
,
'

do' BIJletim GeometerelJlógico de ,A. Seixasl' Netto)
�válido iate às 23h.8m 'do dia 26 de janeiro de ,1971 '

�1l.ENTE FRIA: Negativo; PRESSA:O ATMOSFERICA l\;IEDIA:
0055 milibares; TEM�ERATURA MEDIA: 29,19 centigrados;

, MiDADPIRELATIVA MEDIA: 88,3%; Cu��lus, - Stratus -
,

teinpo médio: Estavel. "

,
'

SlNIESE
TUBARÃO

A Câmar.a, Municipal d(;1'u
barão aprovou 'o .'nôvo brasãÇ»;,""
do município, .segund� __ ,proo•
féf� elaborado ,pela; Fnciclo-

YPed1a Heraldica' Municipalista
. ,de São 'páulo. o índio Tuba.

nharô que \era
:

a figura een-
\' I'

\

tràl do, antigo lirasão foi subs-

tituido. por um, �eixe.. A: Ca:'
mara' de Vereadores támbém

•
I

na
- mesma sessão aprovou a

bàndeira, eue ainda não he

<vial sido' adotada. '

,; j
f

•

�

CAÇADOR
!
..

(:jrupo <de Estudantes
Estagiários da, tJniversidad!!

de Engenharia- der Minas Ge�

"-nais,' comp6sto de 34, alunos
&aqllela escola, estará no

p[ó.íümo diw 5 _em Caçador. ,Os
estagiários ,integram a opera

ção r Mauá, que tem o patrocí
nio do Ministério dos Trans

portes.,
,

, BLl:JMENAÜ'
Moças para q serviço de ex

,te�sã'o rural; estão sendo ad-
"

,mitidas pela, A�ARESC.' As

[nteressadas- devem .ter· de 19

iI 25 anos d� idade,\ curslo se

cundá'rio çompleto, ser soltei
ra e estar',dispósta a' desenvol

ver o trabalho, em qualquer- I

município do 'Estado." Até;o
'.'_ dia 11 de Fevereiro, as Inseri
,\ ções' es��rão abertas no/ Escri.

-'t.ório local 'da ACARESC; lun�
',..to a PROEBE.

\

, BENÉDlrO Ndvo I

01 Sr,: �i�x, 'Persulin, ,Vice,
Prefeito ,.,de � Benedito Novo,�
assumiu, durante' sessão solené �
da' Câmara de Vereadores" 'I)'

i cargo, de' Prefeito, em suhsti��'
'�tuição io Sr;' Wilhe1m'. GlIé� ,

. Ihardt, �uia cassa�ãQ foi "de:
,·terlÍ1il1�dJ ��Io<, Jült· de, Direi-·
o .

,to da Comarca "de TJ'mb�,""
�tendendo , denilnciil formula.,"
'�a pela Câm,ara MUriicipal.

BRUSQUE
.

O Pavilhão An,tônio Hei!
'

"1ll Brusque, local d� Va. Fei-
'

:'1l:c do Tecfdó e Expõsição In-' \

•

dUl'trial, vem recebendo, apre
ci&vel número de visitanfes

, ' ,

que . além' de observarem GS
belíssimos stands efetuam

�?Cl!Jm.�ras
nos ,diver;os box ins-

,

talados no. interior do Pavi-
lhão. Mais de fi mil r

p�ssoas já·
visitaram a Feira, dêsde a suar

abertura.'
'

EMPRêSA EDiTORA '

O ESTADO LTDA,

AdministrqçãoJ Rêdação e
•

Oficina: Rua Conselheiro Ma- ,

fra, 1'60 ..:...... ','Caixa' Postal. 139
'

- Fone '�022 :- FI.orianÓp"olis
'

..J.. Santa Catarin'a. j DIRETOR:'.
J9sé Matusalê,n CottÍelti,' /
SUPERINTE,NP.ENTE: ..Marc':Ío"
lio,Medeiros -'Filho,'; EDIT-0R:
Luiz Henrique Tancredo /, GE
RENTE: Osmar Antônio Sch"
lindwein. /�. SÜS.GERENTE"

� Divino
\

Mal'iot / REDATORES:
$érgio' da 'Cosra' ,'Ramos, Anta:
nio Kowa\ls�i' SóbrinhÓ, Sér,gjo
Lopes, Mauro �ulio Amorim e
Pedro Paúlo' Machado / RE-

, PORTERES: Wilson Libório de '

Med,iros e José .Carlos Soa-'
�ns SU,CURSAL DE E$.lUME-
NA.U: Rua XV· de Novembro.
504 / R-ÉP·RESENTANTES:
j)..S. Lara Ltda ..

"- Avenid�'
Beira Mar, 454 -'119' andar,_
A. S. Lara· Ltdil. - Rua 'I'ito
ria, 657 - 39 andar -' São
f.'aulo -' Propal Propaganda

,
. Representações Ltdã. - Rua

)�
,�C:oron�1 Vicent�, 456 -:- 29 an-'
�ar Porto Alegre, e" Represen. '

fa,ção Paranaense de Veíc'ulos
, PUblicitár.ios ,Ltda. REPAVE
r - Rua Vol,untários, da Patria�

�
475 - 129 andar -�Curitiba.

• ,

errorlsmo e
_"

"

,

pelOS
J:'

I,

MesquilJ" diz
que',BROI ',"
cresceu .muito
Erri - doc��e�to ,.,entl'.��� .ao Go

Vernador Ivo ,;StIv�iríl ,,-'�,0 profes�o�
Arí Canguçu de Mescétita, '. diretor
superíntendente do BRiDE e�' Sa'n-

/ � ,
.

ta "Catarina, , relata 0'- crescimento '

verificado pelo Banco f.pG ano" pDS- ';.

sado, _ r.es$altando que -�: estabe'l�cl
m'entoo al�ançou o maí'ê� h:(C�� Úaui�
do desde', que foi ins�'1I'ladljl no 'Es.'·
tado. Apenas' no setor industrial fO-:r

ram. aprovados -projetos qU�'·:pos.
síbílítarâ ínyestímentos superiores,' J(
Cr$- 96 'milhões, o <.lu�",.f,epresent�1!l
um aumento" da ordem de 'apro'x��
madamente 315% "I?ôbve 'o ,exeic�ci�l'
de : 1969, propiejando a "eríaéãe de�'
1.737 'novos -emprêgos �ã�ina,r3).

'

"
'
IVO, ree'I,b_"e''1'�'r' �

",' ,,'
O :GOvo.'nad�' Ivo" SR,,!,. ,ie.,..

, .'
b,erá nos próximos, 'dias a ,,:Medalha '

,de Pacifi�ad�r que .;lhe foi.�,c�n�edi-'
'.

d" I'h de
,�a. por' at� do, Ministro do :Ex�Fcito,

, .1 e', a-
'

a'-"',,, -",:" , "

General
r o,l:limdo Geisel. (i)' Chef� d�º:"

.

,
..

.
,Govêrno avistou-se ontem, em' Guri-

'. "Úba com -� Gen�ra� José 'Camp�s d�'

,'P'aC','I·'I·'Ca d','ur,r" ,"

� f.iR A};lgão, com quem acert?u, de,talhes
- ,.'

\ sôbre a data da entregá da Medalhá.
(última página).' , ,

(' ,

- ,

CORSTBUTI:R-., FERRAZ CAVALCANTI�

,-' ,

A\ Construtora, 'Ferraz, Ca:valcanti' ·S. A. ,es'tá, admitindo: Carpinteiros,\ '-... I \

soldadores e Armadores. COl).1paFecer nos,.escritól'ios· da ,Neva' pf)nte� à
, Rua' 14 de Julho, 16� - Coqueiros:'

'

:'"'
. \ �, ,I,

),

C. POSta,204

Re,!lDldos 'o.tem' na sessão inau
gural da Terceira Assembléia Ex

traordinária da Organízação dos" E�.' "

tados:Ain�:ricanos que .se realiZa,' .em'
o '. _"\ '-� ,

'

W:a.llhi'n�on os chanceleres partici.
" pantes' élimcorcfurámc'q,ue" "deve ':hávet'

'

, uma' ,düe�nciação cl�ta·. 'entre '�; "I,"'"
" ',_derinq;uentes pôl:íticàs e os;ctfrroris-
: tas' par� que seja' estabeieci'rlo'/o .Qa-'
reíro"�d� asilo.

.

O Peru. encabeça uma, lista de; 11
países. ãnscnítos. para. intervir nos
debates; dos, quais também .partíci
pa�á o Brasil, represen�do' pelo.

., -Chanceler Mário Gibson Barbosa.
O encontro da OEA tem seu final v=>

marcado para o dia 2 de fevereiro,
porém observadores admitem 'que
poderá -ser- dilata<do por mais três

dias, "tendo em vista as possibilida
des ,de que os' debates' não cheguem
ao ri�a1 até, aquela data. ' "

.

É"preváveI. que até o finai seja
e:;tabe-le�ida uma convenção ligada
ao 'sequestro de 'pes�eal diploÍnfitico
e consular, sendo quase certo que' a ,

Assembléia trate únícamente
'

de as

su�tbs' relacionados com séquestros
e QutFOS ates q,ue atentem contra' a

i :

vida de' agentes diplomáticos.

:PHILIPI· SE CIA. a casa do conslrulor
,

INFORMA
A Secretaria da Educa,ção distri-

buiu notá' ontem informando que .o

ano letivo de 1971 terá início no

.dia 19 de março e. que as férias de

'j\llho deverão ser reduzidas;

, !

,)
I

, f

-,

"

�. J
, \

"

.,
'" '

" • �

on o'ne sos :elX8m �

� I
r-

t " .

':c., �,

lrli
I

r ... 1<{ .,

osIreçao s
'f

, ,.

, 'Os presidentes da Mena e 'do

MDJ!, �putacios! Rondo,a ·Pacheco ,e

SenadoI:' Oscar Passes,;, :renunclal'ão :
a .presidêl!lda de' sellS, partidos, no

pFóxim@ dia 2" pronllnciaIldo discur-
, ,

)�

,': ,'sos 'de "conteudos opestos.' O Sr. Rvn- .

don 'Pac.heco, que dei.x:ará: a' prési- ,

dência da Arena à -fim de idedica-r�se,\-

'çxc,l'l!lSi�amEmte 'ao" p�anejarnent6, do '.t

Gov.êrna 'de Min�s, "fará um relato
de suas 1l,ti"fdadés � frente ..do pa':"�'
�ido' e. ,um, bai,a�ço. dos, FesuUa'dos al-. ,

c:�pç�dos' na. �l,timo. 't>le.ito. Rest'alta.
iá, os

.

benefíci.ós, que os' ,w�s g<Y/êr"
: nos da RevoluçªQ tro�15�ram·. para �
'país, dando ênfase especial à polít�-
ià econômiça e aes, benefícios '(Íe�
la decorrentes., ;,

I
,lá o 'Senador Oscar Passos, qu�

',d�ixará a presidência do MDB por
�, �rlãõ' têr' 'conseguiuo,.-a 'reeleição, fa�

,

,(' rá: 'úm 'discurs� di�metralrp.eflte
opostó; Dirá que o se'u partidG,' foi
�smagado em' quase .�todos 'os' Est�-

" ,." (

(l'(l)S, insistindo em denunciar (') Ato
Institucional 11<:' 5. Pa;a o' Senado))'

,
"

Oscar 'Passos, enquanto' êste At0 :vi.
gor�r "não se poderá nunca falaI'
em' .democracia> autêntica". ,(Pã�i.
na 9).· .'.'

Agricultor
prejudicado
é assisUdo

(Página 3)

,
,

Airton se'
.

paSSaV8]Or
'agente)' ",,': ,

<

A cáFrêira d\l.:J�agen�e.y.fed'ek'al'; dê,
r ' _tJj,'i<.; .. .....;.,' ,

.

'A,yrto'n Fia1lio da Sllva, um v úvo bem
.'

. fa1ant6""é" ;tpessoacto; ilãe' Íoi 'd'ás. in;U·s
,

.
prorriíssor�; e duradoura. �ortandQ lima
carteira .falsificada' da' Polícia. Féderal',

� o faÍsó agente' àpós discutir com·, um

PM éril Crciúma, e an�e � menção d{
,ser .. detido, pelo "ÍlOÍiciál, ,:sacou"'a �ar
teira é fêz' a clásslca,'pergunta: Sabes
com quem estás 'faland�? ,"

,

� ;;.' 1
'-

..
,,,

Entre, surprêso � �esc0nfiad0, (;) , PM
, 'levou o, fato' ao ,conhecimento 'do seu

, ·comandante.-Vaildir Pacheco, que iOé��
t 't> 1

; ,.,,���u pJ!<i��"tarde � ':agente',: é censtato�
, a ,frau.,de. Detido' e

.

recámeiado. à, Ca-
pital,' Aydon prestou;'depoimento' sem
pre óom �m. bo�'humor' inconfundível.

