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o TEMPO
,�íntese do Bolet�m Geometeorologla de A. Seixas Netto

. .

válida até às 23h18m do dia 8 de maio C� 1970
/

'FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFERICA
; MEDIA: 1009,3 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 19,9°
CentIgrados; UMIDAD� RELATIVA MEDIA: 89,6%; ,Cu- "

mulus -- Stratus -- Círrus -- Tempo médio: Estavel. Florianópolis, S�xta-feira, 8 de maio de 1970 - Ano 55

"SIMI E S E
TIMBÓ

O Cl1í1be dos Diretores Lo-

,jistas de' Timbó comemora

amanhã seu primeiro aniver

sario de fundação. O 'aconte

cim�to será comemoradó

com um jantar às 19 horas

tendo por lacaio C!"J.b3 Guai-
. racás. Deverão estar presen-'
tes o Sr. Moacir Peneira 01\>'

veira, Presidente da Federa

ção dos 'Clubes Lojistas de

;':Santa Catarina c o Sr. Willy
.( Sievert, Presidente do Clube

� de Lojjstas- de Blurnenau.·

BLUMENAU

o Comando do 1'°23° RI de

de Blumenau comemora ho

je juntamente com a Associa

.ção dos Ex-Combatentes a

pa!ósa,gem dos 25 anos do
término da Segunda Guerra

Mundial. Para comemorar o

'lDia da' Vitoria" foi organi-
zado o seguinte ]J'rogr:.:.:na:
...:... 9 haras .:.,_ Missa pela al

'ma dos brasileiras que <tom

baram nO'8 campos de bata

lhá na Italía: - 11 horas -

� 'Desfile dos Ex-Combatentes

do Vale do Ltajaí e tropas
do 1'°23° RI na rua XV de

: Nove�ro; � llh30m - c
, l'lmonias de ihomenagem à

:' Fôrça Exped�ciGna.l'ia Brasi-

leira, representada P(ÚOS Ex

Combat:ntes.

NOVA VENEZA

o' Rotiuy Clube e a Prefci-

tura Municipal de Nova VL�
.'neia; :e� colaboração com a

,Soéiedade Amigos de VJ13

Maria, realizaram festivida

des em homenagem ao Clu
be 4-S "André) Steiner" quo
reune jovens filhos de agri-

, cultores do Município. Ho

menagem especial foi pres

tada a' j ovem, ':use
'_

D,ljjchel:;?�
.
classifícádo" em rseg:uÍ1:lC;:, Iil
g.at no, 'qanwc<mato de AJl

rhert�'çã?� �o qual conccr
Fe'rimi 440 candidatos. .

Sob a presidência do sr.

Sad'y Marinhei, esteve reu

nida em Chapecó a Associa

ção dos Municípios do Oeste

de Sfl:nta Catarina - AlYIOSC.
"

A, príncípal tmahdade :-1 a

reunião, 'em ,'que estivera;:1

piesehtes 'grande nÚlpero ele

chefe� de Executivos \ da Ra·

,gião, :foi a el�ição da novJ,

'diretoria. A eÍeição - transcol-

·reu· pacifica, com a apresea-
�,�- I- -,.,

táçao; de chapn umca, que
mereceu aprovação unânim0,

, cujos: nomes para' compo
rem a nova diretoria, são:

presid�mte, Paúlo Reschk?,
prefeito de Águas de Chap2:,
có; viae-prEsidente, João De,:;

tri, prefeito de Clrapecó; 'l."

ii
, 'vice-pr\')sidente, Deolino 'Bal

disserd; prefeito de São Mi

guel ri'Oeste. O president�
'Marirufo, discorreu na oca

sião s6bre a obtenção de cin

qüenta. mil cruzeiros novos,
da SUDESUL, destinado3 a

. elaboração do planejamento
integra<;lo da Região. '
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Invas,ao
\, ,

o Presidente Richard Nixon con- '. '"
.

Em 'Visconsin, membros da '

voc,bú na ',.ta'rtle d@',ontem os c:.J':-, 'Guarda Nacional patrulhavam a"

Gov,ernadQr�� dos' �stados Unidos Universidade estadual. onde 'bom-
'

para uma reunião na. próxima se- ,·pas. de. gás' lacrfmógênio .toram

:;\IDda-f�lr� , ,Duw::j.t;lt� _,
o,: engo'ut,ro '.'� -.lapçadas ae final da" tarde de ou

serão tratados -os problemas da· : tem no dormitório ao estabeleci-
I \' ,�

... ,"!\
�

•

'paz e a violência desencadeada em mento, local em que- se' refugiara'
tôd� a Nação americana. As ma-" _.

',UITI grupo de éC'vudan,tés ..Mais' de
nítestações para a deflagração de- ,,'. 50 pessoas foram detidas nas íme-

I'
,

uma greve nacíonàl- contra a atual ··'q.iações do "campus" universitário.

política do Presidente Nixon che- Porta-vozes da Uníversidade .calcu-
garam ontem a conclusões desa- laram em 10 -míl o número de ma,

gradáveis com lutas e, violênc�ns
' nifestantes

.

que participaram de

nas ruas. :.. uma concentração em sinal de pro-
O '.Assessor de Relações- de Wa-

..
testo pelo envio de tropas ao Cam-

shington nos meios estudantis H'- "boja.
nunciou o cargo ontem, acusando
o Presidente dos Estados Unidos
"de usar táticas vis contra as pes
soas que discordam de sua poli
tica". Por sua vez, o Reitor .d:}
Universidade de Yale, ameaçou
encabeçar uma cemíssão de uni

versitários, que irá a casa Branca

pressionar, o Govêrno para acabar

com a guerra e 'por fim às represá
lias contra os estudantes.

No' Estado de 1�sachusetts, a

_
Universidade de Boston cancelou

os exames finais e as solenidades
de- fim de curso programadas p a

ra o dia 17 do corrente. Cêrca 'L1,él
1.500 estudantes proclamam e ma

nifestam que Nixon deve ser jul
gado por perjúrio, pois vem €on·

trariando seus deveres constitucio

nais. Acusam também,. Q :Vice-Pre·

Deputados escutaram
Secretários:

,

aumento
I ,.,

sidente nonte-amerícano ele cruzar

a fronteira de dois Estados para
provocar confusões.

O Governador Ronald Reagan
ordenou fechamento dos colégios 9, �

universidades em todo o Estado
até a próxima. segunda-feira. E::1-

quanto isso, os estudantes pros

seguiam suas manifestações contra'
a guerra no Sudeste Aslá!Ico.

Enquanto o Exército investiga a

explosão de' duas bombas na sala

de alistamento militar de Ohto, a

polícia
.

do Distrito ele Colúmbia

eorrtínua empregar violência 'par:'!
conter os manifestantes que' ape

drejavam a Uníversídade de Wa

shington.

Por sua vez, os membros da As

sociação Nacional de Estudantes

acreditam que 335· faculdades e::;

tão em greve em tO,do o país.; com
a aprovação das respectivas dírr

ções escolares,

l
'i:

Em face da mensagem compie
mentar renletida à Assembléia pe-
lo Chefe do Poder Executivo, alte-·
rando dispositivõs originais do

projeto de lei que concede aumen·

to de vencimentos ao funcionail�
mo público, estadual, a matéria de·'

verá' retornar ao exame \ da, :::;0: '.

missão .de Justiça a fim, de' paB�
sar por, nova apreciação, do ór-gi'io.
( Últimà página) : I

A flor da pele no JAe
te'm

.

debates no final

A peça À Flor da Pde, de Côn
suelo de Castro, dirigida por Fl-i

via Rangel e interpretada por Rar

cy Salles e Miriam 'Me!1Ier estréi:J.
amanhã no Teatro Alvaro de Car-

valho, permanecendo em cartaz I

até o domingo. Após cada aPl'e

sentaç'ão ha.:rel'á debate eritre' a pla
téia, os atõres e o diretol'.

,',

1'0 da Fôrça Aérea Brasileira, qU,3
.

iniciou suas atividades ontem. ;\S

buscas ao pequeno aparelho descn
volveram-se durante tôda a tard�

de ontem e até as últimas. hora,

da: tarde não haviam sido identifi

cado� o pilôto e pass!:\geiro -à bor

do.

do projeto de aumento êstá nesta ediçãd
" "..., (Páginas última -e' 9)

.� ,>-

o mau tempo registrado na Ca

pital nas últimas 24 horas irnI!8-
cliu que as buscas tivessem su-

do Paraná e sofreu pane em, seu
'instrumental de navegação. O 1)1,..

,.lôto do pequeno aparêíhó mante-.
ve com a tôrre d) Aeroporto Be,!';,
cílio Uuz um diálogo dramático,
.seguindo-se o silêncio' quáncto ácu
sou "ta11que esgot,aélo". - Nem ri

Electra da .Varig, nem um Boer'n�
eia Vasp conseguiram au.xiJ'iar na'

navegaç�o aéreà do pe��eno
avião.

Seleçãu :irei�a no, "alto
e testa clima: da:,Cop8
A Seleção Brasileira deixa hojo

a concentração de Suites Caril:e
seguindo para a cidade de Guana

juato - que fica a 2150m acima

do nível do mar -- onde fará o

seu periodo de adaptação à altitu,

de. A delegação seguirá de Ônib'15

para Guanajuato, cidadezinha que
fica a cêrca de '350 quilômetros de

Guadalajara, percurso que deved

ser feito em aproximadamef!.te qWh
tro horas. A seleção já deveria Le1'

seguido ontem, mas somente ho

je o Hotel San Javier foi p6sto·

cm condições de r�ccbeT' �, de�e

fiação. Os jornais mexicanos e:,·

tamparari1 ontem manchetes dá

gi-osas à atuaçào dos braslleil'os l'lO'

mai>ch-trrino de qi.rar.ta-feira ".0'0,1,
tra 'o Guadalajara. reforçado per
jogadores de outras equipes, clas·

sificando o futebõl da Seleçãr)
Brasileira de (,a:rtístico e eficien
te". A imprensa mexicana ainda
tem a Inglaterra como favorita do

Mundial, mas ao mesmo. tempo ,Je-
,

flag'ra autêntica campan;�a cont:'a

Si\' Alf Ramsey e seus pupilos
"os reis da antipatla". '

1'1I.
Aos domingos, no Cadérno, 2 'Ó

I

é.com MmuQ Julio Amorim
-�- _-- cJ)i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

I�
.FlorIanopobs Salllta Catanna

"
.

- Projetos Industriais (Implantação e Ampliação),I, 1 - Projetos de Interêsse Turístico (EMBRATUR); de Pesca ..•

11 (SUDEPE);,de Florestamento e Reflorestamento (IBDF>, todos
·

li' I com aproveitamento dos Incentivos Fiscais.
.

�'./ I Captação de' Recursos (Incentivos Fiscais).
� ,,,' ..-

'" :1 I Pesquisa dt: Opinião' Pública e Mercados.
r Projetos Arquitetônicos e de Engenharia em Geral.
1 Assessoria Técnica e Administrativa às Prefeituras.

'/ Consultoria e Auditoria.
- Planejamento 'Local Integrado.

) EQlJIPE TÉCNICA ALTAMENTE QUALIFICADA
1\, _ ,

M"R!7 _

r-----
�, '

Saída de Florianópolis no

dia 27 de maio para viagem
até Brasília.

Dia 28 - BRASíLIA
Dia 29 - BRASÍLIA I

Dia 30 - BRASÍLIA II 1
Dia 31 -' BRASÍLIA
Dia 1° - BRASíLIA / SÃO

PAULO,
'

Dia 2 - PLORIANÓPOLIS
Tudo includdo, viagem em

ônibus especial (toilette, bar,
sistema de auto-falantes e to

.

ca fitas), hotéis e café', de
manhã.

Preço p/pessoa .. NCr$ 515,00 �
GU, ,Entrada de .. NCrI 175,00

'

Sal ::10 3 pgtos. .. NCr$ 124,00
viaje bem - ·viaje

HOLZMANN

,;

MADEIREIRA COM MÁQUINAS
-, tEm pleno funcionamento, instalada na 'periferia de Florian6polis.

.

(iam galpãà de madeira, piso de al"eriaria. basa, para· residência' de
àUvenaria, VENDb·SE, produzindo tacos" assoalhós. � tôda varie-

'::�'," � d:'1.cle de madeiras benelIciadas. ,. ,

'�';'" I THATAR C?M FEHNANDO à rua Co'nselheirq Mafra, 21, - Sobrado
.. �'':;'� 7 lelol'lanópolrs.
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JENDIROBA AUTOMÓVEIS
Volkswagen (2 portas) .

Volkswagen (v.z'córes) ,................. 69
Volkswagen .. .. . 66

................... ':':
,... 69Volkswagen (1.600)

Volkswagen (1.600 luxo ) 69
Corcel (2 p/luxa) ' 69
COIT�1 (4 p/Iuxo ) : 70
Corcel (4 portas) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69
Regente .. , ,

.

Esplanada (2a. série) :
.

Upala (4 cil. luxu) ,
:............................ 69

65Aéro '

.

Aéro (v/côres) 67
, DItW (Belcar )

_. 66

DKV1. (Belcar v/côres) :............................ 67

Impala (perfeito estado)· .. : : . 63
Oldsmobille ............................................ 62

66Emisul (v/cores)
Volkswagen (v/côres) 08
Chevrolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56
Lanchas a TURBINA motor Ford :...... 70
Rádios CRUXEN e MARCO,NI (4 faixas) com os melhores
preços da cidade.

JENDIROBA AUTOMÓVEIS LTDA.
Rua Almirante Lamego, 170 - Fone 29-52

-

DIPRONAL
Rua Felipe; Schmídt, 60 - Fone 20-5'1.

DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS
Volkswagen Azul

.

Itamaratí Azul _ .

Itamaratí Branco
�

Rural luxo Verde
, .

Rural Willys '

.. , , .. '
, .

ano 68

ano 68

ano 6!l

ano 68
ano 62

ano 64Atiro Willys
Gordine Verde , ' 'ano 65
D. K. W. motor S, Vermelho ano 67
Interlagos Vermelho com motor nôvo ario 63:
Simca Azul, e Vermelho

: ,........... ano RS
Simca Branca ',' , . , .. ano 65
Aéro Willys Marron ano 66

I
I '

i

.
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"Casa das �o uças"
(Cherem Netto & Ci�. Ltda.)

A MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO - 08 MELHORES PREÇOS
ESTREITO - RUA GAL. LIBERATO BITTENCOURT, N. 200 I

.' _:_ Em. ,frente à Churrascaria "Faisão" ..:...

Jogos de Jantar - Chá - Café
.

Jogos de ,Cristal e Vidro
Tudo para Restaurantes - Bares - Hotéis
Artigo para presentes (I;Jôdas de. Prata - Our.o, etc.)

Peças avulsas ..J. pratos - xícaras ;_ canecal;! - vasos bibelôs
- leiteiras - �çucareiros, etc. I

Faz-se reposição de peças de jogos de porcelana, de qualquer
marca e de .cristais Hering.

EMPR€SA CATARINENSE DE ESTUDOS

PESQUISAS E PLANEJAMENTO LTDA.

o ESTADO� Florianópolis, sexta-feira, R dr maio de 1970 - pág. 7'

Ex-Combateu/te com�mora boj,e seu di_�
Intensa programação será cum

prida hoje pela Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil � S8C

ção de Santa Catarina - para co

.memorar o Jubileu de Prata do
"t'ia da Vitória". O programa as-

sinala para às 18h15m a celebra

ção de Missa Solene na Catedral
Metropolitana e às 19h30m, na se

de da entidade - Casa Santa Ca

tarina -' será realizada uma Ses

são Cívica, quando diversos ora

dores se farão ouvir e será fei�a

a leitura da Ordem do Dia· alusi

va ii data. Finalmente, às 21 horas,
no Restaurante Lindacap, será le

vado a efeito um jantar de con

fraternização 'entre os ex-comba-'
tentes.

soldados. brasileiros, obrigando as

fôfças inimigas à retirada a elas

infringidas, subjugando-as e imo

pondo-lhes derrotas incontestes, .

tiveram como padrão' a Tomada de
Monte Castelo, ocorrida em 21 fie
fevereiro de 1945, o' símbolo do
heroísmo do infante e artilheiro

pátrios. '

"Igualmente notãveís, foram os

feitos de nossa Marinha de Guerra

que, com suas belonaves atuantes,
singravam os oceanos, -atacando,
combatendo e dando proteção. à
Marinha Mercante, em comboios

organizados, garantindo desta ma-
.

neira o transporte de material bé
lico e inerente ao Comércio Ex-
terná. "

gerações futuras que o dever CUln·

prido com altivez como fizeram
nossos antecessores, dará ao Bra
sil a grandiosidade que êste país
livre e soberano reclama".

ção, pois no setor financeiro "�'coQ.
tamos apenas com as cmitr�bl1j.
ções dos companheiros". Fàl�ndo
sôbre a situação atual dos ex.eol1l.
batentes, 'declarou que a maioria
deles vi�em em precárias '"-condi.
ções, "pois são homens que pel�
seu estado físico ou psíquico, - até
hoje não conseguiram um empn
go e, em consequência, um �odo
de vida condigno como heróis ctu
Pátria".

NOTA AFICIAL

Os.-ex-comootentes de Santa Ca

tárína, através de sua associação
distribuiu nota oficial alusiva ao

Jubileu de Prata do "Dia da Vitó

ria", comemorado hoje 'em torto
o País.

É a seguinte, na íntegra a nota
oficial dós ex-combatentes catarí-'
nenses:

- São homens do interior' qW
sempre procuram trabalhar para,
família e para a Nação,' mas viveil
num estado de pobreza la-stiIní
vel, preocupando-se a entidade en
melhorar suas condições de vid,
encaminhando pedidos de. emprê
go, assistência médica-hospitalar f'
jurídica, além de. outras rei,vindi
cações.
Falando sôbre o monumento do

ex-combatentes catarinenses: �\
grande mágoa da classe �ictt'
projeto foi elaborado pelaiêng,
nheiro Boris Terteschitsch; :f�:irelOI,

,
" .

o Sr. Rubens Fangier que" <i Co
vernador Ivo Silveira deverá pro

.

nuncíar-se a /l'espeito da cí.Jllsbt
ção durante o dia de hoje: A pla,

I
ta já registrada e autorizacÚ:l:i;' jun
Lamente com a justificativa),-:;-?be�
corno seu orçamento já� t'oraT- Gil

caminhados ao Chefe do Exeçutív
e hoje aguardamos ansíosamenj
uma resposta favorável, pois (

monumento é nossa velha. ��pirl
ção, já que Florianópolis é a úníe
Capital que não possue tal obra
Êsse monumento será erigido, d:
acôrdo com o projeto orígínal, m

Estreito, nas imediações 'da Igrl
\
ia Nossa Senhora de Fátima.

"A Associação dos Ex-Comba

tentes, Secção de Santa Catarjna,
na pessoa de, seu Presidente, F
Tenente Rubens Fangier, nêste i.l
de maio, data magna para todos
os, ex-combatentes tem a honra de '

felicitar todos os companheiros
que participaram da última Gran
de Guerra, em seu alio de Jubileu
de Prata, desejando a todos ínú
meras felicidades e a seus famí

líares",

C
Dur�nte' a Sessão, Cívica será

proferida a Leitura da 'Ordem. do
Dia do Presidente da' entidade,' Sr.
'Rubens Fangíer, que é ,a seguínte..
"Companheiros, precísameríte há

25 anos, isto é, no dia 8 de .maío
de 1945, após anos' seguídos ,de
aguerridos combates, tomava' ':=;'

poderosa Fôrça Aliada, a' Capital
da Alemanha e,' impunha .ao ini

migo o Armistício por todos' ano
síado. '

A'GRANDE META

MONUMENTO

"Com Ó· mesmo nível de bravura

atiiou a Fôrça Aérea nas cohertu- '

ras às operações terrestres e, ma�:
ritimas nos combates aéreos, nos

bombaj deios e nos rustígamentcs
ao inimigo feitos verdadeiramente

heróicos, 'que serão por certo, =.
gístrados com destaque nos anais
da 'Historia de nossa Pátria.
"Das atuações exemplares e ho

róícas <das Fôrças Armadas brasi-'

leiras em solo' e céus europeus ,e·
,

no Atlântico, onde 944 companhei
ros nãn retornaram à Pátria, en-

seja-se· a que" em nome de nossa

honrada associação, nesta oportu
nidade, congratula-se com todos
os brasileiros, certo de que, n03

veteranos, se mais uma vez for

mos chamados pela Pátria, afír
mamas com convicção que as tra-

- dições a nós legadas e o heroismo

realizado, terão plena ressonância
nos .nossos atos bélicos' e 'com tal

'comp,?rtamento, mostraremos às

"Os Aliados aguardavam, com

confiança, ta'l de�fecho 'e a ': vító
ria total que era desejo de- todos,

.

os combatentes, foi jubilbsament.e
comemorada, e para que fosse

conseguido, resultou-se o, heroís
mo das Fôrças Integrantes Aliá-,
das, onde milhares e milhares de'
seus componentes pagaram' 'com'
suas vidas num gesto eloqüente
do cumprimento do nobre, dever
patriótico.

A Associação' dos Ex-Combaten
tes do Brasil, - Secção de Santa
Catarina - conta com cêrca de
650 membros, alguns já em idade

avançada, sendo que 250 ainda
contribuem para a entidade'. A in

Iorrnaçâo foi prestada pelo Sr.
Rubens Fangier, acrescentando

que "continuamos na luta com a

mesma deficiência que temos ti
do desde a fundação da assoei a -

I
I

I'
I

"As vitórias alcançadas' .

pelos,

/'-
- "

• i /

�

'Ir:',.
_.' .....

',!'
..

\

Vire·o·copo.

/

Virar um eopo

S�ol depois do outro é

repetir com as próprias
uma das coisas

, ,

mais gostosas da vida.
Encha o copo.
E' vire o copo.
Nada como um copo'

de cerveja Skol' depois
do outro,- depois
do O\ltro, depois
do outro.

.,'

de

maos

",

\,
,

f

SKOI... Intemationul 'UEEI'l ''''1',)'
.' &'.

"

I·

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, MENDES � Ri�a Co'·•
.' , c -(-' " •• � • ••••

DIstribuidor ExclusivlJ daI> -CERVEJAS "S,KOL" e CAItACB. -:-. AGUA LlN DOYA
"a·�lümüs e Importado, Conhaques, VÍlibJus, LieorÉS, chillripagnL�" etc.'

.
. -

n.se�J:lc·rQ Mafr�, 99, 10110 33.�74,. ,.

Pl'(jd�tos Marte - CHARRIJA LIMA0 e LARANJA - ',:sky!

.SSGC1HC10S e- snnnaLlzaIfLes -nlJ .

/
"

'\
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PM prossegue semana
J •

'

fazendo ação social
cortes de cabelo, quase todos ele

meninos da população infantil' de'
Ratones. O Serviço Médico da Po

lícia Militar procedeu a uma grano,

de distri.buição de medicamentos:
aviados logo após as consuitas rei

tas.

· .'Em prosseguimento à progra

maçao da Semana-70, da Polícia

Militar, um efetivo da pM contan

do com os serviços de dois rnédi-

'.cbs, 4 dentistas, 4 doutorandos ele

Medicina, 2 veterinários, 3 acadê

'micas de Serviço Social, 3 enfer

meir�, 26 músicos e mais 50 ho

mens 'leguiu às 8 horas de ontem

, pata o Distrito, de Ratones sob o

Comando do Capitão Alaércio ,Lo

pes, utilizando-se do carro-clínica

'das Pioneiras Socíais para pres
tsr serviço médico a 111 pessoas,

O �ei'viço Dentário, atendeu a 73

pessoas, enquanto-os veterinários

átendiam a três animais. Os bar

o�j'tos' da corpsração' fizeram 5:1
,I·'

A Ação Cívico-Social da Polícia

Militar iniciada ontem em Ratones

prosseguirá hoje até às 17 horas;
,

quando, se encerrará a programa,

çân da Semana-70 da Polícia MiIF
tar, com ,uma Missa' Campal em

Ratones, celebrada pelo Caperâo.
da Corporação, Capitão Varge8� I

Neves que também efetuou diver

sos batizados dentro da progt.?'�'
mação da Ação Cívico Social.

:Marcha lenta prês ]
borque� roubou· rádio
1::As 17 horas de ontem, o mar

g:Ipal Jonas Miranda, vulgo Marcha

L'efita, solteiro, 22 anos, sem pro

fissão, residente à tua Afonso Cei

so em 'Capoeiras, com várias pas

Sagens- pela Delegacia de Furtos,

�oubós e Defraudações, voltou a

'ser prêso por ter furtado um rá

dio de pilhas marca Philco, que se

'�ncontrava no interior do voncs-

,';agen placa '41-47, de propriedn
de - do Sr. Silvio Adolfo Kuerten,

· �a:ra consumar 'o roubo, :tVJ:arclu
'''I#nta- forçou o vidro, da janela elo

êàrro; conseguindo abrí-la e sub

traindo o rádio, sendo observado

'�:eIO Sr. Valdir Waideinar .de Bri

to, fimcionário do .. Tribunal de

Contas, précli.o em frente, ao qual

o veículo estava estacionado. Da'

do o alarme, populares saíram em

perseguição do larápio que agi�
com mais dois acompanhante:"
Marcha Lenta, ,que roubara 11,S
16h30m, foi apanhado por Waldir

Valdemar de Brito e seu colega
r-

Laudelino Hoffmann, meia hora :

depois, na esquina da rua Deodr»

1'0 com' a Vida! Ramos, tentando,
ainda, resistir. à prisão. Detido,
Marcha Lenta roí conduzido ao in

.terior vde . uma 'casa de comércio

das imediações,' de onde foi cha-

mada a Radio Patrulha. A guarni'
ção da RP-2 conduziu o. ladrão ii

pelegacia de Furtos, Roubos,; e 'De'

fraúdações, ' apele .Jonas Mirà,ncla
ro'i autuado;

· r
. Catarinãa 70·. venf ai

L ATENÇM VEMDEiÍOI{ES"
-

',�

I
I

Saota Catarina vê, mais um gigantesco lançamento, _
,

'

'I.]' 3 Volks, 3 'TVs e 3 Refrigeradores, 90r semana, na 'pROMOÇAO
'

I
DO ANO.

' .

J
Entregue a sorte e �anhe )lrá valer. , .

