor do Insti·

tutG d,e Pesquisas da Marinha e o'

D2 acôrdo com \0 convênio, q'�e

te!",\
'

a" d'tiração' de" 11111'1 ano',' ft'

SUDEPE contribuirá com 150 Elilr,

I>!r
I

�, ;f�.,
',I

\'1
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DEPARTAMENTO CENTRAL OE COMPRAS

TOMADA DE PR'ECOS( 76-0868
AV IS'(D,-

O Departamento Central de Compras torna pú
blico, !,'Jara conhGcimento dos interessados, que rece-'

beí'á !Jropostas de firmas habilitadas preliminarmente,
nos têrmos do Decreto GE - 15/12/69-8755, até às'

13' horas do dia 21-08-70, para o fornecimento de mó

veis, Máql1inas, Motôres" e aparê1hos' destinado àl AD�

MINISTRADORA DE SANTA CA4(ARINA.
O Edital encontra-se

-

afíxado na séde' d0.' DepaJr,_'
tO'11e;:to Cen1ral de Compras, à Praça Lauro MÜ:IH�i"
na 2, Flo!Íanónolis, onde serão plrestados os esclareci

me:,tos necess:ll·ios.

Fioria'lónolis, 05 de aQ"ôsto de 19,-;;'0

RURENS VH::'Ít<lR<'F)N SIiLVAi J...... BÍI'etor �el'3l'

DEl'ARlFAI\1FN'10' C":EN'fRAIt DE (s@)MtpR'i\ib"
.

TOMADA DE PREÇOS 70-0874

•
AVISO

, ,

O DeDa�tamento Central' de C0111pd(s t0ma, ]lÍl�
blico, narã conbecirnento dos in·teressâdos� ql:le' 1'eGe

berá p�ol1ostas de fin:nas habjlita'dhS pifelill1iifal'mente,
nos têrmos dO pecreto'GE - J 5/U/69-8155, até às

13 lwras do dia 24--08'-70, Dai'a o forNecimento de

P,leus 'dJ3sili,nado ao PALAGlb, ,DG ' GOVERN0�
• I - (' t

O 'Edital éílcontra,sP"
,

/'. ,,' '. , .. t�.f :�......:(...... \

��
tamento�G€��'ti;âr-�de",· .

nÓ 2, Fío'I'ià�Ó90lis, oNde- serão' preg,tad'(i)s' os+ �sclai,'€e4-'
meHtos necessários,

Fl;l"ianóPolis, 6 de ágôsto de 1'970'
"RUBENS VICTOR DA SUNA - Diretor GeJ!31

ÚERAR'f,;\M'ENTO CENl'RAL DE COM,F:RA'S

TOMADA DE PRE'ÇOS' 70/083<:t

_'--_._-_.- ----- - \ - -----�-----

\
DEPARTAMENTO' �ENTRAL DE CÚl\lPRAS

j CÇ)NC0RRÊNCIAl. púBLICA 70-0'877

",
,I

, -,
� \

o BepartaJ1ilelílto· Cent'.al de. COJ1l1pras, tonila pú-
blieo" para conhecimento dos interessa-d0s,. que JieCé

ber'â' pli'opostà's' de flnl13S h�[bilitad,\S' pr�limi�a�'mef,lte,
nos tê-rmos do Dec-re-to GE - 15/12j69::87S5� até às

13 llOras,do,dia' 24-08-7('), uara o forhe�,imenio de mó-

re;ís e�Ç<olare� desün,atlQ �DIVERSAS', GOPRI:i)ENA-
u 'IAS REGI' "", 'CACA:O" "

,

'��,!!J.;liC",�-;;i;:A!;'3:�:tl;.�A,.
,.'��fl2f�er·"�l��, lD,-,�au.

-

omp'ras,
.

ã;: pjaça L-a:uto Müller
c:mde' serão prestados' os esclareci-

II '

,.'
AVISO

O Departamento Centrall de Compt:as' torna pu
blico, !la "3- conhecimento dos interessâôos, qi1e' rete-'

berá pl'011ostas de firinas habi:i�aclas preliníinarmente,
nos têrmos' do Decreto GE - 15)12/69-8755, até às

'13 horas elo dia 21-0'8-70, 021,'11 o fornecimento: de· mó

veis escola;'es destinado à 'DWER'SA'S COOR''0ENA

DORL.\S, REGIONAIS, DE EDBCAÇÃO,
'

O Edital encontra-se, afixado' ,na séd@ tio- Depa�
tamento Central de ComDra�" à Ptaça, Lauro' Müller

n° 2, FlorianóD01is onde" serão prest'adoS:'bs esclal'eci-

,(nellto1'l necessc\rjos,
'

.

\ Florianónol is, 05 de ,H!ÔStO de ] 91].0

RUBENS vr€ieR: DA� Sn;VA' "'"'-' Diltetor GeJtal'

DEPARTAMENTO CENTRAL DE C0MPRAS'
TOMADA DE PR'E{iX9S, 7(10).8'49>

AVISO
O Departamento Central' de Compras", toma· pú

blico, para"' conhecimento' dos' interessados� que réte

berá prol)ostas de fipl1as habilitadas preliminarmehte;'
nos têrmos do Decreto GE - 1'5/1'2/69'-8'755, at'é' às

13> horas do dia 27-08-70, para o fornecimento,'de mó

veis escolares deStina010 à DIVERSAS COORDRNA

D(')RTAS REGTONAlS DE EDUCAÇÃO,
O Edital enC(;lI1tra-se afixado' na séde do Depar

tamento Central de Comnras, à Pr'aca Lauro Mülle'r

na 2, Florianópolis', onde- serão prestados os' esclaJ'eGi

mentos necessários,

F)orianóoolis, 01 de agôsto de 197'0
R.UBENS VICTOR DA, SlLVA - Diootor Geral

- Problemát,jc8" psrcjnlsâ'; NeuJlo!:ies·

PrMp<;�or d� Psiqliih.tt'là' dÍl Faculdadp' d� Medlcin"

B0ENt;:AS; MEN'TAI'S'

Consultório: Edifício Associação CatarJnense de

Medicina, Sala 13 Fone 22-08 RUIl ,Jerônimo

Coelho, 353 - Florianópolis

AVISO

0-' Departamen�to Centl'al de COh1pràr tOrt1tl" pú
blico, para connecimento dos inte'ressad'os, qúe' rettl'b'e-'
rá propostas de firmas h�ü)illtadas '�prelimi!'lar1Tlente,
nos têrmos do Dec-reto' GE - 15/12/69-8755, até às

13' horas do dia M009j'70;i para Elaboração de P'rojeto
e construção de um pavilhão em estr'utuJ'a' metálica.
de' forma citéühn', cObrindo uma á í'ea' de J�00b' mts2

e destinado a exposicç6es ,agro-pecuá,rias e agro-indbs
triáis e com versatilidade para se praticaI' jogos ofi

ciais e de salão' e outras' atividades, inclusive' piso de

concreto, fundações, alvenaria necessária, �labora:ção
de projeto e construção das redes elétrica e .liidl'áulica

necessárias ao bom funciona�lento do pavilhão, bem

como pintura e também a elaboração de um projeto de

instalação de sistema & côthos, rapidame.nte' removí

v-eqs, para contenção e forragearriento de 3'00 21.35-(') ob

vinos- e, ainda, área no próprio corpo do pavilhão des

tinada, a pista de. julgamento' e leilão de animais, des

tinado a' U'B L - PR'OiTETO GADO LEITEIRO:

O' Edital será fornecid'o pelo Departamertto Cen

tral' de Gompras'" à Praçal Lauro Muller n
° 2�,. Floria

nópolis; on€le serão pi'êstadbs os esclarecimentos ne-ces

sários,
Florianópolis, 07 de agôsto de 19'70

R.tbTBENS, VICTOR DA .SILVA � DiIletor Geral

,
.' DR�, AITÔlf,lf S'ARTAE!tl,

ADVOGADO

RIU" TRA,JANO, 12 SALA II

�
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Flamarion .Mossl;j
/.\� parti!;· de sábado terá, início a fase ele campa

nha- eleitoral, .assim defi'lidos· o;�lo Tribunal' ·SuDe.r�iol:
Eleitoral os três meses que antecedem as eleições.rmar-
cadas para o dia 10 de- novembro: ,

0' €ódi.2:o' Eleitoral nermite aos .Partidos, de 1'5'
de azôsto: a.' "t3 .de .novernbro. instalar e fazer fu.n€io
'fiar, normalmente, elas 14 às 22 horas, alto-falantes nas

fachadas de suas sedes e d-ricndências e nos véículos

à sua disposicão. 8's-' que, têm recu'r�os podem ini0iar
também a propacanda- p�g.a .rlo. l:ádio e· '!la' televisão. pà

ra-os-oue- não- t,ê-m'; a" solução é espetar .mais 30' dias,
quando terá início o nertodo- dp. propaganda gratuita.

Fvt!parativos, _ .,

Os dirizentes da Arena e elo MDB estão ultiman

dd'{ as' pl'OiJ'id�nNa�<f n�éesg'árias' à' c·amp:ành&' eleitor'á!, a .

fim1 de que sejal '8J0a'nq-aUG' Ql melhor, re1'1€:li'!11IMitl(j) ,pês-: '

sível: 05' e-�'t§h�1J�'Os', anteriores; da- falta .de plaf,1ejame-m
to) e- otebàt{j ·c!ffi11' eandldaros. na, sua; &l')]·ese,ntac.fre' ,

ne

rád,ib!e: principal,níel1:t@ na' televisão, s'e�'"l'il'afLt d�� ],i�ã�: ..
\

Nesta' fase, a' Justiça. eleitoral e .os' .enc-al'r.e;gao@s'
pelos órgãos de segurança não .terão: motivos- para- se.

pTeocup�r com Q dispositivo do ,G@digo' Eleitoral que

isenta! dê censurá-prévia: a ptopaganda' eleitoral, @J]par

tido e seu representante resportdem. selidàriamente. pe

los "excessoS- c{ím�ljdós''': N2'ô have'i"á' eX'ceS's'os�

A Comissão 'E;xeMtíva Nhciah'al" do 'MDB contra

tou cinco' àss�'ss6tes- 'e.s't5'ec1<ílis,' reniüiíêl'adbs' peJ-bS" 'co-,
fres partidários, !lúa p;ep'a.ral� ,o material que" será"uti.:.' f

)izado pelos candidatos' c1'?" ,OpÍ)SjÇãli;� Í1� _fase � de propa-

,[TUnda 2:ratu,ita,) Essa, eta03: S�l';1 iniciada, a 1'5 de set';'�n-'

bro, co'm diHíS' horas" po'r dia - entre 13;.e 18,'11Ota� t'(

entre.20 e 23 horas,
o

.

trabalbo'

(

to do lVrihis,tro Andreazz a c :'ltC'1Ch tudo .sôbre o 1)" 0-

jeto, assunto que corista J '",j 'eh ela cauta do Mi isté

rieJi d{!j;\ Idlnt§!f'j@'tl,. ,A;ts;> relacàes :'05 s�tõrcs' f,errov'i:"'i')s e

rod{i)'\l}üi.i"iiM!l' 'ile-1;ãtiv t�n.b��l r:il;Hhs: além das vi;s' a

vej1ávf'is ,e' �1::i"GS .da: M':- inha Mercante e da con��.'u-

ção da Ponte Rio-Niterói, •

- �.wMl··is'ré"tí1:l' d�1" ,A,(T":�U'1urR s'o:r'ão' abordados- '!s"

pesqui�1fS� cfÜ� �sH'1trs"nil; í 'i1 '5; a aS'sist�f1ê:ia à' o(:�u'í
riá�- ài cdis:ti\Jii,bjui<;l'it;)! ds S""Tl::: rcs o �rGbl'eiTi'1 do ribR,I�
ci"-'1�e"HiP t1 l�,têçcMf' 11'I-Ít1iI11CJs, a comércin izaoão: de: p�

liilitMI' (1)) eÕópenatd\Ns'rtib, a reforma' ag·r&vül;. a c3'i��;i'io
do. INCRA, o desenvolvime -to da oesca, o com bat� à

ferru{!eftjl e:',oc-li-paçàO"da t\"�a'i'{';I�i:'l:·.
, , �'S:' cd@01i1.j;J�eqtQs, rei J, 'i';"'ll;"s »elo .Ministéri« eh.

Saúde referem-se- às, ::)ti' i"�rJ:5 da .Fundação de S "'

vi�'(�Hle- ��úd,�" Púl?li(NJ, cL; 1 C}r:4 até a=ora; ae abasteci

menta de ázua: às camna -has de erradicacão da m ')

lá,t:,i.a;,. ",ar4'o1&" feb.�e- -arnarela, esquistossernose e P�q'�;

às atividades ,61@i� I1rS'i"ltlltó 0sva!db CS;i·U7!' no perir.do

pós-revo]uciQPál1i@f à� nroducão de S0r05" e vacinas: :10

progiama do Ministério e ao que se faz para prote-
ção à /irtif.atlli·ia!' ",

"

\.
'

,

O Ministério das C':"�1'u:'i�ac:'ie&" v-ai anarecer b�1TI

na camrranha, com de;ta"l<p '1�,.� a Emb'rãtt'l. Os ccm-·

didatos "vão rêalçar a ['y<;-' '"t J' d,'ls microondas. a r�d':

.d� telex, o ,�vaJJço tec 'õló::-i;;:� da r§de de t<'l",visi>o a

rr-tbt:li1tl'tI: d� ,all'!1i,!rt.@,ÜDCT' e a exnq 'são '@,a rêd" t�'cf5-

niNi ��j'�iD' qUltL110§: t�ü;wS' fon,_ecid'os por est'a' Pasta,

1 I: r t': Cnr:ll��'C�O

, � Ó) .tema§Ó lâga;d;Qs" aA ��1; 'iot6rio d,a Indústria e elo'

Coménl'im, I\:@;litam,e-nt€' SQ;'ií" fhlyvados s·ó n'J" oral1d�s'

ce,ítl:êis:- 'tal a -súã' na'L1j,·;.:�" '��l'ÚA3 f'm�ro(,qt'çia c+

tério"_ da <D0l�tica,' de, canit'l} p's1rangei1-o( cOllléréio exte�
rio!;· � ê:.au,s�s, d� �-ta,;ri;:cç;;o 1;0 néríocjo nrê-revo'u,'j"l

nár'io; iil�,ces,sidac;le.s 'b-ràsih 'fl" de exnol'taç·ãn e nlé'cli

das revoli.ldorÍáe�'á's' e <;-,.2 'o�11'tqd!)s� nolitica d� (''1-

mélic·io"e*te;'1'i(j)t,;. �·;u"",o ;1" ,., "ê,,�inle�t""S' r':1"q a"'1",111-

ção de 1Hl,i61af].e-S' f'a-l� 'i" f" ."'n" "��u1t<.!do'l' �'o'ítica d" s�-

!!uros e ressequros:-,ll1"i, . "'<""lrtac80 de caf". "v;"

;;:l d f" I"
. ( t' d

'

[�ema o ca e so uve" f' '''')n'''::)1'.amento o s�t"lr 1'-

dust"ial em 1969, chm r°'1k� a,:s satores met::lIú ""i"o,
mecânic0, automo�llístico,- e'",trodoméstic<), químico e

borracha,
'

.
.