� '. ," '...' 'I _. ri ,
I

Máf matou
:domingo 2
pescadore<s.

(�Ifima Págin'cl� '"

, .

4l�
,

", ' ".J. ,
"

, Blumenau, faz
mai�: bonitos ':

:seus' jardins
(P'ágina 9)
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BA C REGIONAL UE DESENVOLVIME TO no EXlHE o SUL
.Está presente no processo de

engrandeclmento de Santa) Catarina

,
'I

)

pósilo C,
"

.

ri,...

o presidente do Banco íineiso ')XVII,
(Central, &1:'. Emane Gal-· -Iei, resolveu:

I - Autorizar : o Banco

Central do, Brasil � prestar
'assistência financeira 3AS

estabelecimentos bancários

comerciais, à..:. base de CO,1

trafos de abertura de crõ-

vêas' admitiu que o depó
sito compulsório dos hin':
cos será reduzido a par

til' de 1'9 de abril, 'qpando
entra em

I Vig01) a Resolu

eão WO,. tendo em \rj,til

que os depósitos .resultan
tes de pagamento de im

postos 'estaduais foram eli
minados cio seu cálculo.
Outra Resolução do Ban-

·

co Central, de .número W3,
modificou as normas dü
redesconto ele liquidez dos
bancos: em lugar de apré.
sentar todos os títulos re

descontados, os estabeleci-
· mentes bancários terão lWl

crédito aberto, no montan
te legal de 5% dos depó
sit� em :!3':Í '12-7Ó, que u.'i

lizarão
_

de acôrdo com as

n(�Cf�sid!lcles" de, c�ixa.
\ \

�,

REGULAMENTAÇ,i.(O
As, Circulares 152 e J53

:regulamentarn, ,resriectiov,,
mente a Resolução 16-8 �
)fi9,. sôbJ'e n�d('sconto coril·

'JJulsório, A. 'primeira mal}'

télU, em 20'1r, aOI an
..
o a ti;!·

y.a·�de :iuf'oS cobrada pelo
·

ci!Mi:to cúne:cdirl0, se o bem·
:.f,:::. i""",,�
, ca':írtiliun: recursos até 'o

'li mi t_e fi;; ado no c-onlrato

de ahertura .d-e cl'édiü).

QUá11dó,
.

supera)'! êsse l.imi·
te,

.

li taxa ele Juros passa'
_a 2'/?n,

Segundo a Resolução 1.63,
os bancos r:mi.til'âo sempre
uma promissória por con

ta (10, crédito aherto, cujo
].TI'HZO máximo de venci.
l1irnto é de l5',dias. No CelSO

em que o cl'édito se:ia uti,
lizado por pr,ozo mai.or, <::

taxa de :itiros p,ú',sa a 12'ín-:
quando o montante não tll-

(
,

I
4

· tnlpassc o lil}lite, c' 29%

(3111 caso contrário.

'.
O Sr; Eniane. ,G;llvêr1s

· .1l:f'il:i'i1.ou qpe' a nova sist!':

,I,,:...,; ,�,,,:.. !lJátiça do redesconto V�I'1
, ,.

.

atender a uma antiga rE'i�
"Vi11(ÚCação do ',i:;istema. bah-

• :
>

,i:í'l1'Í)O e süríi fator ill)por
-, >...' Í!Jllte na redução de c,list·ps

, ,;'ô])erAeioTIais elos bancos.
• .J.� o'. I'

RESOLUÇÃO 1'68
O Banco Central d.o Bra-

· sil; ná forrna elo Al'Úgõ 9'1

da Lei' n. 4.595, ele 31}2-e4,
,'torn.fl p{tbHco Gjue o Con

sefllo Monetário Nacional"
21-1-71, tendó em.' vista' as
d,jsposíções do �.rtigo. ';liJ.,

"

,

.'

da referida

egto, em, substituição
sistema de redesconto de

liquidez, observadas : as

guintes condições:

a) - 'os contratos
abertura de crédito terão

prazo indeterminado, e

obedecerão aos Iimite«,
pT'HZOS de utilizacão e LI-

.xas que forem fixados pelo
Conselho Monetário Nacio
nal, Bin caráter excepcio
nal, o Banco Central. ,':::0

Brasil poderá admitir a

utilizacão do crédito acima
do limite contratual;
b) - os contratos da es·

pécie serão lastreados pé�a
totalidade dos' Títulos P 'í·

blicos Federais mantidos
à 'ordem do Banco Cent1'31

(constituindo parte da 1''0-

positário, Em cir�unstân·

o Conselho Monetário Na

cional, em séssãe realizada

em 21-12-1971-, tendo em

vista as disposições do, Art.
. 49, incíso XIV, da referida

lei, e o Decreto-Lei n. 103,
de 17 de janeiro de' 19f17,
resolveu:

ao
I - Estabelecer que as

parcelas do recolhimento.

[compulsório devido' pelos'
; bancos.' comerciais, passa

rão Q. ser apuradas com OR

se na média' aritmética

quinzenal dos depósitos,"
considerados somente' os

dias úteis, e não mais nas

das: especiais e emb cad·

,ter supletivo, !l' .critériQ dO
Banco Central, pÓdel':tó-

·-ser indicados outras fOl'm8S
de garantia,

II - Manter o j·nstituto
do Redesconto para o l'ef'i·

nanciamento desli.naclo, a

amparar
.

oper:ações espe·
ciais como a's de' comercLl·
]ização de safr.as, pré-filúú·

/

ciamentos de produtos fi:}·

nufatnrados .exportáveis e

outras rúodalidades -api·n.
,

v[ldas, pelo Conselbo lVI�)·

netário, N ,!cioria1.
III - Para os fins

efeitos €lesta' resolução,
considetar (r estabelecimcm·
to bancário como um todo,
compreendendo matriz

_a�gênci{ls:. ., _, <'"

IV - Esta resolução cn

trará em vigor. em 19 d.e
março de 1�7Í; reVogadas
'as disposições em contl'ft·
rio,

1t'E-SOLUÇÃO 169

posições verificadas
bal a ncetes e balanços.
II - Em consequência"

o reajustamento periódico
-,

das posicões, deverá ser

realizado' quinzenalmente,
na forma abai.xo:

a) .:._ quinzena dé l' a 15
'- até o dia 8 do mês pos-

terim';

e

rmítica anterior.
'1 - Reiterat CJüe,

. total elos depósitos de

e

\ I'

...

,

era,\'ser rp
cional, desde que possuam,
no mínimo, 70%, de aplica.
'cões prioritárias, assim en

tendidas as "d,eten]1inad;ls
pelo Banco Central do Bra

sil', apuradas com base no

balancete ou balanço an

terior à posi�ão' quinzenal
considfrada.'

,

nos

VIII - Estabelecer que
a pena .pecuniária, relati
va a eventuais. deficiências

que se venham a verificar
- '. \

nas posições' quinzenais, se-

ja cobrada nas seguintes
proporções:

- até 3 dias, 122,%
_ mais de 3 até 15

27%, , retroativamente,

a, a,

dias,

IX -r-r-« Revogar as dispo
sições em

-

contrário e, es

pacificamente, os itens ITI

e IV, da Instrução n. 203,
de 27-6-61, os itens III, IV

e y da Instruc,ão n. 203, de

20-3-65., da extinta Sumoc,
i. e .os itens XII, XIII, XVI e

XVII da Resolução n. 15, de

23-1-66, do B'anco- Central
dOi BrasiL

do

bail-

con-

11,e·1-

Na-
ção ',entraTá em vigor
partir �de .1-4-19-71.

'� .

'Estados!lerã ,crédito de bancos'\

.

r : ,:1 � -

I

Os J:)ancos pr'ivadàs, cuJo'
etlpital seja
rio1' a é1',$
os bl:Íncos

igtwl' ou' Sl1pP.�' I
30 milhões, e

oficiais' estão.

antor.f)',arlos a' re��HZ3r 'ope-

, ;

rações de crédito aos Esta

dos e Muni.cípios, 'por an

·teçipação da Tee�ita· on.:8·

mentárla.
J _,

Essas _operações
. foram

, I

regulaJ;ll.el1tádas pela Reso.
lução 171 do Ba:nco r,en'\l'�ll,
tendo ,em vista o que esta-

I

beleeeu a Resolução�92 do
,Senado Feder�l, .ao liJ.:Oí,

bi1' que os Estados e MUl)i
cípios façam despesas �s,e;.n
cobertura.: _ orçamentária,
mas permWndo crédito
bal1cári,o ,a título .de ,wle-

-, I,'

cipação . de receita.

RESOLUÇÕES
'

.São :

os seguintes os tex

tos',
.

na ín.té�·�, das Reif)\
luções 167; 170 e 171:'

.

RESOLUÇÃO N. 167
O Banco Central elo Bt.l·

sil, na forma do Artigo 99
da Lei n. 4.505, de 31-12-64,
torna público que o Con
selho Monetário Nacional,
em sessão realizada em

21-1-rn7l, te�do em' vista
as disposições dos Artig.)s
4°, Inéiso XII, ,e 31, ela 1'('.

ferida Lei, RÊSOLVEU:
,A partir de 30 de abril

de 1971,. os balancetes d ..s

estabelecimentos 'bancá1"ios
· financeiras passarão .a ser
,levantados no último dia
útil de cada mês, sendo
.é das demais instituições
que nos meses de junho e

dézembro serão apurados
l;>alanços ,sémestrais.
I RESOLUÇÃO N. 170

O Banco Central do Bra-

8\1, na .forma do Artigo 9.'?
da Lei n. 4.595, de 31,12--fl4,
torna público que' o Con-

I selho
..
Monetário NáCíOD:11,

·

em sessão realizada em

,21-1-71, :tendo em vista o
t, .

. I

;'aisi�osfd' ;/.]10 Parágrafo
.

!)!,)I
·rl .

. ,do Artigo 39 da Lei Com.
.

plS'mentar 1'1, 7, de 7 de S('

• tembro de 1970,

�ESOLVEU:
1 - Autorizar que a in

_dústria ,e o ':comérciá vare

.íista dos produtos' constan
tes da, Alíneá VII, Capítul.)

,# 24, Posição· 24-02, Inciso 2,

1970 calculadas de uma só

vez, sôbre 115,133% do

preço de vellda a varejo.
II ...,-' Estabelecer que os

.•

I fabrican·tes de. cigarros ,['2·

.

qolham a totalidade das

contribuições previstas

.a 1

tem anterior, nos mesmos

,rlloldes e prailo§ adotados

'para o r�colhí'ménto' do
ICNI pelos Estados.
III - Determinar que 'os

recolhimentos de que ti·::\
'ta o item anterior far:seciIo
a partir oda vigência desta

Resolução.
,

IV - A presente Reso

luçB'o eI�tta. em vigot na.�
data de Stta j)Hblicação e

vigorará até 31 de dezem,
bro de 1971.

RESOLUÇÃO N. 171
O Balico Central r!o

!Brasil, na form'a do A:rtigo
99 da Lei n. 4.595, de

31-12-64, tor1\..1 público qne
o Conselho Monetário Na.

cional, em sessã,o rea!iza.-1à
em 21-1-71, tendo em visb
ó disposto nos' Artigos 4'\
Inciso VI da referida Lei,
e na Resoluçã� n, 92, ,lé
27-11-70, do Senado Fede'

ral,
RESOLVEU,

\.'

•

li
\

. I - Autorizar os bancos sil, tendo em vista decisão

privados e �eservas Jivre�' do Conselho Monetário Na

sejam iguais ou sup�rior("s' . cional, em: sessão' de 21·�1-
a Cr$ 30,000.000,00 (trínta _.

.