Venha participar c1êste granel('l acontecimento! II "MeJhores iofon:nações com os senh'ores MACIEL e RONALD, à, IRua Deoc1d\'o 'o" 18, 3 o andar. ,

l L,' 'Eo:re�sta� a .pártir de hOj�, ,� 09 h�ras.
'

... �'_

\ I, I

1Ó\:Cal.arlnao 70•..
"
CabUl!!lUUl 70.,. ,Cai;J�rl!naD 70 ... l

I����������������������I

eitlmportadora, Mira,nda LIda. 11
,

. ..aTACADO e VAREJO'
,

Rua 7 de Setembro, 1

i Grandes sortimentos para Homens, ,Senhoras e CriancaS
Camisas Rendaçlas ,em tOdas as cOres

'Camisas "London" I iH'!1 rlara
Calças Americanas -Lee- U.9.A.

- '(-
Artigos de Bijouterlaa

óculos mode"10s p/senhoras ,

Vibrador - Ventiladores / \

Aparelhos elétricos, etc.

Vereador
quer saber
do ·DETRAN
O Vereador Aloísio Piazza, do

MDB, declarou em sessão da Cà

mara Municipal que "tô,da a po

pulação deseja saber o que está

havendo no Detran, 'esperando q:18

o Secretário da Segurança Públi

ca preste informações pubtícas,
confirmando ou não as denúncias

de uso indevido, do dinheiro públi
co e outras irregularidades que es

tão sendo apuradas. O Vereador

disse que todos esperam uma bre

ve solução para O· inquérito ins

taurado naquela repartição e, "se

ficar comprovada a culpabilidac1e
ele implicados, a lei. deve ser apli
cada". O mesmo edil abordou aín
da fatos ocorridos na Câmara ML�,

nícípal de �anto Amaro, 'onde um

Vereador da Arena tem compare

cido às sessões armado, ameaçan

do a integridade física, dos demais

edis e�princip�lmente dos, do MDB.

O Vereador Waldemar Filho, da

Arena, solidarizou-se com' o pro-'
nuncíamento do Sr. Aloisio Piazza

afirmandq que tál :atitude' "só ser

viria para desprestigiar o Poder

Legislativo perante 'a população
daquêle município. O Sr: Aloí3JO

Piazzà 'inforh-t��, ainda que o Ja

to foi comunicado por edis' rlo

MDB de Santo Amaro ao TRE, ao-'

Procurador da República e ao Juiz

Eleitoral de Palhoça.

Urbanista
.

fala snbre.
planejamento'
o técnicQ urbanista Jorge Wi

lhiem. de rÉ!n.ome internacional !'l:)

Setor de Pldnejaméntp Inte'grado
está em Florianópolis à, convíte da

Universidade :Federal' de Santa Ca-
'

tarina, . da SudcsuJ
,

e 'do E-s1l1an,'-a
fim de' ,Proferir palestra no Curso

de Planejamento Loêal Integrado
'�-que

.

se, l�e�lfZ".1 cohr' c'ori1ferências
'diárias' 'no:'aüdit,ório,: dp GentrO
Socio-Econôiniço,. ex-Faculdade � de
Cü�ncias Econômicas. O técnico

debateu on�erri em mesa: redoridll'
no Esc'ritprib Çatarinerrse de Pla-

,nejamento Integradô, os proble·
mas urbanistico's atinentes à ri3-

gião da Grandte Florianõp,nlis.

,I r
I

'

I
I
1

:I
1
L

Curso· de··
UnÚuagem.
começa· ii 12
'O Curso de Linguagem Fortran.
destinado exclusivarrlente a profe;:;
sôres da pnive:sidade Federal de

Santa Catarina tem seu início I�a,
cada para às 20 horas do próxima
'dia 12,' no Centro Tecnológico da

Ufsc, O curso, que deverá estef.lder-

se aos acadêmicos até 'ati;;:gir a -

comunidade, terá a duração ele

cinco semanas com aulas minis

tradas às, terças e quintas-feiras, no
horário das 20 às 22 horas,

.EM' Co RAMOS S. A. VOCÊ
UASE

·BRINCANDO
;OSEU

CoU" diz que a sua· eleição foi sadia
O Presidente da Assembléia Le

gislativa,' Deputada Pedro Colin,
em declarações prestadas à im

prensa, disse que as Comissões
constituídas para oferecerem pa
recer à revisão da Lei de Aumen

to do funcíonalísmç pCblico de

verão aprovar a matéria governa
mental com tôda a urgência" pcs

síbilitando ao Govêrno o paga
mento dos vencimentos reajusta
dos já a partir dêsts mês.

- Na minha opinião pessoal -

afirmou o Presidente da Assem

bléia - entendo que, o projeto tem

grandes 'méritos, embora não fu

ja a algumas falhas eventuais. !.
Mensagem deverá ser aprovada pa
ra dar, tranquilidade ao funciona

lismo.

atitude que deverei tomar depois
do encerramento do meu mandato

deperide fundamentalmente da

vontade daquêles que me condu

ziram à Assembléia.

Referindo-se ao episódio recen

te da eleição' da Mesa do Legisla
tivo, quando uma articulação p()
lítica de última hora levou-o à Pre
'sidencia da Casa, o Sr. Pedro C,)
!in taxou-o de "normal e sac1 ::1-
mente democrático".

- Houve inicialmente -O encam!

nharnento do problema por parte
do Governador e do Vice e" esgo
tadas as possibilidades de um, en-.

tendimenta em tôrno de lima com

posição eclética da Mesa, o im

passe foi transferido ao rlEú'látL1'
ela Assembléia que buscou urna

solução parlamentar que o solu-
,

cionasse. N'ão creio que êste epí-
. \ ,

-

. sódio haja influído - como S'l

propala _:_ na '�scolhlLdo: novo Go�
vernador do Estado, ainela porque
'entendo que a indicação do enge
nheiro Colombo Sal�s, técnico al

tamente capacitado, atende a03

anseios de prosperidade e de so-'

lução de cruciantes problemas'
infra-estruturais de que o Estado..
ainda se ressente.

O Deputado Pedro Co11n decla

rou ainda que são "excelentes" a,,;""
, relações entre os podêres Execlrr,i�;;' '.
,

L' I t'
,-

'vo e egls a IVO: - "

....'_,�.:.' t ."'- • .

;, '.
.

t. ��
.

-'-, O Governador Ivo Silveira'�,�:,.�""
um -velho parlamentar que 'tat:1�'"
bém já presídni a Assembléia IJ;')J

gíslatíva, Não vejo por que razões. ,"

surgisse -um
I
estremecimento ent.r:e:'.'

êstes dois podêres que' - como ��,
<,

própria I\)nstituiçã,o estabelece -«;

devem ser hárm6niCos.
Um dos mais' importantes proJe:,

tos de lei em tramítaçâo na AR

sembléia Legislativa é o da Lei

Orgãníca dos Muriicípíos. As cons
tantes' .alteracões constitucionais .

•
rO .'

•

têm difi,cultado a elaboração d.d·,
um texto detínitívo para

.

aquêlé
'

.díploma 'legal. c'O�$'titüíC:las as, (\;.,:
-

c :

missões Técnicas da Assembleia, ü'
Lei Orgãníca- deverá ser aprova;. >' Q

ela em curto, prazo, regulaínentan- \ ,: r
do � vida dos municípíos.

O Sr. Pedro dolin não tornou

ainda uma decisão quanto ao seu'

futuro político, nem, quis confir

mar urna candidatura à Câmara

Federal:

,� Sou um soldado -dp. partido e.
truto político' de uma, ,regiãÓ, A-

,.;
.

. /
-,

-

..
'
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ASSOCIAÇÕ,ES
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AINDA TEMOS ALGUMAS '�(ÍUADRAS" PABA

RELIGIOSAS, PRotISS"IONAIS:'
<

E '. SO�ENTIDADES

CIAIS.

CENTRO SOCIAL "STELLA MAR,IS"

Newlon.Macuco:- Presidente

Converse com os proprietários de volks

adquiridos em C. RAMOS S. A. F:;I.ça

perguntas. Não sôbre o cano (do
volks,,'agem não se precisa dizt'r

mais nada). Pergunte como o

adquiriu. Aí vai ser bÍ'llto fazer

ouü'u pergunta. Pois o seu ent!'e�'

vi�tado só vai falar em, vantagens,
va·ntagens, vantàgeIis. E se o

adquiriu' atravéz do FUNDO CO-

MUM SOMARC, você te!'á que formular a Regunda pergunÜl
senão, bem, senão êle não par:a mais de falar. Não o julgue JIIT

«chato», na situação dêle você faria o mesmo. Ali! A segunda pCl'gun·'
ta? É sôbre assistência técnica ·e nós _flamos a resposta: Alpm' d€

comprar quase brincando o seu volkswagen, você conta

perfeita ASSISTÊNCIA TÉCNICA de Santa Catarina.
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As atividades pesqueiras do Brasil 1.'8-

tívcrarn durante Iongn tempo estruturadas

.L .... _ .... __ . __ ._sm .

bases incompatíveis com' as taxas de

crescimento com os demais setores da eco

nomia do País. Com o setor pesqueiro era

considerado um dos grandes fatôres de

senvolvírnentlsta, tornou-se necessário que
se ensejasse condições para um fluxo de

recursos
.

de modo a a tender as . suas neces-.

,'o

'SilJ�des de Iprmaçâo de capital. Atendendu
. a essa necessidade, o Govêrno Feudal hou
ve por bcm baixar um decreto concedendo
incentivos fiscais e tributários que possíhí
litasse o aproveítamenta facuHativo de
25% do Impôsto de Renda das pessoas ju
ridicas para aplieação na pesca. O decreto,
que levou o n. 221, tem sido uma das gran
des razões l]Jara� impulsionar a pesca no

fértil .litoral brasileiro, 'dando eondições às

emprêsas que exploram as águas bràsiíeí-
.. ras, 'Permite . também o decreto a' imp®
tação de -máquínas e equipamentos de l'ps:
ca com isenção de impostos alfandegários.

A nova política governamental já pro
porcíonou a ruptura de um círculo vicioso,
então existente, no qual debatia-se a pesca
nacional, criando condições para situá-la

CO>]110 contribuinte na· formação do Produ·
to Nacional. Essa oportuna política fêz

('(Im que a Superintcndência do Desenvolvi·

Iilento da Pesca -' Sudcpe - l:leferisse 5')

pedidos c}Je ca:ptação de recursos do Impô,,·

/

/
to de Renda, destinados à ampliação de I;) F'UNDESC tem auxiliado as Indústzias pes-
indústrias e à implantação, de 40 novos em- queiras do Estado, do programa de aplica-
preendimentos, totalizando uma necessída- ção de recursos. H� dias', aquêle órgão
ue de recursos próprios de 148 milhões de aprovou a Iíberação di: 6 milhões de' cru-

cruzeiros novos. 'zeil'às novos, visando o financiamento de
Os técnicos da Sudepe prevêem o invcs- barcos para' emprêsas catarinenses que

rímento na indústria !pesqueira até 1972, na operam no ramo em nosso Iitoral. :il:sse
ordem de um milhão de cruzeiros

.

110VOS, plano de aplicação beneficiará consíderàvel-
f'azendo com que o setor da pesca, seja deu- mente as emprêsas de pesca do, Estado, que
tI'O de idez anos, equiparado aos maiore S ampliarâo suas frotas pesqueiras, possibi-
do ·�l�udo. Dentro de quatro. ou cinco anos lita�.(k> suavizar o déficit anual que

'

vem se

a indústria pesqueira estará se ombreando, registrando na captura da matéria prima,
. m estágio de avanÇo, a outros setores in- Com a adoção de tais" medidas,' dentro
dustuiais do País. ,(' pouco tempo, podemos. desde' já gi'l'an.,

Em Santa- Catarina, é grande o ínte- tír, com segurança, a economia cataríncn-
rêsse dos empresários para o aproveita- ' registrará cifras -substânclaís decorn�n··

.

mcnto do nosso litoral, o que motivau a tcs do desenvolvimento da indústria., pes-
aqursrçao em estaleiros estrangeiros de queira. Sabemos que o produto da-pesca;
'ais de scis novos' barcos de pesca, dota- .' 'rica em proteínas;' r-esolverá em grande par-

dos do mais .moderno equipamento para a te o problema do' .abastecimento das popu-
captura da matéria prima, Essas transa- lações podendo ser vendida a preços bai-

ções do Decreto-Lei n, 2':1, são totalmente" 'I', .

xos e acessíveis.;.
.
Ia voráveis ao desenvolvimento dêsse setor' Esperamos" que o General Garrastaeu
"1ue viu abonada a importação de qualquer Médici continue a seguir atr pnlítíca pesquei-
taxação federal ou aduaneira, Impôsto sô- ra do Marechal Costa e Silva, em favor do
bre . Produtos Industrializados, Impôsto de aproveitamento cada vez 'maior das riquezas
Importação c Taxas Alfandegárras. Os creí- do mar e da hu�an,izàçã,1'" das. condições de
tos do' dccreto ,já se fazem sentir junto à. vida do nosso' hOl11i2m 'do' ·lit.ora:I. 'fi Assim
classe empresarial, possibilitando a insta· agindo, temos' á'certeza: de que a nov�' fa:>e .

1ação de novas' ·emprêsas, com ba�es com· da resca brasileira trará" oe_!1efícios' ao Pais,
.

petitiva,s e racionais, a exemplo do que ::l.sseg'urando ao mes!11O I' temp<>" ·'um. futuro)
ocorre em outrÓs lJaises. TarilbéII]. O rn'omiss'Jr ao Estado de S.tnta C;ttl;idn:l.

Justo reconheeim Bte.

".
.

.

...., ". � ;<, 'C' ,:" ,
.:'

",

Por ocasião de dar posse aO coronel Ari
Oliveira no cargo de Pr�feito' da Capital,
aluclindo às 'razões da escolha dêsse con;

terrâneo para OCtlpar a Prefeitura de Flo

rianópolis, o Governador Ivo Silveira te
ve palavras que revigoram a expectativa
'da população, acêrca da continuidade d. ')

processo de desenvolvimento do MunicipIO:
foi a Q acentuar, depois de rc: �rir·se às qua
lidades de caráter e .ao valor da personali
dade do nôvo Pefeito, reafü'mou sua fé !la

conjugação dos�esforços do Governador elu

Estado e do Governador do Municipio, cli
zendo que juntos haverão de trabalhar el�l

benefício de FIori.anópolis e .de Santa Ca-.
tarina.

Já se contam em nÚmero apreciável 8S

obras qtle; na Capital catarinense, atestam
R cooperação dêsses podêres numa mesma

finalidade, que é assegurar a Florianópo-'
lis sempre melhor posição, ao nível da qae
as outras capitais' do país já ocupam, To

cJlwia, as expressões do Governador Iv·)

Silveira prUI\' em mais e precisamente ao

encontro '''c, aspirações do florianopoli
tano. É (1"' 4- Capital de Santa Catarina,

I que geogràf,,:..:.,pente se situa numa ilha, vi
nha, também -por fôrça de circunstâncias

inexplicáveis, mantendo o seu longo insu
lamento. para com as regiões .do interio�·.

Felizmente, há. um moVImento de integrá·

.

'

.,'

ção que tem podido contar com a ação do ca GG harmonia e de mútua e fecunda co-

Govêrno do Estado e da Prefeitura, visaa- lq_boração entre o Estado, e o Municipio ucJ
do aos indispensá�eis m'eios de intercomu- Floriap.ópolis.

-

nicação e permuta social, econômica·e cul, Houve, porém, na ;soienidàde. da posse
tural a fim de que Florianópolis não con- çl.o, Prefeito Ari Oliveira uma nota muito
tinue -fora dos interêsses de grándes áreas especial, que me apraz salientar pela sign.i-
do Estado, onde a 'Capital não é lembrad� ficação que tem dum gesto de ele'gante H'·

e talvez nem conhecida. "fln11ecimento, partido do ',Governador do

Um plano como o da Grande Floriallô- Estado e hornenageando um catarinens�,
polis, se executado, permitIrá desde 10g'J \que depois d'e· pôr à p'rova os rriér"itos d"l

" apro:-:imar a, sede do Govêrhq às' d;ema":'i r.onrado homem pÚbÚ�o,' recolh�Jo à vi-

regiões, abrindo a estas o ace,·.so fácil ,�,
.

da privada, �ep.1 qué;, po� um só instantf�,
Capital do Estado. Aí está, pois, um dos

. houvesse quebrado a linha reta que. a pró:
relevantes, objetivos da, cooperação.a que pria consciência lhe traçara à existê�cia
o Governador Ivo Silveira se referiu, ;tO e ao·. l?ei'viGo da comunidade, .0 Governa-
afirmar o seu propósito de promover essa '!l.or' -,f:v,Q,' Sllv.éira, 'falando a "p}opósit0·J,à1t'�;.
convergência de esforços em benefício! de '�o

�
.•

'

i:iwestidura dq ,;lf.l,91lP�. �refeito, récor;dotl:f;�e'
Florianóp'olis e de. Santa Cata-rina.

.

"\ 'ô pai, �m 'h'omer11 d�i. bem, q'l%,e,. leyadó,)S
Por sua vez, o <;oronel Ari Oliveira ben- 8:tivida,des polít.icas pelo inesquecível esta·-

diz o governante que:" par tenaz obstina- '. dista \ que foi 'Nereu, Ramos, "pr�st�u -iJ;1eG;"
ção, consegue ser fiel à, :n:eta que se,pro-' tim;iv,ªis. serviços' ao Estado";' 'como com;-

pôs", condição que reconhece na opel:o;lÍ- ·tit.tfirite dllii36.:e deputado estadual, -' o ."

dade do atual Chefe do Executivo do Esta: sr.; Rô�erto Oliveira. Fêz bem (') Gover-
do, E, prometendo entrosar-se no plano de l1adOni' que demonstra l!ão olvidar, como e

Edministração estadual, lembra que," den- comum, os que souberam dignificar,se hOI1-
. tro da r.·'Jva sistemática, as Pr'efeitúras das'

(
. rind� . a vi,da pública:, por mais espInhosa

Capitais ganh,?}:n "uma nõva dimensãSt �us � (;
.'.

ngrata. D!t resto, recordar os excelentes
titulares nov���\ regras a cumpr�f ,kt�O-ff � viç,�s dcj�ji é r�coI?endar _à ��U).or ex-

vêrno da C�pítal deverá corr�rin!à� ai� �_ ,tatlva ��I).1Umdade a açao lhbada d::>
uma S.ecret��ifl: de 'NegóciOS ..di fksttdo",zn ;\f 10, já viitó�osamente conceituado, aliás,
É o bastan�i;ipara qU� nos :)\�.,_:., 11'io'>,�{t ��r;,yn1a.,,_ <'ll�ante carreira militar e pelos
cpnvencido,s .�u continúidade

,..

,.Iít��!ji ri' �UlO,s q1:t7. qU�stou., .

.

. \ ..

f. Gusiavo }leves

Os Hippies
, .

Soube que- o "hippie" que se' recusou

H descer do avião da VASP sequestrado pa
ra 'éuba, na escala ele Georgetown, e seguiu
pUra Havana, a,inda está pr'êso. Na ocasião,
o� jornais divulgaram a noticia de que, o

'hip]Ji�" seria cúnpli,ce do sequestrador,
aliás descrito como uni sujeito afável e

s!mpát1co,J No retôrno, do aparêlho, entre
tó.nto, constatou-se que o "hippie" não era

nada disso - tanto. não era, que volto�l.
Interrogado pela polícia, foi simples e Jj

gico: "Entao vocês acham qqe eu podi3,
'perder .esta oportunidade? Conhecer um

pais, ·conhecer gente que talvez jamais pu-
: dfsEe: vêr? Deus me livre de' sequestrar
.' aviõe:;;; sou cabeludo mas viajo pagando
passagem, podem conferír. Agora, jog:J,r
fora uma chance destas, tudo grátis - i�so
também r..iio faço" não."

. Aliás, êste pragmatismo �idstencial I)'a
rece ser, no fundo, a base de tôda a' filo-

. Sofia "hippie". O· "Time" nos dá conta, Ü�

tempos em tempos, ele seus movimentos de

protcsto contra a guerra do Vietnam, CUj,l
caracter.ística principal, pai-aêloxalmente, é

'_/ o. im0])ilismo, :il:les não fazem passeatas,
. 1l,'iO promov,em quebra'q1.�bras nas juntas
de recrutamento, não pintam, sequer, os'

C'H.rt3'Zes q�W"i'�tto" a marca, elos atos reivin

.clicatórios liu11'�ric;c.�nàs. Simplesmente S8

deixam fiCar{tw.0 seu can�o, até o momentn
em que o :p.;st�elQ, através da polícia, resal
\ e punir a !i��sítbo:r.dinação.. Sequer' se de,

," ... _ ..

, '.

. ·fend�m: vão senào agredidos, tangidos C,)

mo carneiros para o corte,

No Brasil, êles ainda não são numern

sos a ponto ele despertar a aflição do "e3-

thblishment" -. e a verdade é que o nos

�o "establishmenl;" ainda não está tão e,,·
,

.

tabelecido assim. Mas na América,. onde o·

sustentáculo da nação repousa sôbre a

classe média., esta classe médiá' que faz ui

quenique aos domingos, que toma corn

flakes no breakfast, que adora torta de ma

çã e comparece em massa aos serviços re

Ugiosos dominicais na América os

I'hippies" são considerados Uma ameaça tão

grande quanto o comunismo, o câncei' G:.l

úma eventual baixa na Bôlsa,
TalVêz não seja çiifícil entender o ra

ciocínio 'que comanda êste tipo de reação:
você chega cm casa e vê um

.

caniarada ::oH

por perto, ?-ssim COU10 quem não quer na

·('la. assuntando; a mesma coisa elurante
uma semana, um mês. Chega um dia jGni·
(1l1e você resolve interpelá-lo, ou chamar a

polícia, O sujeito, não sugeriu, seqUEr
que pretende alguma coisa de você. Mil3
Tocê não pode deixar de pensar mais ou

1'nenos assini: ".Que diabq, fica' êsse cam.'
�; o tempo todo, não faz nada, onde é qu,�
'6le come, onele é que' arranja dinheiro',;"
'E conclui que, mais dia menos dia, êlé' vi
l'8 tomar dinheiro de você, na íei ou na

marra. Ampliando êste processo, creio qUê!
t�remos chegado ao ponto que alimenta o

I
terror pelos "hippies", Numa sociedade Õ3

consumo; e, portanto, de produção, comi)

é a aÚ1ericana, alguém que não produza
Está vivendo nas suas costas. Páu nêles!

'Eis-n0s diante de um prOblema tão vn-

111.0: \qlÍ��to � Nove Testamerito,. desele qw�,
entrelaçadas '.as niensagetis· e' o.. vigor' i.l�.
reação' que súscHam, se cheg'a ió. tênuo 'elo
que a paz é incô�110da,éompa�héirá; .E 'jeí
que' entrei nêste ramo bíblico, dei'xo 'a SãQ
Lucas a tarefa de aclarar mais um pouc;:)

.

o mistério da proposição acima: "O carnpo
de um homem rico tinha dado abundantes
frutos: e êle resolvia dentro' de si êstc':i
pensamentos, dizendo: que farei, que não
tenho .onde recolher os meus frutos? �
<iLsse: farei istd: Derribarei os meus 'celei
ros, 9 fá·los·cj maiores. E nêles recolherei
tôdas as minhas collH.eitas, e os meus 'bens,
E direi à minha alma: alma minha, tu tel".3
muitos bens .um depósito para largos an08.

Descansa, come, bebe e regala-te. Mas
Deus disse a êsse homem: N:iscio, esta noi·
te te virão demandar a tua alma: e as coi,
sas que tu ajwl'taste, para quem são?"

.Para mim, certamente, é que nã.o, res·

panelo eu,:,iá um pouco emaranhado nt�S

meandrris de uma crônicfj.. que .pretendia
apenas' se inst�'rg/l'.' contr,a' a PI:!�ão ·de. Ura
"hip,pie" alegre e 'que acabou tomando- ci\-
nO\àçõ�S . sócio-econ'Ômico-bíbli�às_ ,\'

Solte-se o "hipp;e" e prenda-se o cro·

nista.

PAULO DA COSTA RAMOS

..
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SUGESTÔES DE VIAGEM

A Pesca Incentivada TRIVIAL . VARIADO
,n

Mareílio Medeiros, filho.

Sôbre minha mesa de trabalho repousa vistoso volume envolto �rn
um 'envelope plástico, com o timbre do "United states Travel Service" .

Foi-me gentilmente enviado pelo Consulado -Geral Americano mas, pelo
plástico censor, vocês já devem ter imaginado o pensamento que me 3:s-

·

saltou na hora em que vi ? invólucro .provoca9vo. (Falar nisso, viram o

último "Playboy'vZ) . Como atencioso destinatário, abri a pródiga cor

respondêncía que, infelizmente, não continha uma sequer fotografia, mas

era farta em precíosas ínrormações sôbre pontos de atração turísti,;a dos
Estados Unidos \la América.

'
.

�4 .-

.
.

, Pois saibani vocês que no Estado cte Nevada - 'onde, como todo mun-

"do .sabe, nasceu Mark-'Twain - há um }ug�r "'destinado a perpetuar o seu

local de nascimento e os locais onde êle viveu a maior parte da sua vida",
inclusive

.

uma cidadezinha chamada Hanníbal, q'ue 'teria sido o cenãrro
onde acontecêram as aventuras de Tom Sawyer, o personagem favorito do

-escrítor.. E tem mais - maravilha! - museus mil e marcos às centenas

onde você, l�itor amigo 'e; viajado, poderá banhar-se de cultura em maté

ria d'e' Mark' T'wà'in bastando tão somente embarcar num avião em Con- I

':�'onhas, não ser sequestrado para Cuba' e consumir seus dólares à vonta-

'de. '!

. 3 . "

Mas ilão deixe também de conhecer Cape Cod, que é "um lugar ensola-
l;ido e l?heio "de vida, éOIl! prÇ11,as, belíssimas e locais a!.xopriados para aco
Jhe� ·:tu�i�tas da melhor rnai1éira possível". Aproveitem que muitas emo

.

çõés 'ih� estão. ·reservadas.::' "Pode ser a 'agitação dos turistas que se di

· vert�ny'i'bu a paz ··e a' �ahtri.a de uma vil;l. de pe�e8,dores del?cansando (que,
I' aliá.'?".:fi·ào,se' escreve com 'cedilha) ào sol;. pode ser o .frio súbito, quando a

U brisa;�opm'do mar; a eglOção. de um leilão pitoresco ou as faces felizes dos.

J 1 casa)!> :em 'lua-de-mel". Quem na primeira lua-de-mel não foi a Capa Cad:
; 'I 'vá '.I1 a. segunda que certamente será a última. E não se esqueçam de'. ver os

1 pescadores descansando, que é lindo de morrer, Por aqui só vemos pesc�-
dot.es pescando, no que, aliás, não vejo graça nenhuma.