,.

Ó' NorcJ;es,t�,� Ji, Al�,q:,A'�lja ·s?"ãGl' os' d(i)is' gralloPs
temas referente's ao ]I/[i",;o+" ;, eh l'lterior. com os ca')

dilliat'0,'''- rreNe1aaJd;@Ji).mk o, "" 7 '1 'SSClS., re",iões nos' C8'11-

pos,das cOITi)I�llmá@.(l·çõeq A 0+:'["\ elé.tric,a� saw'alllp'1to

básico. educação� indústria, "a�To'lec\J1;'ia. mi'1e"acão,

irrigaçã,?� c�miDat� � s'êca e haS!tação. Será dado' espe-'
cial relêvo ao Projeto ,RGTIrl0'1,

A-Jo,tlizaç-ão: n.0 s.cic; <'':1[') d� Revolucno na pre

vidência' socia<l seT,á, tl gr>md� tt'11a liqad0 ao Mi'listé

rjo"po" Trabalho: setor' [;," d"1.1 ai,.,d'ã informacões a

respeito do pro,grama d � hrm 'ldo de mão-dg-obra,
tL"6Ii1l!tt'Fl1!3:t1to'J.J1Iál ái;e,a nJ"�lL ateI7dil11,�i1to' médico-farma-

. cêu,tÍC'-0:' Segu�os',de a.cidc-:'tes ele: trabalho, a previc]§n
da; smdlil] 1'ui'a,1':� ])1'{)[1ra'""'} <''''lPt:ial de: bô1sas-de-estu

do, à;i, nllhós' dliJ'.tl;i�al"ryad,)!':8 C ex�licações sôbre a íir

tervooç-ão� rios'; sind ihàtos,

O Ministério das', T(el�,:-}ns Ext'eriol'es 'vai i\lual
metlt6'" 2lum-eoer"na' ·carlra :1ft e!eitOTal' da' Ar(}na, Os'

can€lidatGs vão abordar ã .:-;olít'Íca br'asileira rí6 campo

externo; a política de fretes e transportes marítimos;

as. telecçnnun.icÇlç6es; a �1oc..;·'''h hrasileira nos organis
m<,)8 iH.term.adolillis e 'a a,�:stê"('�':; do Itamarati a estu

da,rores, a r-tíst<is' e' e�nj'Ps'Í"i!)s bi'8si'eiros no exterioL' O

esporte< n�b' foi'. estjl"Jeci::!() p"'10 Jtamarat'i, que revela

ter' pi'e§'fadb assist'ên'cia, '10 ext'êflor, a clüb,es que ex

cursionam, a jogadoles transferidos e à nossa Selecão

de ,fuJebol.
' ,.

,

I

(}nt)Ric50

Os dirigetílte.S' do MDE revelam qHe a campanha
eleitoral será a oportunic\ad'c. para se fazer uma prega

ção democrática e 'o eS0hrcci111ento dos
.

problemas
fundamentais da nossa \ i�l" :-úb'ica.'

Disse o Deputado Fra'lco Montora que o MDB

vai procurar mostrar ao povo a luta da O!Josição no

Congresso, notadamente nos �'�CT�i",fes assuntos: pela
defesa dos' direitQs da nessoa humana contra tôdas as

'l:n::aJ�l2'. Vi?t,!"',,'
.

1,r,ess�:?: )'e'\?Ji 1A(�9ã? d,e um

regJll�r '�lh:1?Cl:: ,1 ,�jl'''.':''(�t;ve�c "Ilgencla' de

atos Jl1Stf.luclOtl "
d�sres,,=Jto aó há a-s-"'cOn:ius; por

uma poÜtkà' socHtf de jusíica em rei 'ação ao salál'io' dos

empregados' d�' :t'ôd'as a11 caier,-orias- e aos dií'eitos da

mulher que trabalha; contra tôdas as modalidades de

desnacio�alizaçã'o" dÍ1' econ(lDlia brasileir'a; Dor uma re

forma agrá'ria efetiva e adeo uada às nossãs condicões

e ·necessiidtlâ�s;: ptit uma edllcação voltada para o "tra
ba.lho' e' o' dese:n.'Vo�v-im=r;t(),

O MDB vai fixar, n -::am9an·ha eleitoral, "a res

ponsabilidade históti'ca d"� ,:tllsis Partidos, porque ne

nhum dêles 'quer a volta ;.0, ,,'L sado",
- A' Arena é o on:';O'":lte, bencficiália e resoo11scÍ.

vel pela situ.agãb qne 'aí est:i. O MDB é' a resistência
que' luta' pGr U11i1 futuro de liile! dade e justiça' so,5iaL

Nossal missão' � p'l'eparal' c a�Lssar o amanhã democrá

dco. que não pode tardar.

,.,,,.'" _

:''"1;,�-------"
-----

I

AR,T.IGDS D,! CAMA" ilESA E BANBI DAS MEI.�i!ORES

INDUSTRIAI CAtlIRiDsES,
:FAC,IUtAMOS O P1Pll2ftO

Rua ConselR-eiro' Mafra n- 47
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EDITAL
(I

- Desenhista -

- A ACARESC fará realizar às 8, hs. do dia
22/08 n� sede do Escritório Central um teste para se
leção de Desenhista. Constarão' da prova desenhos téc-
nicas, artísticos e creatividade. ' ;,

( - Condições - Até 30 anos de idade.
8 horas de trabalho com assiduidade e Pontualida

I de - salário inicial 330,00.
- Aceitam-se inscrições até o dia 18/08/70 no

Setor de Pessoal,- Escritório Central -- ACARESC.

VENDE·SE

Vende-se Casa de made-ira tom quarto, sala, cozi
nha e varanda, por Cr$ 3,.800,00,financia-se ou troca

se por carro do mesmo valor. Travessa Caiçara, nOS
- MOIJO da Coloninha.

GOZE SUAS FÉRIAS E PAGUE EM '( MESES

A ASSOCÍAÇÃO 'DOS SERVIDORES CIVIS DO

BRASIL, comunica aos seus associados que estamos,
'instalados C0� - COLÔNIAS DE FÉRIAS nos seguintes
Estados:

BAHIA - CEARÁ - PARANÁ e RIO DE JA-iNEIRO,
onde você pode passar suas férias em companhia de
sua fa;nília, pagando em 7 longos- meses.

Procure-nos a rua Felipe Schmidt a. 5&, sôbre:loja
- das 9,00 às 18,00 noras. '

INSTITUTO NACIONAL DE.
FREVIDENCiA SOCIA'L

COORDENAÇÃO'DO PATRIMbNlü E

SE�VIÇOS GERAIS

AVIS O

, ,

, , � ..
,

5BClJ!tnADE DO� ATI�ADO�t1)�$ DE, �*'IDJe�L�
,

,Av. Mauro Rap,to,s, n. 216 ,r !, '

-Ór-, EDITAL DE CONVOCAÇAO
ÁSSEMBLlUA GERAL E�TRAORDINÁRIA

,Pelo presente Edital, ficam convocados Os senho

res associados desta Sociedade, na forma do disposta
no artigo 34, alínea "b", dos Estatutos, para a ASSEM- i

BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ter lugar em

nossa sede,
-

no dia 20 (vinte)' do c o r.re l} te

quinta-feira, com início às 20 (vinte horas), em primeira
convocação.' Não havendo número legal à Rara marcada,
será a Assembléia realizada em segunda e última con

vocação, meia hora apés, conrerme prevê o parágrafo
terceiro do artigo 35 dos Estatutos, sendo a seguinte,
a ordem, do' dia:

"

a) - reforma parcial dos Estatutos,; ,

b), - apreciação e' decisão sôore relatório aprovad\'l
pelo Conselho Deliberativo, a respeito da fusão eom( b
Jóquei Clube Santa Catarina;

c) - assuntos ti€- interesse geral, -,

Florianópolis, 8 de agôsto de 197f)'

Ewaldo Moshnann - Presidente.