1971" e o disposto na Reso-
J." �" .,

'

milhões de cruzeiros), e os lução n. 163,. de 22-1-"/1, co-
bancos oficiais, a, realiza- rnunica o sistema através
rem operações de crédito, do qual será conduzido o

por' antecipação �a receita mecanismo .de assistência
.

orçamentária, àos Estados e financeira criado por aquê-
municípios, obedecidas as le documento.

seguintes condições:

1io

\

2. O.' nôvo instituto fun
clonará ,tendo' por ínstrn
menta básico um contrato
de abertura de crédito, fi,'

mado com o Banco Central
elo' Brasil, que obedecerá

.
às seguintes condições;

a) - Prazo:

nado.

indeterrni-

J5

Resolução n. 108,- CI
4·2-69, e Circular n.' 14,
de 15"9-70 _:_ terão o lill1i;)
te nOl'tllal reduzido: ��

4b%_
4. Para contabilizaç;

dos operações de que trl .

ta a presente Circular d,
verão ser utilizados os i
tulos contábeis a seguir j

dicados, com os �'especl
vos subtítulos:

3.05,201 _;_ Banco"

ce�tral - Conta empréstirn
01. - Operações de II

quidez..
6.00,100 - Despesas li

juros.
70 - Juros sôbre op:

rações com Q Banco €e,

tral.

6,.00.200 - Despesas u

comissões.
Criando-se os seguin(�

subtítulos:
02 '.:....,. Sôbte o�eraçõ(t

corri o Baneo Central.

20 '- Sôbre outras op

rações.
5. 'As piSposlçoes da pr

sente Circular vigorarão'
partir de 1.-3-1.971.

CIRC,ULAR 153

A Circtllar n: 153, a

regulamenta a resolu(i�
sôbre 'depósitos, compulsQ
rios, consolida no.rmas dIinúmeras corculal'es an�i
rio.res, contendo bàsic!

mente O seguint�:

j1 - Serão deduzidos d

cálculo. os depósitos fei!

como pagamento de impu
tos estaduais, Para isso,
Hauco Centrál autorizou

criação de uma conta esp

cial sob o título: "receb'
mentos de impostos est

'duais e mU""'.cipais", a pa

til' de 19 çle março �e 7.
2 - Mantém fora d

cá lculo dos q,epósitos e�

nome; .do INP§'" e 'Funrural
depósitos co.\11 correçn
monetária; deíJósitos é,

agêricias pioneiras; depó!
tos em llt?me do INCM
adiantamentos sôbre

tratos _d� câmbio, até
montante dos depósil
vinculados a operações d

cârn.bio.
3 - Embora os bane

tenham a opção â.e cálcul
pelo processó antigo,'
r:ante �s meses '{'ele ab,

maio e junho, serão oh
gados a apresetí\:l.r os J1I'

p�tS feitos de acôrdo co

os dois sistema�, isto (

retratando a posição IDe
sal e as' duas quinzenais,

b) - Garantias: títulos

públb:_?s federais mantidos
.à ordem do Banco Central
do Brasil e pelos quais ca

da estabelecimento bancá

ri!) se Gonstitue em fiel de

,positário.
c) :_ Utilização� através

de nota promissória (acom-,
panhàda de catta-propos
ta( emiticÍa pelo, banco em

favor do Banco Central do

Brasil, resgatável, até
(quinze) dias da data Je
emissão .. ,

d) _. Limite normal: o

vigente para as atuais p<;

l'ações de redescol).to
liquidez.

e) - Limite extra: ad,ni-

tido 'em cm'áter excepci)
na1, até o dôbl'o' do limÜe ,

normal, a critério do Ba .1-

co Central do Brasil.

f) - Custo: Cobrado por
ocasião dá. utilização

nas seguint.l's
"

b) - quinzena de 16 a

31 - até o dia 23 do mês

s.erva compulsória}, (JS postel'ior, X. � Esclarecel� que não

quais ,perm�necel'ão ("11. . .. ,
UI __;_. Pel;n;ütir que,' as subsistém os dispositivos

]loder do propl'io estabel�-
.

c1yduçõés áüttlrizadas se:i_iliYl constantes dos s.egüintes
d)l1cnto, para isso iIlV,��Ü'�;�,;, .J.Jpl'e�el1t�elas;;, 1),e�0��_,Sál�)7 ,,�dOCLlmefltos'� c:, Y): ,}
do na qualidade de fiel' i:o· das l'eSpecthfas contas le[7 Instl'uçõeh " ti;"; '1;:éxti11t�'

vantados no ultimo dia 'itil � SuP1eúntelc1enciá 'éiac ,]I,1[o�.
. eli) quinzena "considerada, da e do ;êl'édHo .-númeres:

.

IV - Ma1:).ter as· bases 2. ele .�. 1'9-3/·45; 5, ,de
de ré�olhim:ento fixadaS' na '- 23-9-45' 16 de 20-9-'45" 7 de

I "o() ".
Resolução n. 80, de 26L3:68 '13-10-45; O, ,de' 20-11-45; 10,
(itens Ir e III), com- a ore·

.

ele 27:12-45�, 11, "d,e :l4�1:f:;6;
elução' prevista· na' Re�olll- 12, de 25-2-46: 14, de

ção n. 123, de 21-3-69 (ite;11 3-2-46; 15, ..de 114-46; 16,
I). ?e 9-7-46;. 24", de 3-G-47;. 40,
V - Facultar aos ban- ,de 18-12-51; 90, :de 20-4:5'l;

cos, nos meses de abrÍ'l, 92, de 29-4-54; 106, '.le
milio é junho do- corrente,' 14-10-54; 108, ele 22-10-ti1;'
ano, a opção pelo recolbi- 116, ,dé 5'5-55; 124, (le
menta compulsór'io na foe 23-11-Q5; 125, de. 30:12-55;
ma prevista nesta Resola- 153, de 91.4-53; 132,. de

ção ou com base ná sistf" 8.5.59; 184,' de 13-6-59; 200"
de 8-9-60; 207, __de 8-6-61;
210, de 4-7i-61: 212, de

28-8-61; 214, de 15-9-Gl:

225, de 18:5-62; 235, de

7-3-63; 252. ele 11-10-63; 257,
de 29-10-63; 261, de

23-12-63; 274, de .23-7cIH;
231, � çle 3-Ú')164 ..

, Resoluções do Bauc-o

Central' do ·-Bra.sil números:
� 10,' de ,26�1Ji-65; 30,�. de

'v .20�7-66; 33, de 3.9.66; 36,
ele 17�9-66;,79, de 26\.12-6'7; ,

86, de� 12,1-68; .96, de

3'1.-7-68\:8,'-100, de· 25-10'-61l.
XI � A-:..presentá' ReSolua

./

.�a�
rantia vincula.elos ,a 6P.eta.
ções de câmbio, poderá ser

deduzido o montante dos
adiantamentos sôbre' �ontra,

-tos de �âmbio concedidos a

exportadores, incidindo o

l'ecôlj1imento de depósitos
compu]sótios sôbre. - a dife
renca aprq;entada ..

"

. VII - Manter a parcela
de 55% dos recolhime'n1,:os

O Banco Central do compulsórios que' os'
Brasil, lia forma do Artigo '. cos comerciais, podem
9() da Lei n. 4.595; de I.

verter em ObrÍ!1,açi)es
31-12-64, tmma público ql:le._ justáveis do Tesouro

.a), - prazo máximo de
. 12' �dozé) meses" não po·

dendo'
.

o - vencimento .do
contrato .e, em consequên
cia, a liquidação -total de;

empréstimo, ultrapassar· ele

30 '(trinta) clias do encerro

menta do exercício em quo

foi realizada a operação;
b) � o valor total das

operações de crédito per

antecipação, de receita,
"em ser", inclusive' as

J

au

torizadas por esta Resohl

ção, não poderá excea-er d"l

25% da receita orçamen·

tári� corrente, a realizêli',
1).0 exercício fiscal;

c) - obtenção 'de g,'
rantias adequadas, especial
mente quando amparadns
em acôrdos ou convêni{'s

para arrecadação de trib!.l-·
tos' _ ','

d) - o dispêndià mensal
do Estado ou município
120m a liquidação, ,total (la'
pal�cial, das ·operações. de

antecipação. ,de rec'eit:'!,
compreendÉmelo principal t>

acessórios, não poderá ser

superior a 5%. (cinco pqr

'cento) da receita corrente
(ela tabela 'anexa à Lei n. do exercício.

4.502, de 30-11-64, recolham II - No prazo máximo
as lc�ntribuições de qU2 de 5 (cinco) dias,' contados
trata a .Alínea, B do Arti�ó'_" da data do d�ferimento da

39 da Lei, ê.o.mJlernent�r
-.

operação, o estabelecimento
n. 7, de 7 de setembro de bancário remeterá ao Ban·

; � ..;w.
co ,Central, COpIa do CO;1-

trato de créclitcf ,;ssinaclo,
III - Fica subordinaC.3

a aprovação prévill e\o
Conselho Nacional ·a 'COll

cessão de
. aval' ou fiança

por instituições financeiras,
em títulos ou' contratos -de

qllalqúer natureza, de res-

,ponsabiliclade dos Estados,
municípios e suas respecti
vaS fundações ou entidades

da administração .indii'et3,'
mantidas ,por' dotações 01'

çamentárias,
.

quando eS.sas

dotações representarero.
mais de 50% <;la receita
ldésSáS entidades ou fun

dações,
.

IV -) O Banco Centrr.l

do. Brasil expedirá as ins- •

truções complementares -

. que se fizer�m necessárias
à execução desta_ Resolu

çãó.
V .:__ Continuam em vi

gor as disposições da Re

solução n. 101, de '23-10-68,
do Banco Central do Br3-

si!.
VI - Esta Reflllução en

tra em vigor na data i!lp
sua publicação:

. CIRCULAR. N. 152
O' Banco Central, do Bra-

I'

recursos,

bases:

I) - Até Q limite norm;:,l

f\�ado no_,o�trato de aber·

tura de credIto, 20% a. a,

lI) � Acima _daquele li·

mite, 27% a, a_ I

IÍn -. O� dIstas acima
indica(}os sel'ão elevados
pm'a 22-, e 29% . a, a., COI

forme· o ,.caso, sempre qUt�
o banco utilizar o crédito, _

parcial 01:l totalmente, por
fuars de' 20 dias consecuti_

vos' ou não, por pedoc\os
de- 30 dias,

IV) - Nos casos de pa

gamel'lto antecipado, o ban

co terá €lireito a restitui.

ção do custo, pro rata tem

poris.
3, . A\ partir de janeiro

de 1972, os �ancos cui:ls
imobilizações tradiciomüs
não se comportem na fdi
xa determinada pelo Con

selho Monetário
..

Nacion�l

de
/

VE�DE4E UM TERRENO
Situado a rua Natalino, em Barreiros, med�n:do lj,

metras de frente por :30 -dé fundos: Preço Cr$ l.ÓOO,O!J a

vista. Melhol'es infotmações com o sr. Júlio José Baixo
à rua Francisco Tolentin'o, n. 46,

CASA: NA PRAIA
Vende-se uma clsa �ol)iliada na praia de Samõaqui

Preco .Cr$ 10.000;00 financiada. Tratai" rua Felipe Sd'lmidt,
34, �ila 1, ele segunda � quarta feira; ,período da tarde,

, J., .. �

BANCO REGIO AL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
, '-\ . �

.Finanéia progresso e estimula a produção
financiamentos a indústria e agro-pecuárià

-4M t...»
&ti ...,; L.X;&; L"P .i

" i,'-

atrav,és: de'
çatarinense

'\.;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MAÇA.E:UVA

o PTojeto de Fruticultu·
ra .. de Climá Temperado
transformará Santa_ Cata'.:!-
na . no. principal, celltro
abastecedor. de maçãs, eu

< ciar ·sua. "produção de ,v l
rulOS finos destinados., ao

,êles se espeeÍ8lizpm.
'v�n,do . com ,êsse intercâm
bio .. 0 nível de nossa agr:
cultura.