Surprêsa das surprêsas, fico sabendo que "a parte mais americana

dos.Estados Unidos é o 'Oeste das Shinil1.g Mountains", onde "os visitantes
IIsentir.ão aquela fôrça interior, aquêle êxtase tão comum aos que fazem i

passeios pelos grandes parque� n3!cioriai�"·. Quer dizer que essa -história
'de L-Qopa, KH:'3 e chá qe ea.tuaba ê pura conversa fiada: basta pa�sear

'

pelas Shining Mountains, entré' os geyser!" cascatÇ1s, ,fontes qúentes e

ursos pretos para que, os .turistas ...:_ embora, no caso, não seja d problema

1[ do leitor _ reconquistém o passado perdido. ' .

.

I

Eis, pois, em rápidas pinceladas, àlglJ,mas sug,estõesl para quem- quer
I'I Viajar para os Estados Unidos. COQfesso-lhes que êsse ti!Jo de passeios não
'11J. são do meu gênero, pois' tais prog�amas são excitantes demais !Jara o meu)

.! mau gôsto. No atenGioso aguaTdo ge povas sugestões a respeito, formulo'
al'dentes' votos para que d� próxima ve:q, 'dentro do el1v�lope de plástico,
o "United S·tates TraveI Serviço" com.etá a ní�ia ge'ntileza de me enviar

duas passagens d� ida e volta, de' preferência 'com escala em Paris.

COURESPONDÊNCIA
''iii<�'_!''''1If;'f'

Reeebi,.'de um amigo r'eitar um
, pequeno artigo, oferecendo-o, pa
l'a publicação, Trata-se. na ver:
daC3, de uma matéria �lUitO bem
re�jjg'ida, c.')cl'ita 'com sentimeIl",o
e que !lara mim, :101' razões

..
(;.e

ordem afetiva, tocqu profunda
mente. Só que sua assinatura es-

Entrarão em debate na sessão tava' ilegfvel e não 111e fel pos-
da �ll'��il11a têf.ra-feira na As-

sÍvel identIficar o autor de trio
semb,�;ll LegIslaitiva dois impor- inspiradaiS linhas. Peco-lhe €11-
tantes vet�s' db G0verQar;Jr. Ivo tão, leitor, a C"enÚleza de ferne-
Silveira ao Estatuto dos Funcio- cer-me seu· nonie, para que a ma,-
nários Públicos Civis do Estado

téria possa S2l' pul;li."ada SC:i qu';

'li
de Sapta Catarina: o primeiro;

se 'Vf:ata 'ele· um all1ig�, :).�los0 têr:
t . veta o artigo que restabeleçe a

1110S' do reca.::!) nianusc;rito ,que
estabilidade no serviço público aos

deixou em "baixo da .página.. Mas.

I
servidores que contarem com

ainda �ssim nãó :9ude reconhecer I.

d a assinatura'.·.

,ma1s e cinco anes de. serviço; o
.

__ ; "1

m...,�:;;uo;"";"���""''''õ! ..-.''' ..r'"'�'=''''"�'"'!'"'''''''''''''.,,,.-'''i',-'rPW'E'''''f''Kr

,�;
..

>
.

'
...

r.
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O .Gov. Ivo Silveira viaja hoje
para Pôr to 'Alegre, dêvenr:J avis

tar-se amanhã com o Presidente
Médici. Na caoital g'aucha,. o Sr:.
Ivo Silveira p�rti(:ipará' d� várias
solenidades que assinaaarão :a

L visita presidencial ao Rio Gran

,j i de. do Sul, já :,estaIido inclusive

....
'j

l.l,..
eser-vadCiJ' � seu. lugar ao lagQ do

,.{. Presidente, na tribuna de hon.ra

I do' Gigante' da.' Beira-Rio, para. o

I .

jôgo Internacional e Grêmio.

1 .'De tudo, porém, O· que de mais
1 importante acontecerá para o Sr.

r .. Ivo Silveira durante \ 3 horas em

I· que mivará com o PreSIdente da
, Repú·blica, será a definição da suà
candidatura ao Senádo. Os-se-
nões políticos existentes ante a

perspectiva de desincompatibili
zação do Governador no próximo
dia. 15 para por.!,"r eandidatar-.se
poderão deixar .de existir a partir
do momento em que o Presidente
Médici der o seu avaI ao lanea:'-

. '·k
"

.

lnento da candidatura do' "Chefe'
'do Executivo, ocorrido há dias na

tribuna da Assembleia:
'

...
-,--

/

,D.fPÓis de 13 anos de t{adição'
no rádio-jornalismo de Santa Ca

tarina, conquistando um
.

nome

que se fêz respeitar não apenas
em nosso Estado ma!, também
nos nos.sos vizinhos, 1..' Correspon
dente "Renl1.er" deixou de existir.
Mas deixou de existir apenas com

ê,sse nome, em virtude de a' e111-

'Pl'es.a }:j,atrocinadora / ,e. a Rádi,o
·
"D,:ário da M�nhã�" :n:'ãó terem'
chegado a um acÔ:;do eai relacão
'ao "quantum" 'do patrpcínio. Mas
na mesma. voz correta de Adolfo
Zis-elli, o público continuará a
ouvir as suas notícias no horál'io
em que se acosturn:ou com o ·''ll.en
ne1''', O nôvo nome dado ao pro-'
gTama· é "Correspondente 'RDM",
que leva as iniciais da el'nissôra
que Q veicula.'

CORRESPCNDENTE

,"REN�ER"

DOIS· VETOS

...

, .

i
segu�1Q.6, vet.a. o qispositiVo que l'elevava à categoria de Coletores

o�· Escrivães' 'de co�etoria que' es--?:,
tivessem no. exeRoício do primeiro II.cargo, em caráter c!, substituição.
Os deputados tendem a der- i

l'úbar o veto e, ao que. tudo indi

ca'l a liderança da Arena daJ"á li
berdade para 8, bancada delibe
rar sôbre os mesmQs.

GONZAGA SAI

O Diretor elo DEATUR, Sr. Ar-

y'

mando Gonzaga, complementou
no fim r.::'1.tarde de ontem o pedi
do de exoneração do cargo· que
'havia. formulado há ·tempos ao

Governad9T, €ntregan�o em Pa
lácio uma càrta na qual agradece
··0 estímulo) e �,confiança re,c�bi
dos durante o p.erÍodo em que Já
esteve, reiterando que a úrlica ra
zão do seu pedido se 'deve a ne

cessiCa.des ,de oTelell1. pesso'al, Já
que deverá voltar às suas ativida
des empresariais.
No início da !Jróxima sen una

será assinado o. ato de nomeacão
do seu substituto, o jo'rnalista Lá-
zaro Bartolomeu.

.

, .I

MAVRO' AMORIM
.' ,'I���iColabora'dol;'. ,e

pcrmaú�nte do'
,Caderno-2 .

de O ESTADO, ':rvIauro
Amorim, a partir do próximo do
_mingo, passará a ·.contar com um
espaço maior para 'oferecer ' aos

. rqtores a versati1!idade elo' seu

t�l.ento. Em" página in�eil'a, edita
ra a seção

.

intitulada' "PLA'"
abrangendo os mais 'variaclos se'�
tores de .a:tiVidades; il'iliàl,Jgurando
u�1la nova - e .excelente. - forma
de comunicação jornalística' em
Santa Catarina. •

"PLÁ!,,' vai dOar o que falar.

I

[
..

.\,
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\'lconomia
POJ"taria do Minislério da Félzenda determina' que o

resúltado da correção meneláría auferido pela pessoa jurí-
" ,

dica está isenlo do Impôslo_ de Renda só quando capilalizado
na emprêsa beneficiária .eu enqueníepenaaaeeer em conla

especlal para êsse lim'e
•

,

"

s
,

/

Correção mODelaria que' as
empres�s' capitalizarem

.

.

.'

não paga ,imposto de Renda

:� . '�

,

'.

"

"
\,

...
,-

,

.

, I

o Ministro Delf\m Neto de

terminou, através de Portaria, que
o resultado da correção monetária
auferido pela pessoa jurídica está
isento do Imoôsto de Renda só
cuando c3ryita:-izado'na ernprêsa
be!1eficiária -ou enquanto 'pernl,a
necer em conta especial para 'êsse
fim.

'

'A »artir de 3 de marco de ,

1970'_:: diz a Portaria - "se 'a,
correcão morientária f6T distribu:
da e;' forma de dinheiro ou' em

\
" bens (I: qualquer espécie, exceto

ações novas, cotas ou quinhões' de
capital,' sujeitá o beneciário ao im
pôsto na- Ioute ou na, declaração.
ou em ambas.

,
,

_:-:-- _"-��'�".:-":�;:-":���-,:-�"'_';c.,..
�:-'� -,-'

.:-' . ..:.. ....
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/
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NA FONTE

<,

Um outra :,ortai-ia, !Ü Miais
tro da Fazcnda estabelece que o

Irnpôsto de : Renda na fonte para
.o n3°ame.nto de 'scFvicos seü\ vin
cu;o -emPl�gat;c1o. i.lcidirá sôbre o

total de
-

itrmortância nauas oú cre

ditadas mensalmente
-

s�ger.i'6re's a

Nç:r$ 240,00"
Determina, ainda, que Q Irn

pêsto de 3% na fonte, incidente
sôbre os empreiteiros de obras,
pessoas jurídicas, será retido pe-
Ia União, Estados, Distrito Fede
ral, Territórios, Municípios e res

pectivas autarquias, sociedades de
economia "mista e' cmprêsa públi-. '

C3<S', �,be_m. • .como �le.l aS' ,eolllc,�:!.\�.o'L}1Í"''''' ",

ria de serviço público: '

J

.t:

FILMES ,',

.. ".'

Uma terceira "ortaria do '!\1i-,
nistro Delfim Neto- fixd em 25%
a" alíquota do Impôsto 4� Renda
na .Ionie - �!ara :ne1 ícul aS' , Ci:1€{11 áte
gráficas importadas .

.

: O i:1s�rum;ei1to considerr ren

dimento tributável, na exploração
daquelas peliculas importadas,

"

70% das importâncias pagas cre

ditadas;' remetidas ou entrezues ou

,LaeriTIedürics no exterior," obser
'vad0 o limite d� 160% da receita
bl'l��q, produ;>:iu, bem como

'

as
, quantias �la.?as, creditadas, emp'1;e
gadas, remetiqas óu entJ:egues aos

produtores, distribuidores ou inter
mediári6s, quandb a 'aquisição te�

,

Lha sido feita a l�r�ço fixo.'
Os textos comnletos dJS três

port{Ír�as sãp os segl1ir:ttes:,

, c: "', :" ,.,-...........,j�
SECADOR DE ABEtOS ARNO;

, •
a temperaturas .:

,;

modelos /.

(. -.:'
Com e sem male

.

.

c '>

. j�\penas 5 crut1r�s
de entrada. J

�
.

."

.':�

,���;
>ENCERAOEiRA WAl � A'
1 Ou 3'escôva:>
,Acàbamcnto primoroso.
Lcvíssima.
Apenas 5' cruzeir9s

\ dó entrada,.
, ,o Mi:1Ístro d; Estado era Fa

, 'mnda, no u�o d: suas atribuicões e
,

teádo' em vista 0 aue estabelece o

Art. 99 (lJ Decretõ-l.ei 110 r089',
de 2. c:.:: março de 197Q,.

,CORREÇÃO
.'

'l :;hh ._'<; !

'''''.

_'� ,Y�1."
. , '

(�
-

CONJUNTO PANEX PARABENS �

,;'t:�,,"l�)� ,

-�.��:;' I 1"_�1 '.'

1. p
,

,1 - O res.ultado da correcão
monetária 'em bases 1egais (' de
corrente ç[:: qualquer de suas mo

da idades,
'

aufedd'J por pessoas
jurídiças, está is�ntJ de tributação
do lLTI�1ÔStO de R�nda, sempre qUe
capita.ização na _:1essoà jurídica
beneficiária (JU enquanto permane
cer em conta es;:>ecial para êste
fim: '

1.1 - A '1artir d:: 3 de marCJ

de 1970, a dl;rribuição do reajuOs�
tamento de que trata êste í�el11,
em dinheiro ou em bens de qual
quer es�écie, exceto ações novas,
cotas ou quinhões ele canital, su

jeita' o . titL�lar,' sócio pessoa física
ou iuridica, ao ImDôsto de Renda
'devido na fonte o� na declaração
de rendimentos, ou· em ambas, na.

.

forma da legislação vigente.
1.2 - O dls�osto, nest� Hem

não se alJlica; à COfé'eCdO monelária
resultant; do ativo

<

imobilizado,
em vizor as disoosições existentes
sôbre a matéria.-

,

RESOLVE:,

, Com 7 pe<,:as, {

'Apenas 5 cruzeiros
. , ,

de entra dó.
'

PANELA P'E P�.ESS"lQ,PÁN'EX
()[etta li vista NÇr�/26('O
Apends 5 cr�zeir0s' -

de' ontrad,a'
.

,

"

'��
���

ASPIRADOR' DE PÓ-\VALITA .

H acessório�.
Maiol; versatilldade.

Apenas 5 cruzeirbs
de entrqda. "

.

"'

"-l.' I

VENHA 'OORRENDO APROVEITAR!
liôda a linha Arno, Panex e Walita esta nesta
\sensaciona! promoção, com apena$.

FILMES
/

,

ü Ministro de Estado da Fa
zenda, no !!SO de suas atribni�õe8,

1
'

, '

"e tendo em vista o disposto nos
.

Arts. 13 (;' 14 do Decreto-Lei 110
.

1 089, de �. de março de 1970,

RESOLVE:
,
..

1. - Está sujeito ao Impôs
tb de Renda na fonte, q alíquota
de 25% (vinte e cinco. !l0r cento),
o rendimento da exploração de

películas (Cinematográficas impor-
tadas.

' ,

1.1 - Considera-se, rendi-
mento tributúvel:. '

a) 70% (setenta' 'por cento)
'das, importâncias rn;gas, credita
.das, empregues aos produtores,
distribuidores . Ou intermediários
-no exterior' observado o limite de
'60% (sessenta flor cento) .da .re-

ceita bruta produzida .pelas pelí
_ cuas cinematográficas;

b) as quantias brutas pasas,
creditadas, empregadas, remetidas
'ou entregues .aos .produtcres, dis-,
tribuidores ou intermediários no

exterior quando a aquisição' tenha
'sido feita' a "'reco fixo.

"
-,

"
1.2,- 40% (quarenta _:1or ccn-

to) do imnôsto deverá ser deposi
tado oelo contribuinte, em conta

'especiãl no Banco do Brasil S,À.,
a

.

crédito da Ernprêsa Brasileira
de Filmes S.A. - Ernbrafi'mes -

'para, os' fins estabelecidos no De
creto�Lei n" 362, de 12 de setem-

bro d�. :1969. "

.

I
_.-

, ,;-iC't"O: Mifl-litl�J; de Estado' da Fa
zenda, no. uso de suas atribuições,
e considerandó o disposto nos

Arts. Vi e, 17 do" Decreto-Lei n"
., 1 089, de 2 de março .de 1970,:

, .

, RÉSOLVE:"
!"\'

.

.': 1.. - O 1rr:1ôsto de Renda
na fonte à alíouota de 3% (três
por �ento) inCIdente sôbre os VJ

lôres brutos _l1ag6s aos empreitei
ros de obras;' nessoas iurídicas, s>
rá relido �ela União, Éstàdos, Dis
trito Fec1i:ral, Territórios, Municí-

.. pios e res_:,ectiyas autarquias, s'o

ci;;dades de ecoilOmià mista e em

prêsas ,!_1úblicas, bem cOmo pelas
cOI).cessionárias de servico "'úbli
co, semI're como aútecipaç':;-o do

impôsto devido na declaração de
rendi 'uentos.

2 - O '1mpôsto de Renda
retido na fonte na forma d{; AJt.
12 <;: n(lránafos da Lei 11

o 4 506',
de 30-de novembL'o de 1964, com

a nova redacão, que lhe foi dada
�

\ I .

pelo Art. 17 do Decreto-Lei nO
1 089) de 2 de marçq d� 1970,
incidirá sôbre a totalidad� das im
portâncias quando supcri<;>res a

NCr$ 240,00 (duzentos e quat:en- �

ta cruzeiros novos) pagas ,ou cre

ditadas em cada mês, sempre co

mo anteci_!)açã.O do' impôsto devi
do' na declaração. dj /�nclimentos.

PRAZOS DE DECLARAÇÃO
NÃO SERÃO PRORI\OGADOS \,

, ,

Os prazos !Jara entrega de
dec'aração de' rendil11éütos n.ão
serão prorrogados" sc!.nmclo infor,
mou a Secretaria da Receita Fede
ral. No dia 15 encerra o _:1razo pa
ra os que !_'anharam NCr$ 10 mil
cu mais 'no ano passado.

. ,Os bancos,
-

se,�mndo se infor
mou, já devolveram ao S,erpro 52
mil cax:tões-eadaslro de

.

contribuin
tes (lue não foram, locallzados. Os
cànt�-jbuintes poderão.

.

apa,nhá-Ios
110 MillistéÍio da Fazenda, 1105

guichês '32 a 41.
Na hi:'ótesc em, que o COl1-

trrbuillte não loçal}ze seu cart,ão
cadastro, deve utilizar o número (
do 'Cadastro ele nessoa. física cons� f
tanto da notif�âção do Impôslo
de Renda do ano nassado. Se ês�
se núme,ro tiver sid-o extraviado, o
contribuinte !'Jode fazer. sua decla�
ração, sem mcnciopar nada e aguar
dar a notificação deste .anb, qLlan-.
do /Tecebeli.Í, iu:1to o cal.'t;1o-:;;acta;j-·
troo .,. "i'

'1\'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CINEMA

SAO JOSÉ
15 - 19,45 e 21 h45111

Elvys Presley
VIVA UM POUQUINHO
AME: UM POUQU,TNHO
Censura 5, anos

RlTZ
17 - 19,45 e 21h451u
John Jaime
ELDORADO
Censura l4 anos

CORAL
]5 - 20 e 22 horas

Dustin Hofrnan - arme Bancroít
A PRIMEfRA NOITE DE UI'v[
HOMEM
Censura 18 anos

nOXy
14 - 20 horas

Programa duplo
TARZAN O VINGADOR
UMA PISTOLA PARA DJECA
Censura J O anos

GLORIA
17 e 20 horas

, John Jaine � Lee Marwin - E
lisabeth Alen
O AVENTUREIRO DO
PACIFICO
Censura' 5 anos

lMPERIO
20h30m
Jonh Jayne - Lee'Jv[arwin
lizabeth Alen
O AVENTUREIRO DO
PACTFIÇO
Censura 5 anos

RAJA

- E-

--

20 horas
Chadon Hcston - Ivone ele
!Carlo
OS 10 MANDAMENTOS
C2J1Su:'a 5 ànos

SAO LUIZ
TRAlDO POR UMA QUESTAO
DE HONRA
Censura 14 anos

TELEVISÃO
Tv COLIGADAS CANÁL 3

I •

16hOO -, Cluoe ela Criança
I 16h30m - C,ine Desenhos
16h45m - As Aventuras ele Ri;).
1 in Ti:1 - Filme
17h 15m - Os '3 Patetas - Filme
17h30!l1 - Mulheres em Van-

,

guarda
18h30111 Santa Catarina 2 Mi-
nutos
18h35m
-- Fi me'

Jcannie e Um C�llio
19h05111 _:_ Tcle Jornal "Hering
1Qh35m -- Pigmalião 70 - No
vela
20h05h '- SJnta Catarina 2 Mi
f!Utos

20h 10rn =- Balar.ça Mas Não Cai
2 I 111 0::1 - Sa,11a Catarina 2 Mi
nutos

21h1,r5m - Véu ele NoivP - No
vela
21h45m - Ré�lorter: Gái'çia
23hOo" - Verão Vermelho - No-'
vela
22h30rn - Sar;ta Catarina 2 Mi
mitos

TV PIRATrNI CANAL 5
18h20m - João Juca Junior
Novela
19h25m - Diário de Notícias
20h30111 - E Nós, Aoncle Vamos?
� Novela
20h55m - Café Sem Concêrto
22h 10m - O f�ei cios Ladrões -

Filme
23h25rn - Eias e Eles - Entre
vista

TV GAUCHA CANAL 12
20hOO - Pi�malião 70 - Nove-,
la
20h30m � Alô Brasil,' Aquele A
braço" - Musical
21h30m .:..,_ Verãó Vermelho' __ I

Novela I

'
,

22hOO - Sessão das DeZ - Fil-'
me

23h40m - Teleobj�tiva Crefisul'
24hOO :_ Sessão da Meia Noite
- Filme

TAVERNA PORTUGUEZA
RESTAURANTE

'

Rua Francisco' Tolentino n°, 14
Ao lado do Expresso FlorianópoJ13
Aos Domir1'gos - Pratos Diversos
As 2s, feiras - Btlbradinha à Por-

,tugueza,
As 3s, feiras - Bacalhau à Gomf's

de Sá
As 4s, feiras - Feijoada. à Brasi

leira
'

As 5s, feiras - Bacalhau, à Por
tugueza

As 6s,' feIras - Mocotó c/Feijão
Branco

AOS sábados - Feijoada à Brasi
leira

Serviço a J�A CARTE
TodOs os dias a partir cie s 10 horas

até às 24 hÓ,ras
Servimos o tradicional

VERDE
, )

I
. �

:-"-: x x X x :-:

:-: x x x x '-'

, I'
I
I Santacatarina COLl,ntry Club; vai

j' Di�ctoria, que provavelmente tomar}

I, pr,lXllTlO, com elegante coqueteL
r

:-: x x x x :-:

:-: x x x x :-:

-------------------�-.,.-------'''---c _>. r l"\-rT':: ,

Chegando ela capi_ll paulista com novidades

para 'sua loja "Garage Decoração", a elegante Ali
cinha Darniani.

1

Zury Machado
Depois de, t'ês dias em Porto Alegre, mais

, ,I I
-'

id I' 111113 vez vo.to encantar o nao so com a CI ae e, co-

.rno também, com a simpatia daquela gente tão

amave] da capital Gaucha. Segunda-feira jantei' no
"Encoraçado- Botiqui.i" com l(tn grupo de amigos
c j.ir.ralistas, entre êlcs Gilda Marinho, Paulo Gas

paroro e os costureiros Nazareth e Lenzi, A noite
tornou-se pequena 'para tantas outras amizades e

lugares si,mpúticos que conheci,

I Terça-feira, com a presença das mais destaca-

,
elas figuras elo mundo elegante feminino, toda a im

prensa c te'evisão Gaucha, na mansão à rua Marian
te 21, o costureiro Nazareth, apresentou sua, cole-

'i ção "outono-inverno". Foi re�11ti�ente uma tarde de,
elegância, onele também se pode ver 'lindas senho
ras e a moda aluai, sendo colorosarnente aplaudiela.
Nazareth está ele parabéns, pela coleção apresenta-

I da, Também compareceu aó desfile a jovem se

nhora consulesa de Portugal.

La-çada pelo cronista da Zero Hora, Paulo
Gasparoto, a Senhora Anita Hoepcke da Silva Gril
lo, é notcia em sociedade, na capital Gaucha.

Mario Soares Filho, artista ele maravilhosos
u'abalhos (biiotri), está ne:1sanc1o' seriamente em

a'prese,ltar urila colyção ,-da sua arte em nossa ci
, daGle, :Mario é gaucho encantado por mar.

\

:-: x x x x :-:'

:-: x x x x :-:

Dia 13 está marcado na cidade 'de Porto Ale

gre, o "Encontro dos Grandes da Alta Costura do

Brasil", ocasião em que será Fundada a "Câmara
da Alta Costura", Entre renomados nomes, está o

costureiro catarinense Lenzi.

:-: x x x x :-:
'

:

Conversando cojn o, Senhor Roberto Lins Pastl,
Diretor E_x�c:utivQ da',Piratini, com: mpita simpatia

• •
•• "'. 1. •

• "I' ,n., .!

disse: estamos aguardando em Pel'�:)AlegYc;.\'o Di-
retor da" TV Cultura, '�enhor Darcy Lopes, para
mantermos

cont.atos. \
:-:x x x �-:

, 1

No desfile apresentado n�\ mansão de Naza
reth, um lonoo em renda HoeIlEke, entre os' cin- r
,quenfa n'w'dêl'õs foi elos mais ao:�didos e COITl(:!1-

tados. A renda Hoencke também stará na cole- ,

ç50 de' Nazareth e Lenzi, na ame�enta'cão elos Gran-
'

rides da Alta Costura,
-

l"
:-: x x x x :-:

b

ter sua nova

posse Elia 18

Fernanda Paim Neves é a lihda ria- I
polis; ,que' concorrerá ao título Miss S�l,!1ta Calaril
1970,

:-: x x x x:�:

Pensamento do elia: "A vida é tão boa 'que as

coisas ruins devem ser esquecidas".

- :-: x x x x :-: ,

1
,

Atenção: Apresente sua ded,aração de impôsto de !
renda.

-

I I

I

/

..

{

, 1

Uma jard:núi'hha caindo
...
de seI"

bonitinha em jCl'sey de lã. O corte
é 'o do maçado. a cavaimensa 'e
boa e o _d2cote d� camiseta. De

preferência em cores, escuras e é

,- usada com malha d,� lã fi[la e gola
olímpica, !á que maio assim o quer

COM À MÃO NA MASSA

Ateneknelo 'a inúmeros pedi-'
elos ele leÍ(oràs minhas, do Paulo
e do M;:li:cílio, aí vão ,álgumas re

ceitas de macarrão,.,

I

1

I !
I \

L...�.;:z_, rtaMW3iarS i i

� ,

lára Pedresa . ,
I

BÔLO DE MA:CA-RR ...iO
, ,,_(6 p�S"SQ1\\;S-),'

i
I'

I
O efeitq_ decorativ� e o saoor IIdeliciq&o dêste prato garantem �eu I,

grande sucesso.'
'

,>

700 g cie macarrão, tipo "fllzi�
l?" - 400 � ele alcatra - i sal- ESPAGUETES COM ATUM E
sicha - 1 ôvo - 100 B: de marí- TOMATES (4 PESSOAS)

) teig.a ou margarina - 50 g de " -
,

queij? )larmesão ra!acl,o _:_, V� I, 400 g ele espa�uetes ,-- 250 g
d� leite - 60 'g de fannha de �ngo de tomates - 1 lata pequena de
- 1 lata ,IJequena de palmito -

-

atunl - 1 an,chova 1/2 cebola �

300 � - de tQmates maduros - ,4 colheres (dê so!)a) de óleo - sa1.
1 cenoura - sal são - 1/2 eebo- Pique ,a cebola e deixe-a dou
la - 1 fôlha ele IOUI:O - vinhó rar no óleo quente. Acrescente os

tinto - óleo - sal - pimenta-do- tomates (sem -peles nem sementes)
reino,

,

� deixe cozinbar o môlho durante
Pique a cebola, o salsão, a' c�- 20 minutos, Junte a anchova e o

rToura e doure tudo bem em 50 g atlim picados, Det�e, cozinhar mais
de manteiga ou r11�r!l3rina e 4 co-

' 5 minutos sem acrescentar sal
lheres (de

�

sopa) ete Óleo, Adicione Cozinhe o's espaguetes em áoua
mentes) picados, Abaixe a 'cha- fervente com sal durante 10 mi7,Li-
xc no fogo' mai,s um, pôuco, ,

tos, s�ndo o "macarrão fres'Co.