" ·S'ALAS
Passo contrato de,3' salas no 10 andar da rua Tra

jano, .12 Mobiliadas e Atapetadas. Aluguel Cr$ 300,00
mensais. Tratar llnobiJiariã PRONEL fone 3'590.

\

FOTO
ARRENDA-SE

EMPRESA R,tUMIDAS L'TDA.
SAíDAS DE I-,;�GES

5,00 horas

13,00 horas

21,00 horas
,

SAf1)AS·, DE FPOLIS.

CHEGADA EM FPOL1S,

14,30 horas

21,30 horas

5,30 horas \

CHEGADA EM' LAGES

5,00 horas 14,30 horas

13,00 horas 21,30 horas
" 21,00' horas 5,30 horas'

Saídas de .Florian6polil$ -:- sao Miguel do Oeste

19;06 horas díàríamente
Saídas de São Mi�uel do Oeste - FlorianópeHi

'MO horas' diàriamente

" ''t
í

Cahll'incns,e. de'
� Telecomunicações

'

-COTESC- '_,!

EDITAL DE TOl'\tADA �nE ]'RFÇO N° 20170
1. A Companhia Catarinense de .Telecomnnica

ções � CO'TESC avisa aos interessados que fará reali
zar no próximo dia 19 de agôsto, às 9,00hs, em sua s ,

de à Praça XV de Novembro n° 8,' em Florianópolis,
'TOMADA. DE PRBÇ'OS para contratação dos serviços
de arnnliacão ela REDE :r&EFONICA DE FLORII,-

. t;lÓPÓUS', compreendendo as regiões da 'Ilha, Estreico
(f

e São José.
2 O Edital, com todas as especificações técnicas

poderá ser retirado nos' escritórios (Ia' COTESC, ho bu-
rário comercial:

..

Florianópolis,,6 de A:gôsto de ] 970'.
Marcos lfCdí.R3nlo Bandeira Maia

Mário Orestes Brusa
DII{B:rOR

Companhia

,

.1\ �:.reços fixos se", qualquer reaja!l�ie mesmo depois da..

�1,I1:��,g,a.
'\,�:,,�,,' ,

,

.s��

o INPS está necessitando locar imóveis de, tercei
ros nesta. Capital, a fiuI de possibilitar a alllpliação de
seus serviços.

A área total pretendida é de 500 m2 podendo s�r
aceitas ofertas de duas áreas, uma com 3Ô0- m2 e outra
com 2QO 1112,' de Iocalização central, preferencial)llen
te.
" ,Maiores detalhes pcderãe ses obtidos no_2 o andar
do Edifício IPASE, sendo que as propostas des interes-
sados serão reoebidas até o dia ,25 do Gorrente mês,

'

Florianópolis, 10 de agôsto de 1970..
.'

'

,',

,

Amilcar Fóes Cruz Lima":'" COORpENAOOR'

Cli�ica de Criança$ ,

• RUA NUN,ES MACHAiio, aI
FLORIANóPOLIS

DR. AGAMENON B. DO AlY1A'RAL
'

�

ADVOGADO '�

CAUSAS: êiVEIS - CRIMINAIS - TiRlABAL:fHSTAS "

ADM!NISTRAÇÃO DE 'IMóVEIS
'

LOTES E CASAS A VENDÁ:
PRAIA DA SAUDADE, PRAIA De MEIO' E

BOM ABRIGO
Escrit.:' Rua

-

João -

Pinto, 39-A _: Fone: 2413
,

Florianópolis _. Santa Catarina
--------------------���---------------------------�

VENDEDORES
Fábrica de letreiros luminosos a gas; neon e acrílico

a, .ser instalada 'brevemente nesta Capital, ,

procura,
elementos ativos pera VENDEDORES locais e de furA
a base de comissão .como "bico". GUàràa,se si�U@.
Cartas com curriéulum para ARGOS Caixa postal
5p8 - RIBEIRÃO PRETO - (SP)

,

Uma casa de material, à 100 �etros; da Avenida
Mauro Rames, sit� a rpa Dr, Cid Gonzaga, 28, com j
quartos, sala cozinha, banheiro, instalação elétrica com.
luz fluorescente, toda murada e com abrigo para car-
roo

'

--

Apla$CD Lhla
A8SESSORlA

PLANEJAMENTO
AUDITORIA

E
SERVIÇOS CONTABEIS

. RESPONSAVEIS:
Bel. ERNANI COSME GLORIA --- Contador

'

Bel. CLÁUDIO E. AMANTE - Cantador
'

EvALDO FúRTADO --- 'téc. em Co�tablndado
Ru:a Tiradentes - Esquina Saldanha Mar{abo, 2,

\ l:�lxa Postal,774 - Telefone, �343
Florianópolis S311ta Catuioll\ ' .,

H'odoviária Expresso/ Brusguense
Horário: Carnboríú, Hajai e Blumenau --- 7,30

11,30) - 10 - 13 - 15 � 17,30 - e 18 hs,
Canelinha, São João 'Batista 'Nova Trellto e

_Brusque - fi -'13 e 18 hs.
' ,

-rigipió, Major Gercino e No.va Tremto - 13 e 17 hs,
PASSAGENS E ENdoMENDAS PARA

fijucas, Carnboríu, Itajaí, Blumenau, Caaelinlla,' São
João Batista 'Tigipió; Major Gel'cino, Nova 'Frento Ei

Brusque '

CUNJCA tiERAL - PROTESE ,I<'IX� E MóVEL
COROA DE JAQUETA - CIRÚRGIA

DR. EDMO BARBOSA SANTOS
I ' ,

Cirugião Dentista '

IJor:il'io: de 2a• a 6a• Feira, ruis ltl às- 19 horf�
ltua, Deodoro; 18 - Edifício Soraià - Sala 13

ATENDE PATRONAL DO iNPS

PE,RDEÍJ;SE
A Cautela, n, 12208/70 (_grtlPO jóias), ,emitida pela

Divisão de Penhôres da Caixa' Econômico, Federai de
Santa Catarina, Em 19 de fevereiro de 1970.

Bôlsa de Valôres. de Florianópo>lis
"E .rápido e fácil Organizar"

Clubes de Inveslimento�
Grupos de 10 a 50 pessoas; consórcio de empr�

sas. - Informações na Bolsa de Valôres de Floria

nópolis - Rua Saldanha Marinho, n° 2 --- 10• ao-,

Dar -� Caixa postal, 53, OI:! junto à Sociedades Cor
retoras, membros da Bolsa.

i, eOMPRA-SE TELEFON,E
telefone em Florianópsíls Paga-se

Tratar fone 2777.

Dr. ALDO, "VILA DA LUZ,
ADVOGADO

PSIQUM'l'RIA INFANTIL

Distúrbios de conduta - Distúrbios da psicomotrlcl·
dada � neuroses e psicoses ilifantis ,.... ,orienta!;lão'
;

" ", PSiC016gi'�a' 'tle Pi'Ü.s ,
,

' ',�
• Cl')h�ultório: Rua Nunes Machádo, n, 12, - '�o andai .