1982..SeglJndo ,iJ1formou 'l mercado nacio�é11 e à
Sr. ,Glauco, Olinger ·chega- 'p0rtação.

ludaJal Vir 'Ctuuem8fªf
d�·

.

criação
" .

an�VgfSarlD'. '

o Clube do' Estudante fias Históricas, do Munid /e prova ciclística "C.idade
Universitário de Indaial, pio' e exposição iI;divictual de .Indaial"; às 14,30, fu-

promotqr dos festejos da de Mário Holetz; às 14,:50: teQol no Estádio Carlos
H, FIMI, _ FI Festa de los- início das .ativ�dades esp,or. Schroeder, oportunidade' e'('1

,tà"ação cio IVhmidpio cle tivas, com jogos de basg.u<,· que serão entregues 3S

Indaial, está divl,llgando 'o 'te, ·vôlei; futeba! de .salão f,aixas' de tetra·campeões da
programa relativo

'

às co· '� bolão;, às 22 !1�ras: Bai· H· Divisão ,de Arpadores ia

memoraç,ões do 379 anivf'i.' 'le I

Oficial, nos salões da Liga Blumenauensé de Fu-
sário de instalação do Mn· Sociedade Recr,�ativ:a T'l. tebol, à SD XV de <!ULU<
nicípio, prevendo as S0· daial, com o cónjunto "Os bro. Logo após jogarão XV

I.guintes solenidade,,: Dia' de Outubro e Juventus, (;e
/

Açús", Dia'21/3' _ domin Rio .do Sul; às 20 hon�s,
20/3 .:_ sábado _ 9 hora3:
desfile escolar pelas 'print;i.
pais ruas da Cidade; às 11
horas: abertura do Sálão

qe Exposiçõe� de Fotogra·

go _ às 6 horas, alv0rafla

,festiva, pel0s .escolwes e

eSN>teir'os: às 8· horas, cul.
'to ecumênica; às ,9 ,horas,
competição de tifo a� alvo

Festivaf de Música, na S')·

ciedade Recreativa IndaÍ3],
com a ,participação de to·

dos os grup-os musicais do

município de Indaial.

____ • �
.

__'3!0,.�

TURiSmO H,D'LZMAMN
SUGERE

t,}

w,' O, ESTADO, Floríanôpolís, terça-feira, 26 de janeiro de 1971 - pág. 3

,

Durante o exercício de ·1970 'a agência -de Santa Ca
tarina do Banco ,Regional «le Desenvolvímento de Extre
mo Sul €lbteve o maior .lucro, lif1uid,p .desde que foi ins
talada. A informação está, c(;lI-lti?a\ �m carta .entnegue ao

Governador Ivo Silveira .pelo Dirétcr-Superintendent« elo
BRDE no Estado, professor Ari Canguçu .de lVí,esquitá. Sôo
mente no setor industrial o llanco aprovpu '�pro'jétos' QUP
permitiram -ínvestinrentos -superiores a Cr$ 1}6 -mithões, o'
que representou um aumento «la :Cimdem� de ,-3'1,;3,23% -sôbre

•

, f
o exereício de .1969, JPropi.ciande a crigcão '.de .'1 PS:7 'Poves

'criação de i:i37' novos em-

pl�eg0s. ',,- "".

'No setor
,
de .Cré(lito'

ral, no, exetcício 'que'
'�fiÍldou, encontramns'alguns'I ! .

,

óbices .face ,â .córtes
'

sofri-
,

" I." '

dos em-diversos programas
iá em a;ndam\"nfo, . quar.(lo'
o ,J3.aQéo� C��f�'al ,Ú'i�oú (k

at_end,er, M ,�?F(/�t.�!Wes pa

ra, _ Gad(l dê Corte; Fr11-

Ücúltl1ra;' ',]\,h·oz. 'e,Tri�o.

,iri�.fledindo :"�l�" IíreHipr ah'n:
d}�lleJ1:to :},l;Ol' ::parte :!io .Ba')!:
c,o :�!' ,nec�s,tlÍilª"(le<\ .,�a ágri
cult).lra 'es.tidmiL .�;Apes')!:
dist,o 'JJY��bS,;"�b" [iPQ' d�
{'; : 1 , I."

"

� 1,,' , ..;

-19;70, .,596' .nI:uios "de fi.W'D-
\.. :;:',. ; r�

� .

:�.

o documento entregue
ao Governador pelo '8','.
Ari Mesquita comem um
resumo das' 'principais a't{vi •.
rlade\s desenvolvidas .pelo
BRDE no .ano .passado e

I

sua tnter.ra ,é a seguinte:
"AO ensejo, do término

do exercício d� 19170 cum

pre-nos o gr�to dever .de

inf9rmar a V. Exci9. ilO'
tes mesmo da remessa ,d,'s
resultados globalizaqos \.do
BRDE, 'os índices mais ex'

pressivos de atuaçã-o da

Agência de Santa Catarina
em 1970. em 'seus' div.rrsos
setores ,de atultção, ,após ()

encerramento de nos!,o ,ba

lanço.

,Qúanto f�OS jncf'Dtivos r:s

cais, como a'gepte fi]1;.�,
.eeíro da"E�1BRÁTU:R, io·
...rám: 'artl1Úsaclos e aprove
dos. E'JITPretúídi,.ri,ent()s Tl,O,

" ,vâior de, ,Cr$ ;15,.38,!,2(i L no
,
Ino, .,Esta!')0, 'é I:l-ue vão Oi';·

)gi�ar ,3�6. novos. .�l11pn�g0�.
. ,Ainda �no I?epartam':'ld::J
'.,�le Estudos, e ,01yra<;õ<,s Es·

,)jP,ri�is y'T)�lqntTlIl.os l�ÍJl

,

'0utubro y!hrr>oJ � setor ��H: 'Ássisi,ên('ia ,'Gerenc'i91, um'a•

j " • �

•

; 'PilS' mAtas:., a, que ;nos' O(,)l)l.F
" �Q1_}10� ,[10:,: fl�su,mir ,a S�.!P;'·

'oU" fiqnçns ,11 el11-:re,end;; :r�"'1t�Il�l-�ncIa' :,df! Santa (�8:
m811tos' do lnterêsse ,d�' ,tarina, e \Já,--em d"zerphl'o
S�Ílt� 'CiÚai'ina �UJn: v,1iqr : 5s-;i�amós ;:: � _. ';�i'..,(>ir() enp-
glob-al :cle "cr$· 9.0.'10':319,00, ' ' ,';yi\rlío í1çsie' impql'Vmte

'

<fc-
No, sptr1' d�

.

ciámentos aprovados com

um valor .glebal '.de Cr$ ..

7.768,.20.6,0.9, representaado,
.a/pesar .dos óbices' anterior
mente anotado", .um acres
cimo ele 45,,79% de finnn-

,

ciamef ',ó�; sôbre o exen'í�;
.

cio de 1969.

Rll-

Cumpre-nos ainda Ji'po.I.
car que na atividades agro-
pecuarra a' política fio �

, BRDE apresentou uma' e1p· '

varla capacidade ide cj'lpta.
<;50' . 'de, reCIlI1:SOS externos,
,um;i': vez' que .para .. cada
hum' .cruzeíro 'elo mwE,·

.

av,licado conseguimos
"

tra

zer, d�. J'ec\lrsos dos �I.ivt'r
sos fundos federais, 'd ':,�es-

, '

seis cruzeiro:;,
.

clemolÍslr;11J:
,do .',a11.o 'póclcr' ·multiplica,'

I

dOF' q par'1' .lfl). ',o'

l�J�m_ . �l�flj es s.etf<lT!;>s O':

BRI!EI.SC c;opceden" awl'S

Operações, Especiais forr-m
. analisador e aprovados fi

.nanciamentcs .'
da ,iEiIN,;IP

','Sd\." em número .de :'11),
com/ um valor .%Jo1)01 c:c

Cr$
.

2.180.72Ó�OO
'

benefi
cia�do

"

a Irnplantac �
o c 'I

.moderuízacãó de' indústrias
11'0 Estado'.

1,00.
Gomo consequência de

. suas "aÚv,jda�l�s �iu o

BRD.E/�SC ,tambél1'l aumon

ta'do .seu resultado final.

apresentando .o -maior lu

cro líquido áié vhoje .obt'do,
com um aumento de ..

2:34%, sôbre à '-rim' i' o S�·

mestre ,(]e HJ,70, 011 ';"i1

. Cr;>; [)05.tH5,98. quase 1 Li·'
Ihão .de eruzelros' rmti-tos.
",Em- relação ao, �x"\rp.i('io
de ',g'19 o, a(;l'\�s('imo' foi do

·7,23°�{'·
: Cabe notar igualmsn. �

qne em 1 f.l70, para o setor

Industrial .os cncarvos fi,

naTlreÍros m0clios' (il,lt'I)".
-(,01'1'e('80 mOllrt:íri1· e f'0·

miss:le�). innirlpntn� sAl'I1"' o

,ttl,,"hlllp- finmweir'o roi GP

16 2:1C1� '�() ano,

1:35 DO niês.
Os Riln�os ele Des"n"cl·

I'irnemlo nãq_ devem apr'-',

sentar llJ"l'{\s ,oleVfldoq, ,_n",�,
isto lfa'J,'iria à, s,un '·i",di.

011 'i".].1 •

,d",je, lT;li19 não, po'l'i',nl' �

"
evUar ql"" fa"'�, o al�nw"j-,)
,da nroclntividade êst .. s

e criescim. Dto o
I ':'

gricul!' r ureiudtudí,
I·ia� fOC" 'e" �t'st;liS''�t.Í!"fl'·I'�'" "ia " .

, ,jI. �1t:'� � ,i rull1l1 ,D
, .-,.. , "

'\
"

ernprêgos.
A Secretaria de Agricul>' - rá em meados' de fevereiro" 'Santa Catarina tem

tura já 'está' tomando as um técnico japonês' est-e- grandes possibilidades no

providências cabíveis 'para
,. cializado em "rnaçãs _ o ae. sétór .....: revelou o' Secre

assistir bs' agrieültores'
.

de
'

vem através: d� '.

um Inter- 'tál-io" Gl:!mcô Olinger _.

Piratuba que' tiveram 60";;" câmbio:' eulturál protocors-' principalmente porque' os

de
.

suat êultura
'

de 'milha do com' o ·go,rêrnô·japÓnês 'pomares de'uva do 'Vale do

destruída por uma' violcn- � a 'fim de ,p�squiza:r quais' RiO' dó Peixe chegam 11

ta chuva'
"

de grãnizo 'cj-tie- 'as váriedaaes' da frutà' que
"

ilÍ'o(f�lzir 20 toneladas de

caiu sôbre ·0 n'iunicípio. 4-,s- .mais ·fà'c.ümejtt� poderão' 'uva i)or' llectare, quando- a

sim que o' Sirrdicito �úral fnilificaf" no' Estaâó'.
'.

11iécFá européia' é de, 13 t,;·
de Piratuba comúoi"noú' 'ó

.. ...:.::.: Isso Jnão <Ner 'dize\' - 'i1elâdas por hectare. A:·

ocorrido "'a' S0cretaria 'pr',). asseverou o' 'Secret'ai.-ió"
.

sim, "nó's' já temos 'um::!
.

videndou' iuua l'emes�a' ae Gla'�lc�: 'Ólinger � '�üe San:
. grande' chance no (('ue se

sementes 'de milh6 h_lôrtêló ta 'GatàPipá não :est(üa �ni
:,

ref�l:e " à 'PT9c1ução.' em
para' o TepIa.ntio.' l}oei-âúJo

.-

'congições'; dê ,,;p'roeJúzh·· nl�: ',gpanlidácle".�por hectare. Po

também' uma 'doh'IP"õ .

e]a "çãs 'llnt:es de" 1�S2, ,mas' ,:�.' ;·ciéi·eni.ds concorrer' no :mer
l'egião p'ara a aqulsiça6 "dê"', rá ',?egprà.niep.t",' :nê:ste

,

ar.o' '�3do' ektérno' não S?: ,W11-
"" ,. �.'"' _ .., �" r � � _ _" -. í ( �sementes. '..

,

"

, que os· pon1'::>re8 ·catarinE'll·
"

dendo úva de mesa ;c'Omo
" O SecretRJ'io Glauc'l Olíri·

.

ses 'est.al;�9 (abil'stecêríclo 't,;.
'

'�rendeÍ1cio 'vinhos finos:',.'''l11
der está,�timistá

.

q;Hlhtõ ,.� do' o �i"asil.' " "" '�'
-,,' '

..

'
.

j;'cé
'.

da grande' possibi'li':a.b. ,� , . .i � ..
-

.t·., __ '-. .... lF 'i' .. , ..... � .,0 ��� �, J.,. 0.'

rer.uveração' da safra rJ� I Oli.t;lgel", �ue "o' que ',se' faz de q.ue
-,

nós temos de" pr'l-
milho' de Piratúb�,

.

e
-

f1z '�t�a::lmC:;�t� ç�m�. a ,ê:lJ)h�:-á; 'du"zjr bQ,a' gualid'ade e grê.ll·

q'uestão 'de elogiar "o eS"li- ','da tl.va "em .,Sflnta' Catarina ,de' quantidade ))01' hec't}ue
'I'I't'O' aii:a�ent� utilitário, 0 'é' ,l.i fu á' .suh�Üt;;Yab clás ;,;�.( na [u'ea' cat�rinense da .))1'(".

cluinclo os Incentivos F1is·vil!or�so do' a,gi'icnÜor' '('í1,� h�dad��
,

. t'radidon'áis' p'lr ctução da usa _ Vale 'lO�
. '.. " .' ,

, " cais oriundos do FUN-
,tarinr:mse ",que não rec1.lh cil?tas fin::rs",' D Prpjeto d(�' Rio do Pe,ixe e Planalto de

DESC foram aprovadosJ11él6mo quanto sôbre o seu R,eferJndo-se -li ,producii? Lages.
t, projetos qhle,· .peI'mi ira;ntrabalho se abatém. os:m'l!s v.iti-veníc01a cat.'lrinense, c]f).