M
' "'1.' t

,>
1

' Col.oq.ue-ns � ,numa travessa e
oa, a carne 1 ln o C0111, a sa Sl- r'"

cha e acrescente-.,esta mi'Stui�a'. ao empere com ,o -môlho.

'môlho, Tempere com sal e pimell- ESPAGUETES� AO ,ATUM
ta a �ôsto e deixe dourar bem. (4 PESSOAS),'

'

Junte -então 1/2 CODO de vinho till
to é o louro, Co;i-;he tudo durati-

, te 1,0 minutos e adÍcione então os

tomates (sem !)eles nem se

sementes) oi.ádos, Abaixe a cha
ma c deix� n0 fogo .por mais 45
mil1utos, mexendo cI� vez em

quando:
A parte, cozinhe o macárrão du
rante 15 minutos em bastante ágUá
com sal e escorra-o�

Aqueça o restante' da manteiga ou
, margarIna, e junte a fa!'inha de tri
go. m'exendo sem narar com uma

colher de nau e alternando CÓiJl1 o

leite (ferve-nte), Quando -o leite fór
absolvido cleixe o, creme fervér
durante alguns minutos até ficar

,

consistente c retire cio fogo, Quan
do começar a esfriar ac;cscenté í
gema,

Unte uma forma refratáría re

donda com manteiga ou' nkroari-
- '"

na e faça camadas alternádas de:

n�acarrão, môlho, quei_io parme
S::1O e creme: A última camaela de
ve ser ele macarrão, Asse em for
no bando durante 30 minutos e
sirva quente..

400. ?, ele espaguerés ...:_ 1 lata
'pequet1a de atuln '-4 col'heres ,(de
sopa) de óleo - sal. '

Aqueça o óleo, acrescente o a
tum esmiuçadq e deix:e-o �o f,ogo
por alguns minutos., '

,

Cozinhe o macan:ão em água e

�al durante 10 minutos, se fôr
fresco, e 15 minutos se fôr em pa-
cote, e, escorra-o.

'.

, 'Col_oque numa travessa funda e I

despeje !lOr cima o môlho de, a-
tum,

'

1
,ESPAGUEr�S COM ANCHO-

, VAS (4 PESSOAS)
400 \ g de espagu�tes" - 5 an

çhovas - saIs'a - 6' colheres (de
sopa) de óleo __:_, 1 dente. ele alho
- sal.

.
_ "!f4tJtr,

Cozin�1e os e,spagu�tes em águà,
e sal ate que fIquem macios,
A parte, aqueça o óleo e deixe

(lourar o dent�' de alho, Acrescen
te as, anchovas a salsa bem picada
e ,deixe no fogo dui'ante alguns
rtl.lhutos, �

,Despeje êS�é, môlho sôbre os es
pa,gtletes e si,rva-,os:, ,11érrl ,quertt�s.

,:J,
"

_ '" ",'
"

J

)

fi_

1 Música Popnlar
ÃUI1lBto BUecbJ,,'

'

j,
ST?:=2

ROBERTS DE VOU'A ,
,

/

É provável qUI muitos de vocês não se lembrem mais 9�' Malcoltll
Roberts que estouou no IV Festival Internacional da Canção. Nao se

lembrem mais de �ove Is All, composição do Les Reed, que Robetts inter,

pretou tão bem, :sso é muito natural que aco_nteça, As músipas, quan�'J
estouram e, em S)guida são, rodadas de montão, acabam mUlto, c�do �o
esquecimento do rúblíco , Por melhor

_

que seja;: ?a,ntor e composiçao, nao

há quem resista �o excesso de repetições. O negocio enche, entendem,
Mas o Sr, RJberts, nsm por isso, -deixou de ser o grande cantor; e

assim é que a jermata resolveu lançar um compacto simples" com dua,
músicas novas: Please, Don't Go Awa,y 1\ Stanclr Beside Me, que, ao ,que
parece, já está :efldO bem recebido pelo público paulista e caríosa.

'

POR FALAR EM ROBERTS,,:'

I

É bom' r/lembrar as promessas de Augusto Marzagão, �: "q�anto',: -às
atracões do , FIC, '

Á primeí.a presença víolentarnente : importante, devido ao� últimos
acontecimentis. é a do casal John Lennon-Yoko Ono , E mais: alem de Vir

chefiando a Ielegação inglesa o casal irá se apresentar toca�do, ,','
, Os outrss participantes, são: Brigitte Bardot, que aceitou participar,
mas corno iltegrante do jú.rí da parte internaeíonal , Daz França VIra, ainda,
a cantora .\Ticoleta, Da Itália virá Domenico Modugno, vencedor por

div�rsas v{Zes do Festival de San f?,el1)o: Na delegação inglesa vir�o, :;tlém
de John e Yoko, os seguintes artistas: Shirley Bassey e Dusty Speingfield
Malcolm I�oberts virá, .tambérn.: mais somente como, jurado 1Marz:gão ainda está para resolver uma vinda muito .ímportante: a

do canto Tom Jones, para presidir o júri.

.
--------

Se ionrírmadas as presenças dêsses artistas ao Festival Internacional

da Can;ão MO restam dúvidas de que será um sucesso .absoluto . Muita

gente iriti�a o festival, ma� êle � considerado u?la das, maiores fe�tas dp
'cancâr em todo o mundo, isto dito por gente la de fora, (:tue.m dizer, se

O féstival já des'fru1à de prestígio, faltam, então as atr<jlções, os convidados

especiais e, então, a festa será 'completa, '

'_ ,
'

:

O V FIC sairá 'de qualquer jeito, apesar de o Maracanaznilio ter sofr:1do
um riolento incêndio que destruiu tôdas as suas ,instalações, As obras de

rep�raGão serão concluidas a tempõ, ,
O qoverna�or Negr,ão, de L-ima

prometeu entregar o e�tádio, novinJ;1o �m folha ate as prOXImIdades (le

outubro, jústamente a epoca da reallzaçao da grand� festa,,'
,

"i

,

1\ é agora nada ficou resolvido, Não faz 'muito teIT_lp,o que eu li uma

t Córreio da Manhã, onde garantiam que a mUSlCa vencedora �o
�1�t! � 'onal não disputaria o internacional. Marzagão achava que aSSl!l1

seria mell1 r, Os estrangeiros não ficariam d�sapóntados com as suces-

sivas vitória�o
Brasll, ,

'

_ "
'-

"

Em" decl t ções recentes, :'entretanto,-Marzagao dIZ _que vou fazer

uma pesquisa ôbre isso", F8Jto semelhante aconteceu quaI?-do, d':lrante a

a esent<>rão ,d O Mercador, de Serpentes (de Egb�rto GISm?ntl) no V

F,pTIC d
c,., 'curto-circuifo atribuido à insto.laçoes defeItuosas nos

eu-se um "
,

1 't
"

M
_

f'equipamentos de um conjunto de g�dlt,arrG�ls be E: ncas-" ,a�z,agaoe tlCOU
< -

d I elo Illlcrofone da Ra 10 o o que, no proxlmo c r ame
Iunoso e ec arou

" _

d
,-

t 'ta as elétricas
não' permitiria a pa .lClpaçao. e conJun ,os com gUl r:r: '_

,

"

Mais tarde 'orér ' um Jor�al publIcava declarGtçoe� suas e ele ?lz!a
, ,

,p
T a atuacao de conjunto com gUltarras, caso estes

qf,�e so ser�� perrr�l 1
'1>rque saberiam sanar em curto espaço de tempo o

dosfs�tm pro
E
lsslO,nals, ��btor ou compositor teria qúe escolher: ou seria

e elO, mms: o ca d
'

,

h d conJ'u ou nor orquestra Nunca pelos OlS ao mesmo
acompan a o por, ��

,

tempo,
--�---;--

UM FATO

, Ainda sôbre o problema
o
e o Brasil

I competir, ou n-ªo,
_

deve-se
_

diz3r

D • 0'-' �stf!nte,
uma nova formula, Ele, alega --', e

qUe:; Malza"a_o �sta estudando.
de termos ganho duas vêzes está criando

com,mUl!a I azao -:- que o fa� , , 't t' desestimulando a par';i
-um falatcno danaao no exten01' ql,e IS o os es a

� cip,ar noval12ente, ,

"

futebol a criação do sistema de chaves
A soluça0 sena, a exemplo d ... ' "

I
'

e grupos, Até agora, q1,le eu saiblÍ)' nada�cou !_eso vida,

'I
),

RESPOSTA

dor de Intervalo: ' ,

.De Dercy ,GonGalv�s ao entrevis altandÜ' ainda a você?.:. (depois de '�er
Intetyalq - Dercy, o que está

netos e :êama), � / ,
'

Dercy _ De verdade mesmo? U m companh�lro, que me, _ çha,me ele

Dolores ,e me leve ao'cinema depois jantar, Soo
'\

/

, ,

S�xta-fcira - 8 de mal�r de 1970, _ '

,

'd'
I

't
' "Ierêsses pessoaIS e romantlCos

Tudo que Isser respel o a m '
•

t 'h' -b
'

fI'
, 1�enéfica de Venus, astro que

es ara oJe so re a m uenCIa �,i�' 'I

o beneficiará amplament'e, NOViltS:des, ,

d d lt
Indícios de melho�ia de situac I \'

fipancelra, even o vo 'ar

_ ,

.

\poderá interessar, Influência
suas atençoes para o que maIS lhe

a
das melhores para o romance, \ acontecer e não se dejxc
Não se preocupe com o que poss'

L b t >'l.-.
, ,

"
_ , as, em re-se que' UU'J

mfluenclar por lmpressoes negatl
'I

""

• 'passa n�'sta existência, tantó a do'r' \ como ads
a egrdIats: ',:

"
"

, -

"jl'É
mo o pró Ulvo;e sem

Nesta sexta-feua voce devera agIr 1 I' d
..

I '

, ,,- rá ser rea ll�a o ou conse-
perda de tempo, porque mUlFo podli

'd'" ,

'd b f'" L' � eVl enCIa,
, gUl o em seu ene lClO, ucros em d"· d' d
D'

-

'
- '''''' d'

aJ des e que ,aJa e mo o
la em que tera' o maXlInO e sucess:1 '

'-
t b

'

, , ,

d' 't !f1s para nao er a orreC1-
maIS' pratico, To aVIa, eVI e os erro \

mentos 'futuros, Atração pelo sexo

OP\�,o�sto,
1 t

-,

1• ,

, ,_, s com exce en es resu-
Virgem ,

Suas energIas poderao ser empregad, ' '

- ,tado durante esta sexta-feira, Todaviao evite assumIr compro�
missas' contrárIos ao seu interêsse, � .

1
"

' f
, , ,

' ,i e as COlsas possam 11'
,O certo e ser sempre otimIsta, para" f b'l'd d

• , ,�gumas avara 1 I a es
cada vez melhor para voce, HOJe tera �", t

"

,

no pE:lríodo da manhã, À tarde e à n ,e, e, �eu .1'0,
d

_ _'

,_

1
' , , ,

'f' t�ngue
seja, po era nao

Escorpmo A gUlna COIsa, por, maIS mSlgm lcan
'M

_.
'

, " ai dla, as voce corres-
cOl'responder as suas expectatlVas nes

, 'I
ponderá ao natural dever de ser positi

\
'

d I- T ! Iza es ou pe o
Faça o que puder ,para aumentar sua

t" E 't
'

t 't
"

"f'
ado, Vleanos

mmlfiO, conservar as qU,e Ja ez no

I
'

'

"" ,

,

f' d
_

u
r lmmlgos,

com, quem, quer ql�e seja, a 1m e nao
, Jom reender O seu

Capricórnio ConfIe maIS em 81 mesmo, procurand 19
. ,

P
1 'I

,
• ssrona como pela

grande valor, tanto pela capac�dade P1�o, .

,

que poderá realizar de bem no futuro, jla / '

d'

, _,

�
1 pessoas mo ernas

,HOJe voce podera entrar em contato co 1 .' "

t
_,'

�

e de, mentalidade evoluida , Outrossim; d �oda a a ençao ao",

que necessitam de sua orientação, Cupicf.
o.
,,'

f d: "

Posto que �éu ,signó pode incliná-lo às pJu s.qu�sas pro un as, a

filosQfia� à ficção científica ou à espaçoA ,autlCa, procure con-

vcrgir tudo isso a um terreno mais prátilc o,

,

' �li
�����

/

Aries )

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Sagitário

Aquário

Peixes,

\,

_ps ttZ7!:
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fiE�ENHA DOS .JUtGAMENTO�
.

'

conhecer do recurso por incabível

na espécie. Custas
-

na forma da lei..

4') Recurso criminal n, 6, 308, de

daria' Geral do 'Estado, 'conhecer
.. da apelação e negar-lhe provimen

to. Custas na forma da lei.

7) Apelaçãó crímínâl n. 10.97i',

de Pôrto União, .apelante a .rustícc.

por seu Promotor 'e' apelado J03é

Antunes ',da Silvá·' N'eto, vulgo

A I Câmara Criminal do, 'I'r ibunal
de Justiça do. Est�\do ..

julgou, na

sessão t"-' ,5 dê maio do corrente,

os seguintes prcpess?s: ,

. 1). Apelação ,crimiQàl n.: 10.989.,

'ce:'>Ç!1apecó" apélànte a Justiça, por
�,

" �
.

.

seii, Proll19!Q,r ,e apelada Bàltlú�::i1
�j�l'pth, .

.
.,

)

', Relator:' Des.)J�I�ANDA RAMOS

-, 13�cis�Otr.: à unanímidadn e
I lia

acàtdo com O' pârecer-ría Procura

doTia GoraI do ,Éstacl'o, não

cohJ:'l�r Ca. 'apelação, 'por, ínca

bí\jêl na eSl?éc:lO. Custas l!lf,li Iorrna

dtÚei. ;
, 2) Apelação .crímínal n. 10·.'97Ii,

de, Palmitos, ; apelante Arrnínao

\Vt!-tc e apelada a' Justiça, por Fel!

promotor.
I . Relator: DêS. Tl-?-OMPOWSKY ".

TA'D-FDIS'.·
. li)ecisü8:': à tmal'lImijacle, cor.ll\o-

, . I
' .

. .

cer da al"\elação e dar-lhe provi-

). menta em pinte, pu.va .deselass.i:-J':·
'r;an'do o crime, pa-ra o· �·rt. ·.218 ._

corrupçãq dr:, rnenores - condenar

o 'réu a 1 ahó e 6 meses de recJU·
I, '

,"

s110 Custas na 'formá da 'leL

, 3) Recu�so crün.inal n.· 6.3()7" ele;

'Fl6tiaritírlOlis, recorrente T. TanaiG't·: i

e Cia.-/Lt�!a e �ecorrido "Anthony .:..

B Kosiow·ski.'

Relator: peso MIRANDA RA-MOS "

D�cis§o; à unanimidade> e de

'�côrdo com o parecer da ·Procul.'ll�
,

daria Geral do Estado, não

São José, recorrente

Hames e recorrida a

seu Promotor"
R!<l\ttor:' Des. MAy'

João J03')

.Iustíça, po r

\

FILHO.
,

"Juca".Dscísão: à rnanírnídade e' de
,

.

acôrtío com o parecer da Procura-

dbria· Geral do Estado, para cerine

'-"ce'r do recurso e dar-lhe provímen
", to, ,'em 'parte: para.: tão somente,

excluir' da pronúncia a qualifica-

tiva do motivo fútil. Custas La

,
Relator: Des. MAY, FILHO.

Dscisârn- : à unanimidade e de

acôrdo com o' parecer da Procura

daria Geral elo Estado, conhecer

da apelação e dar-lhe provimento,

para anular o julgamento, inclusive

o libelo. Custas na forma da lei.
,

- Acõrdão assinado na sessão.

;\ 8) Apelação criminal n. Hl.977,

de Braço do Norte, apelante Celso
, - Felísaerto e apelada a Justiça, por

seu Promotor

Relator: Des. MIRANDA RAMOS.

Decisão: à' unanimidade e de

: acôrdo com o parecer da Procura

:, deria..
G�ral dn EstiJdo, conhec,'"

da apelação e. negar:lhe' provimen-
to. Custas na forma da lei.

9) Apelfl.ção criminal n. 11.007,

de Laguna, apelant� a Jus,tiça;. pl)r

seu ,P'romotor e apelado Eurico

Herculam� Soares de Oliveira.

'forma da ··lei. ,

Acórdão assinado Ina sessão.

5) .Apelaçâe crímínal n. 11.00:'),

de. 'I'urvo, apelante Antônio Seraf!m
Marioel e apelada á Justiça, por

seu Promotor.
. Relator: DêS. TROMPOWSKY

,TAUL0IS.
,

' I'

De,aisão: à unanimidade" rejeit.:1 r

'a p",eHminar argüida, e, quan'to ao

mérito, conhecer .
da apelação. [)

'dar 0;;:,.:: provimento, em p�rte, para!
•

° ,desclassificando ,o crime 'N.a�-a

te�tativa de estupró,' condenar.6

réu a' 2 anos e '8 meses de ,recl.usãl)

:"·ç.il"stas na' forma da. l�.

õ) ":Àpelaçáo criminal n. 10. 9!l3,

".de, Capijjzal, apelli)nte Gue.ril'l'J,
,e R'aioH-n e apelado Deaime Generosa.

,

R:elater:. Dês. MIRA,NllA: RAMO?
DecisãD: à upani�ictacle e ele

acôrdo com o parecer .da P-rocu�a·

.,.

Relator.:, :D�s .. ,MAY FILHO.

I Decisão: à una;pjmifiade 'e de

acôrdp ,co'm o. parecer da PrOCUTl\

daria GeFal do Estado, . conheeer

da apelação e ·nega·r-lhe provimEw-

.. : tp. �us�as na. f9rma da lei:
Acorda0 assmado na" sessao.

.1

/

,.
. '.

,.
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A traGédia
do :Gôlgota

Arnaldo S. Thiago
"No alto do Calvário

-

erguia-se
uma cruz/ E pregado sôbre ela, o

corpo de Jesus! Quando leio versos
Como êsses; 'quando reflfll'o sôore

a horripilante tragédia do" Gôlg01a,
appssa-se do meu espírito UiTI::t

angústia-mortal, apenas minorada

pela íntima convicção, que. tenho

hoje, de queo martírio a que JesuA '

. quiz -submeter-ss, para nos dar I)

divino exemplo
I da humildade; Io!

permitido por Deus, a fim de <;e':

possível a regeneração da espécie
hurriana, [amais atingida enquanto
os seus componentes permanece

rem': agrilhoados às paixões decor

rentes do orgulho que tudo

enegrece.
Muito difícil 'é' de sê adquirir a

verdadeira humildade, aquela que

se radica em nossa alma' e nos

move ao amor, essa,' Incomparável

fôrça de atração que une todos os
'

sêres enobrecidos pela humU'dad9

em seus se9-timentos, de modo a

se tornarem delicados no trato

so�ia·l,
- afáveis no· 'ç,ohvíVio da

f�.mília, r�spé.it?SOS .

em extremo,

arpnegados, ·m0viqos sempre .'L)

trabalho _ fecundo, 'despidos Je.

v�os' personalismos, não alimentan·,

do rrüüs' 'sentimento) algum de

�sq-a.viza�.ão de quem .quer que

seja aos seus caprichos, preferind:1
sof:-�r a fazer sofrer o seu seme

lhante.

Por ser difícil a aquisição dessa

humildade, o Divino Mestre SE'

dispôs a 'vir exemplificá-la, pedindo

ao Bom Pai nisso' consentiss� j_ o'

qlJe determinou uma série de fatos

concatenados todos com, a descida

do Nazareno a êste planeta de dor
-

e de expiação, a que nos achamos

acorrentados e onde
- exp-iaremos

as nossas relutâncias morai:;,_

enquanto não nos libertarmos

compl�t-ar1ente do- estigma do

orgulho, que gera todos os mal",;,

tôdas. as défarmidatles moraIs,

'todos os quadros negros que, a

Hist"ória vêm registrando. atra7és

dos tempos, males que têm ocasIo

nado quedas de impérios e de civi

lizações, 'atentad'Os monstruosos à

dignidade humana, como os que

têm sido registrados durante as

guerras e as' convulsões socia,is.

:Nessas retortas históricas, polas

quais vã()· sucessivamente passau:,....

.. ,PS!,. Jod� .
.o�,�eaPiritos,. que .eh@gUlw

à humanização, depois de havemlTI

pel'cor'rido os estágios inferioi"E's

; da evolução, caldeiam-se de tfll
modo sentimentos, paixões, ten·

dências diversíssimas, de ordem

intelectual e moral, que afinal ü3

Espíritos chegam à tona, depoiS
de imensament,e torturados em

tais retortas providenciais, escõi-
.

mádos de suas impurezas,' deixando

no func�o material, como resíduos

imprestáveis, todos os impecilhlls
ao progresso espiritual, consisten-'

tes nas' paixões fomentadas pelo

orgulho - êsse maiar inimigo (�d

homem.

De posse de todo o saber e de

tôda virtude, Jesus reconheceu quê
fi espécie humana est'ava consti·

tuída de indivíduos tremendame"nte

emplogados por . essa terrível

deformidade moral, aos /quais não

era possível comunicar o menor

influxo de sentimento superior .1é

amor, 'por' causa da ignómínia de

tal revestimento, de tal túnica de

Nessus, que lhes' comunicava tôdas

_as deformidades imagináveis' e

inimagináveis, pois o orgulho Jeva

·os homem'i aos mais detestáveis

desregramel'ltos.
O Cordeiro imacúlado de Deus,

que tirá O pecado do mundo, descle

a formação d.a raça humana que

em nosso planeta foi confiada à

sua excelsa direção, vem acampa-
,

hando·a nas várias etapas do se'..1
.

desenvolvimento espil'-itual, prec')·

nizando-lhe de tempos em tempos.
que se ,perdem na voragem dos

evos,
.

profundas lições de adapta

ção a normas cada vez mais eleva

das de viver de acôrdo com á

Vontade de Deus, até que cl1egoü
o instante supremo em que:)

Mestre reconheceu que tôdas P.S

dificuldades da nossa" evoluçã9

espiritual decorriam dos óbic'es
,criados pelo orgulho: então, Ef;ipí-
rito sublimado no devotamento à

causa da regeneração humana,

pediu ao Pai - e êste' lhe cbtlCedell

a tremenda missão de exemplificar

a humildade! Quem assim C0711-

preende o martírio de Jesus, está

apto a conhecer a' Verdade e pela
Verdade tornar-se livr.e. Quem nã,)

o pode assim cmnpreender, per

manece no orgulho e o orgulho O

subverterá ainda por muito tempo,
até que �o sofrimento desperte em

sua alma a necessidade de íntima

reforma pela humildade'. Se "fora

da caridade não há salvação", sem,
.

HUMILDADE jamais se pode
chegar à CARIDADE.

'I

.'

Tribunal de Contas

Interessados: Tecnomat, Com. e

R.e�((js., CâtltlS·Hoep'c1{é S:A.; ·B\!t
nadete \(;iegas, José Mig�el Pítz,
(2), Livraria e Papelaria Cil'ibl.mk •

Phihp{ili e tia. (3j, M'ólhhm lt'e��_'
Í1idtJs It·'ájai. S.A., Universidadé
para o n�se.nvolvimen·to· de' sán
t·a Catarin.a (2�, Móveis·Cimo S.A.,
Cml)'. e Remes. G. Sc>eas 'Kjliaflo

Fr-aneiseb' -Kretzer (7),
'.
Hoeóck

Vefuült)s S�A, José AhVôt1{'ô ·€he:.
I rC1TI, ÍY:ffariâ - d-e Lo�rel·es·Caldeira
Birtst'tls, Sáil1ril?; (5), Silva. e .Cia (3)

Pí.'óE\ütO'� J,ueil (3) Irn�ãos
-JSánto�

(3,), Arri1rtllem elo Pôvo: (3) ,El�Ol� :: ., _ C;=0!',JSCLiA
J. RíbS, Pêdi10 �anFk)lklO,' Bqcl1,
Posto' 'Sdhtà Filom�i:!a;' Ar: hdó

, Êgêr., Ba', Mar lei. e COril.
.

Co

merrC;:ltl· e Indústria Fechad'uras �
C'hávesl ,Alrl Ind. e Com. Fundn
çãb Ait'0 V�He do 1taj'aí, jornal
de C!l-iciu!'llu, Editora Catarinen

s'e de Tu; iS.illO. TODOS JI:JLGA

HCl!5 LEGA rs. - M::inicke S.A.,
eneami,nOf\do à Comissão Tpecni
co-Jurídica, - Gráfica' Sóu7a
Leão e CiÍl., Samrig S.A. - SO
BRESTADaS. A. S

..Prop'i:igue -

EITI Sessão realizada a 5 ele

maio, o Tribunal de Contas do

Estado, sob a Presidência do COIJ

selheiro Nelson de Abreu, exami-
11'!:1U 191 processos. - Estiveram

peesentes à Sessão os Conselheiros,
Nm@� José Cherem, Vlce-Presi

'dente, Vicellte João Sçfil'leidaf,
Le'0p'oidb Olavo Erig Nereu Cor
rêa, dê S'E)l.lea e Lecian Slevinski,
Presente ó P\iocurador Geral- da

Fazenda� Wilson Abraham.'
,Os' 'expedientes - examinados

f01'am Os seguintes:
.

EMPENiros �IMPLES

SOB'RESTADO .

EMp'ENH0S POR
.