_ sale 4. ,Mançar hora de 2a.,8 Ba, 'feira das 14 às 18

DR. LUIZ CARLOS ESl'tNDOLA i

Dois anos 'de liesidencia DO Instituto de Endóerine-

logia (da OH. <prof. José Sc�erm:aliln). .

Pos graduado IDeIa pue (prof. Jayme Rodrigues),
:Diabetes - Obesidade - "f'ireoide - Dist.áf>bio$
Gleadulares - Dosagens Hormenais -'FBI ..

CONSULTÓRIO
.

RESIDENCIA
. Hospital Ç�lso Ramos Fone'3147

Fone 3699 _.,. 3g99
.

D'as 17 às .l Shs. diâriaJ;ne te;

COl�sultório: Ru� Jerônimo CoelhO
andan

Atehej,'e cttàriamente das 15 às 18 moras.

Ed. ACM - 5"

Adil Rebelo
Clovis W. SUv:a
Adv�ados ,;-'.

r

Sõmeate com hora marcada
Oentro Gomercial de FlorÍ!Ul6polis �,s.àta, t 16
R. Teneneé Silveira, 21 - Horianópolis. '- SC..

, ,

DOENÇAS' DA' PELE
- Das Un'ha� ,_ 1)'0 'Couro Cabelcido - Micos�

- Alergia --- Tnltamento da Acne Pele Neve Carbóni-
ca e "Peeling",

'

QE.PILAÇÁO
Dr. Roberto Moreira 'Amorim

, Ex-Estagiário do Hospital das Clínicas da ,Univ�
&idade de S. Pau!v.

CONSULTAS: __. DiàriiÚiente, à partir das IS
horas..·'

" ",

, CONSVVrÓRIO: - R. Jerônimo Coelho; 32!S _..

Ed. Julieta - 2.0 au.Qar - sala 205.
'

-.

\

,

Peql:lena Sala, medindo 2,70 x 4! 30 uretras, situa

d� .

nb Gentro da Cidade, ;própria para pequeno' Escri-
tono.

'

, PRÊÇO DE OCASIÃO
Tratar com o Sr. DIVINO MARIOTI' nesta Reda-

ção.

,

Casal com um filho precisa d.e em{lr8gada. N?o é
" necessário dormir no emprego. Informações à rua Alves

Ramos, ao 'lado no h. 28 no c'BaiITo da Penitenciária.

V�NDE-SE LANCHONETE
Per motivo de viagem vende-se ljOHlchonete com bom

m0vimento, 10calizado'l à rua Conselheil:o Mafra, 21 -

lO andar. Tratar no local.

".'J QUARTO PARA ALUGAR

Aluga-se quarto cronfortável e mObiliado para sorteiro
na Avenida Rio Brar,H;:o, 187 - exigi-se referências.

-

"

)

./
I (

i

"'CASA - c,(4 quartos, sala, banhtürb, cGsi.nba; co

pa, layandena, dependenctas, garagem," 01'$ 75.uUU,HG
entrada. (rua, Alvaro de Carvalho')

CASA - e/4 quartos, sala, banheiro, casinha, co-

pa, lavandesia, dependencías 'garagem. Custo' .

,Cr$ 80.000,00 (rua, Alvaro de Carvalho).
ES'lIREl'.FO
CA,sA, rU,a .Humàitá Íl. lU, com 3 q.mrtos, sala,

copa, casinha, escritório, tlanheiro" dependências s

ab,ngo para carl'O. Preço Cr$ '10.00.0,00 entraãa.
CASA, rua TeneQ�€ Joaquim Machado, ID. 103,

com '3 quartos"sa;la de estar, sala de jantar, banheiJtu,
cosh)ha. ,Custo ('.;r$ 5Q. oao,oo ,a vista;

. CASA; RUA Joa!!],uim Antônio 'Vaz n. 39 com

2 quartos, copa, sala, cosÍlilha, banheiro e mais uma

peça anexa, nova sem habite-se, C,ampinas
tCapoeiraa) .

.

CASA, la. 10cação, 3 quartos, sala, banheir.o em

... cÔFes, casinha, em terreno. cte 12 x 3@" BAIRRO
,YPIRAN.GA LBarreiros).

CASA, na rua Abel Capela, �Om 3 quartos, sala,
casinha, banheiro, em terren0 de 526 m2, Sinal

Cr$ 26. 001l,00 e 0 saldo fipanciado perü 'B. N . H.

, CASA, rua HermínJ.o Milles n. 57. (Bom Abrigo)
easa com 2 quartos, 2 salas, copa e casinha, panheiro,
garagem, varanda. Atrás, sala, banheim, lavanderia,
2 quartos, cosmha, churrasqueira. T6irreno de 360
m2: ConstFUção :1.80 m2. Preço Cr$ 90, OOO,@O, aceita

I apartamento ,no valor de Cr$, 35.000,00 (\lU 45 de.
el'ltrada e 45 em 12 rrteses. '

CASA, a, rua projetada �/n. (Itaguassu) casa

com 3 quartos, sala, casinha, banheiro; com terr\jp.<:l

de 330 m2, casa com 68 metros. Custo Cr$ 40, OOO,tJo.
CASA, rua, Desembargador Pedro' Silva n! l1!lô,

casa c/4 quartos, 2 salas, casinha, 2 banheiros, em

terreno de 14 x 39 casa de alvenária:
'

L CASA, rua, Estalão Pinto da Luz aO 313, �asa de

sinal.,
. "

'

Lagoa da Conceiçã,o,' tel',renb ,de 20 pOF 40 m,eul'os
no melhor ponto da Lagoa, já tlbdo murado.

'

l"ANT.1,NO DO' sur�
Na Arn1açã.,o da Lagoirilia. �ote de 12 x 30 m.etro:;"

l"re�o Cr$ luiBo,oo. '
'

" '
,

Al'�ga-se uma loja e sobre-,loja na ma Trajano;
201 m2.

.

Aluga- e_ uma loja Gomercial na rua ConselheIrO
Mafra,

'

ATENÇAO
Temos Gomp�adores para Casa, ou ,teJ;renos na,;;

imediaçôes do centro ou Agronômiça, Mauro Ramos
e CoqueLJ'Gs.

E MAIS
\, \ OPORTUNIDADES em easa, terrenos' e aparta·

mentos, 1'lão perca seu tempo. -;erlha conversar

e0I'lOscq a rua TENENTE SILVEIRA n. 21 � sala
02 � fone 35-90,

(Centro Comercial) - PRONEL tem a so'lução
.10 seu problema. (Cresi n. 1.9(3)

1-
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VIVIEN e só Yivien. Filha do, 0,11.
Júl:io - Dona Traute Zadrozny,
da nossa melhor sociedade, ela fa

;'á "Dellut" dia 5 d� setembrn.•

Sem comentários, o que' não é' ne

cessário, pois ela 'é r�almente' uma

graça

Já está na agenda U11Ja festa pa'- "

ra 29. Baile doChopp em Timbó,
no Pavilhão Municipal,

'

"

I Jaragúá do Sul (S)ttéUfs�l ge Blu-

rnenau) '.- Unia verba' de €1'$ ...