'

Revel QU ainda o Secretá·
pesados a,náte.ma,s.". '. cl�;op.o ��l;rÔnomo fG:liluc:O rio Gll1UCO' Olin�er qne

_ Ainda 'não havia saí· (Frtltinl-Lturá . est,á ,emp"nh'1- '<llén� do téc.IÍlco japo.r.Gs
do o .gêlo d� )avo�ra .e êl')�

.

�lo 'em' l.ntrodl{zir �,,�arie�V- que chegará em fevereiro,
já esta'vam revolv_endp a des 'de' llva's com AFfon<;e �anta Catarina receberá no

solo, a\)r}ndo covas e, 1'('; Lavallier. JYCarlot..· C,nQer" tra,nscorrer de 1971' a vi�i·

plantando o milho, Creio, net e outrl')s 'que p];ocl.uZeJ�l tl) ,de fé<'nicos jflJ)cneses "s·

mesn;lo. que 'a .produção <_lê vinhps ,finos. ,TiíQ logo ê8' periRlizados em, necJarina:
milho, cj'e .Piratu))a s� rp"-,1' .;';"'8 ,pomare� e1:1t1'em' e111 fr�nceses especializados em

terá dentr:o .de. suas previr ,fr.flnca ,,prpduc�o tÔ.çla a "pê�segõ, ,ame'�xa e vinho; ;�

sões." . t�cnologia empr.egada ,na .alem�es 'também especbl·
proelução'de vjnhos ,no ,Es· lizaclos �m, vinho
tacto �erá reform\ll�dil. .,-' Enqu3ljto, êstes I,�cni·
Contanu(j c,om a ,ass_is�ên- cos vem a Santa Catarim.
cia e colabmação .de técni- estaremos mandando t.éc,-
cos fr:�nceses, e ,alemãps nkos cDt:Jrinenses aos Es·

Santa Catarina" po.clerá i!li· tqdos U�ido�, a fim de qlje� .".

, 1:,.f· I.
"

,'Inv.' mobais

No setor industrial, ,i· 'Í119íÍstrIa ,"

,

À' A!irà,pecuária
, E'V(RRATUR
FINEP

,."

';roTAL

9,1'1 0f:5.4()1),P'(j
'7768.20608
15 ::U14 2Gl.(lf)

2 lf'0 7?0 00 �

121.39'8587,37investimentos no valor de

Cr$ 96.0.65.400.28, repre
sentando um' aumento sil
bre o exercício de 1969 de

313,23%; propiciando a

.., 'Ilif"]u,�hrp TnJertivr(s
I'
".

Fiscais' dd Fl]!'lDESC TllJm

total de 'Cr$',36.416,18'5,')(j.
ac·ima .

que relBtiva'1lenll�
ao setor secundário da

,t

Niío tivfim{)s ne;lhu'11 au·
nieDtó ele taxas OÜ jUl'C,-;. I,'

sim os rus1'os o')er�tiow is
-

e administraI ivos gl"aV')r]," s
pel� .taxfl de, inf,];lçfto ('m

. tf;rno' de 20% em Ur:il,

in·

I.CM. '

'

cresc('é<m, ,I

Ohserva·se pelo quadlio

29,137..8115,00' '

1,737

29.137:Sf!5 DO. 2.073

rearc�nrlo 8inda m�is a

,pres�ivirl�de elo 1 uero

qllido anresentaclo,

,«(·ont., na 11 pag,)

]Í.
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'Pegue seu ca.r,ro e

vá pela rn:ajestosa'
SR -471. Come;cie

suas férias i'hternaciona'is" desfru1:and,o
dé 'uma paisage'm maravqhosa. (Feita
de are'ia '"e "bos'qtJe�s, �de 'esp'l:l"m-a ,e -s-ot)

,/"�te'
"

'E assim, quase ,se"),� ,..

no1ar, você estpra
'em Montevidéu ...
Descobrindo pas
seHlsJ teatros, re's

taurante's ... Faz·endo
suas, lojas/.. bouti..:
que ,s . . . ca$ s:j nos!
Vivendo como m,itio-

,*, w. nário! Cer'cado "p�-�... Ia tradicional no.sP.I·.'''''''''''''/''}'''''''''''''''''''''''A'''''i�' 8<
,

' ,talidad e e co rdl a�lI-
,

dadeJ'LJruguai�. � Rec;ebe��do .� cada dia
de 'suas férias inter,naClonals, novas, e .

'alegres surprês�s. ,(Já ádianta.mos uma:
'I: .• ,.

.

_

ês.te verão, ,vace ganha 25% de pesco�to n.� �Iarla �o� melho

res hoté'is� de .Montevidé.u). Só:- o ·Urugual Ihe.da ta�to, tao perto,

e��,�:!o,������.�� "'#��
malàs,/ p;egue seu J��"t .i ;}(�:. > ;

K�fo
carro e,. traga sua,� r,lfan�H.ia, porque I

.�\
",.

,

i% ,
"

.

�X{' �\.j. '�; .

:tllbGl.1Ft1,E: TODO V"ER.A.O

'.! •

e�e-
mJiI,-;IJ-I

,'_

;:ft\ p.'E'\:I D,

PéDEfl- . �.
.
.....

3:'11)· "rjl,:r,'
i,�p'"';11

trihütária,' (IClVO de r.r�
.; "I

t.' c'

..

�'

'}
"

pel

"

I,

'Em 'fevereiro, com ,saida de Florianópolis
dia 12 'íFEST,A Df) VINId:O" na Capital (:0

vinho, iSento Gençalves-RS _ 5 dias d�,
programação, visitando·se: Caxi�s ,do Sul.
Bento Gonçalves, ,Gramadõ a cidade das

hortê-nCias, Nôvo Id:ambJurgo ,a 'Capital elo

"d.llçado e São LeoDoldo er:canÜldora cicJB,(l"

no ville do Rio dos Sinos. Ê uma 0portunidªJ"
'que, Turismo Holzmánn lhe oferece de malílt'.oJ"
um contato com a. fabulosa hospitalidacfo
"gente italiana" radicada nas colônias d�
Caxias do -Sul e Bento Gonçalves, bem como o

espantos'Q desenvolvimento que atingiu ,(ij

Vale do Rio dos Sinos.
Vá 'conhecer, ou rever Punta deI Lest.e,

Montevidéu e Buénos Aires' _ saírl:J em 20

de fevereiro _ 9 dias de progr�roação.
'

Em ,maio você está convidado para ir

,C(mosco a Salvador, Aracaju, Maceió e Recife
:._ saída 8 de maio _ duração' Hl dias.

'Em' alJnsto é a vez da Canital Feder'!l
receoer turistas, catarinenses - Brasília _

cidades ,históricas) de Minas
'

Gerais. Rio !'

. .,S,ão, Paulo _ de 14 a 28 de' ag-ôsto. Vá

cpnhecer o passado, presente' e futuro d0

Bruil. \

E em setembro ainda. você fal'á a viage1Y}
d.os' seus sonhos' "CA:TARINENims 'N t\

EVROPA". ,_ Port·ugal, Espanha" Franca,
,Itália, Áustria, Suiça, ,Alemanha, Holanc1à,
Bélgica. e' Inglaterra.

,In'screvà-se já. Você pode começar .,

\ .

Ád d
.,

1 1 I'nform a'ço-es: Age"nc',as de'VI'agens e· Turismo ou na "Dirección Nacion,al. de Turismo dei U.ruguay" - S O PAULO:pag'!L ,�� �: "J�;�m sUaves parce as. ,�.•J; . '. �_;;CC _., .' •

')')....:.::...;..;..!.;.-:::-=.====-=.:::-======::J!IU._,__� ,Av Dirarí�ª, 9 - s 10'1 .30n6.32-4899 - pORTO ALEGRE" Rua dQs Agdçadas 1237 - Çl._�...,--..-_-�';";';;;"';;"o.....; _
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,. eslad'ia, mlnima de: 5 noi'lés (6 dias)

"
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A palavra de 'Ordem do futuro Gover
nador Colombo SaUe� para o seu programa
de Govêrno 3J' ser iniciado em março de
1971 é "unir para desenvolver". Por outro

,

lado, o'mesmo empenho 'de união e d�
, dese�v(jlvimento vem 'sendo pôsto em prá-
tíca pelo Governador Ivo Silveira desde

)1 que êste assu/miu a Che,fia do Executivo,
I em: 1966., É de se ver, portanto, que o atual

I e o futuro Governador mantêm em comum
um ponto de vista que, de nossa parte; con

'ii sideramos ,priinordidd paI? que Santa Cata

tina possa continuar se alçando no panora
m� nacional entre os Estados que mais con

tribuem para o desenvolvimento do País,
fazendo desta unidade da Federação um

I/ território de trabalho, progresso e .paz so
I dai.

, O processo de escôlha do Sr. Colom
bo ,Saltes para suceder o Go�ernMor ,I�o
Silveira, obedecendo .a critérios excepcio
nais tendo em vista os superiores interêsses
da Nação, encontrou no seio da coletivida
de -catarinense a mais ampla ,acolhida. A in-

dicação "do seu nome, pelo Presidente Médi
ci ,abriu de nnedíato uma perspectiva da

umao e de, pacificação política, pela qual
\ "

tahtbém se bateu o Governador Ivo Sih'ei

ta, censeguíndo até certo ponto o seu in-

DI usea
"

I I

-, ."1 " I,

,,) 'I

"

\

tüluar empregando velhos métodos. Espera- "

mos ardentemente, que os poucos que ainda
não se deram conta da necessidade ,de se

harmonizarem politicamente, tenham � '.hom
senso de enfrentarem a realidade política
dos dias que correm que haverão de ver que
a mesma é grata e só oferece razões de no

breza para que possamos ef�tivamec;a edi
ficar um .Estado rico e poderoso, integrado.
cada vez mais no esfôrço pelo desenvolvi

mento, nacional e pelo aperfeiçoamento da

nossa vida pública: "

As feridas das antigas Íutas partidárias
podem e devem ser o quanto antes cicatri
zadas. O remédio para isto .ê o bOIR senso,
é a compreensão, é o amor por, Santa Ca

tarina e, o despreendimento de interêsses

particulares em favor, dos interêsses globa�
da comunidade catarínense, Este povo,que
tem dado o melhor do seu trabalho e dá'

sua confiança nos seus homens públicos
tem 'O direito de merecer dêles a' recíproca
em têrmós de eficiência e sinceridade de

_

.

príncípíos.,
.

Esperamos 'que a menos de dois me

ses da posse' do Sr. Colombo Saltes, tendo
em vista o nôvo e alvissareiro quadro que
se vai 'esboçando, se conpenetrem todos de

que só com a união poderemos alcançar o

desenvolvimento almejado,
\

há alguns anos, um cidadão de nobre porte
moral e de grande projeção social, já em

iciade av�nçada.
'

O fato, porém, mel"ece comentário nem

apenas face à raridade c�m q'lle se verifica
entre' nos, mas ainda por sugerir, opor
'tuno 'motivo de' reflexos aos jovéns, pó r-

'� ventu;ra'- meritaíme�te envelhecidos por 'pre- �
maturas concessÕes ,ao desânHno, à abulia'
ou à ',06iosidade. Evidentemênte a fase nor

mal; 'de
;

frequência à, Universidade é a, da
mocidade;.os moços, ainda, desobrigacIos
de mais 'graves onus, para com, a

.

família

ou a sociedade, estão em melhõres condi-

'çÕes de d'ecHcar-_se ao estudo e aos labores

'<;l:ue se, ,exigem
.

dum bom estudante. Toda

.via, quantos são' os que, tendo as mais ime
diatas i,acilidades para, que sigam os rwnos

çlo s�,studOs'. superiores, preferem déter-se,
satisfeitos; em \ mero do caminho <8 conten

tando-se Com aqllilo que o menor esfô�ço
lhes haja prpporcionado até então.,.