ADÍ'ANífAMENTO

]�espctlsáveis': f1son' \Vil'ninr Rt);;.
dri:gU€s (2). �"ubens Victor da Sil

va,' CI'0yis Dias dc Lima, Helmllth
Wiese" Jósé Alberto Livramento

Abreu; Osmar Oliveira. TODOS

.J'ULGADOS LEGAIS�

PRE_STA<;ÃÔ DE CONTAS'
,

. Responsáveis: Edith Portum, Ade�
laide Oau:fen, Püali:;a da Silva

Gioelza. \!ar�as Cid-ádô MaJ'Í.a lIla�
l:lel Costa, Ped(o

- Aurêlio Htnkcl

m:\n . (2), Maria Lúcia Mayworne,
Enedina, M?cedo Sil_va, Lúcia Bor

boski, Olf!a, Frutl,lOSO, Naida Mé

neiles; Osmarina Mafra Vieirá
SilVah'O George de Camínho', A�ge�
lo Tra\\ersini (2),'Marilené' da

Costa, Maria Terez·inha, Ga.r�ia I I

.A:ílton, de B-alTos, Adita Cori,ê�
Silva, Cll1üd,ib Andrade Ramos (2),
Zita Fj�4;'es Br6gnoli, Ai"istidés
lV1i'a�oel' OONcalves,. Nahir S. Pus:.

sarin.il Luiz; FghIYe. Ass'et José Ár,;:;
}i�do Winter,.· Iracem�" Coelho'

Grava, Zaneida K.' BoJ\-nan,. At-
têlà Jenoichen,. Sa�as A." -etfsicà,"
Zêlândia Mariâ Anzaneilo Benta
Rodrigllés Maes. Newton .'íl1ocêi1�
cio' Chaves .tle.' Souza, Maria. C.
Bedllschi,' Ztlleima B'enta Raihetdt
Rai'lildes da' Costà (2), Waltri:Jd
Sievert, ,Aury A .. '}<ebellQ; Maria .

de Loúrdes Piva, �orácl0 Hipóíi�
to da Silva,' Deinerval ,Amaral.

TODOS -JULGADOS LEGAIS.
ADrcíoNAL

'

�
,

Ihteressados: ��iriéu João Rios.
JULGAbO LEGAL.
CONTRATO DE lliOCAÇ�O
DE PREDIO •

.

_

IrtH!tessatlos: Secretàí,ia de Educa�
ção ,e Cultura e: Colégio Frei Ro�

\f'l! b, Ida: Testi, Cl.ara, Ah,ltia.
Ko/ber. TODOS JULGADOS LE
GAIS.

CONTRATO DE LOCAÇÃO
�

DE SER.VIÇOS
Interessados: Aligeir Bernardino

Sehweitzer, Inês Santil ha Secco'-

1:fàurici Lopes de Carvalho. TO�
D9S .

JULGADOS' LEGAIS;
RENO\!AÇÃO DE CONTRAtá
OE lOCAÇÃO Dl; SERVIÇOS
ItIteressàdos: NaoÍ"àldo Coelho
Irad Libeira Casàrrqtto, Nezi Al�
V'es Machado, Alcides Antônio

M:ar�ins, FI-àncisca Freitas, Ve

f'ôl1i�a Ambrosina ' Martins Pau
lo José Silveira, Izabe'1 J. amcia,
1vo:Jete dds Santos, Saulo Rogé
rio S; Albuquerque, Carlos Alljer
to Barbdsa Pinto, Rosemari Inei
cla da Silva, Leda M. 'Barbosa Ro

sa, Maria Bernadete Riós Ernà
ni José Mann, Osvaldo d;s t):iTi
tos, Santilha Alzira de· SDuza'
Elza Dç>lores elos Sántos. TODOS'
JULGADOS LEGAIS.
RESCISAO DE CONTRATO DE
r.oCAÇAO DE 'SERVIÇOS

�Interéssados� Francisco
Zanella Nunes, AbíJio
JULGADOS LEGAIS.

Carlos
Câmara.

DIVIDAS DE EXERCICIOS
FINDOS

. L�eI�s.8ados: Alvaci A: Esp.eck e

outros, Alcindo Athaüasi Vieira
, . ...

'

e outros, Jl'l�;o A'11tôn10 Luiz, Ade":

lina Ruai, lv�arin de Lourdes Tri-

1111 e curres, Aí1,a LtI,í,za' BarriO da
Silva e ourrcs.> A�mM�y Goulart
e eur-os. TOD'05 JliLGAJi)OS

" LEGAIS. �Delfiao. H��i)êrs, M,aria
Kopke Gribosi e :�,-lli\'ii. das Neves

.

' . Corrêa: DEVOL:VI);)Os. À ORI
GEM.

..-1',,' QUI:--JQUÊNIO

\
r �cress3dos:. Daniel Gomes Cal

dei-a e Mana de Lourdes Seixas

Ribeiro, Doroteu Pereira de Ma-
.tos, Nf�edo Boaventura Pereira e

outros; 'I\1ãrià Cardriso Salvador
-Luiz Henrique Taheeedo, Àbt�hã�
Fibio Salum. TOID08 JULGA-

�
- DOS LEGAIS.. ,

APOSENTADdRIA
lnteressad"s: Roserldo V. Xav,ier.
',Aki:1 de OJi,,:ei�la Figueiredo,
.D::oll;'d't Fa\!u·leles. P�)1cegher.

""�r:' I�hrb�:t Tureck. 11O""DOS, JULGA
. : ,DCS U::G_'\IS.

•. I

-"1.�-, Int�l'issad�s:· IDiret0ria de Obl'as

,

. -Púhlicas: D::cisão: O lhbunal de.:.

.

cidiu rcs:1ondel' à CbMsu'ta. trans

crevendo em todos os se�s têr
mos o· parecer do' 6J.gão i'nstrutivo.
H:)]" t Domming - Prefeitura
J\1u -i(i:'�l d,� Timbó: Decisão: O
Tribun:,) deci.Jiu re�1)Onde1' à Con
Sl!'!:l ji(l fon'wt do· v"oto alleXO ao

;')'Ol'·. os:}. -- rPE$C - Rubens
Naza, eno Neves: Decisã.o: Dili
gê 'cia à ori::em, - na forma do

p,3':eç�r .

da Comis�ãd Técni'co-Íu
fjdl�a.

PREFEUPRAS' MÚNICIPAIS
B�I�--<:o Anual dI} Exei'cíéió d�
1%9
L teress:1clos: �:>refeHIJt'a.s Munici

p,\is de: .Acli1azém: Caçador, Bo
tuvfl'á. TODOS H:JtGÂDOS LE

GAIS, nos :t�rmds' da· Minuta do
Acórdão anexo ao Tif(feesso .

Bniillcetes (I'e', jurthb
-

de: '1969
Bjllaczte dg. junho de 1969
Interessados: Exalorias de Itá e

Gutras, Ja�ll:'Huna e outras, AI1ita
G2'Í';a di e cuttas, DalbÚgia e ou

t ras, Pcmerode e OUfl"as. -TODOS
JL'LGADOS LEGAIS.

LICITAÇÕES

Interessados: Coleta' de Pr�çns n

316i7n, NCr$ 559,,5"0 - D.O.P.,
Ad juclicatário: Carlos Hoepcke
S.A - Convite 11 •. ,:12170, P.M.,
NCl"$ 3.60,00, Ad�,u.�ldtárià; Ale�

xa;:;dre_ Adur. - c(m�tã de Preços
Jl. 231 i10, D.O.P., NCr$ 1.330,43,
A_iudlc:::t:írio: PhiHppi e Cia. �

Ct)!�ta d� j'fCÇOS n 14517'0 DO P
,

• ! , •. ,t

NCI$ 1.20U,00, Adjudicatário;
Comércio e Indústria, de Feohadt�
ras e Chaves � Coleta de Preço!í
n. 28[70, D.O.P., NCr$ 6.2ÜS,OQ
Adjudicatário: . Carlos Hoepcke
S.A. - Coleta de Preqos - SiN.,
l-bspital CO.ônia SáQtal'la; NÉr$ '.

5.640,UO, Adjucliêatárío: Elson
J. Rios: - Coletá i1e Preços SIN.,
Hospital Colônia Saritani:r, NCr$ ..

7J,'1�,55, Adjudicatário: Samrig
S. A. - Coleta: de P..�ços· S/N.,
Hospital Co!ônia Santana, NCr$ "

720,00; Adjudic.atáí'io: Pedro
llack. -:- Coleta de Preços n. 5170
Coiônia Santa Teresa; NCr$

,

.... :
6.808,30, Ad judiGatários: Kiliano
F. Kretfer, Elsqn J. Rios, G. So
cj_s r'� A., MoinHos Reunidos _

. Jtajaí, ...::_ Coleta de Precos n•.. '

, 304170 D.O.P., NCr$
,

1.118,50,
�djl1di::at,'trios: Bel Mar e Philip
PI e-03. - Coleta de, Pteços'SIN
- Hos!_)itill Colônia Santana, NC�$
295,26, )\djudicatário: Philippi e

Ci;t. - Coleta d� Preços n. 43170"
D.O.P., NCr$ 1.416,00, Adjudica
tário: Phili9pi e Cia. - Coleta de

Pn'ços S!N., Hospital ColôHia San

tana, NCr$ 900,00, Adjudicatário:
Kiliano Francisco Kretzer. - Co
letfl de Pw;vs ·li. 240170; D.O.P.,
NCr$ 1.250,00, Adjudicatário:
Filw'a Tecnomat. - COnvite n•• "

113170, Penitenciária elo Est,lo,
NCr$ 14.661,61, Adjudicatários:

.
Ir1Tl10S'" Santos, Kiliano F. Kretzer,
Arnaldo Luz, N. d'<l Silva e Cia.
- Samrig S.A. � COIlvite n......

54170, Penitenciária do Estado
NCr$ 20.946,70, AdjUdicatário�
,Irmãos Santos S.A., Kiliano F.
Kretzer, Armazerri do Pbvo Sam�

rig S.A. e Juci Ltda. - Convite
n. 5:70, PCllitenciária do Estado,
NCr$; 17.093,00, AdJudicatários:
Arn.aldo .�.�. - Convite n. 1611�
Pcnltenclana do Estado, NCr$ "',

22.124,97, Adjudicatários: Irmãos
Santos, Kiliano P. Krett'er, Arnal
do Luz" Jucil S.A. e Samrio S'A
- TODOS JULGADOS LEGAIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Sawe�La(' �IIJDrçendedora Imobiliária
I

,1' r ",.,,' '"

_.

, ;/

Galeria Jacqueline - Lojai9 ..J- CRÇI Üi�6;( 14.000,00 - Sem Habite-se. • .

A P A R T A M E N TOS, Tte. Joaquim Machado :_ alvenaría - 3 dormitórios
C E N T R O

.' . '

, .'.
.

- NCr$ 55.000,00 :_ gal'age. ,

Ed.. Comasa - Rua Felipe SchInidt - 1 dºrmitório': CampoJino Alves ..... 2 de-madeira - NCr$ 17.000,00
..... NCl'$ 28.0pO,OO - Pro.ntO. "

r;
,'"

...... terreno 480 m2. :

Ed. Comasa ..... Rua 'FeUpef Schn1idt· - 1 'dormitório Joaquim Carneiro - madeira 2 dormitórios - ter-
- NCr$ 22.000,00 - Pronto. _ ; . reno 5QO m2 - NCr$ 14.000,00.

'

Ed. Brigadeiro Fagundes ..... Ten,' Silveira 3 dormitó· Joaquim Carneiro - 3 dormitórios ..... NCr$ 10.000,00rios ..... NCr$ 50.000,00. ", . :. - madeira - terreno 360.m2. '
.

Ed. Praça XV - 1 dormitório -- 10 andar' - '45 m2 Patricio Q. Andrade - madeira - 2 dormitórioS' -
_ N�r$ 28.000,00. . .,ji'.�"�"'''''I� terreno 17x35 - NCr$ 13.000,00.

.' I

Ed. CIdade Brusque - 3 dornntOr�os -'. enttada dé Thiago Fonseca - 3 dormitórios - madeira .....
.,

NCr$ 10.000,00. '. ..... .

;' ,.)
.

� NCr$ 15.000,00.
Ed. Cidade Brusque - 2 dormítoríos - entrada de Ivo. Silveira - alvenaria 3 dormitórios - .

NCr$ 4.000,01).
.

.

"

,:-' '.' NCr$ 15.000,09 - aceita Fuska,
.

Ed. Presidente - 2 dormitórioS - de frente""': en- Ivo' Silveira - 4 dormitórios _ madeira -
.

traria de NC)-$ 2.000,00. .

.

NCr$ 1l.000,00 _ terreno 10x30.
Ed. Da. Margarida - 1 dorrnítõrío - de frente - Olegário Siãva Ramos - alvenaria 2 pav. 120 m2 -
NCr$ 280,00 mensais. .

NCr$ 27.000,00 - nova.
Ed. Da. Ma'rgarida - 21 e 3 dormltõríos _ de frente Olegário Silva Ramos - 2 dormítõríos - .. : .

,..... entrada NCr$ 100/q. NCr$ 5.000,00 _ Sem Habite-se.
João Sampaio _;_ madeira 2 dormitórios - terreno
12x18 - NCr$ 6.000,00.

BARREIROS I
João Sandim - mista _ 2 dorm. NCr$ 16.000,00 -
iinanc: IPESC,
H.eliogás - madeira - NCr$ 3.500,00 -;' Sem Ha-
bite-se.

, _
.

.
I

'Av. Heriberto Hülse - várias casas - Sem Habite-se.,'

Iii- NCr$ 8.000,00. ,

A,V. Leoberto
Leal - 3 dorm. Sem Habite-se - .. ' ! IINCr$ 18.000,Oa. 1 '1. . . . .. / sso José - alvenaria - nova - fundos mar - 2

dormitórios _ NCr$ 30.000,00. '

ITERRENOS
! CENTRO

Rua Hoepcke _ 2401m2 - Iimpo desocupado -.
NCr$ 16.000,00.. '

Praça Getúlio Vargas ..:.. 6,50x30 - NCr$ 45.000,00.
�miÍlio Tavares _ plano - 10x32 - NCr$ 48;000,00.
AV. Mau,r:ol Ramos - limpo desocupado - 6x38 -
NCr$ 32.000,00. I. .•

�steves Júnior - 540 m2 ..... esquína : - aceita
permuta.
Baia Norte - 20x33 - pronto p/construção -

..
'

..

NCr$ 60.000,00.
,SACO DOS LIMõES ILotes. próximo campo do Ipiranga _:_ NCr$ 5.000,00. .

AGRONÕMICA
.Stodieck _ lotes vários tamanhos - a partir de
NCr$ 13.000,00.

. Alm. Carneiro - llx28 - plano murado -'
NCr$ ��:OOO,OO. ,

Antônio.C. Ferreira _ 15x30 - NCr$ 6.000,00.
TRINDADE \

'Lotes próxi,mo Grupo Penitenci�ria - a partir de

IINCr$ 6.000,00. . I
Pantanal-112,30x74 - NCr$ H.OOtl,OO. . I{Jniversidade _ 12x48 - NCr$ 7.0ÓO,OO - estuda fi- I Inanciamento.

.

'I ICANASVIEIRAS
Balneário _ 2 loteo - 13x22 e 28x35 - total _ ....
NCr$ 14.000,00. ,

Hotel - 20x33 - NÇr$ 20.000,00 - prox. Rondin..

. COQUEIROS
.

, .

Marques Carvalho -,-, 12x30 � NCr$ 15.000,00.
Abel Gapela - 23x30 - NCr$ 9.500,00.
Bom· Abrigo _ alguns lotes - a partir de .

NCr$ 7;QOO�00.· ,

'ltaguaçú ,..... 17x27 - 3a quadra ---" NCr$ 9�000,00.
ESTREITO .

Av. Santa Catarina _ esquiniJ, - 10x35 -
.

NCr$ 11.000,00.
Junto' Colégio A'derbal Ramos - ,-ários lotes.

CAPOEIRAS
lnnã Vieira - área .de 5.040 m2 _ NCr$ 65.000,00 -
estuda-se financiamento.
Campinas - p,róx. Brasilpinho - 5.000 m2 -
'NCr$ 65.000,00.
Praia Comprida" 20x30 ..:.. NCr$ 4.500,00 ,;_ 490 me-
tros da praia. .

Campinas i ,"""- Av. principal - 2 lotes planos deso·
ctipàdois .....

, NCt$ 3.000,00.
,

, BARRElROS
,

, WV'i. IJe0periD0 L'eaI - 2.000 aprox ...... frente ,- .....•
NCr$ 55.000jOÓ.
Rua da Farmácià - 12x30 ,..... NCr$ 5.000,00 - ótimo
para construção. I
Serraria _ 67x300 _ NCr$ 6'.500,00 com financiamento.

;..-
Sen·a.ria - após DNER - 4 lotes cada .

'NCr$ 1.500,00, ou total NCr$ 5.000,00.
Biguaçú·- lotes na BR-lOl _ a partir de .; .......
NCr$ 2.500,.00 com f�nanciamento.

ÇASAS
CENTRO

Gon. N'estor Passos - 2 pav. -' 160 m2 -

.•••.. ::
NCr$ /45.000,00. .

Gen. Nestor Passos -. � ilê madeíra - �Q tW! cada
- NCr$ 25.000,00.

'
. .

Travf. Harmonia - 3 dormitórios - NCr$ 75.000,00 .

_ Sem habite-se.
.

-

Av. Rio Branco - 4 donnitórios - 2 pav•.........
NCr$ 120.000,00 'com financiamento.
.S»: Rio Brancó'� 3 dormitórios �, térrea ...;.

NCr$ 150.000,00 - ótimo .terreno,
. .

Av. Rio Branco - 4 dormftõrios - NCr$ 120.000,00
- térrea.

.

Dom Jaime Câmara _'_;'2 dormitórios - NCr$ 75.000,00.
Almirante AlVIm - falaoote - 360 m2 - .

NCr$ 230.00,0,00 - ótimo. terreno,
.

Gal. Bittencourt _ 6 dqrmitórios - NCr� 65.000,00
- t'errena 640 m2.

.

I ," .

Auita Garíbaldí - 2 pavimentos - 3 (lopnitórios -l\:Cl'$ 80.000,00 - nova. ! •...

(Francisco 'Dolentino - 2 pavjIl\entos - NCr$ 60.000,00.
Cons. Mafcit - 2 casas antígas .,- NC�, 2,.000rOO -
(valor do !terreno).. ..• .,

.

Crispim Mira - 2 dorrmtdríos ..... alvenaria '- '

....

NCr$ 30.0(l0,00 - rínanc.' 24 meses. '. ",
Cid Gonzaga - 2 dornlitórios - NCr$ 30.000,00 -
financ. B1NH' i

SACl): DOS LIMÕES
Prainha (- casa térrea .;_. 2 dormitórios - ......•••

NCr$ lS,DOO,OO curto pr�zo., �

J,el'ônimlo José Dias - lmadeira - 2 dormitórios -
NCr$ 1S,.1J'00,00 curto pqazo.

.

Costeira ,- madeira Pf1n'tad,a óleo -;NCr$ 3,000,00
. - Sem· Habite-se. J .,

TRINDADE ..
I

,

•

Lauro Linhares - alJnariil - 2 dormitórios' - ..

NCr$ .20.000,00. 1 . '

,Edú Vieira - madeir,a - têrreqo 9f!0 ní2 --:: .

NCx$ 10.000,00. J I "

.

.

'

.

M2.dre Benvenuta - 2 dormitórios _.f' NCr$ 13.000,00 ,

- 'casa niista. '

COQUEIROS /' ,

Praia do Meio -:- alv�maria 2-p!j.v. - Ltixuosísima -.
Sem Habite-se.

'

',; '"
José Luiz - madeiJd.a - 3 dorinitórios - .

NCr$ 20.000,00. .

ESTREITO .

Junto a Ponte '- 4 íQ,orm. - mista - 2 pa�. -
NCr$ 14.000,00.
Trav. Tupiriambá __ o NCr$·7.000,00 - -terr,eno 280 m2.
Manoel Oliveira Ra;mos _. alvenaria.- 3 dormitórios

.. _._; NCr$ 17.000,00; 1 ".
.

,CeI. Pedro Demor a -:- prédio 2 pa.v• ._ SQO m2 - es
: quina - NCr$ 40' � .000,00; :.

I

.

José Cândido Sih1a -'- 2 casas madeira - total 5 cloro
mitórios _ NCr${ 30.000,00. "

.. ,.... .

. José ,Cândido Sil ç'a .:._ casa mista - 3 dormitórios -
;

NCr$ 27.000,00 -::. Sem Habite.se.
I

,'. í
,José Cândido SJiva: '--.: alvenatià térrea - 3::tlormitó;
dos _' NCr$ '30' .0'00,00. ... ;1' ",�
Osvàldu Cruz " ,:,' 3 üormi�ótiQs,t"t' �itlV.eJÍª'tilt'..... . ..•

NGt$ 37.000,00. •
. ;

.. ,J c,'< ," :,.'
Alacy,vaz Cal'�ldO -r tnishj, .-,,:3 do�lrtitórioS; � ....

, NCr$ 25,000,00: ....:. frente comerCiái. "

Aracy Vaz CP ,fiado - alvenaria ...:_ 3 dormUórios -

NCr$ 80.000,01" - grande terr�no.· ,'/.; ,

CeI. Caetano i Costa - madeira - NGr$' nooo,oo
terreno 525 n 12.

.
'.

CAPOEl{;AS
� José Belm'il:o _ alvenaria."� 2 'do:rmj!6rips.:-
,-llR&...oJ'�.-- -._'_ .--,-_"-

------'_.-- -'--�,
----- -

.

.

� �''-. '-----._." :�-

CENTRAIS I;J ...ÉTRICAS· DE SANTA CATAlUNA'S/A �

CELESC �.'
"

;: '

ASSE� �raL�IA GERAL EXTRAQJ,tDn�'ARIA
<

EDiTAL D� CONVOCAcl,_o,:
..

Ficam ic'ol1vidados os Senhores Acionistas da Cen
trais Elétd'cas de Santa Càtarina s/A. dEt��G _ para
se reunire. n 'em Assembléia Geral Exttadrdiriaria que
se realizalJ á dia 22 de �aio de 1970, às 10 hbras, na sede

Social à :r ua Frei Caneca, 152" nesta cidade ,de, Florianó·

polis, e 15.eliberarem sôbre a seguinte
'.' .

ORDEIVI; :qO -DIA:
\

1. Verificação do aume'nto de capital social auto-
. rizado pela Assembléia de 22/12/1969, e propos·
.

ta para 'nova au�ento de Capital.
'

2.,..- Aumento do Capital Social com a reavali!!-ção
do Ativo Imobilizado nos têrq:los da {.ei 4:357,
de 16/7/1964, e Reservas Livres nos têrmos

dos Decretos-lei 401, de 30/12/1968 e' '614, de
6/6/1969, e Decreto:Lei 1.071, de)5/12/69�

3. -, Outros Assuntos de interêsse social. .

Florianópolis, 5 de maio de 1970
Júlio Hors� Zallrozny ..... , Presidente'
Moacir Rica.rld'o Brandalise '- Diretor-Executivo
Wilmar Dallanhol -:-- Diretor-FÍnanceiro
Remi Goulart - Diretor-Comercial
Karl Rischbietter ..... Diretor-Técnico,'
Milan Milascll' - Diretor de Operações .

VOCÊ QUER COMPRAR TERRENOS.

Temos 200 lotes, entre Saco dos LiniÕes 'e Trin
dade.

LOCAL DE RAPIDA VALORIZ�ÇAO
Pronto para construir.
Possuindo: Rêde de água, luz, esgôto pluvial,

meio fio, ruas com 15 metros, etc. . .' I..
,.

Pro'ximidades, Mercaqo Munidpal -;-" FarmaCla
_ Escolas - Lojas'"- Cinema -- Parque, etc. Con-
dicões a combinar.

.

•

PREÇOS EXCELENTES:
.

.
.

Administração ,e vendas: a; COSTA -:- Rua N\l
ne3 Machado, :t 7 - .Conjuntó 4 -:- Fone 20-59.

IMóVEL Ê O MELHOR �EGó€IO.
,

Adil Rebelo
Clovis W. Silva
Advogados

.1 Somente com hora marcada

I Centro Comercial d,.� Florian6polis - sala, 116
. E. �[e!lente SllvdJi'" 21 � F!orianópoEi:1 � se,

---:,.,

ADVOCACIA
JOS}� DO PATROCrNIO GALLOTTI

PAULO BENJAMIM FRAGO�O GALL01'TI
Rua Felipe SchÍnicÍt '- Ed. Florêncio Costa

EM BRASíLIA

PUBLIU MATTOS
ADVOGADO J

Causas Cíveis, Comerciais e' Trabalhistas
Tribunais;Superiores
Ed. Goiás, conj. 110 - S.C.S. ,

.;

Telefone: 42-9461 - Caixa Postal, 14�2319
BRASíLIA

.

DISTRITO FEDERAL..

PROFESSOR HENRIQUE STODIECK
'

ADVOGADO
Edifício Florêncio ,Costa (Com3sa)
Ruã Felipe SChrnidt, 58 - sala !l07

•

Diàriamente da::; 10 às 11 e das 16 à� 17 ho�as, ou, com
hora marcada, pelo Telefone 2062

ABELARDO' GOMES l'lLHO
ADVOQAoO --

Advoga e Acompanha Processos nos.,
Tribunais Superiores.

'

Enderêço: SCS � Edifício. Goiás - Coríj�nto 312
Telefone 42-9854 -- Brasília

.

Bodoviária Expresso Brusquense I

Horário: Camboriú, .ltajaí e Blumenau - 7,30
9,30 - 10 _:_ 13 - 15 - 17,30 - e 18 hs.

Canelinha, São João Batista, Nova Trento e

Brusque ..... 6 .:._ 13 e 18 h's. �.
!

Tigipió" Major Gercino e� Nova Trento - 13 e 17 hs.

PASSAGENS. E ENCOMENDAS PARA .

Tijucas, Camboriu,\ Itajaí, Blumenau, Canelinha; São
João Batista, Tigipió, Major Gercino, Nova Trento e

\ Brusque

ALUGA·SE'
Uma casa à rua Duarte Schutel, 39. Tratar na mesma.

D·R. A. BATISTA JI.
r

.

/

C1Úlica de Crianças
.

RUA NUNES MACHADO, 21

FLORIANÓPOLIS

I .

VENDE-SE
Vende-se uma casa de alvenaria corri 3 quarto��

garagem, quarto' de empregada etc., perto da Ca.sa da

Amizade do Rotary do Estreito. Tratar nes,te Jornal
com Neri IVIar(;C1L i\. ' {

<- --

f
. -,....._,_.___._

__

O �st�O! tl,nll-,8��lis, sexta-feira, 8 d� maio de 1970 - ,�g.
i ",

CASA -. VENDE·SE
-'icnuc-s'Õ uma casa rie !11:l.j�!r� gran le ('.)Pl 11 pc

ças nos fundo da Vila Operária. Saco dos Limões:
'I'ratar na rua Custodio Ferrnínío Vieira, 76 ou pe

lo telefone 2687 ou,3022 com Sr .. Amílton Schmidt.