50P,OOO,0:0 já' foi dest�cada pela
pre.sidênci� do Sesi para o início

dàs obras da'tcon,strucão de Centro
Social: do ,Q_rgãp, em' J�'ra�uá de Sujo
.(:) Prefeito da cidade; Sr. Ra1'ls Ge
rhard Maver, doou ao Sesi 'área d
terras perteD�_ente à mllnipigalid'a
de. Apoia-ido- o esfôrço.: da inicia

tivà privada.eo, Plefeito,)ivai san

cionar a, lei que doará ao ,órgão um

terreno, de grrude; di,I11ensQes. f

obra se revestirá de grande impor
tância nasa a i,uve�ttlde dá cidad

que nodcrá us'ufrui� no 'Centro Sr'
ci�l de uma niscina olímpica, pis
ta de atlétisrn-Ol -canchas ·�·.de vôlei

basquete e futebol de ,,,' s'átão. o
"

d
"

connjunto _, cernnreen �\;a 11i11(1-I

um rh'8s1o de esnortes , e nrédi:

desti�laâo' aos servicos administr«

tivos � aos c,ursos-' norriialment.:

patrocinados r pelo Sesi,
r

O projeto. que doa a área d

tf"+as ao S"rvko Sociat d-\l I,dú<ii

.tria t�'amftirá, ràpidame�te' e 100

estará' sancionado' 'pelo Pref'eir

Hans Gerhard Maver, (

)

mais progresso
"

,
'

....

' I \

Itajaí --:: Os Clubes
r
de' Ser.viço - il

a municipalidade de Itajaí esião I

empenhados para a
\ realização da

I Fêi;â de' Exposicões de IndtSstria

e C�méFho de iH�jaí - I FEWO

- marcada para () período -com

preendítío entre os dias 3 e 18· de
,

oiitubro.và Feira ;'visa estimular a
"

ihdústria, o comércio e as artes
,

dq mimicípio",' segunda, "os seus

organizadores, e, 'vem coptaml0
ooin a' colaboração da' iniciativa

,privada lbcal.' Um dos pontos al-
I tos "da promoção será a apreseri

-t�cão< dos - "stands" da
\

índustrí»
, '

pesqueira, a mais forte da ci�ade.

Devo agradecer a' confiança em

mim depcsirada pelo Palmeiras
Esporte Clube, concedendo-me ,a

direção dó Departamento de Re

lações" Públicas. E as prprnoções
virão logo log�.

-. -;- --z:, ,I
Festinha -no Carlos Gomes

nior programada para 15 d� m�ês,
"possivellnente com "Os Incandes

centes" de Itajaí. O Junior ,do Be

la
- Vista' marcou para 22 -a sua,

com "Apoteose".
"

_ ,�
\

---

,
,

-Eis aqui a relação das debütan-
deste áno da. Spciedaôe Dramático

Musical "Caries Gomes", que mar

ca a noitada de gala nara 5 de se

temhro I Jean{ "Valdir Calmon e

seus' Multisons", tendo coino, 'pa,','
tronesses as senhoras Dr. Eduardo

Ferencz, Dp'óâ, Rose; Dr. Joarez

Nozara, Dona SôniaIe Dr.' ;Cad
.Heinz Pe�ers, Dona Vera.

Vivien Za1dro,7lny' ,

MAriana Jeanere Theiss-
,

Heloisa -María Bruning, .,',

Elise l'4ar.gare�' Hêinrich
Su-sana Krause

Para quem não sabe, o

'nhos Muller comprou um pastor
alemão, Enquanto o Leão não ,che,"
ga; Carlinhos brinca com o'

'''Rolf''.
_'--

Optica Héusi vai importar no...

vid�de. Besta vez será 'um circuito

fechado de t�levi�ão.

A placa' da sucursal de B��lne":
nau dê O ESrADO foi obra, é- ck'

arte" 'de Roberec Fausel.

-"7 r.-r- -('
"

Um ótimo nome para "o nôvo
"choéolatinho" que a: Saneie!

']a'1çar breve. "A�u Açu".
, j

De material com dois quartos
sala de ja: tar, cozinha e lannhcit

complete. Eocal'�za,ôa à, uia Aris

tides Lobo nO, 4 no bajrI�ô�'AgroIlô-
Tratar no local. 'f'

'. '

, v
" l
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o ESTADO, Florianôpolis, quarta-feira, 12 de agôsto de 1970 _ Pá". 11
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,,�
, '
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"
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"
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I'

.

i
'.

'

I
•

�������_�_�_���!i..��__fi�����������������������'J

>, t

,',
"

1,\ P.ã�tir.
-

qe �6r.�,,�,·�t�.JJ q�,
f

,*.?emp,rp.. d\:!.1 191;4.,,' ,
Q�' ,o,tmtQre,��.

'

inilquimW,t e, i�npl�Ú�.ÁWs,. �&fiç,9..1Çl�
PJRQ:ilh\9.ÇlS, 119", aJ.�§,U, g9.pJ�o. <;W;

" ,i§�I1�i.\0 d� ,lmpêt&,;O"sqppe. �rp.cll)tPs,í Industrializauos, "como meio de i IÍ-
,J j-.o, f

ç:$p,tiY�J. ,!, P�RcI\w�ii.&L rJlph�. t!l;í11'r
, bí,�1,,<W. es�in1Utft{, RAeâ?J1Y9Jyirtl�11,
."

\ ti qa,., i!1�hls!rni< .qrg�,H'ç:lit�,J:Wq"\\�l�:f
rf!Wq., , .{_ _

"

_,'

!

i
I
I
J

j
I

í
! �

I �
I II

.,

! ,

, I �
,:....,

I
' '

.[
�

I
! �

, ! �

�

I,

%�'"���;1)�!1.: ._

,:;; cj,çti.)!il:l i dtj!§�in,�,§tQSs �, in8!fllfil&ª�'i . %l1::"
\" 'pHjl�ijh Ol\ll'gêg\i\�11HiI.m�nt({, çte: eJllT"'
'"

-����f:Ít;[Ün.e!1tft�,,� i�d��Új�\it"juJg,�iios;'
'd;€i'\ interêsse 'n,âçj€>.1\\��, ;'quª,ulilo: q
f�r.fl,e,Çiqle_ntg>: Sf?ja.�r���.lt�ulte.:,de: cp"
l�tfli�cl.�,,·pre�§�e_f!t!e !41i�çl,\ltOJ��s" na_-.

- :donais, f:J.; -f\S.�l'f!:ng�fP&", �,' f�i'9" cpn-,
- tra pagamento com, recursos óriun-

.

dõs 'de�divisas e"Çlnv�tl'íveis� provenl'
entes' de,

_ fin,an�iª,Jn�nt€l., 11 lpngl?
'prazo de" ü,l�:titu,iç,õe� fifl.;!lIlCeÜaS

'� :, �=;:s ::�:�:����::'";�
, I�l '

, de::ql,le', trata' ��t�_ aftÜ�§hdêlle}lt§le,r�
.� 'tlé,!1:ilf�Vt�declaração, f<..Il,1 cada, c,ª- oi>

I -:: - SOl"� dSt'\ �ip.istÚh da F��erid� e '- sEr,;,

til'! m&:,.pt�, s�.rlÍ re$,Q.nhe�cl� delW,is�. da,

�, -ap,rováçãõ, p�los Órgãos fedemis
v

l �"" ' c�Hy.tentes-.? dç, ,pJ;oje�o em, cujà
1\ - 1)11pJ,antªçã0> sel'ão e�pr6gad€lS os

prod,uJ'?s." '

.

,

I ,

,

7 Art. 5';0' '""""" Bie!}> assegeredo- aos

"o9!ltril?YiAte8'
'

do' " Il;npg�t-o� s@'bre
"-lndust"Dializados' o' diréitoê à\ utiliz�a':

\I. Iof' �. �) ..�" f:

çã'o dos, créditos relirtiv,@s 'às mat6-

'r.Jãs-prim,as';
I

plr.OPU1t0S .�erroediá ..