','

Ê
'

forçqso' ponvir, iiJn" que n�m a tod'os

,ós jove_ns s� �ossibilitarão essas vantagens
na vida; A pobreza, respoI1l?ável 'em geral
·p�.la· J. �nt.e�:rup..·çã9 do ·aprênd�.ado:· t�clalnà, .

não ráfo, \lo� nihos ,o amp!/;ro aos pais ou

'ao l�r,. ccirt��ct;q-lhes assi� as "oportunida-

ever
,

,�

, ,

tento, 'De qualquer forma, a semente aqui
plániad,� haverá de vingar/nos anos futuros
,em. detiintento de d�vergências e ínterêsses
inuteis que pOI,lCO 611 meJmo nada podem

,

fazer paríl O aceleramento do nosso progres
,

so e pára a" balnl6nia política dos catari
nenses.

Estamos con.victos de que realmente
só a união e a harmonia pederão conduzir
êste Estado ao encontro dos grandes dias

qye seu povoalmeja e que seus Governan-
'tes colocaram' entre suas metas mais pre
ciosas; Vivemos tempos novos e a realida- \

, de partidária de hoje já não compotta lu·
tas pOÍítIcas que fogem aos ínterêsses cata

rinenses- da, atualidade. Os extintos Parti
dos nada mais são que fantasmas do, passa
do e não se pode admitir que seus espectros
inda rondem .o nosso quadro político que
os catariaenses não desejam ver como uma

'casa mal-assJmbrada,' a esconder, nos' des-
�

.

.

.

vãos da �ua obscuridade a velha e carcomí-
da poeira que há. muito já deveria ter, sido
varrida para .longe, quanto mais longe 'me
lhor.

Há, umà parcela considerável dos nós
sos • homens 'publicos que já, se convenceu

da ;necessidade dessa união, embora uma

minada recalcitante .ajnda ínsísta em con-

empoo
11 Entre os candidatos aprovados no vesti

bular da -Universidade
I
Federal de Santa

Catarina, na ár,ea de Ciências Humanas e

SOciáis, está' um cavalheiro de 56 anos de
idade. Será o �ais velho, dos estudantes

universitários, na sua turma, 'e' sem dúvi

da, não só em virtude de ser o tna..is idoso,
senão também pela, significação que isso
tem como ekpressão de uma fort�' menta
lidade e 'de, uma) vontade

\
férrea de apri4

morar os próprios conhecimentos" terá O

respeito e a estima de todos os seus 'cole

gas.

�
I
I

Mas o sr. ,João Bernardes, o menos jo-:
v,em. vestibulando, chefe de família e cida
dão exerilplar :oferece magNíffcó incentivo
a tocios quantos; passada

I

a fase juvenil, de7
sistem de, maiores esperanÇas fio, futuro e

se' deixam render à v,elhice, como, se nada
mais ,lhes reste senão aguardar"a morte.<
Aliás, não é êste o primeiro caso de um

cidadão em idade adiantada, pa�sar. a c}l!"
saI' uma: Faculdade - e v,encer brilhante

mente' os opstáculos e provas que se lhe. im
pusessen1. Se bem ,me lembro,. a Faculda
de ,rle Direito da, mesma Univ�rsidad�, F(;
deral' de Santa Cafurina teve a glól:ia de ih

élui� entre os bacharéis que se forma:ram

«íes e os meios, de dar contínuidade aos

.próprios estudos. Êsse é, creio, o,drama da

eSluagadór miori, dos homens que, sem eII;l

bargo das suas faculdades de, inteligência
,e energia, têm de satisfazer-se com o' mí
nimo de conheciment.os pI\ec'isos para" as

tarefas de mediana dompensaçao. E talvez

não tenha sido outro o motivo pelo qual,
somente aos" 56 anos de idade, um cidadão

de nobres pendore$ �e �dispôs a erur'entar
'

Q vestibular da Universidade, E o faz sob

os mais justos aplausos é incentivos.

Colha-se, porém, salutar exemplo ,que
êsse fato sugere aos jovens ainda desa-'

percebidOS dos' tempos novos que o mundo

terá de defrontar e em que, por, imperativo
natural, terá (à� ser oada vez maior a com

,petiçzão para conquista de um lugar ao' sol.

�f-: prudente não perder, tempo. Os dias cor

rem céJ.e{�s e nem percebemos que a velhi-,
ce após, a matuddade, se vai apossando de

nós, qobrando-nos sob o pêso dUma exis-

,tência mal desrutada. E a evidente inspi
ração, �ue é possível' extrair, da 4ig,riidade
dêsses procedimento ',do', mais, idoso ,candi
dato aprovàdo' no vestibular da. Univ,ersi-
'dade, é no \ sentido de uma esclarecida e

J:lOnrosa busca do tempo perdido" ,

,Busca qJ,le, nunca será demasiacj.o tªrdia.

Guslavo Neves','
•

conomlca
�. ,

PIÜJül,iÇA'O DE CAF,t TEM REDUÇÃO

o Depcll�ame!lto de AgricultuJ'a dos

dos Ud'id0S i iiformou q�le devido' a uma

quebra na safra do Bra:-;il a pro�ução de

Esta
,

forte

cúfé

'es'c ano sotrerá uma redução de J,4%,em,com
paraçuo 'com a dt) ano ya,eeiro,de J969/7'O.

A estimatiVa -total da\safra dos países pro
dutores é ag,)J'a de 57,4 lnilhões de sacas, das

qua,is 39,04 milhões se destinarão, ,à exp�).I'tação.
O lato fortalece a p� sição dos países produtores,
ql'e reivitl,dic'um a red.C1çflo da quota de expÇ)qa"
çiio fixada p�l>l Orgaúi:éação, lnlemacionál do
Café (OlC) em agôsto último.

CORREÇÃO

O cálcul(\ do Departamento de Agricultura
corrige ta,nbénl. várias cifras r9ferentes à saffa

1969170 coril base' enl "inJormáções recentes,
mais c' mpletas",

Segu,'do as n�vas informações, a produção
da temrorad l ):lassada !,oi ele,66 milhões de sacas,

"A mak�r parte da redução na prcdLlção dé
café é corsequência de uma baixa notável na pro

delção, brasileira, embora outros pa.íses do Nórte
d) COll'titente \ 'também tenham acusado certa

baixa", diz o documeíito.
O, estud,) também observa que, "devido a

variações nos' preço�", fizer�'lm·se reajustes � nas

quot,!S, nos termos di) Acôrdo 111te rna'CÍonal do
Café il0 �lliarto t'rimestre de, 1970.' os quais atin

giram os quatro iip)s pri'ncipais de 'C'afê.
A q.uota ,geral ,inicie!! cle 54 milhõe's de sacas,

aprovalh( em Londres em agústo pelo Conselho
, \ '

llltel'i�acion,,1 do Café. foi elevada a 57,1 ,ini-
lhões de �acas em novembro, para ser re4uzida
dep -is a 54,6 mi,jhões, em fins de dezembro,

'

O estudo individual por países, diz que a

iiiI
� ['III

,
I
,

If

, ,
'

pr.dUÇi'U dus.•n, ses a legi'ão do NÓJ'te da .. Amé-' ,

rica decli'lará en; 326', mi'l saca�; ou seja, uma'
baixa, 'de qtia�e três por, cento.

nRASILEIIlOS NA EUROPA

, .

O' che!'e da Assessoria Internacional do Mi-

nistério da iF'�;ze,nd,a, Sr. José Maria Vilar de

'Queirós. viajou praa, a Europa onde concluirá as'

négociações pára acórdos de bitiibutação.
O pr�siMtlte do BNDE, SL)Alfredo Mar

ques Viai1a, embarcou para ,Roma onde repTe$en
tal'á o Bn1�il' !lo' &minário sôbre Investimentos

.

.

'r
"

I \
)

Esfrangei.rcs 'na, Ainérica Latina a ser realizado
de''25 a',29 d'ste mês.

�EGOCIAÇÕES •

Che{i<Ji!d9 lImà u�legaçã0 de oito membros,
ci Sr. Vih1!: ,de Quúrós discutirá em Lisboa pro-
bl' d t'ú

\, A • ••

Iemas � e H<J, reza economlca, (pnilClpa mente ..

ê:'l,lçesS'ões cOlfl(;rci�is de ;lmbas as ,partes. ,Em
Paris, próxima etapa; da comitiva, serão reivindi
cúd,)s cont(ngfntes ct6' produtos brasileiros e estu

�ad s cs pedid ,'s frar��s�s p,�ra a liberalização
das imp,"'rtações',.Em Bonn, qeverão s'ér aS,sihados
kcôrdGs qllb, facilitarão 0' desbmpênho das em

prês8s dos dois p�íses;

,O ch'e'fe dü Assessoria, lntérnacional seguirá so
zil'ho para \Vashirlgton' o;,çl6':.disclÚirá coin o

BiD. Ba:1C" :\!fI ,",dial e Govêmo'n()rté-americano
de mC'dô gera,1 o programa d�' empréstimos e a

, " .

lista. dê projetos a 'serem realizad0s através d;s-

, ses: decul'sso. O Sr. Vilar de Qlleil'ós "informou
q,ue deverá voI.t:ar ao Rio dentro cle' três

'

s�ma��s.
..

PRtrcCÍ'nau') pelo mb" OEA e Instituto p�ra'
a Am�rica Latina, o seminário visa promover a

, .. '

",d'scussúo das principais questões l�laciona,das a

"investimentos estrangeiros na América La;tinà e

de fhü r' as, ,áreas de interêsse comum aos Gover

nos L"Itinq-ame,ricancs e �os' investidores ,estran:
geiws, c:omo 'também explorar novas modalidades
de estimular os investimentos ex temos 'para Vro-'

,

jetos vinculados 'ao desenvohimento da j'e'gião:
Os participantes, entre êles os brasileiro3 AI-

,

fredo Mai'ques Viana' e Ciro Kuri :, assessdr do
Min.istro da Fazenda - esperam que 'a mesa-re

donda influirá decididamenfe s'óbl:e o f]u�o de

investiment0sj definindo as cOf'dições mediante
as 'qHais o capital estrangeiro' seria 'benvindo pa'ra
contribuir com o desenvo,lv-ilnento regional.

" I

ANI)I{EAZZA VAI .INSPECIONAR O

l}ôRTO DE SANTOS

Na visita qlle fará ,amanhã a São Paulo o Mi

'nislTo Mário AnClreazza. dos Transportes, inspe
cipnará obras pC1i'tuárias·e definirá as diretrizes
bás;c,ís de ,ampliação do cais do pórto e a C011S:
trução do cais na margem esquerda d9 canal. O

Ministro desembarca(á as 9h20m. na Bàse Aérea

de Santos. A seguir, na sede da COSEPS, fará
um relato dos esforços despendidos pelo Gover
no Federal visando ai impedir� o congestionamÚl
to' e]rJ pôrto. Por volta das 11 h40m, irá ao tei-mi
na1 de granéjs sólidos: que fl1ndonará no <;ais de'

ü)l1ceic30zil:JJa, Daí irá para () Guarujã, onde
se,'ii. Iwmenageado CGm um ,almúço,
A �arde o Mi':istro cumnrlrá fi prografl;lação da

Secretarin d�s Tran�l)()rtes /ln, Estadn, Púcorrerá
a estr",da piaçaguera-GlJart!já, devyudo em segui
da inspecindar as obras ela R"dovia dos Tmi!Iran

'tes, que está' sendo constl'llíd� para substitrlir a
, ,

\-;a Anchieta, que nã,o suporta m�is o volume de
tráfego enit'e São paulo e as cidades do litoraL

I

')
)
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Política Parlamenlar

teuislativo Forte

'\

lU tôda 'uma atmosfera de, otimismo e expectativa cercando o início
de mais uma legislatura da Assembléia - a sétima de sua .história republi
cana - nêste ano de 1971.. N0S' círculos mais autorizados a vaticinar sô
bre os acontecimentos que encolvam a Casa do Povo, pelo menos, já se co':'
meça a admitir que êste será o ano-prodígio da atividade parlamentar, ou
pelo menos o ponto de partida para uma nova fase, em que a briza da bôa
aventurança, venha 'a .arejar com mais constância e regularidade o Palácio
da Praça da Bandeira,

'

,

I
, Evidentemente que o Poder Legislativo catarraense não vem de ne-

nhuma crise de sobrevivência, de anomalia interna que lhe, faça renegar o

,passado t; 'procurar, em desespêro de causa, novas aragens. Pelo contrário,'
a sua trajetória, nesta legislatura que se 'encerra, (seguiu o curso das prece
dentes, mantendo o mesmo clima de normalidade e pràticamente os mes

mos índices de produtividade. Os relatórios internos da Casa chegam a re

velar, inclusive, que a' atuação parlamentar apresentou um crescimento gra
dativo" de ano para ano, computando-se os números de projetos e demais

i proposições apreciados, E que 1?70 foi o ano mais fértil da legislatura, e

provàvelmente de tôda a história da Casa, com centenas de matérias exa- /

minadas e votadas.
' '

\

'

I
Mas para um Poder que almeja o seu verdadeiro "status", quy .lhe per-lmita efetivamente e,stabele:�e,r relações de, eri�endim�nto e c.o�responsab�li-

�
I' dade com os demais Poderes, e meras relaçoes amistosas, Importa muito

.