,;. linda Florianõpolis neces-

;�.I.
sítava de uma nrma nove, '''I
com idéias novas e modero '

nas.
.

,. Pará' !SSO ARQUITEC chegou!

Ar'luitec_ Já, imaginou. realizar o se�
. . sonho, confiando o proj�to'

de sua futura residência à ARQUITEC?
' '

ARQUITEC orientará na escolha de sua futura regi"'

,

dêncía, ;Ela P01SUi uma equipe de. técnicos altamente,
capacitados, " .

Para' isso ARQUITEC chegou.

COMPAJ:'JHIA CATARINENSE DE

TELECOMUNICAÇõES

-COTESC-
,

..

CONVITE AOS FORNECEDORES D�
EQUIPAMENTQS MATERIAIS E SERVI·
ÇOS DE TELECÔMUNICAÇÕES.,

A COMPANHIA CATARINENSE DE 'I'E�ECOMU
NICAÇÕES _ COTESC, c�nvida. as' firmas interessadas
à retirarem, no enderêço abaixo, as' específícações e

demais detalhes relativos à concorrência que fárá rea

lizar em data de 25 de agôsto de 1970, para fornecimen
to de materiais, equipamentos e serviços necessários ,

à implantação de todo o sistema de Rêdes Integradas
do Estado de Sant a. Catar ina, São os seguintes os itens

. em concorrência:
01 CENTRAIS' TELEFÓNICAS' UIp3ANÁS
02 ,CENTRAIS DE TRANS,ITO
03 MESAS INTERURB�NAS
04 EQUIPAMENTOS, DE ,MICÍWONDAS
$5 EQUIPAMENTOS RÁDIO U.H.F.
06 E�UIPAMENTOS MUI..TÍPLEX 'oi
07 CA�OS PARA O SISTEMA D� TRANSMISSÃO
08 EQUIPAMENTOS PARA M.\NUTENÇÃO :�

OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO
09 CABÓ$ MUI.TIPARES

'.
'

..

10 APARELHOS TELEFÓNICOS
11 RETIlfICADOEES
12 BATERIAS

. 13 PRUPOS GERADORES
14 QUADROS DE FÓRÇA

.
.

15 EQUIPAMENTOS"PARA CLIMATIZAÇÃO
16 EXECUÇÃ®/DEi.1NSTÁLAÇÕES DE FÓRÇA
17 TÓRRES
As especificações serão fornecidas: até 30 (trinta)

dias após a publicação 'dêste convite, mediante paga,
. mento da quantia de NCr$' l.OOO,OÓ (bum mil cruzeiros
novos), pelo primeiro. conjunto de documentos e

NCr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros novos) por conjunta
adicional. "

Os documentos é demais informações somente po
derão ser obtidos na sede da COTESC, Praça XV de

N,ÇlVembro, n. 8, FLORIANÓPOLIS - SANTA Cf\TA�INA
APARTAMENTO -' ALU�A;SFt

Para casal ou dois estudantes, sito à Av. Mauro Ria
mos, 80. Tratar Rua J�lio Moura, 28.

.Para- impulsionar o progresso 110 nova era da linda
e nova FJorianópolís. '

ARQUITEC está às suas ordens com:

PROJETOS' HIDRÁULICOS _: ARQUITETÔNICOS S

. ELÉTRICOS E MAQUETES.
'Rua Felipe Schmídt _ Galeria ,Jacqueline _ Loja 9

Florianópolis _ SC.

COMPANHIA CATARlNENSE DE

TELECOI�UNICAÇÕES
_ C O �'E S C ,-

Edital de Tomada de .Preco n. 04170 ,�,
1. A CQTESC avisa [J,os< interessados que fará re�

lizar, no dia 15 tle maio, corrente, às 15 horas, em su�
sede, à Praça XV de Novembro, n. 8, em Flbrianópoll�,
Estado de Santa' Catarina, Tomada de Preços pata,:J.
execução dos seguintes serviços:, l

Instalação do Sistema Interurbano da �êde d,e
,

"

Emergência. ':
2, O Edital,' com tôdas as específícações, podér�I'

ser retirado nos escritórios da COTESC, no' horárf�
';'f
.�

-DR. ANTÔNIO' SANTAJ:LLA
I
- Problemática PSiquisa, Neuroses'

-""Professor de Psiquiatria da Faculdade, de Medicina
DOENÇAS MENTÀIS

Consultório: Edifício Associação. Catarinense de

Me�icina, Sala 13 - Fone 22-08, - Rua JerôI.imo
.

Coelho, 353 - Florianópolis .

I . .

CLíNICA RADIOLÓGICA
Radiologia Dentária Exclusivamente

Dr. ARNOLDO SUAREZ CúNEO -. CRÚ n. 169
'

Dr. ROBERTO GRILLO CÚNEO -- CRO n. 135

Enderêço: Rua Fernando' Machado, 6 ....:. 10 andar
.

Fone 34-27 - FlóriariópoÍis - S. C.
'

.

HORÁRIO DE ATENÚIMENTO --=- 'RAIO X,
, SEGUNDA - QUARTA, E SEXTA _' das 8 "às 12 e

_ ,

. d�s' -14- às i8' b,oras ,

TERÇAS E QUINTAS somentA j), partir. clas 14 horas

VENDE-SE
1 CAMfNHAO, super ford 1964 a gasolinil, pre"

'ço de ocasião.
.

\.

Tratar na organtec-coml e contábil ltda. rua ceI
Pedro Demoro 1794 - Estreito.

I'

comercial.
Florianópolis, 5 de maio (.:e 1970.

>

-,.:,
,

" ;
IMPõSTO DE RENDA - PESSOAS FíSICAS �'�,

'JURíDIcAS ..:.. INCENTIVOS FISCAIS. �,
EXERCíCIO 1970

Reclamações perante a Delegacia Receita J.l'edert4
Recursos ao l° Conselho de 'Contribuintes. t
pedidos' de restituição Empréstimo Coinpuls6ri�:'
Certidões negativas. negist.!'os 110 C.G.C. )'

. Preenchimento .

de declarações de· rendlp1en�
. .�

.).

'-t
·'.}.t
,
d.

pessoas físicas .B jurídicas. '

.

Pareceres. Profissionais especializados,
FLORIANÓPOLIS -+ STA. CATARINA.

, -

.

JIoráriO iT\teg.ral.
ATENDE-SE CAPITAL E INTERIOR
Rua TElI:ENTE SILVEIRA 56 SALA. 8

li0r:..'!,�.IOS DIÁRIOS DE FL()I';.r:�:�óPOLlS, r�R4'i
CURITIBA - 5,00 _ 7,00 - 11,00 - 13,00 _ 17,00., 1
JOINVILLE - 5,30 -,9,00 -'- 13,30 _ 14,30 ..... 16,30----:
\'1,30' (direto). .,

.'

. ii'
.3LUMENAU _ 6,00 -,.- 8,30 _ 12,,00 - 15,30.- 17,DO-;;_
18.00 (direto) ..... 18,30. /. > �
JARAGUÁ DO SUL - 16,30 _ 21,30. .

# .' '\�
PARA TIJUCAS, BÀLNEÁRIO CAMBORIú e ITM�I'.-t

, .�
TODOS OS HORÁRIOS ACIMA �)-
EXCURSõES' - DESPACHO DE ENCOMENDAS _:,

VIAGENS ESPECIAIS
. ,J

ESTAÇÃO 'RODOVIÁRIA, FONE 22-60
.

DOENÇAS DA PELE
.

.

..

'

;"
. _ Das Unhas - Do Couro Cabeludo .- MICOSt;!\:�
_ Aletgia - Traüimento 'da Acne Pele Neve Carbôll.'r
ca e "Peeling". :.':'_

DEPILAÇÃO ,

Dr. Roberto Moreira Amorim
.

'

'

Ex-Estagiário do Hospi:tal 'das Clíp.kas,d.a Yruv�r
sidade de S. Paulo.

CONSULTAS:

, ,

_ Diàriamente, à p�rtir ô�s 15
,

horas. '.. • '.' ;
"

CONSULTóRIO: - R. Jerônimo Coelho, l2S '7
Ed. Julieta - 2'.0 andar - sala 205.

"

r ..

-- -

.:01

Florianópolis, Abril de �970
"

) /

Á PltONÉ.t � Promolora de Negócios 'Lldá.( 'de�e
jando melhor sé'rvir seus dislinlos 'clienles, comunica,V. ,S.
a 'inslaláçã'o de

.

seu Depárlàmenlo de Administração de
Imóveis na Sàla n. 10 da Rua Trajano n. 12, fone 35-90:.

Êsse Deparlainento coloca-se à disposição fte V.' s. pa�a
cadaslrar· inquilinos, fiadores, pagar' imposl'os promover
'consêrlos I�zer' conlralos, dar assislência Jurídipa, elc.·

Nós Irabalháremos para V. S. sem ônus. - Depositan ..

" !

do no Banco de 'sua prelerênéia ou enlregando na sua resi-
, ',' I

dência mensalmenle, os' alugQéis devidos.
II

Alenciosamenle

'Jl-,·-

PROlft

•
I,

Dàrio e Paulo Gil

!

I
,

)
i

�

.
'

, ' .' , ..... t)••

':, ·,t· _._.__ ;1 .

_.�. ,

... ('._.�.l. ."I.Ja J.. " .. t.t".,,'fiE t(. ,J ..... ,.

I �,

',' r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

/

..
'

ra está: tu
2 !vlestre de Campo (Penitenciária) PF:2

3 Artífice ,FV-II
.

1 Carpinteiro (Educ. 25 Nov.) PV-II

1 Mestre Especializado (Edu 25 Nov.)

'14 Artífice PV-I

2 Marceneiro PV-I

1 Contra-Mestre Sapataria PV-I
. 1 Cozinheiro PV-I

-I
I
I
I

PV-U I· .....
I
I
I
I
-I

-I
I .. · ..

;

I
-I

-I
I
I· ·1····
I'

-I

7. - G. O. Diversos (fls. 3)

\

"
1 GuarclaChefe PF-4

1 Inspetor de Vigilância PF-4
,

25 PF-2'

7.3 .. 4 ....:... Vigilante

:o FF-4

5 PF-3

�

27 PF-2

65 PF-l,

./

9. - G. O. Administrativo (fls. 2)

',. ....
7 PF-14

3 Guarda de Presídio

1 'Vigilante PF-3

1 Guarda PV-III

PF-�

/

10 PF-13

27 Vigilante PV:II ....................................

12 PF-12

9.2.2 '-- Auxiliar de �dministração

-'j
.-

9. - G. O. Administr-ativo qns. 5)

9'.2.3 - Escriturário

95 PF:6

-I
I ......
I

-'-I·
I

.

.� -,

64 Vigilante ,PV-I

1 ViGilante (Contratado estável)

. �I
') Assist�l1te de Admin. U3ec. Trabalho) PF-13 I
I Assistente de Admin. (Palácio) PF-ll I
1 Consultor de Adrnín. (Sec. Agricultura) PF:13 1······
2 l�u.�liar de,Sec. (Sec. Saúde e Palácio) PF-a I
I Che::e de E�[pediente PF-8 ·1

-I
J� -I

, 2 A��istel1t.erAdmin. (Sec. Trabalho) PF-13 1······
8 Oíícíal de Admin. (Sec. Segurança) PF-13 I

-I'.l.

-I
10 Oficial de, Admin, (Sec. Segurança) PF-12 I

,

1 Encar. de Ser. Estável (Sec. S/PastEl) PF-12 1···'"
1 Oficial de Admín, J;<'azendário PF-12! I

.

": -I

-I
I Assessor de Pessoal (DER) PF-ll

-

I
1. ASSeS. de Divisão de Transporte (DER) rr.n I

_ 8 Assístente Administrativo. (CEE) PF-lI I
l/Cuntrat. Estável p/Ser. Esp. ,<Sec. S/Pasta) 1······
I Contrato Estável Serviço Natureza Adminis- I
tratíva (Sec. S/Pasta)

. I
4 Técnico de Admiti. (DORSP) 3 (Penit.) 1 PF-ll ,
12 Oficial -de lú'lnlinistração (SSB) PF-ll I

-I

-I
i
I
I,
I
I

I
'1

1 Administrador (Núcleo A. R. da Silva) PF-6 I
'-
I Administrador (PatL Caldas do Cül:latão) PF-6 I
I.Administrador edifício Secretarias) PF-6 I
1 Auxiliar de Serviço ImObiliário PF-G I· .. ' ...

I Encarregado de Exp. (Serviço Reab.) PF-6 I
10 Escriturário,,(SSP) PF-6 II.,.23, Escriturário PF-6 .

J
)�

8 Escriturário (DER) F?:6 I
1 Feitor (Ser. Hidr. Sanitária) PF-6 I
I Mecanógrafo PF-6 I
1 Contr. EstáVEl p/Ser. Nat. Admin. (SVOP) I
1 Contr. Estável p/Ser. Esp. (Secr.' S/pasLa)' I,
5 Mecanógrafo (Contadoria) PF-6 I
3 Auxiliar de Oficial Fazendária I PF-e I

.

I Administrador (DOP) PF-6· '1 I
14-Pagador (DER) PP-6 I

-I

\

j- .'
'

('
9 .

.:_ G. O. Administrativo (Fls. 6)

Í29' PF-5

, "

.
-

DEPARTAMENTO CENTRAL DE CO.MPRAS·
TOMÁDA DE PREÇOS' 70/0467

.

-AVISO

,

.

O De.partamento Central de Compras toma públi- O Departamento Central de Compras torna públi
.

co, �lúa conhecimento dos interessados: que receberá C'-', para conhecimento dos interessados, que receberá

propostas d;� ti[mas habilitadas preli'minarmente, nos propostas ck firmas habilitadas nreliminarmente, nos

têpllcS do Decreto Lei nOI �OO, de 25 de fevereiro de têrmos do Decreto Lei nO 200, de 25 de fevereiro de

1.970, até 2.S 13 horas do dia 20-05-70, para O. forne- 1.967, até às 13 horas do dia 18-05-70, nara o forne
cimento de IMPRESSÃO DE BILHETES DE LOTE- cimento de móveis, destinado à DIVERSÃS REGIÕES
lUA, destinado à SUPERINTENDÊNCIA LOTÉRICA: ESCOLARES.

ci Edital el),contra-se afixado na séde do Departa- O Edital encontra-Se afixado na séde .do Departa-
rnento Central de Cóm21ras, à Praça Lauro Müller nO 2, menta Central de COl11nras, à Praça Lauro Müller nO

FJo,rianópo:is, onde serão prestados os esclarecimentos 2, Florianópolis, onde serão urestados os esclarecimen�
úecessárics. ': . -

'! c
, '. ;,,' .

. tos oecessái'ios. >
• �" ' • ,",

Flo�ianópolis, 4 de maio d� 1970 'Floria'núpolls, 29 d� a,bril de 1970

R,UBENS VICTOR DA SILVA
'

RUBENS VICTOR DA SILVA

presidente
.

pre?ldehte ..

'

4 Auxilíar de Registro (Dorsp) PF-6

2 Auxiliar de Expediente (Palácio) PF�6,
9 Auxiliar ele "�dministraçã'o PF-6

I -1dministrador (Sec. Agricultura) PF-6

2' Ádministradol; (DOP) PF-e
,

I !.dmi:1istrado,r (Teatro A. Carvalho) PF-6

i.4qininÍstrador (Ed. Diretorias) PP-6
,

."
.

2 Administrador (Penitênciái.-ia) PF-6 ..

3 'Auxiliar, da Escriturário PF-5

6 AuxiliaI" de Regist1'0 (Dorsp)' PF-5'
1, Chefe de Escritório PV-V

'

44 EnC31'regado de Serviço PV-V

.22 Esc::HuráÍi::J PP-5
'!.

11 Escriturário (SSÍ') PF,5

16 Escriturário (DER) Pl{5 '.

5 Auxiliar de Oficia'! Fazendário P-F5
I

7 Encarregado de Coordmàção, (CEE), PF-!)
2 Analista (D�R) PF'-5

, 2 Auxiliar de EXl!edicnte

DEPARTAMENTO _....CENTRAL DE .COl\1PRAS'
, TOMADA DE PREÇOS N° 70-0466

AV IS O

a lei o aumento
jANEXO - II

CARGOS ISOLADOS EFETIVOS E.,FUNÇÕES EXTRANUMERARIOS' (ESTAVEIS)
INCORPORADAS

",.

I

1

Opel'ador .

Zelador Geral :.: .

T�'adutor Público '

.

Cinegrafis:ta ; .. _.

'

.

Tratorista : .-

Jardineiro' ,

4Ii}
•••••••.••••••••

Garagista Auxiliar .

Garagista .

BF-6

I-:.·t=�., ,

jPF:-5;
PF,.& .

PF-5
PF-5
PF-5

I '

I PF-5
I'PF-4
I PF�4

r PF-4
I PF-4
I PF·4
I PF-4
I PF-4

PF-7
.

"Off'-Set." ., : .

Chefe r.:. ') Serviço
Ftnanceiro .

_
Calculista ;.

'

: .

Massagista .

Mon tador de Linhas .. ; .

PF:.7
,.

PF�7
PF-6
PF-6

I

2

1

3'

Auxiliar de Terapia
'Ocupãcional ..

"

'
.

Rádio-Operador ,., .

Auxiliar de Sanateii'o
,

-

1

P�-6
1>F-62

1

Ortopédico .

1 Rádio Técnieo , .

35, .
Fis.cal' de ,Estradas .

JardineÍ'ro : ..
Fiscal de Estradas

'

.

Transportador Foto-Lite ..

Auxiliar "'Off-Set"
Calculista Auxiliar ...•...

1

5

1

I

2

8

I

3
1

2

3
I

1

\
. 5' :récnicQ em Topografia

PF-21

PF-20
PF-20
PF-19

PF-19
PF-19,
PF-18

PF-1S

-i

I
1 'I Especialista em

I 1.1�canização PF-12

1 I' "AsSessGr de or. e

I �áq�inas ,.,....
PF-H

2 I, Reda�oÍ' '

'
; PF-H

2. '1' Foro,grílfo .: , pF-H
'& I Instrutor deOfício PF-ll

12� \ Age�t'e' 'Fi's��'l' R�d��iã�·i�: : PF-10.
3 I :Mé:ítre de Campo PF""lÓ

" ,1 I, Mecânico Ortopédico PF-8

'2 I Auxiliar de Autopsia : .. , PF-8

1 I Sapateiro Ortopédico PF-8
1 I :Fo1;ógr,afo .....

'

.. ,'
,PF-8

'i '\';Phefe .de. s.erviço,.cle Reprq-
. dução de documentos

,,

I históricos .; .. :........... PF.,8
1 I Che.fe de Oficina

'

I "bff-set'� ... "........... pF-7
1 I ohere, do Serviço .

"

I Financeiro ;........ PF-l-.

.2 I CaÍ,cl11ista ; :. ,; r., pr-7,.

; I �;�����;ad� 'Li�h��" . : . : . ��=�
1 II Â'qxiliat de Terapia ii ,

I Ocupacional ., 1. : " I I'F�6
.

2 I Rá,d!o-Opel'ador I PF-6
i I AtlxilJar de Sapateiro

'

J
I ?rt,opéqiC,Q �. .. I PF-6

,1 I Rádio Técnico .. .' , I PF-5
35 I lf�scàl d:e Estradas .. . . . . .. I PF-5

�- 1 I, Jardineiro ': .. , ... : � .. I PF-5,
5 I F,fscal de Estrarlas I PF�5
1 I rranspartador Foto-LHe I PF-5
1 I Avxiliar "'Of!-Set"

.

I PF,-·5
2 I Calculista Auxiliar I PF-5

I '

.... ..
I, .

8 I Qperador : "." PF-5
1 I, Zel8.dor Geral PF-4
3 I·Ti�adutor Público PF-4

1 I qnegrafista ,....... PF-4
2 I :,Tratorista "..... PF,-4
3 I Jârdineiro PF-4

I I Garagista Auxiliar ,.: PF,.4
1 I Garagista ........ .'.. "... PF-4

PF-Ul

-j
.PP-IS
PF-1S
PF-18

PF-18

PF-17
PF-17

PF-17

PF-16
PF-16

i SITUAÇAO ANTIGA
1 I '

,

SITUAÇAO, NÓVA'
'I

________________________��--------�--------------���w-
NQ II Denomínação I :�!ll ,��' 'I Denominação r:�::
----------------------------���------��----------------

I 'I'
2 I Procurador I PF-21' 2 I Procurador, ,

1 I Al�r::sor .���:s.����� .. ���.s�- II, PF-20 1 \Al.:��:or .�:�.S.�.�l���� .. ���1��-
5 I Procurador Fiscal I RF-20 5 I Procurador Fiscal
1 I Secretário I PF-19 .� I

Secretário .

1 I Diretor Sindical . . . . . . . . .. I PF-19 ,1 Diretor Sindical .

� ,1,.Diretor de Administração .. ! PF-l� 1 I Diretor ele Administração ..

....,5, I, Inspetor de Farmácia , PF-1S

51' I��petor de Farmácia r:
" ..•

"
5 'I,)nspetor de Odontologia I PF-lfl 5 Inspetor de Odontologia

.' ." .. I", '. -, I I, "

, 2"I�,Assessor Técnico j i PF-lS I
.,1 I Assessor •. Técnico Legislativo ." PF:15 6 I Assessor Técnico

, ,
.

3 I Assessor Técnico I P,F-13 I"I' ,/

'. I.
.

I
, 1. I. secr.etáI'iO .. ,... . . . . . . . . . .. i PF-la 1 I

Secretário -: ..

5 I Sub-Diretor
I

I PF-Hl 5 Sub-DiretQr , .

I I Bot[\nico' I f'cF-�8 .1 I Bo�ânico ..

1 j Odcnto-Legísta .,......... I PF-13 1 I Adonto-Legista .

1, I Encarregado Ser. Financeiro PF"�7 1 I Encli�Í'cgado Ser. Financeir,o
I II Bíbliotecário

� . PF-I7 1 ,I Bibliotecário ..

� I �e�sor �. d........ :;=�� I , :
..

1 I A�Si��:��:r�i��n���·r·o··::.... PF-16
1 I ���:�:��:r���:n��i��'::,,:

I -C , .. .. .. • • .. � \1 Contador .. , � .

1 , Assistente Técnico 1 {\�sistente Técnico

I Contábil ..

,' / PF-{5, I Contábil _

,

1 I Assistente. Financeiro :
PF-H 1 \ Assistente

Financeiro .

1. I· Ajudante de Secretário... .I'F_-í3�; 1
'

Aj;1.j.�allte de secretáno .. ,

I I Redator Chefe .... : ...... ,PF-13 1 I �edator Chefe .. ; ..

4 IEletro Mecânicos .;........ PF-�3 4 Eletro Mecânicos .

. I \ I.
5 I Técnico em Topografíá I PF:..13

I -
-' 1

1 I Especialista e111
I

I Mecanização ... �
. . . . . . . . . 'I'F-12 '

,1 I Assessor de Or.-e

II Máquinas PF"l1.
2 Redator .. : . . . . . . . . . . .. .. PF;_l1
2 I Fotógrafo , :.. :f!F-ll
8 I Instrutõr r.:.� Ofício ;';. pF-ii
'1 I Conservador de Museu .. ; . PF-l� .

120 I Agente Fis:::al Rodoviário.. BF-10'
3 I Mestre de êam'po , ..

1 I Mecânico Ort pédico
.

2 I Auxiliar de Autopsia '. :

1 I Sapateiro .Ortopédíco .

. � I Fotógrafo .

í Chefe de Serviço. de. Repro
;;;. 'dução dê dõcumen'fos'

.

hístórrcos , " PF-8
1 Chefe de Ofícina

.

'PF-15
PF-H
PF-13
PF:'13
PF�13

!
I PF-13

I

SITUAÇAO ANTIGÁ

CARGOS ISOLÀDOS'.DE PRC:VIMENTO EM COMISSÃO,

LOTAÇÃO'

Proc. Geral da Fazen. j/T.C.

Proc."Geral do Estado

Secretaria' elo Trabalho

Secretaria do' Trabalho

'SSP ( 1 ) Palácio (2 )
.

CEE (2) e SEC (1):

Procuradoria Fii)cal
SF (2)'� -SEC. (1) _ Q Peni

tenciária, (2)
.

SSP
SSP

Sec. Segurànça pública

, Sec. Fazenda,
Seplane - -SEC

\pec. Viação e Obras

PÚblicas

Comissão dEQEnergia
Elétrica
Comissão. de

, E�ergia
Elétrica

!?ep. Estrádas de RW:A.gem

S�,c. Segurança Pública
Sec ..Faie�çla

.

Se.c. Seghlrança pública

sec, Trabalho

.1

J

Comissão de Energia
,Elétrica

Dep. EstracÍâs de Rodagérh

Palácio do Govêrno'

. Dep. E'stradas de' Rodagel'll

Comissão de Energia'
Elétrica

Dep. Estradas de Rodagem

DÉNOMINArÇÃO

SITUAÇÃO NOVA

I pad'rão I

I
N° I DENOMINAÇÃO LOTAÇÃO

3 I Diret.or-Geral .

14 I Diretcr , , .

CC-21 3

CC-21 15

Diretor�Geral I' CC-1
I

.. .'.

Diretor ,........... CC-1

."

1

1

Consultor ,Geral do Estado I CC-21 ,I

Presidente I CC-21

1

Diretor

PrccuradGr Geral da
Fazenda ..

'

..... : ; .

Contador Geral . � .

Chefe' do Gerim.onial .'

CC-21
CC,21
CC-IS
CC-20

1

1

24

,
. ' ,I

./

1
1

Consultor Geral do Estado
Presidente

1
;i

Procurador GeraJ" d� .

F�zÉmdà .. :
;" ;

Contador Geral .

Chefe ,da Cerimoni3i� .. , ..

Diretor

1
I CC-I
I CO-I
I -CC-1_

.. · .. · ... · .. 1 CC,-;l

I 1

I 1

t 21

.1 '

/
Continua na 11 Pág.

•

CC-1

CC-I.

.

DORSP - DEATUR � CEE.
Dep. Adl'n, S1" - Dep. Rec.
SF: --':- Dep, Despesa 8F

,Dep. Fiscalização SF
DOP - DER. - DSP
DEE - DGC - DCC
Dir. lnt. Justiça -Ass� Mu

nicipal - Ínst. Est. Edtlca
ção - Dir, Fom,ento DeI.

Produção SA - Dir, Org .

. Prodúçáo SA.

Conslllté)1�i'a Jurídica
Cons. Estadual de
Contribuintes.

, Procuradoria Fiscal •

Contadoria.
Pâlácio do' Govêrno
Div. PI. Jud: (S8P) - Djv.
PaI. Sego (SSP) Div.