, rios e matesiais 'de- emhafagém, &Il'

f�ii�amente', uti1�zatl()s. na ind}l,stt,iai"
'

'!ização des, pt�dutÓS�'!t>d'ÍUe.� ss ,n�':l
• ).\_'t:j, " .... ",. � I, • 'o$

,ferem os',' At:i:igos�'2�ó" 3:$Q1'e" �,o
\ 'ôêste' Decreto-tiêi, noS:1'tê-mos {il'

xado's pelo- M4nisíério:. da Bazendi!,,1
, A"ÍiÍ� -"&'o Às.'is0n�Õ0s o�t@l'.1'

gªdas por' êste ·�'eeretl.'n'lei� vig0ril�
l;�O' àté' Q. dia 3'h de,;'dezembra',�' de I

,
I I \:J<'!

19,"74. '

' � 'I' I
- 'Art. 7.0 :__ Este Decreto-Lei en

trará em' vigor na data de' sua pu
,'blicação, revogadas ,a�' disposiç,ões
em, contrário':"

" : ' , ,

!
... � .. :h"'''''''d"".t\�N }''i j.'.'f 1ll',<I" ,t�h\t {/j" 1.. � i:t\'�1 .�'1'{�i.'o!

fôr".
'

"PE�Il�Jlt _
\

'" \� t

R(its:&::}ltou� Q:' p��lrunlWtwr�\ ��l",
f:llJE)- Q) Bj1ª;;,;ih:e.ê:t�í. �rAA§n§,� 'i4,q:��·,

� • \: _'-'. •
\ � w

pôst()., lldr perd!ll!Ji.f Q.�, (lQptr��QS>, e,t.lae1':-,.
rependido,s, u'c@:llt!ltJ;lt,9' qu.1? � '�i1"
ção nunca mais seja, al;l?-l��la( I5,�.\Q.�

Q)�jnJ�Nl ,AA,.l'lll\z�n�, � ,Jt� '�:)�.M� MOS�n' I

I

"

,', _' '.

'fbp., �ll.it� � o, �@nWig:OJlf -Mt�� .' 'OOIv,tjnist-'!'PJ q�'irJ[�l::!,�� P.l�€lp.d�
,

$p€lf� �r����
,

R�' P��§Jl9� , w.�!� ta,mb�rn �,yw,iiA: �o�j�.tj(\,ª
<l\li ;vi"ªgem ql'l�fª.tiID IJ}il_Jiltp�,,'ª,��� "e�'p'aí�es do , L�,!3tll.;:y.uJ'QJR�u" qeve��

\ ti:r q�t l:?;> de �j;��P.-JO::I P.'J'��mpu" ' Ãfl"'j regressar em�, �Qm1,W.pp'ií;1: de

v�):ips pªÍ§.es:" g� :eut.0�" '("',', ' Wtl,;Vi&rP@.dor, p�uH�tl;t,' a,_º't�s,> cl,�." 3
"

��t�lq�. il1ª'J,lgur.fll),:c@ryl(� �i' El;�, outub).'Q, q1f�lJ;gg� �;;,.��§el1!�léiW ,

",�i_�tfQ>.," :UJ.ll��ªç-jIl .. flp,;, �'���I ���l�,tiva. e,sta�1Jª,l" ,I r���le�f�" , a�
�t!\gp;, q� ���\ll� e

�
,

' e�.q).Q.a do f;irL1;JJ)p�, ljªt�rlill\'il Jl'

�Sr. Abreu So�r� seguioo..lU�{j\�i.,�� '�,o, de, Gpv:�r:ni�oJ." dr;! .. �j;ado,
}!l...t1nhaque, onde participará dflo re.1:Jf1 I , ,

"

J:iUío a�ªl� qQc. :�.tW<lg', �p.�ttiriQl
,

ElJ'l companhia qp,> Q1i',. 1\pjeu 31)·

In:ternacional. '-o, Sr. :Q�Jfh'W;' �yt,� . �{�,,'viÇ1..jarão � Che�e <da, Casa 9ii
Ílri��Rª�_d'��izar", ,cantatas," j';\.l;\t,9.�

, y,il,� Sr, Carlos F.!dttaXd.9",d,e.,p�ma}l'r.,à,'o GATT, c6m o objetivo de 'coii- g>@< Aranha, ° preside,t1,te" e· 0; y:""
seguir plaior intercâmbio comet� tor do Banco do Estado; Srs, Lé.;

cial �p�re (i) ;Brasil e os ,pàí�es :;�e;n� ,1�0 �e 'Toled.o PizfL e A�éSiO' d� Pau-

'bros Mer,c�tl('),Qomum' EUJidpe,u�
. l3;::e Silva.

.,

't �� , t." "",'J , ""i
�{,�ilI'"j'!<""""'i",�'''-,,,, <-�"",,,,�"�_�.A>.�� lt1_oW��1�� �<o:'.�� ��
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lo ',"" "

Si l�' ��" ;�:'o� o'
',,'

pa'ra
" "',

" �!i!f-",�
�"�a�o:� "', ':·.í:,

llúrop·lá
"

,

r
,

-:'
,

"

o Seere�á'rio da Saúde!' e AssIs

tência- Social: Sr. Antônio �o.niz
de Aragã\i),' embarca no próximo ,

sábado, para' 'a" Europa 'a f-i'rú de /
,

participar; da assembléia geral çla
Associação l\:Iédic,a MlindÍal,' a rea

lízar-sé éÍn OSI0, .na Noruega.' O

Secretário integra a-. delegação da
Associação Méllica B�asilefra, via�
jándo :fl.S 'eJUlensas. âesta .entídade,

'

Seg;;'n'do' ftmte"d� ':gaiácio, o' oô-
'

,

�

_
•

l� < ..
!. '.

�
.,,,

.
,

, "
,

,
:0' Di!;'etÓ'rib' ,Mupicip,ál

. d� Arena

de ,FlorianópOlis reunil1's� ,'no pJP'.
!�árid".'dà -:Càmara' de' "Vereadores,

• �
• � '-

,- ""!' .J

qlfand�»n�hc0t.t ,c�m6. seu. candi-

dato p:ara'· a, "Câmára Federal o Sr

-Díb ,eherem, A reunião roí presi-'
,_ n \ ,

" o,

dida pelo Sr. Ênio L;t;lz" tendo sido
" "constittl,ida uI;n'a. comissão para

ap're;:;eBtíl-r ,sugestões .no tl1ie·; diz

resp�ito à �séÔlha dos ,'candidatos',
, à 'AsSe�bléia Legislativ�. �ssà co-

.

mi�s�o' ficou integI'�da :geias Srs.
B'aldi'cero, Filo'meno, .'Jos.é Elias,

"

,Ênio Lui, �4n,t0n�0 Bulc�Q Viana 'i'!

Géorge '� w'jídi: _:"devendo " çoncluir
seus � trabarnos até àfuaflhã.

,

� ....
i

r

•

JOtualisÍ'as
'��evém ,ir até
·

dia 11.'a DRI

,
,

•
! I t

O Delt;lgado" Regional do, T,rab)a
lho em Sánta Catárina, Sr. Ciro
Belli Muller" está sofiéitando '�
comparecimento à Delegacia' . Re·

giorial, do ,Trabalho I _. Edifíci0

I,'pase, �� andar" Praça' P�teira OU-
,

veira, das' 13 às 1:6 horas - de-to

dos os,- 'jornalistas profissionais I .e
diret�r�s de Et:nprêsas, Jornalísti

cas registrados,' até 'outu):}'ro c.�
1969. Qs plo'fissionais deverão, es·

,
, tar m1:Ulidos de suas carteiras pro

fissipnais 'õu ç:ertificados,- !;lara ,)

,� fim de 'Gomprovação do atual, exer

cício
' da ' profissão, ' apresentando- '

sé, até a data impl'orrogáveL de' '3!"
de agô�to de 1970.