'I pouc,o
jogar ��m os

número,s
das �rop':.sições �u,

e tenh�m-lhe merecido
cuidadosa anahse. Na maior das vezes 'esses numeros nao chegam ao co-

nhecimento do grande público, e nem se traduz, em portanto, em reconhe
cimento da eficiencia que êles certamente poderiam revelar. O que, na ver

dade, vem aferir com acuidade o módulo da eficiência do. Legislativo, é, a
confiança popular, o grau de respeito que os cidadãos nutrem pela Casa do

Povo, além, naturalmente, da' ressonância que seus atos venham a ter junto,
aos demais 'Podêres constituídos, e aos órgãos públicos e .privados aos quais'
possa se dirigir.E não se "podenegar, ante a evidência dos tatos, que uma

longa caminhada ainda separa 'a Casa do Povo - esta' é uma realidade na- ,

cíonal .:__ deste seu mais 'avançado esÚ�gio. I
O que, entretanto, anima os setores parlamentares, neste início 'dê ano",

são as novas regras politicas a: serem adotadas com a instalação do nôvo,
govêrno, cujos' reflexos, no Legislativo, tendem a fortalecê-lo, segundo os

observadores. Ainda que essas novas regras não estejam suficientemente
esc1�re/cidas, delas já tr�nspirara� ,algumas diretrizes b�si�as, .qhle /p�r�item I
ao interprete das-ocorrências políticas antever os possíveis fins colimadca, I

No que diz respeito, ao Poder Legislativo, elas revelam uma acentua

da tendência em se. valorizar ao,máximo a função legislativa, com Q pres
tigiamento, pelo Executivo, dos atos emanados dQS representantes do pElVO
catarinense. ,Noutr:as palavras, a tão, esperada ressonancia efetiva dos atos

do Legislativo, nas esferas oficiais, estaria, a partir de agora, para se con

cretizar corno norma cotidiana do nôvo' govêrno, E ressonâ)J.cia,�ui, sig-
.aifica acolhimento, não simples receptividade. Isso é sumamente lmportan�"
te para a função parlamentar porque, Sem' o beneplácito governamental, o
leglSlador já não tem muÜas ) pt>ssibilidades de tornar efetiv:;l a satisfayão "

dos ans�ios de �ua região. Desde que foram tolhid&s, em gnande_ parte, as

prerrogativas d�s '�eputado� quanto à p'roposit�r� de leis, o parlamentar
passou a depender (lo expedIente comUm: a ailllZade essoal com o .Gov�r
nador ou o cQlwencimento, por êste, de que "se trat�va de ,uma medIda dlg-
na se ser encaminhada pelo Executivo. l

Por isso, uma manifestilção de inequívoca simpatia e acatamento para
c,;om o Parlamento) est\idl,tal, 'partida em inúmeras ocasiões de afirmações
pessoais do engenheiro Colombo �a11es, e consubs,ta)SlÔada, �a divisã� .d�/;
responsabilidades, hartnonia e independ�ncia 'dos Podêres, alllma os meiOS

'ligados ao Legislativo, na proporção direta da inteira fé de que é depo�i-
taria a palavra do futuro' mandatário catarinense. :É lógico que a boal-von-
tade do ,nôvo govêrno, em prestigiar, e acolher os gestos do Legislativo,
pressupõe um esfôrço ainda maior dêsté no sentido de atingir o máximo em'

produtividade, em perfeição na arte de legislar e; em lisura nas avtudes po
líticas. Isto caberá aos 36 deputados q\le tomar�o assento na Assembléia
em primeiro de fevereiro próximo, com a maior parcela de responsabilida
de,' talvez, à Mesa Diretora da Casa, chlja eleição dar-se-á na mesma opor
tunidade. E o pronunciamento do deputado Nelson Pedrini, futuro presi
dente, publicadQ domingo últimb nêste' hebdomanário, tomou evidente que
tôdas ess,as qUestões,' já foram observadas, -e que os deputados, mais cedo
do' que sé. poderia esperar, estão, atel1tos para as, r�fbrmas que' deNam .in
troduzir a fim de dinanii?;ar o p,oder Legislativo e adequá-lo às nov�s con-

dições de govêrno.
' ,

,,'
,

Não ,há' dúvidàs de que, mais fortalecido, em suas funções, o Par1a

mento estadual estará melhor situa:do, para conquistar a ampla confiança
de que necessita para infíuir, deciSiv'amente em todos os setores. onde se

promove e c�ntrói o desenvolvimento' social e econômico do Estado.

Sergio Lopes

TECNOlOGIA
;g'

,,"

A visita de enlpresáiios da irtdústria

química 'e farmaceutica da Itália ao

Brasil e Argentina está, marcada' pa.

r� o próximo mês, de fevereiro. A

Missão, promovida pelo Ministério
para o' Comércio Exterior e orgfl'I1ÍZa
da pelo__ Instituto Italiano para o Co

mércio Exterior 'em colaboração com

a Embaixada da Itália, tem por obje-i
tivo estudar as estruturas da indús

tria qtúrÍlica petroqpímica ,e dos &e

tores derivados nos países da ALALC,
tendo em vista Ulua participação. mais
compl,eta daquêle' setor' industrial ita

-liano 1).0 processo pe desenvolvimento.
econômico dos países que inte&ram'
aquêle órgão, cuja pesquisa já foi rea

lizada ná. Colombia e na Venezuela,
I

I

'pamentos. Referidos t"ecnicos repre- '1
&entam os seguintes grupos de pro
dutos: iluínhcos, pa:ra a; agriéultura _

(fertilizantes e inseticidas); verruza-

géri1., (tintas,' esmaltes e laca$.) fibras

sfntética e m\teriais plásticos e pro"
, "-

dutos quírrúcos e farmacêuticos de;
, ,

basé.

Os membros da Missão se propõem
a examinar,; na ba&e do estudo dos

dois mercados, as perspectivas pára
o desenvolvimento das exportações
italianas e' as possibilidades existEm:·

tes para uma participa:ção mais ativa

da indústria em foco, no processo de "

desen'{olvimento, entre_ a Itália, Brasil
'

e ArgeNtina. 'Em nosso ,país, onde'

pertnan�cerão' por {lez dias" os visi�

tant�s estarão pas cidades, de São

paulo e Guanabara.

Comé�cio entre os dois países
,

, Nos primeiros nove meses, ,de 1970,

'segundo elementos fornecidos à re

portagem pelo sr. Ferruccio Sarti, de-.,

legado paulista do Instituto ItaliaOO
para o Comércio Exterior, nb BrasU,
os �neg6clos de importação a exp<;>rta-!y(
ção entree o Brasil e a I�ália registra-_,
ram unl farteI iricremento, passando;,'
de 108,6 bilhões de, lira�" (173,8 mi-

,

lhões de àólares) no período de ja:{,
neiro a setembro de 1"69 para 126,4, I '�
bilhões de liras (202,2 milhões _d� d�",
lares) na mesmo perío_do. Tal fato
confirma a tendência de aumento nas

J,,('

:relctções comerciais entre os dois paí-, :'
, s�s, o que, aliás, vem se manffestand9 '

a partir de últin:\O q�iriq�ênio.
'-- 1

no ano' passado.
Além de representantes do Mims"

tério para o 'Comércio Exterior e do

Instituto Italiano para � o Comércio

Exterior, participarão cinco técnicos

com específic'os conheCimentos no

campo das tecnologias mais avança

das do setor. quimico e/ ap�os a tra
'tal' problemas de investimentos no

setor industrial e cientifíco concer

nente à quiinica e à petrqquimica.
I

Êsses ,técnicos estarão ' encarregados,
também, de examinar fónnulas/ de co

participação e colaboração. finanéeira, I

e, comercial com firmas nacionais e

de iniciar entendiinentos .para a es�i
pUlação de contratbs inerentes à ces

\sã.o de !'Know-how"" e projetos,
I de

.

base, bem, como de prestar asslsten-
cia técnica para a construção de equi·
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Musica Popular
Augusto, Buechler

\ .

,Madalena; por Ivan Lins

Lançado no início da semana, passada, o .LP'l da segunda, mais. importan
te figura da corrente soul da .nossa músic� .popular bra�f.�pira,: Ivan, Lins..

,

'Não posso comenta o disco, de fio a pavio, porq:u:e:' ai':r;lda não o OUVl

de fio a pavio. Mas õonheço muito bem duas de suaS� f.��as. Uma delas, é

a conhecidíssima MadaI:ena - lançada por Elis Regin;:{'" A outra é Salve

salve _:. bastante conhecída por -aquêles que acompanham o Som livre, pe-

la TV Coligadas.
I

,

A Maldalel1a' que saiu no disco do Ivan Lins, não' é a mesma Madalena

que todos ouvem o mesmo cantor apresentar na televisão. A M�dale��. do
discO, apesar de bem balançada, foi gravada nurn compasso muito rápido.

Para' que saísse urna ,llO� gravação, deveria ser observado o, compasso da

gravaçãa de Elís, sem que isso .prejudícasse as intenções de originalidade
'de arranjo por parte do Ivan Lins; ,

Vocês precisavam ouvir a fita que eu tenho aqui em casa, gravada do

Som livre. Lá sim o Ivan Lins qá o recado certo. Na medida. Primeiro: está
•

no compasso, do disco da, Elís. Segundo: no meu tape do Som livre - ,cuja
nitidez de som me permite afirmar tudo isso aqui - há um pouco mais

destàque para o vocal, onde se destaca avozinha da cantora .Ana Lucia.

Terceiro: no Som livre, Ivan Lins é escorado por urna tremenda equipe de

percussão - bateria; bongôs, atabaques -, sendo' que cada urn dêstes irt�
trumentôs tem o seu microfone individual, o que garante um ótimo rendi-

kehto.
,

,

,Outra coisa: aquêle final genial do Ivan Lins em que êle diz, :'P Mada-

le-le-Ie-Ie-nájÔ Má/ó Madá/ô Madale-Ie-Ie-Ie-ná etc., só pode ser senti

do na sua plenitude, dentro de um compasso mais, lento, mais sincopado;

dai sim, o envolvimento é total. Mas como saiu no LP - em compasso rá

pido e sem o devido destaque à percussão - não se chega a sentir 60% do

que o' .Ivan Lins quis transmitir:
,

Por sinal, num dos tapes do Som livre, a própria atriz que faz o papel

de Madalena, fêz a marcação da música nurn pandeiro sem couro. E o fa

zia juntinho do microfone - o que é muito .ímportante.

000 qoo 000

o que eu quero dizer com tudo isso, é, o seguinte: a equipe que' gravou

Madalena para o LP de Ivan Lins deveria ter sido a mesma do 'Som livre.

A faixa poderia, inclusive, ter sido gravada ao vívo no programa. Então, eu

poderia dizer com tôda a segurança: Madalena, com Ivan Lins, é mil' vê

zes superior à Madalena com Elis Regina.'
, .

prá quem não dá bola para detalhes, é evidente que a faixá Madalena

no LP de 'II entra muito bem. Eu, aliás, não a considero 'ruim. Simplesmen
te mostrei como ela deveria ter sido gravada corretamente - baseado que

estóu na outra maneira de 11 interpretá-la.
.

Já. uma outra música do disco, Salve-salve, foi muito bem gravada. In

trodução com solo de órgão e tudo. Muito legal. Salve-salve é outra faixa

forte do LP. Por, sinal, além de ter uma melodia muito bonita, a composí
ção tem uma letra de exaltação à, vida, ao Bem, à crença nas valôres espiri
tuais do homem, à crença, de Deus. Um negócio bastante construtivo.

.

Sem dúvida alguma: depois do Tim Maia a pessoa mais importante da

correhte soul no Brasil é o Ivan 'Lins - líder do MAU (Movimento Artístí

co Universitário). Mais um' jovem, minha gente� trabalhando pela música

da sua terra. Abrindo-lhe novos caminhos.