Apm. (SSP) - Div. PaI.
Cient. (SSP) _. Div. Jurídi
ca: (S8P) - Dir. Trábalho
(ST) - Dil·. Habitaçã (

(ST) - Dir. ·Assistênch.
Social (SSAS) - Penitm .

c:i'á<lX\a (BIJ) Ho::;]). Cu!.
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O,· Campe.Qnalo Esladual de Fulebol lerá prosseguhtlenlo '-','
ru@mingo, e em' Florianópolis' jogarão Avaí e Olímpico de
BiuLlDenau. O' Avai vai defender a li�erançi! Invicta, e pe� .

lo que, ve� ,;apresenlando as duas' equipes, o Azulão é o

franco fàvorilo - Marlinelli - Riachuelo e Aldo 'Luz in"Esportes

r' invicto ,joga
Previlegiado com a confecção

da tabela do Campeonato Catari
nense de Futebol, o Avaí pela
terceira vez consecutiva atua em

seus domínios. Joga na terceira
rodada com o Grêmio Esportivo
Olímpico, de Blumenau, que, :qas
duas rodadas, jogou diante de su�
torcida, de maneira que, domingo
próximo, estará pela primeira vez,
atuando no chão adversário.

"

O Olímpico está invicto, com

apenas um ponto perdido, resulta
do do -marcador igual (2x2) con

tra o América, depois de haver
estreado com uma vitória (lxO)
sôbre o Internacional de Lages.
Um bom encontro que o públi

co florian�olitano não deixará
de .assistir 'prestigiando uma vez

mais o seu -lídirno representante

Gilberto Nabas

1 - Ê sempre, triste escrever'

sobre os mortos, os entes queridos
que se vão, mas não deixa de sêr
um devêr sagrado relembrar a me-

,

mória dos que nos 'são gratos.
Humanos- que somos, sensív�is a

dôr alheia, que por certo já nos
.
\

atingiu algum dia e inexoràvelmen
te nos atingirá no futuro, junta
mos os nossos sentimentos de dôr
à família do coneto, eficieDte e

leal atléta do Figueirense. José Hé-
lio dos Santos, mais conhecid .,

Bigode, prematuramente des2, 'are
cido, vitimado que foi. de ma' sj

bito, quando envergava a. ca \S!:�:·

ta do alvi negro do Estreito., "11)

mentos antes de um treino, J ,��\

ainda, mal saido dos juvenis
bicioso em galgar posição ,�'C."3

sólida no time titular, cêdo d,. ;�

trou suas aotidões como exce :��nte

marcador, -duro; obediente, mas

leal. Atléta dos melhores do elen-
co do�Figueirense não perdia um

treino, s'cmp're csmerando.-se no

seu prenaro físico, cheio de vida,
radi?Ilte- de Juventude, de pl�flto

" porte' atlético. Mas o qestL."1o não
escolhe dia, hora, pessôa., e assim

Bigode nos deixou, deixou o con-

,._
.

Reunindo, na uartida de fundo,
da noitada clupla� pr10gramada pa
ra a noite de hoje; no estádio San
ta Catarina, as equipes do Doze e

.

do Clube do Cupido, teremos o fi
nal. do Torneio de Verão.

Para o Clube Doze de Agôsto
,apenas um empate lhe bastará pa
ra conseguir o título do Torneio.

Enquanto isso, ao Clube do Cu

pido, sàmente a vitória lhe dará
a glória ,dà conquista do título.
Un}_ prélio ,de bons' atrativos

técnico.s uma vez que ás duas e-"
quipes sempre se exibiram bem em
prélios d�cisivos, rfeme11jber deci�
sões regionais de 67, 68, e 69. /

PortaI'ltó, ná noite de hoje, no

estádio da FAC, a partida entre
Doze e Cupido,' qüe estará decidin
do o título do Torneio de Verão.

Como aperitivo, o público terá
a oportunidade de' assistir a parti

" da entre Grêmio Celesc e Jvven
tus, ná luta pela terceira 'Ia;· 1.
A preliminar está com seu iní",

cio fixado para às 20 horas.
() f)f)'lP T,("\r1(1>'r� p.ntr?�� lnct"lni}n

,
'

'.

na camijrhada pela reconquista do
cetro máximo- do Estado! .

. O FIGUEIREN'SE.EM fTAJAI

O Figueirense, que na 'primeira
rodada teve que jogar fora da Ca
pital. oportunidade em que, em

Brusque, frente ao Paysandú, a

primeira goleada do Campeonato
. (4 x 1) e que n� �uncla rodada
a tabela facultou-lhe o descanso,
vai, na terceira rodada, enfrentar
um dQ]. invictos do certame: o Al
mirante Barroso que . na rodada
inaugural ganhou os pontos do
Guaraní, em Lages, e na segunpa
logrou empatar com o Caxias em

Joinville pelo marcador de i x 1.
Logo, é favorito o time p,ortu�íio,
acreditando-se, porém, que o al-

9'.

,
.

, o de,' ca
vívío de seus familiáres,' de seus a

migos de equipe, deixando côntu
do� íunto a dôr, a lembrança da-_
quele que em vida sempre foi cor

rêto, amigo de todos', mOlTendo

justambnte como gostava de estar

em' vida, cOiu a camisa de seu clu-
be de côração, o Figueirense, que
num gesto dígno de elogíos prestou
ao jo� 'atléta as homeNagens
que mereci'a.

2 - Felismente, não são de to

do verdadeiras as notícias de que
o 'Fie:ueirense iría ásfaltàt a sua

pista de atletismo, para uso exclu�
sivo de corridas de Karts. A prin-

'

cip'io duvidei da notícia, mas logo
çientifiquei-me de que jamais clu
be de tão gratas tia'dições, quan
do se prepara para grande lança-

.

mentos" transformações em seu es

tác.:li!o, cü,dando de seus e��ncos
infantis e juvenis, sempre dispos
to a oferecer a ju,-,:entude e ao dl=s
porto da Ca!)ital as suas atenções
e as suás lnstalações,_ chegasse a

, tal extremo, qe terminar com uma

pista- de atletismo, por sinal. a me

lhor da Ca_9iu1I,. tão necessária a

prática do atletismo,; dêsse atle":
tismo, ainda capenga que se pratica
aqui; 'nãol por culpa dos dirigentes

/
da FAC o�· �os c1u�es, mas

. ..E�r

vinegro tudo envidará por um re

sultado que venha a representar a

qua reabilitação. ,

, \ 'NOS'DEMAIS .lOGOS

Nos demais jogos da tercei
ra rodada, os que 'maior interêsse '

estão despertando são os que te
rão por local a cidade de Brusque,
reunindo Paisandú 'e Palmeiras,
que estão com 2 e '1 pontos perdi- 1

dos,' respectivamente, e Joinville
jogando América e Juventus.

Guarani "versus" Hercílio Luz, ,

em Lages; Ferroviário "versus"
Internacional, em Tubarão, e

( Próspera "versus" Carlos Renaux,
em Criciúma, cornoletam a roda
da número três, na qual folga o

Caxias, de Joinville.

II

Ira
cU'lpa de um maior incentivo da
impreIllUl e de maior interêsse da·
própria juventude. O Figueirense
que não é apenas time de futebol
e sim de grandes tradições, não
concordará com tal idéia ;;tbsurda,
e pelo contrário', melhorará suas

instalações, difundirá mais a prá
tica do atletismo e aiudará mais
nossa Canital a tet -não· somente
atlétas de

-

futebÇ)l, mas atlétas de
todos os esportes,. Cf rum fJtUJ;o
p'rOXlmo t'eremos lá no "Orlando
Scarppe�i", piscinas, quadr&s de
tenis, basque'te, volei, e futebol de

.

salão. O Figueirense não iria re

gridit néssa década, mas progre
dir. Nada tenho contra QS aficeio
nados do karts, e julgo que tão fo
go seja construido o autódromo,
êles terão também a sua vez. No
momento o karts, é apenas uni

gostoso passatempo, com épocas,
como a bolinha de vidro, o pião e

o carretão de rodas. Vamos deva-
; gar, estamos. êsses anos todos sem

estádioJ piscinas quase não tetuos,
ginásiOs c(�bertos idem;' ailtódro
mo vamos têr, hlpódromos 'tam

bem, então Que não se termine
com o esporte, base, tão essencial
a vida humana em- benefícÍo de
outro�

t r am
assim: Fernando; Raul e Lauri;
Chiquinho ou Zen'ü e Me:rliri1.
O Clube do CUipido, deve for�

mar inici,almente com: Roberto;
Luiz Flavio e Neném; Temino e

Borges.
���'�������
A diretor�a da Federação Cata

rinense de Futebol de Salão, vem

de receber expediente da 'Confe
deração Brasileira di,' Desportos,
informando que o próximo carp..
peonato nacional salonista, terá
por sede a capital de Minas Gerais,
no próximo' n�ês de julho ..

,

Nove Estados já estão Inscritos
para a disputa ,do título: M,inas
Gerais (patrocinador), São 'Paulo,
Guanabara, Rio de Janeiro, Cea-

. rá Pernambuço, Sergipe e Rio
Granqe do Sul, além de Santa Ca
tarina.

\
--- I

E pensamento. dos mentôres da
entidade salonista� que para à es
colha dos atlétas que representa
rão Santa Càtarina, nêste cérta-

me de âmbito nacional, sejam indi
cadas duas equipes: Clube d'o Cam
po de �ubarão e Tipso de Itajal.

Seriam
.

efetu�das duas partidas
ou três, nesta capital, onde seriam
observados' os melhores atletas. O
quadro vencedor partipar.ia para.
formar a seleção inicialmente com

todos os atletas, podendo seu trei
nador requisitar qualquer atléta
de outra equipe que 'achasse ne

cessário; 'a título de reforço.

Este é o pensamento dos dire
tores d,a Federação SalQnista 'que
estarão reunidos nos próximos
dias para 'definir a situação da re

presentação salonista catarinense
qúe . p�rticipará do brasileiro, de
Belo Horizonte .

Notíéia que correu pela cidade
e 'que foi confirmada pela repo11à-'
gem, foi a provável desistênCia de
presidente da Federação Atlétioa .

Catarinense, da parte do sr. Ody
Vaúla.

'

li�nsilicam .íreínes para a regala do'dia . 24�
/

I

IimpicÔ;conlra\

'.' tlules�,)".�'/Jelno· ,da CaJi'tal 'se ..�."'

,.�., •. prePBr�l��}"â'ra,·têga.ta do dlá 24';{
..

,

,

.

.,....: -

'i

,

Estão eru francos preparatívos . ':.:d6Ü��'�·G2.a'r�g�ta) e o Aldo Luz;
:;is guarnições que a 24 elo, correu- '" C'orr{ quatro segundas colocações,".

.

te, naraia olímpíca da baia c.. Slil,�_'.' ,. �statldo', 118; raia para luta!' pelos
'sOb a supervisão da- Federação :A:�:.' ....0itmVpár�os do pragrarría.. O Ria�
quática de Santa- Catarina,", esIf: -

; chueloj", com uma' regata" vencida
tão "disputando'. a quinta' e última'

,

com muita' categoria e 'trêsfracas-
regata, valendo o' primeiro títúib: ·sos �6htimd�nte, .está fora de co-
de campeão da cidade.' ..

'
'.' girações quanto

,.

ao- título, á que'
,:' Realmente, o movimento, ,g�,e .. ,; nhda menos de 98' pontos o sepa
sé verifica na baia sul, COIÍ1 os baF� " ram do Martinelli- e 81. do Aldo
COS, indo e voltando" peí-corterÍdfl', '.' L�z.'Más, .que vai lutar para ven- HOJE A REUNUO DA:. FASC:
essa pequena _palte', do Atlfn1ti:co.:· Cf�t'; a regata, vai.' 5.a REGATA' . o

em v.ários -sentidos;, é .assombroso,'.
,.'

,

Na: noite de hoje, em sua sede
CÔn1 a raia impráticâvel.Io que.:·se:", :.:, ,:', . provisória, nos aI1:os ,d� .e;x�C6r.t-
,ye,rifica -quando sopT_a Q 'lento sú];:' '.C :LIQUlNHO .VMIA pOl\<UNGO, feiraria 'Chiquinho, onde tillÍlb€\n
l:ecorre�se á bai�H)ol'tç sempre' q�lC .;-> •.. .

..

'

..
c

., , .;. _ '. funciona a\ Associacão dos Ó:a'rns-
s.�.· condições de transporte o' 'pei�::, .... :..:. .. ';\ ; dü:�!orj à do: Clube .'Náuiico tas' Esoortivos ele Santa Oatâ,:jha
mitém. ,(juan'do 1f.l�ão; .0 recuj"so: �;:>" Franscisco 'Martinelli confirmou á. .reune-se a diretoria da' F€de�açã'�
:a nratica de exercícios ffsicos 'éleir-' "."". 'ida; pa'ra B,rasília; do iinglista Ca,r-

.

Aquática dÇ) Santa Catarina __:_'��:, .
Ü�·',.ç1os galpÕes.

'

.. .-,' �:; ';" Iós· Alberto Dutra 'de � MeDo, 'q'tle FAse �-'. Na óoorttmidade ".à<:êh-
� ,'::e a :regatq que ,va:i decidir o. Jf,;-: vai l !'lrestar' Sen:Íco· Mifitú,' como tidade receberá 1s· irisc;ições .pªta

'

!ll'lO regional na: s.aa· dísputa Jii� . \��edeiú� àlie é d'a Sua classe. Li� 'a última' regàta ':pelo I 'Cãmp�o-
dai. MaJ'tinelli. e· ,Aldo Luz coilír qu.iohci; co:.soante lJoticiamos clei- ,Inato Cifadilio de, RIÚ110, marcáda
1:1 oont6s �a' se·páráAcis e�ti� ';ei.!-· ',fálcari. o, rubroilegro e O rem� ·de para, a m:anhã elO' Qróxjrri� 'dia,'24
volvidendo, o niix.iÍnO, buséandÓ'··· ... '�üritá Catarini} �'0r -dois anos, tem� na. gaia s'ul.: R�cebid�s>as 'inscri?:
ds reridi'mentó's jeçúié�s e fís'itü;c- '120 ·em 'que esta.ri as voltas com os ç.Ões, a' entidade; Gomo, ,s:em�re--'a-
êóadl,Í�árifes com .i 'imÓDrtàhcí�l'dá ': exerciciÇ!s mílitaL'es que' < Q torna- . cüntece; sortea-'t;á' as;:b:ali�as: � pro-
çÓmp�tiç�o. q- ij�f�;���r8;, ',,'.lr4�h':''''· ,,�:'�(� .rese\vista, de�ritJ1:ir� catego-: "'"

�ederá à designação'�,das - áuWdda-
al:isoluto, co:tn."tres vltonas ,tetüin;". ,';

.

na'" deve,ndo à sua' ausenCía das li� dé,lS que 'estatão· ftitiCiorümdO' na
b�Qt�ê/�:,.UJlla·,p�H��lp�çao l�el!n{;,l'L d:s feIÍ1{�ÚC,�s éon�tituir· uma 1a- disputá,

.. .

,

cuna muito difícil de preencher,
. em ',se tratando de' um dos . mais
'conipletos remadores •. barrigas-ver
des de todos os tempos .. ,A,viagdu
de Liquinho para a' no�a. Ca�ital
do país está marcada para Ó pró
ximo .dorningo, fazertd6 �o '''Gàrõ
to de Ouro" .as 'suas despedidas
na manhã ele sábado. _\-

I

.�
,

,

-

.

\

\
_

.:.
'_ �

, ;r �
.

:c_
Quando a Chr,VHlel" lançou ú Dorlge D:tl't "Illii ,rÍf,ií': e qll� o tO!'IIOli' "O, Ciu,t-o cio DesclIlpe, illas ,"occ' \-ai tfil' qile I'azér

com êsse ])reç.o;. (liss.p["am: "Loucura; 1.1'111· Ano:'" I) !)órlg-f' ]);11'( (:Ollli'illlà clIstando S()' ·mllito sofisma pal:a' ni:io COllljlral' o Doclge ""'"
caTro COlll essa catt'gOl"ia tt:'lll que cüstal"· j\,CJ'�< :2:UJ:lIJ.(III. Com;)[tl'é ÜSSt' !ll't,\'o com ·lJal't.

- , .

nmito mais!.. 'é preço c1c,)aÍl(;a�llento.... 1014'0,. os calTo� f.llaiore�, \{oc(' paga mais pn.,l'a
Jog�o ...

"

.,
.' nilo tel' 11.8n huma vuntag'(,lil do Dodge I)[ul:

,.' Hcsposta ús mús IÍng'uas: o Do(lgb Da,rt COmpare' com os mellO l'f)S. Puxa, ,('11'5
contillua'clIstallrlo .,\CI':) 2;l.lJ;)O,üo. . .. estüo quase alcan("a,llrlo o Dodgc Dal't em

Com tôcla essa categOl'ia que li Chl'yslcl' preço, hein'? j
.

\�,Clllla:à nossa lo:ia. ,;. '�..

])C'p()is rle dil'i�'il' o, Dodge Dlart'� ver

1I0SS0,; plalios dE' IlllanCIamellto, VOCC. Vai

pergui1llj!,: como é qlIe ainda tem compra-
ri OI' .para outras coisas? I' <

,

\.

(

J

/

, RE�ENDED,OR. 1\.UTORIZ,ADO .,"".':if.�t..��'\li ·OBRVSL.ERJ;;sJi9 do BRASIL S.A.
,\ I

)t) I),

-
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Ag,ora esta ludo resolvido...
\

;

tualidade
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S'Ana (SSAS) - Hosp. Co

lônia S. Teresa (SSAS) -

Hosp. Nerêu Ramos (SSAS)
_ Maternidade Darcy Var

gas - Mat. Tereza Ramos

_ Mat. Marieta /K. Bor

nhausen (SSAS) Centro

Prep. Agr. Vidal Ramos

(SA) centro P. Ag. oaetano
Costa (SA) - Escola de po

lícia (SSP) Dep. Est. Trân

sito (SSP) Lab. Quim. Agr.
Ind. (SA) Arquivo' Público
(SIJ) .

Dep. da Despesa (SF).

"

Interior ganha n vas

.verbas pa a rodovias
Justiça. nega �

h='�� �Jcorpus
a' contrabando

"
Tesoureiro Gêral .

Assessor de Gabinete do
Governador .

Chefe de Gabinete .

1

3

CC-�TeSOUl!Eiro Geral .

Assessor de Gabinete do,
yovernador .

C�e de Gabinete .

Ch::il' de Gabinete .

CC-181
\.

3
Palácio do Govêino
Sec. segur�nça pública

Gabinete do
Vice-Governador·
,Sec. Segurança pública

Sec. Segurança pública
,
Dír. Adm. (SVOP)
Dir. Adm, (SA)

Dir. Adrn. (SSAS)

rxr. Adm. (STH)
Dir. Acm. (CEE)

Procuradoria Adm.

Brasília.

Cons. Est. de Contribuintes;

DEATUR.

Sec. FazE'nda
Palácio do Govêrno

CC-21
CC-20
CC-19

CC-2

CC-2

CC-2

1

1 Chefe de Gabinete _'
._...- " .� t t"'"-' I," i' ''<, : i� I

O Juiz Federal Péricles Prade d:�

negou 'Ol��'e""'-corpus impetrado
na J�l�tlça Federal de Prímeíra

Instância em favor de Paulo Ze

nit Camargo, Artur Antônio Ma

chado, Joel César Pereira, Cecília

Pasta e Francisco Collares Filho,
todos prêsos por agentes da Subo'

Delegacia de Polícia Federal n?
último dia 22 de abril, em flagran
te de cor-trabando. Considerado o

Estado ue Flagrância perfeitamen
te caracterizado e verificada a le

galir'ade da prisão e a legítimída
de dn busca e apreensão, a ordem

foi denegada tendo os defensores

dos acusados interpôsto recurso

em sentido estrito ao Tribunal Fe

deral de Recursos.

mente os Municípiós de Indaial e

Presidente Nereu, a nova rodovia

virá permitir o escoamento do

tráfego através de vasta região
produtora, em que situam-se as lo

calidades de Vargem Grande, Rio

Nôvo, Alto Barrmha e Bôa Espe

rança. .

o Govêrno do Estado, através

do Plameg, acertou a .assinatura de

convênio com as Prefeituras dos

.

Municípios de Indaial e Presíden-.

te Nereu Ramos, objetivando a

execução de obra rodoviária q�_18

interligará aquelas duas impor
tantes comunas catarínenses. Eu-

Corregedor .

9 De legado círcunscrrcíonar. I
6 ' JJ.ffbul dto Adnlinlstração.-"j

CC-20

pC-20
Cé:-1'9

1

9
Corregedor , .

Delegado' Circunscricional.
Diretor de Adminístração ..

CC-2

CC-2

CO-25

1 .! D'retor SU'fetário . CC-19 1 Diretor Secretário OC-3 tendímentos neste sentido feiram
daquelasPorta-voz comunas

a medidamantidos entre o Governador Ivo

Silveira, Secretário Executivo do

Plameg, e os Chefes ·das duas Mu

nicipalidades, com as presenças
dos deputados Abel Ávila dos San

tos e .loâo Custódio da Luz, re

presentantes da região na Assem

.
bléia Legislativa.

A obra deverá custar a soma ele

NCr,$ 178 mil' cruzeiros, cabendo

ao Erário Público Estadual 50%

Dep. Saúde Pública (SSAS) do total orçado, enquanto que os

Conto Geral do Estado (3) ,
. 50% restantes deverão ser finan

ciados pelas Prefeituras interes

sadas. Além de . beneficiar
.

direta-

Diretor . CC-19
CC-19

CC-19

2

4

5

Diretor

Diretor

CC-3

CC-3

CC-3

adiantou ontem
2 que

.............. :.: ..

4 atende velho anceio dos morado

res da região; muitos dos quais
como o ex-vereador I Victor

Petters - empreenderam açírrada
'luta para ve-r realizada a obra. "Dá

assim o Governador Ivo Silveíra

mais uma demonstração do aprê-.
ço e consideração que devota ao

homem do' campo, e do acatamen
to com que recebe as reívíndíca

ções das lideranças políticas, no

caso chefiadas pelos deputados
Abel Avila dos Santos e João Cus

tódio da Luz", concluiu.

Diretor .

5 I :Ass\ssor " .

i I rlF'r rl� Gab. Relações
Públicas "" 1.

......... .'.' .

Assessor .

Chefe de Gab. Relações

DEATUR.CC-19 1 CC-3

1 .

I\.CC-3
1
i CC-3

1
1 CC-3

1 CC-3

Assessor Geral .

Vice-Diretor da Escola de

Polícia .

Inspetor Geral de
Odontologia .:

Inspetor Geral de
'Farmácia .

Diretor de Divisão .

1 Assessor Geral .

Vice-Diretor da Escola de .

1

1
Sec. Segurança públicaCO-19 Pol�c.ia .

'Inspetor Geral de

Odontologia ... ' ... , .....

'Inspetor Geral de

Farmácia .

Diretor de Divisão '
.

1
Dep. Saúde Pública (SSAS)

PF-19

1 1

PF-19

CC-1811 11
SF - Dep, Fisc. "(2) SF -

Dep. Adrn. (2) SF - Dep,
Receita (2) SF - Dep. Des-

pesa (2) SF. t

Pública Estância� derpiraluba �
. ! .' ;tf.� - ��

..

.
��l�

f"�
. _.... "ftt, .,.�,..�� ""',lI'

.. �I-""'--,".!:' �"?õ"'- ._,,� ';0, ••.• ; ..
-

l�l.yY-- �'-T
•

-,

",
'

reivindica do Govêrno �

CC-3·Procurador Policial

Assessor' de Relações
Públicas .. _

.

Assessor de Relações
Públicas .

Assessor de Imprensa .

Sub-Chefe da Casa Civil ..

Sub-Diretor .

Se,c. S,egurança
·DEA'FUF•

I
Se.c. Segurança

Assessor de Relações
.

Públicas .

Assessor de Relações
Públicas , .. , .•....

Assessor de Irnprênsa ....

Sub-Chefe da Casa Civil ..

11
CC-3CC-18,

'\

,I1
PúblicaCC-3

CC-3

CC-3
CC-4'

PF-1S

CC-18

CC-13

CC-18

1

2

9

1

2

5

Depois de aprovada. o projeto
do Jóquei Clube Santa Catarina,
em reünião da diretoria realizada

na semana passada, as obras ji
poderão ser atacadas de imediata

graças à instalação no Centro Res

sacada, no local do empreendímen
to, das linhas de transmissão e

= tern�inais de energia elétrl

ca.

DEATUR

Palácio do Govêrno
Sec. Sego Pública (4)
DETRAN (1) - Peniten

clária (4)

Dep. Fiscalização (SF)

Dep. da Despesa (SF)

Sub-Diretor

CC-4
CC-4

CC-18
CC-18

Assistente do Diretor2Assistente do Diretor

Inspetor de Coletoria

Inspetor Regional de

Tributos Estaduais , .....

tnspetor ele Flscalizaçâç de

Mercadorias em Trânsito ..

J ulgadores de Processos

'"
15
15

.2 Encontram-'se nesta Capital, C\es
de ontem, os Srs. Mário Wolf'art

e Noffieito Séhmidt,' . respectiva
mente Prefeito

.

e Presidente da

Câmara Municipal de Piratuba,

que vieram tratar de ínterêssas

afetos àquela estância hidromine

ral do Vale do Rio do leixe.
Os representantes píratubenses

já mantiveram contacto com o Go

vernador Ivo Silveira e, ontem,
avistaram se com o Secretário Exe

cutivo e Assessores do Plano de

Metas do Govêrno, objetivando
acertar a ida de uma equipe' de
engenheiros para fazer os' estudos

preliminares à implantação do

Plano Diretor .e dos serviços de

urbanização do balneário. \
Em dBclarações prestadas a

.0 ESTADO, os Srs. Mário Wolfart

e Norberto Schmidt afirmararn

que a presença do Chefe do Poder

Executivo em Piratuba, recente

mente, "foi bastante oportuna e

proveitosa". Esclareceram que 0-

Governador IvO Silveira foi solici

tado a tomar as providências ne

cessãrías à implantação do balneá

rio, empreendimento que dará

condições definitivas para que Pi

ratuba se imponha nos meios tu

rísticos como 'uma verdadeira es

tância hídromineral. A propósito
da assistência que o Govêrno tem

dado ao Município, nêstes primei
ros mêses da atual administração
municipal, acentuaram: "Não to

mos 'criticas a fazer, e mesmo S('-.

ria muito cêdo para isso. Estamos
•

encaminhando as nossos reivindi

cações, .,e confiamos nos bons pro

pósitos do Govêrno em atendê-las

na medida do possível".