, ,
"

� O Gen�Fal, Vieira da;'Rosa con�J da, Polícia, Militar de 'Sanh 'Cata-:,
firmou para ar«lp'róxi�� têrça-feira "rína: Chefe do Estadb 1\ _ �or' 3'

'" I< �
'. ,r ( ,

- .... ,

a realização da "segundá' reunião '",:" .;, ofifiais das armas sedíàda, �,::i,
do Conselho' de Segurança de ID� Florianópolis.

tesa ínternà, que
�

terá 'como sede Representando o Rio
r

(' 3>['},
o' 50 'Distrito Naval, na Capital. O do Sul', estarão presentes o "'Jé)�p,

encontro 'e;;tá marcado para às ral B-réno Borges FOl tes,
"

)'ati:·

8h30m e 'contará-' c�m a participa' dante do III ,EJ!:ército, que
"

L" '1,·
• I

ção de militares, 'e policiais' de r�c�rá acompanhado (100, 6'1.,'
Santa Catarina�.· 'Rio Grande do neraís e oficiais do' EE.tae·Q

Sul e Paraná., ',;:" '�' Comandante iii 511.. Zona
.

Participarão da reunião o' Aimi- 'Brigadeiro Leonardo Tei �� �A'"

rante Herick. Marques Carpinha, 'l�ris; Secr�tário' -da
_;

�v" l

Comandante do 50' Distrito Navàl;
.

Pública; / Comandante da'
'

Secretário Vieir;:t da Rosa..' da Se- Milita-r. do Ri� Gra�de, do ;"

'gurança' Pública; Coronel Fábio da Delegado de' Polícia .Federe'!,

SiI�a e Moura :Li�S" .CoInamHmte'- Por"sua vez, 0' Estado do F aranã
�

"

'{
�

• •

t
�

(

Dois i�quel!ilôs do '�DE,TJUiN ,contl��hios 6

la ,,,titullar da' Segurgnça fública' "r,transferência do, ,'qúà:rtel
'

d-?
abordou os inquérito administraÜ- � cía Militar para um local mct;':; am-

vos ínstaurados no Departamento": :�'pio e. retirado- do centro da .cide-

�stadua(-de ,T,rânsito "relacionados ,': de. Revelou €]_ue.' "os, qUifrt€ s",da
com írrégulartdaães que tertam si •

Polícia :Mmt�r, sãà·,.'�xêe�si fI" nente
\

do apontadas n:'il�.uêle órgão, e de: � centrais e, a Comissão de 1 o Ní

clarou que dois
I
dos 'três·' iriqué�i- \' 'I vel deverá reunir-se �os> pró xírrros

,
\ tq�' Já' fgram" remetidos ,à 'Asse'm.-, .\, dias pata <estudar' a trar}sfe. ência ,.'

bléia Legislativa; ·QU!l-nto/ ao ter- de unídades militares para (11ltroS
<."..' • '.� "', r

,. I'
� 'r-

céíro.vínrormôu- que o mesmo ain "locais mais amplos". .

'dá :não foi concluído e :apÓs con-' s." �+' ',� ,�.>:
� 'r \11 � l

", 1

'cluso será 'remetido ,·à AL' onde se- �Entende o General' Vieira c a g'1'

'rá,exjlminado; ':.d' sa=que �"quârtel�da P.M.na 'Oafli,'�
/>

�

, Õ S�cr;etário Vieira da Rosa' de

'CI��'O\lise_ -: totalõ:t�nte fa�orávef a,

Terminam:
t ". I

•
;.

L I

��, ,,!D

'para1p·rOXI
I' 1,,1. ,r \

�
• "

.. � r:,..-
,

_

. A, Coinissão Executiva \ designá
da pela Associação "dos, 'Diploma
dos da Escola SJlperiqt de 'Guerra

,
>

\

-, I ... ,
\:

,
- Delegacia Estadual de Santa' Ca� ,

tarina - reuriid"h na \ séde do 140.

.'

Batalhão ,de Caçapores, sób, a pre· �
;sidêncià do Coronel 'Ivan El(\ntice,
Linhares, decidiu prolonga'r \

'até á
I , .

tarde de hoje o prazo final para-
a enttega das fiçh�s de iI;s�rição "

para, participação, na qualida,de de

estagiários, de tÔd�s as autorida-'

de's e representantes de entidades

éonvidados, pelos pl'Omotores' .'do

ciclo 'de Estudo,i?' s6bre Seguran-' "

ça : Naci,o!lal\ e .Desenvolvimento'.

Durante o éncont'ro, q Coron"l

Ivan Linhares fêz"7um retrqspectó
das -providências adotadas; após a,

-:- I \
_ \:o

.,

r
'

\ "

filme
I

, \
1

.' '

reuníão. realizada 'co�
, I

rjad� Estadual, sob a pr«
do' Governador' Ivo Sil veir;'"

mitíu, aipda aos dema�9 L,
da Comissão \,

Executiva j]

das adotadas 'com 'vistai à

tização de todos os 'convi'
cónfêrencistas : já }ndicadGt"
levantamento :r;ealizac}o '

c'rétari� ·da Comis�ão 'k
ficou' constàtada' ar e�{eel(
oeptividade' do Çiclo de

sôb:loe Seg�rança Nácil'n�'
volviJmento, com a ád(�são

se 'totalidade dos, Secn "

Estado � a presença, c'

das autoriqéfd�s ligadas a

,res municipal;' estadual Is
de Santa "Catarina.

{"

jj";'

1] 1

I"

" "

" ,�- /
j'

, ,

,.<

'1 ..

'A e_omissão

., ','j

ExecutIva
- ,

,

'e em,.
Stênio Garcia, Dorothé'e Marie
Bouvier, Emánuel 'Cavalcanti 'lviàí_l-,'
rícic Távora, Otávio ',August Il Zô;

,

zim,o' Bulbul: Jorge' Karam, LaIa','
Scnnneider, Édsçm D':Ávíla, Bale

WOlo.kitz, Walter Cunba, irineu

Actami e Reinaldo Camargo _.\. ,pas-
, ,

sou dois meses na' cidade: (e 'ea·
) \ • •

�

; 1 1

çador, ,nos locaIS onde se .d3'lemr81·
..l (veram os acontecimentos J: istóri� ,e'

It h ." 4'

cbs da �uerra d,o Contes/ti':: 10: }\.

" . popul!;tçãp local, participou c 18 'fil

magens como figurantes OLracte..

-rizaCios dentro da época do filme:

" 1915� A trilha sonora ela w:ehcltia á

, ,de Sé;gi� Riéardo e 'a 'adapt�çãO
,

) • J ' ,> 1
, dó rotei�o é de ,Oscar Milton"Ve,'
I

pini e Sllv'io' ÉaéÍc.' ' :;,
'".� "':t-�f�

O fi.lme custou Cr$, 350.00�"qo ,:
foi parcialmente firianciado ',pe?

,:a�inco 'R,egional de Desen�Ó}\,i'
'

J)lvnto db:Extre"Ino·Sul - BRDt' _,

ê'
' 'b _','.. (1)

,

" contou" com a co�a praça? :�'"
i opartamento de Cultura do' 1!.0:
1 ado e da Prefeitura d�\ éaçadôT,

;

'í,,:��
1�'t'j �(..

"
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