15 Inspetor de Coletoria

15 .Tnspetor Regional de

Tributos Ij:staduais .

r Inspetor de Fiscalização de

Mercadorias em Trânsito ..

CC-4CC-18 ',.

1
Dep. Fiscalização (SF)CC-18

\
CC-4

Julgadores de Processos

Fiscais "
, .

44
Além do impulso inicial das

obras, a instalação de energia do

local tem um outro ponto muito

positivo para o Jóquei 'Clube san

ta 'Catarma: a iluminação das co

\!Cheiras. Agora, o tratamento dis

pensado aos animais' de raça que

�se encontram nas cocheiras não

sofre solução de' continuidade e

também não existe mais qualquer
problema com relação à seguran-

,

ça dos cavalos, .11

Falando a respeito; o econornís

ta Francisco Grillo, presidente do

Jóquei Clube Santa Catarina. res

saltou o empenho pessoal do S:c.

Moacir Brandalise para o rápido

andamepto dos serviços' de insta

lação de energia elétrica na Res

Sarn('" p. c' >Dsequentemente, pata

o inf( i.O e ,; obras do hipódromo.

Dep. Fiscallzaçâo (SF)CC-18 CC-4Fiscais ...................

1 secretárío da Escola de

Polícia .; .

Encarregado de Presidio ..
Chefe de .Dívísão , .. ;ê. .

Assistente Social .... _ .

Assessor Técnico
Legislativo ..... :. ',., .

Oficial de Gabinete' .

1
�I ",: ;: .

__l \ � ••.•••.••..•...•.•. ; .• '. '.

\ 1 'I' Chefe de Divisão' ., . CC-14

'1 Assistente Social - CC-14

r Assessor Técnico

Escola de Polícia (SSP) ..00-5
CC-5

CC-8
CC-S'

1

6

1

1

Casa Detenção (SSP)
Penitenciária (SIJ) "

Penitenciária (SIJ)

Vegisla tívo . .' .

Oficial de Gabinete .

CC-IS
CC-�12

CC-8

CC-9.�
3 3

Palácio (2) 'Gab. Vice-Gov.

(1) ,J.J
Educ. 25fcde Novembro

'(SlJ)

Mestre da Banda de

Música ". . . . . . . . . . . . . . . . •. . CC-�O
Insp. Aux. de Fiscalização
de Mercadorias em Trânsito ICC-10
Oficial de Gabinete ..... I CC-lO

Mestre da Banda de

Música '
,

,
CC-12

In�p. Aux. de Fiscalização
de Mercadorias em Trânsito ICC-12
OficIal de Gabinete 1

.

CC-11

1010

De'p. Fiscalização �SF)
SVOP � SEC· . SA -

SSAS ;..:._ SIJ � SF - PRàc.
ÀDM. BRASILIA - SCC -

STH

Sec. Trabalho e Habitação
DER - DOP (2) e DSP

10.,9,\

otesc ítêrnI

1 CC�lO

I CC�lO
qC-ll
PF-ll-I
PF-7 -\

::,2 ',I Chefe de Relações púb�icas
.

;:2 J ,Tesoureiro .. .,
: .

,2 \ Tes0ureiro . ..

,
.

1 1 Sub-Chefe Divisão de

I Segurança '1'
.

2 \ Administrador .

7 \.Administrador :
..

2 \ CheJe de Relações Públicas
4 I Tesoureiro· ....�...

.'; .. : ...

Sub-Chefe Divisão de

Segurança .

'Administrador .

Administrador de

1
Penitenciária (SIJ)CC-8

PF-6
PF-6

GC-11

CC-122

7 (4) - Colõ-Maternidade
nias S'ANA e TEREZA
Hosp. Nerêu Ramos

Penitenciária (SIJ)

Nosocômio CC-12

do Plano Diretor de Telecomuni

cações do Estado e de estud,os de

viabilidade de implantação de sis�
tema-rádio na área de Joaçaba-Con
córdia-Chapecó, já concluídos.
Um terceiro contrato de fman

ciamento está sendo celebrado en

tre a' FINEP e a COTESC, tendo

por fim! a elaboração de. aois pro

gramas prioritários do sistema de

telefonia: conexão da região oeste

com o restante do Estado ê m�

lhoria de circuitos inter-urbanos

. existentes, abrangendo 40 sedes

mumclpais; e ampliação e melho

ria de' serviços urbanós 'em 17 Ci-

dades. "\

O desenvolvimento econômieo

do Estado de Santa Catarina pode
vir a experimentar vigoroso' im

pulso, nos próximos anos, em vir

tude da implantação de uma ,com
pleta infra-estrutura de telecomu

nicações, dando continúldade ao

programa nacional de expans[�ni
padronização e mod�rnização do

setor, segunda as mais avançadas
conquistas da tecnologia eletrôni

ca.

Importante passo nesse sentido

f€li dado pela Cia. Catarinense de

Telecomunicações - COTE,SC, em

prêsa de économia mista com par

ticipação m!ljoritá:ria do Estado

de santa Catarina, que ora se em

penha na contratação de serviços
especializados em estudos e pro

jetos para instalação do sistema

estadual de telefonia. Eõ:,sa estrn

tura básica foi planejada de mo-
\

do a permitir sua integração com

outros serviços operados ou não

pela COTESe, como televisão, 80-

municações oficiais, telex, infor

mações centralizadas e serviços es-
. .

'

peclals.
A COTESe tem contado com a

colaboração da Financiadora da

Estudos de· ProJetos S.A.

FINEP, emprêsa pública vincula

da ao .Ministério do Planejamfilnto,
que participou do financiamenLo

1 Chefe' de Servo de

Enfermagem .

Mestre de Parque
Industrial .' .

Mordomo .' .

Fiel de Tesoureiro .

Fiel de Tesoureiro .

Assistente de Inspetor .

Fiscal da Comp. Telefônica
Sub-Chefe da Guarda .

'.

Chefia , ' .

Chefe de Servo de

Enfermagem .

Mestre de Parque
Industrial •........ ,... . . CC-6

Mordomo '. . .. 1 PF-5
Fiel de Tesoureiró CC�5

1
CC-6 CC-13 Penitenciária (SIJ) .

6
6

) CC-13
CC-13

CC-14
CC�14

CC-H

CC-H

O Lagoa Iate Clube, que se inte

grou na paisagem da Lagoa rIa

çonc('ir;i\.') corno mais uma atração
"aos tl'ristas, concluirá ainda estfl,

semw""1. [! impermiabilizaçã,o da

sua 1�("''J ele � 300 m2, onde está

sel"�'� 11-:" '��10 pela primeira vez

em ço rt- CrLarina o sistema de

leneol dG borracha.

A técnica aplicada no ma�or'

clube lo rec'-oação do Estado, é

a rresrna or(]. aplicada na cobe!'

tura do Pal::íci Alvorada, em Bra-

2
2

2

1

30

1

�

Dep. da Despesa (S1\)
�ep. Estradas de Rodagem2

1

30

·1

9

PF-4 .

CC-4

CC-4

Fiel de Tesoureiro .

Assistente de Inspetor .

F·iscal da Comp. Telefônica

SUG-Chefe da Guarda

DOP - Junto à Telefônica

CC-4 CC-H Penitenciária (SIJ)Chêfia ...................

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
TOMADA DE. PREÇOS 70/0463

A V IS O

.

O
. Departamento Central de Compras torna pú

blJco, para conhecimento dos interessados, que recebe
rá propostas de firmas habilitadas preliminarmente, nos

têrmos do Decreto Lei nO 200, de 25 de fevereiro de

1.967, até às 13 horas do dia 14-05-70, vara o forne:'
cimento de móveis, destinado à REGIÕES ESCOLA
RES.

O Editàl encontra-se afixado na séde do Depar
tamento Central de Compras, à Praça Lauro\ Müller

� nO 2, Florianópolis, ende serão prestados os es'clareci-
. mentos necessários.

r

.

FI�riariópolis, 27 de. abril' de 1970
,

RUBENS:,VICTGR,DA SILVA
,

presidente

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS.
TOMADA DE PREÇO N° 70/0457

A V I S O

O Departamento Central de Compras torna públi
co, !)ara conhecimentq dos interessados, que, receberá

propostas de firmas' habilitadas preliminarmente, nos

têrmos do Decreto Lei nO 200, de 25' de fevereiro de

1.967], até às 13 horas do dia 13-05-70, !)ara o forne

cimento de nl,óveis, destinado à lO.a REGIÃO ESCO

LAR - TUBARÃO.
O Edital encontra-se afixado na séde do Departa�

mento Ce11tral de Compras, à Praça Lauro Mü Iler n°

2, FlorianÓpolis, onde serão prestados os :esclarecimen-
t()s neces.sál-i9s.

-. •

Flot,ianópolis, 27 de ábdl dç 1970

,;f;':RUBENS VICTo,R DA SILVA
.

presidente·

sília, e o seu C1:lsto é da ordem de

nov( 111:1 G ?�1s mi! cruzeiros naves,

dev(''',In p irma INCOPOL, de Sã,o

P'tl'h "?�'''�n," esta etapa da obrá

pr{'jr' ,-'; mr OSCAR NIEMEYER

err P" r""'; " l1ue se dará. no decor-

re::, "
. "mana.

Paril wrificar à andamento da'l

ob'.-as do Lagoa Iate Clube, !I.

Diretoria do mesmo fêz esta

semana visita de inspeção e junto
aos incorporadores definiram que

8. prr"Viplf1 ptapa a ser imediata-

)l1C i'
.

_'" será as ql,ladras
de lo sem prejuízo do

andamento da praia que está sendo

O montante dos recursos mobi

lizados para êsses estudos eleya·se
a cêrGa de NCr$ 470 mil, 80% d03

,quais oriundos da FINEP, nos

têrmos do Convênio firmado e1:1

setembro de 1960 com o Banco Re

gional de Desenvolvimento do E�:

tremo Sul - BRDE.

A . efetivação do�( estudos cita

dos e-;idencia a justeza çl� orien

tação da FINEP, voltada para o

estimulo do desenvolvimento ace-

,lerado, integrado e il1dependent�
do PaIs, para o que se requer a

implantação 4e uma completa in

fra-estrutura de tele.comunicações,
er;n âmbito nacional. construída.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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está luora
.'Em virtude da mensagem com

píemêntar remetida à Assembléia
pelei Chefe do Pbder :E;xecutivo"
propondo alterações' ao original
do projeto 'de lei que, concede au

mento de vencimentos ao funcío
nalismo público estadual, � ma

téria será devolvida ao exame da
Comissão de Justíça - onde li
havia sido aprovada - para so

frer .nova deliberação daquele ór

gão. Ainda hoje o projeto dever i

passar
. às mãos do relator, Depu"

tadó Nelson Pedrini, mas .somente
nos primeiros .dias ...da proxíma se

mana é que
-

a Comissão de Jus

tiça terá condições de entregar o

processo com o -nóvo e defínítivo
pare�--'o
Após ';

esta fase, a matéria tra

mitará na Comissão de Finançaa,
onde foi escolhido relator o'.Depu
tado Epitácio Bittencourt, e na Co/'"
missão de Serviços.Públicos, de

vendo '13m .. seguida ser, 'subm'eÜrla
ao

.

crivo do plenário com os res-

pectivos . pareceres. r:

nesta Casa - disse - a Comissão

teria condições de votar o ,projc
to em princípios da semana vin
doura.

vencimentos em bastante inferior
ao ,do custo de vida nos últimos
mêses. Segundo afirmaram, a ele

vação do custo .de vida em 1969
foi superíor a: 24% - índice qUG
subiu n� prímeíros mêses do
ano em curso' - e· o aumento
constante da mensagem. governa
mental, deduzido o fl,créscimo Ól

contribuição' ao IPESC,' é da or

dem de, 22;34%. ",4. emenda" - rrí

sam os seus .ª�tpt�S __ "nq,p }lP
porta em aumento de 'despesa, pe
lo ,que é legal e constítucíonal,
além de justa, e acima de tudo

humana, porque. bem em benetí
êio direto' àos.·.ba'tnabés menos fa

vorecidos 'piiâ' 'sorte".

EMENDAS

/

Os deputados Lourenço Bran-

cher e Henrique de Arruda Ra

mos, 'da bancada do MDB, apre.,
'sentaram ontem duas emendas ao

projeto governamental; sendo uma

modificativa e outra supressíva, A

.primeira visa dar nova: redação ao

artigo 46 do projeto, para fazer
constar expressamente as exí

gêncías dos decretos-leis nvs 81.
de 21 de dezembro de 19,66 e 177,
(3 16 de fevereiro de ·1967, mau

tidas através do artigo' 7°, da Lei
5.368, de primeiro de dezembro de

1967, segundo as quais "nenhum'
servidor civil ou. militar poderá

I receber', além de 90% do. que re

cebe um'Ministro de Estado".

. .
.

ESCLARECIME]'fTOS

Os Secretãrio� .Jaldyr Faustino
da Silva,_ era' Educaçáo, e' Ú;an

- .
'

',Mattos, da: Fazenda, comparece-
ram na manhã, 'de "ontem ,- con-·.
forme fôxa anunciado - à .reuníão
conjuntá d�s' comissões de JU3:
tíça e

. Finanças, mi. Asse�blé1aj
onde

, prestaram esclarecimentos
e 'manifestàram seus pontos de

vista em face ,de alguns aspectos
do projeto governa�ellr'al. Os 88-

cretáríos foram' argüidos durante
cêrca de duas horas pelos mern
bros das duas Comíssões, na' su

Ja da Comissão de Justiça, tendo
na presidência dos trabalhos o

Deputado . Nelson Pedriní,'
,

No Jinal, os. parlamentares Li!'
clarararn-sé satisfeitos e em condi

'çõtis de apreciar a matéria,' já que,
antes, algumas dúvidas impediam
um juizo mais exato sõbre deter

�inados dispositivos do projeto,

A segunda' emenda objetiva- su
primír os parágrafos segundo e

têrceíro do artigo 31, os quais,
respectivamente, elevam de .Ô"!�

para' 8% a contribuição dos ser

vidcres estaduais ao IPESC, e, de
terminam a vígêncíâ a partir de

primeiro de julho do corrente

a.D(). Argumentam os parlamen.U:
res oposicionistas que, como o

próprio Governador afirmou' f)

propósíto do Govêrno em dar um

aumento que não ficasse. 'inferior,
ao nível do custo de vida, o nor

mal será manter a contrihtliçà\)·
'ao órgão previdenciário na base
elos 6%, pois a pretendida eleva

ção colocaria o aumento real dos

J
\J

O Presidente da Comissão de Fi-

nanças, Deputado Hermelino Lar

gura, assegurou ontem que; tão lo

go receba 00 projeto de. volta da

Comissão de Justiça, tomará :>.S

providências necessárias para quo
a matéria seja apreeiada e vota

da na' comissão dentro do menor

'prazo possível. Acreseentou o' par
lamentar que os. membros, da Co

missão de. Finanças agirão com a

.máxima eficiência para se desin

cumbir dessa missão, atend�ndo' 8,
urgência que a matéria está a re

querer. Se não fôsse a mensagem
aditiva que acaba de dar entrada

� .

1:\ i_á{:',· ;.
L

�� j, J. Itr
-,

, -

aumento de 25% (vinte"e cinco por cento) aos servi
dores contratados, não podendo o total da respectiva
remuneração, ern hipótese àlguma, uitJ;àpassar 0- :{,al�!."
do �adrão' do cargo correspoT\qenté\' no Quadro Gerai
do Poder Executivo"

.

:
'

Finalmente, ao artigo ,;32, .acresçente-se, o· seguinte:
, '!Parágrafo únicó·.7 Pàt'a 'os efeitos, dêste arhgo, .os

'. Servent1,lái'ios e AUxili,ai'es ",
'da. Justiça

-

"aposentados,
,:;ujos prov�ntos não têÜJ c'blntictênCia nà Escàla-Padl'i1o

\ � fic)'am classificadas n�.:·nlv�l im�d.iatdmente �úperior ao
,

. va.1or dos prov'�nto$ ,qu� Vêlii" ije;êe�e·ntio"'. 'i
. ./

,. :g:m Ç!ecorrênGiâ do eXP9sto @ pêlas mesmas razoes,
dev.erão, ser sUQstitJiÚias 'entre os anexos que 'pcompa
'nhám à, Projeto, algumás 'fôibas, assim, distribuídas:

Np ane.lW I: I (2�� Çxr:Jpo Ocúpae,iona{ Tecnológico)
a fôlha 1;

,1" (3 - Grupo 'Ocu�acioná(' Sóéio-Ecory'?n1ico) a

!t íijtl I
'. 'i . i

....

SeD�Q��Prêsí6.ente'; ,,;; ;: í , , , . ; , , , • , i . I , ; ; '. .. , l , ; • : , ,j i I " 'I
Tenho :J. honra de dirizír-me a Vossa Excelência a

� , = -.

fim de subrrÍ\:;)ter a' essa, At.�gus.ta Assembléia a inclusa

proposiç'ão, que visa ÍJ., retificar o 'Projetá de aumento

de vencimentos do fJ.mcionalismo, recentemente enca�,
minhado a êsse Calenda Poder; em pontos ·em que 'se \

verificavam . �lgUp1aS omissões ou lapsos �o que diz

respeito a situaç'Ões tfetivas dc.s' cargos mencionados.
Como é lícito ocorrer em }Jrojetos gessa natureza,

em clue' a premência do tempo no processo da elapara
�ão dos estudns n2.o

< permitiu levantamentos. mais

minuciGso�, é d.e se ap"'oveitar a oportunidade pç>,l'a

proporcionar ao instituto legal os meios qu_e f!1cultem ..

ulteriores r'eti:!:ieat;:oes, atingindo. o verdadeiro objeti"v-o
daquela iniciativa.

Assim, ao mtigo 5° do Projeto, (cujo parágrafo
único passa.rá a :cer o P, deve ser anexado o parág'rafo
2ó, nos SEguintes têrl11os:

.

"Parágràf.o segundo - De r11odo idêntico se pro;
cederá com relo.ção aos _cargos 0).1, funções que não

conitem nesta Lei ou cuja situação real dos padroE)s
esteja po:ventura em desacõrcto com ° que r�gistram,

" os ánexcs".

tôlha 1;.
" ,( 6 � Grupo OcupacIonal ,Policial) as ,fôlhas 2 e 3;

'(7 :__' Grupo' ÔcupaciomH:r>iversoS) "as fôlhas 2 e 3;

.
• (9 -:-.Grupo Ocupadónal Act.llinisti'ativo) 'as fôlhas

2, � .e 6. ,
.. .' '.. , . I'

.'

No 4neKo II: as fôlh�s 1, 2 e 3.

.
No Anexo III: a� fôlhas 1, 2, 3 e.4.
Estou êerto de q�e' essa' C01erida 'Assembléia

. acoll).erá essas emep.das,
.

q:ue Visam a éScoimar de

imp,ropr'iedactes advindas ,.dê"�equí�ocos e ,ómissões ()

Pr'ojeta a que faço re{erênci�.·. '.'

,

:' Renovo-lhe, Senhor 'PreSidente; as e'Xpressõ'es dG

nli�ha elevada:�sÜma -e dlstirÚ:à: (jónsíde�ação.
.

..' .

.IVO 'SILVEIRA'
Governador

Com o 'propó§ito de tranquilizar deterrninàda:s ár.e'as
do funciona.lis�o PÚbliéo do Estado, que seriam 'ben'C- .

ficia.çias pela :ç-roposição apenas pela sua repercuSsão,'
ou por procedimento l! 'posteriori, achei de boOm àlvitre

que o Projeto alcançasse diretamente aquE'}aso áreas,
medianta a inclusão dos segdntes textôs:
..... Ao artigo ·4" -'. acrescente-se o seguÍl).te:, �

...

. "Parágrafo tercciro - Será cOHcedido também um
I "

2.'- GRUPO OCUPACIONAL TECNOLóGICO

_ SI'.!'UAÇÃO ANTIGA SITUAÇÃO NOVA
/.

3 Engenheiro PF-21 "-.

4 El1genhiüro PF-21 (DER)
1 E.qgenl1eiro Contratado estável

-i
I

�

I
(CEE)

,

I
-I

'

..

2. 1 - Nível Superior:
2.'t,.1' - Engenheiro civil

8 PF�21

, \

�·I
3 Engenl�eiro PF-20

, I
\ 8 Engêllheiro PP-20 (DER) 1'.", . .,.,.·······,··,·.···

�I

4 Engenheiro PF-19

.
12 Enge1111eiro PF-19

�I
(DER) I

-I
-I'

1
1

1 Engenheüo (isolado :- SSP), I
-I

11 Engsnheiro' PF-l13
19 Engenheh'o PF-IS (DER) .. � /'

. 31 PF-18

2 . 1 . 2 -:- Engenheiro Arquiteto
1·PF-21

2 PFc20

3 PF-19

1. PF!.8

, 1 Engenheiro PF-21

1 Engenheiro PF,20

5 Engenl'1(,'1T0 T"1;o"-l 'l

..................................

.' ,

"

.. ,', ':_
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Pp·l.B

rão �ãnta Cãtarina, ne!str: cérta-
�

varela.

-�
!

•

re a er O' aumento
II �

3. - GRUPO OCUPACIONAL SóCIO ÉCONÔMICO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 .-:--i9: ....•..•.

15 Consultor Jurídico
1 !J.ssesGor Jurídico -

1. Assessor Jurídico

-I
PP-20 1
J_'F-20 1
PF:19 1
-I

(PM)

3 Assessor Jurídico t

8 Consultor Jurídico
1 Assistente Jurídico
3 Advogado,

11 Assessor Técnico
1 Assessor Jurídico
3 Consultor Jurídíco
2 Assistente Jurídico

-I
PF-18 1
PF-18 1
PF-18 1

,

PF-18 1 ... , .........

PF-18 1
�F-17 I
PF-16 1-
PF-16 1 i.,

-I'

(Palácio)

(GÉE)

i CbJ.1ft'ultor 'de ECd�::>mia e Finanças PF-}9 1 .

I' .•

I Auditor Financeiro
3 ECOnomista .'

-I.,
PF-181··:···········,···!
PF-17 1

.

-1/
2 Economista

3 Economista

'PF�16
PF-15

4 Consultor Contábil PF-17 l ....... .: ..

_. ',,"

22 P Classe PF-Hi
Classé PF-15

Classe PF-14

Classe PF-13

..
'

� .

I •

•• 0·' •••••••
,
•••••••• 'Ii ... ', .. , .....

.J ' l,

3.1 - Nível Superior.;
3.1.1 - Consultor Jurídico

8 FF-21

17 PF-20
..

I
i

24 PF:19

I
, .

3. 1.2 - Economista
/.

1 PF-19 ,<

4 PF-18

2 PF-17

3 PF-16

3. 1.3 --;- Inspetor de Finanças.

4 f'F-19
�

1_

......
"

G .. -,- G.O. policial (fls.2)
.'

d

6 ..2.3 Técnico Datiloscopista
(oom estrutura definida na' L�ti,pP

r 4',265,7/1,/1969). . 'I

,

6.2.4 - Escri�ão de Polícia
22 la Classe PF-16

21 2a. Classe PF-15

24� 33, Classe Plf-14
21 4a Classe PP-13

6.2.5 - Agente de Polícia
(com estrutura definida na. Lêi
4.265, de 7/1/1969�. 'j.

6.2;6 - Agente Auxiliar de Polícia
"

Jr
-

(com estrutura' ddi�da na Lei
, 4 265 de 7'/1/1969)i\; �.,i
•

• J

• _ L' :!,:�.;�
"6.2:-7 �.Agent.eFlsc�I-. \??.:;;:

4 la Classe PF-16 E:, !.,
. _ i 'I',t"�>i),;�

'..f) '20. Clase PF-12'
.

10 3[1 Classe �F-ll
10 4"" Classe PF-IO

1,6.
6.2.8 - Rádio Operador

2 la Classe PF-13

1 2a Classe PF-J.2

't, ",'.

I

G. O; Policial (fls. V

SITUAÇÃO NOVASI',l'ÜAÇl\O ANTIGA
�-_._-�-------

/

4 Fotógrafo ia Classe
G Datiloscopista

'-1
�F-10 1 .

.

PF-IOI
-I

-I', -

PF-9 i .. , .. ,

.

PF-9 I
,

,.

-I
,.

8 Fotógrafo
8 Datiloscopista

,4 patiloscopista Auxiliar PF-7 .. , " ' .

-I
,

1
1
I'
I

1
Est. CCE) I ......

1
1
1
I

-:-1,

13 Mecânico Especializado (DER) PV-IV
1 Maquinista (TAC) PV-IV
1 Mêcâniço Motor�sta (Tesouro) PV-IV
1 Eletricista (DER) ,PV-IV

'

1 Auxiliar Mecânico Ide Veic; .(Cont.
2·Mecânico CDSP) PV-III
2 Eletricista (TAC) e (DS1') PV·III
1 Eletricista (Cal. S. Teréza) PV-III
2 Eletricista Cal. S. Tereza) e (Cal. S'Ana) PV-I

1 Carpinteiro ((DER)
\ ,

PV-V ..........
'

� .

3 Mestr:e Especializado (penit. - 1)

I Nov, - 1) (DOP - 1) PF-4

1 Mestre de Cozinha PF-4

1 Carpinteiro (DE:R) PV-IV

1 Artífic3 (DER) PF-4

(Educ.

. ,

-1
25 1

1
I
I
1··· .. ·

1
1
1
1
1
,

4 Mestre Especializado (Penit. 2) (Educ .

Nov. 1) (DOP 1) PF-3,.,
6 Artífice (Penit, é Educ.' 25 Nov.). PV-III

,.

7 MestrA Especializado (Penit. 4) Educ. 25

Nov.\ 3) PV-III

4 c:;ontra-MestTe EspeCializadO (Educ. 25 NoOv.)
PV-III

1 Contra-Mestre 'Sapateiro (Edu. 2Q Nov.) PV-III
1 Enqarregac1() ele Lavandariâ .PV-HI
1 Auxiliar de AÍfaiate:PV-Ú! '(Penitenciária)
\ .

'I

. 6, V. - Nível Primário
.

6 . 3 . 1 - Cil,rcereiro
(com estrutura defii:llcla na Lei 6.
4.265, de 7-1-1969).

, G. 3.2 _:_ Auxiliar de Perito
1

8 1"- Cla,sse PF-IO

10 2a Classe '':PP,9

12 3a Classe ·PP-s·
,'.

''7, - G.10. Diversos (fls. 2)'
.',

25'· PF·4

/

7.3.3 - Mestre Artífice
1 PF-5

o'

6 PF-4
\ '

�. 1

lo'"

24 PF.?, \.
í

.' {Cont;, fia 9a pág.)
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