000000000
....

, 1
, À :.MCh!!va de Verão

"

A .revísta O Cruzeiro' de iO de março do ano .passado, pHbli.co:q."uum eu
,

, trevista' com o conhecid@ compositor e jorn�lista Ferhando Lôbo, pai de
Edu Lôbo e autor de Chuvas de Verão - dentre outras músicas. A certa

altura do texto repórter, declara o seguinte:
_ Chuvas de Vel'ãlo êle acha um caso engraçadO. Música feita há 18

anos, Chico Aly.es foi o primeiro a gravá-la. Depois Silvio Caldas gravou.

Não teve a menor repercussão. Agora sai urna gravação de Caetano e GiJ.
Caetano assovia e Gil acompanha no violão. Todo mundo pensa que a mú

sica foi. feita ontem.

ii:a a I a
A

ro
VELHO MESTR.E'

Adão'M! fi! !l!!i!

POUCOS' desta geração conheceram o Prof. Laercio Caldeira de. Andrade.

P6ucos recebei'am do seu saber os conhecimentos que, no Ginásio Jósé'

BrasiÚcio, lá pelos idos de 1!}28, fo�'am ,por êle transmitidos, carinhosa e modes

tamelite. Da sua personalidade, o exemplo de dig,nidade,' de ,r.enúncia, de

modéstia, Integrado na mi.ssão do magistério, como sua' companheira Josefina

Cal<,leil'a' de Andrade, soube ser 'o n;estre e o ,amigo de todos, preo�upal�do-o.
sobremaneira, a educação da mocidade, na época, em que o ensino médio e

"superior, era tão sornente dádiva dos afortunados. Aci\ri, em Florianópolis, sua

te'rraj natal e sua gel1te, fundou o Ginásio ,José Brasilício, que, quatro an,os

,
mais tarde, na era getuliana,' aC,abou fechando; talvez por interêsses que - se.

't .� rôsse nos dias presentes - ,diriarn ter sido por "fôrças, ocultas" . .. Da' turma

que êle conseguiu levar aos bancos daqúêle educandário, que tinha no corpo
docente Os saudosos Professores Des� Henrique da Silva Fontes, Des: Heráclito
Carneiro Ribeiro, Fernando Machado Vieira, Odilon Fernandes e, ainda, a

'beletrista Macira de Senna Pereira, hoje no Rio de Janeiro, faziamos parte ,com

Haroldo Soares Glavam, Osvi Souza,' Ranulfo Souza, Eurico Couto, Emengard"
.

Ratcliff, Danilo Carneiro Ribeiro, Eleio e Eldo Caldeira de Andrade, além de
outros. João Rosa Júnior, secretário, com o saudoso João' Tolentino de Souza,
formavam a dupla que não perduava faltas às aulas, nem cochilos de quem
quer que fôsse. Laércio Caldeira de Andrade; detentor de todos os direitos de

mestre, sabía ser, acima de tudo, o &�nitor dos pu�ilos queali viviam, -prepanih
do-os, sàbiamente, ,para a luta numa vida que era beln mais fácil, Como presbi
teriana, liderava, na Igreja a que pertencia e dedicava os seus dias, sabia doutd..

nar nos seus sermões, em voz de pastor, como se encarnasse aquela cr�atura
meiga, carinhosa, tão própria dos homens que se entregam ao serviço, de Deus:
Como chefe de família, era o exemplo próprio do chefe da grei. Como mestre,
o sábio, nas aulas, nas ruas, mi praça públic'a. A slja morte, a 20 do corrente
(:m Niteroi, deixou-nos a todos' entristecidos. Era, como catarinens�, um dc�
que ajudaram a minha geração a 'viver, dias de cultura, como verdadeil) Mestre.
Aqui, a minha homenagem.

, ,

AUTO ESCOLA
QRINHOSA

O eNdereço certo pata
você aprender a dirigir. Rua
Deodoro, 19 - �Q andar - ,I

sala, 4':_ Centro. Rua Cei
Pedl:o Demoro, 2.049·

Estreito

,
'

Zury MachadO
movimentado Balneário 'e uma Co
missão Julgadora, selecionada pe-:
la Diretoria soube dar o título a

linda - linda, Myrian Mollmann
consoní. A nao menos' bonita 'e

cnarmosa Angela Campos Ribeiro
Broto' 1970, tez entrega da iaixa a

Myri�. Alice Modas, A Mouelar,
RKM confecções bíquines, super
modas oe 'Brucha Calçados, ofere

ceram presentes ao Broto 71 ' do'
Balneário Canasvíeíras. Nossos

cumprimentos ao casal Terezinha
e Silvio Damíaní, êle Presidente do
Canasvíeíras Country CLUbe, e o.
Diretor Social Julio Machado, pe
la bem organizada festa.

I

bérn azuis.Viajaram ontem para o Rio e na

madrugada de hoje, embarcam jno

aeroporto Internacional para uma

.circulada de quarenta ctias "
pela

Europa, o Governador eleito e t;:!€

nhora Engenheii:o Colombo Ma

chado Salles.

'00000 000

Não é Posto Shell nem Farrna

cia, que será 'inaugurada a rua

Felipe Schmidt, antiga casa Re

gina, mas, sim, uma outra lancho
nete.00000000,

psiquiatras Catarinense no Veleiro�
A Associação Psiquiatria Catarí

nense, sábado, esteve reunida no

-Clube Náutico V�leiros da Ilha.
No "�ncontro dos psiq�atras,' foi
'eleita a nova Diretoria sendo Pre

sidente, Dr. Osmar Nelson Schreí

der e Secretário, Dr. Hercílio Luz

Costa.

00000000

Nossos cumprimentos ao casal
Arieusa e Werner Zulauf, pelo ani
versário de Franck, ontem. Em seu

apartamento à rua Deodoro 13, o

casal Zulauf, recebeu eonvidados.

00000000 000 00 000

0.0000000
(

O compositor Alvim Barbosa,
esteve em nossa cidade para man

ter contacto com Deatur e Secre
taria de Turismo da Prefeitura.

Alvim Barbosa nos' mostrou uma

nova composição, que se fosse lan

çado no Carnaval 71, sem dúvida.
Seria a Glória.

Gilson Gonçalves, jornalista da
Zero Hora e representante dos

produtos de beleza Germeine Mon

tiel, no Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul, deu rápida cir-
culada 'em nossa cidade.

I'

Desfile coleção imtia
Nieta boutique' Itajaí, mais uma

vêz não n�s foi possíveL atender
seu amável convite, pois já havia
mos assumido compromíssos para
aquêle fim-de-semana. Acredito que
&8U destíle coleção praia; realiza
co domingo no, Iate Clube Cabe

çudas, tenha tido absoluto exito.

00000000

Jantar
Ministro e Senhora Macedo Soa

'res, j'á há alguns dias encontram
,se em nossa cidade. Na semana

que passou o ilustre casal foram

homenageados com um jantar" na

residência de veraneio na Lagoa
da Conceiçâo., pelo Senhor' e Se
nhora Maria alivia e Mario' Ma-

, 'ler.
,

000 00 oOQ
Cento e vinte musicas, concor

reráo no Festival de Musicas de
Carnaval da capital catarziense,
concurso

,
que

\
terá, inicio amanhã"

no Teatro Alvaro de Carvalho.

00000000
00000,000

Homenagem ao' Pl'efcit.o: no
Balneária

Canasvieiras, sexta-feira aPre

,feito Coronel Ari Oliveíra, foi ho

menageado, com uma churrascada.

Da Espanha
Virginia Gil nos 'escreve, da Es

panha, dizendo das saudades da

ilha oatarínense, mas, comenta
cem muito 'orgulha, as maravilhas,
'de, sua terra natal.

00000000 00000000

Balneáréo Canasvíeíras com o' mais,
belo broto

Sábado, nos surpreendeu, a ani
mada festa no Canasvieíras Coun

try Clube, que contou com a pre
sença de gente bonita e elegante.
A promoção do Country Clube, ti

nha a finalidade de eleger o mais
lindo Broto do Ano '71; daquele

Aniversário
,
f

A Senhora Walter Mallet esteve
de aníversarío e com um jantar no

refrigerado restaurante do Clube

Doze, .íoi comemorado o aconteci
mento. Nos dispertou a atenção
foi o bom-gosto de dona Irene que
usava modêlo midi em crepe azul,
jóias em platina com .pedras 'tam-

00000000

Pensamento do dia: Nenhum ho
mem tem uma memória bastante
boa' para ser um menteriso de eXI'

to.

o SR. PREFEITO MUn'ICIP l(L E SR. GERENTE GERAL'
DA CAIl;C� ECONÔMiCA :rEDERA1� ACEIt"l'iliAM CS"
PONTEIROS PARA A CRIAÇÃO DO PLANO' COMUMI·

, TÁR:IO DE ,CALÇAI�ENTO
.• , ;E�tiver�m reunidos }la tarde �d€! )J.9je,_ os Srs. Cel Ary Oli.veira, Prefeito mqnt
cipal de' Flofianópolls 'e Dr. Joab Gaspal'ino da Silva, que 'acértaram os pontéL:os'
para o lanç'amento do Plano Comunitário ,de Ccllçamento.

De acôrdo com o Plano, a Prefeiturà Municipal éontratatiÍ o calçamento das ru:�s

e a Caixa Econômica Federal financiará aos Senhores proprietários.
Pelo, alto alcance da -obra estão de parabéns os contribuintes do Município 'e os

Senhores Prefeito Municipal Ary Oliveira e, o Gerente Geral da Caixa Econômica
Federal, Dr. João Gasparino da' Silva.

','

"

:��R�EP�RES�EN�Ta�'NT�Es�a�UT'O�N�OM�OS��,I J lCOM CONHECIMENTOS DE EJ.lETROTÉCNiCA,· I !

III
,

'

Jjara ven(la de Transformadores de Corr�nte, 'Potencial e outros, para cabines e

ljüadros �e distribuição, e também Transfol-madores Indmitl'iais. Necessitamos da

I i del1lento 'acima para represental\-nos nesse Estado..

�
.

De preferência com automóvel e registro no CONSELHO REGIONAL DE REP]{[<J-
, SENTANTES. Cartas com referência para Caixa Postal, 6.835 - São Paulo.

l_,�':���������,����������������:w:.t�I')
'.
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I
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L: Boletim EspeCial G Ex.�
a ALTERAÇOES ESTATUTÁRJ:AS . �
�:.r f. 'Assembléia Geral ExtraO'rdinário. realizad� em 22 Out. \ �
f) 70, deliberou introduzir algumas alterações no ESTATUTO do �
o GBOEx, as quais entrarão em vigor a,- partir de 22 JAN: 71. �
r:J Por' suo importância, destacam-se as seguintes:, ' '�
� • O associado será automàticamente excluído quando se rtl
r::l tornar devedor de mal� de 5 (cinco) mensalidades, con- �
I:J secutivas ou não,

, [::1
r:J /

• O ass�ciado que não' tiver pago tôdas as mensalidades [t]
[;] relativas ao período de éarência mínima' de se� plan� �
r;:) não terá direito d". qual,quer benefício, nem legará pe- (::1
r::J cúlio, na eventualidade ,ele falecer nestas condições,. rtl
r:l • O pagamento -da mensalidade deverá ser ,efetuado até �.
�' o Gltimo .dia útil de cada mês. ttl.
� �
� Agente Autorizodo em SANTA CATARINA: .r",,'1"'"J Auguslus, Pro";oções e Vendas Ltda. ..:::A

� Ruo Deodoro, 19 - 2.0 onuor - solo 3, [tl
,r;:] �LORIANàPOLlS - Santo Co'o�,no �
E'l ,*H .

' �

� GRÊMIO B�NEfICENTE,DE OFICIIIS DO, fltR'CITO �
,

. Sede: />.ndrodos, 904 - p, Alegre - RS '

c8""
.

Fones 24-1654, 24-,1421 e 24-1422,
'

. :rmm��s@s����[iID6iiiti�siürGrf]

U seu
\

Jrograma

SAO lOS,É

'15 - 19,45 e 21h45m

Frederick Staííord - Dany Ro
- bin � Karina Dor .

TOPAZIO
Censura 18 anos

RITZ
17 - 19,4S e 21h45m.
Franco Nero - Gíovanna Ralli

OS VIOLENTOS VAO P.ARA O

INFERNO
Censura 18 anos I

CORAL
15 e 20 horas
George Lazenby Telly Savalas

007 A SERVIÇO SECRETO DE

SUA MAJESTADE
Censura 14 anos

ROXY
i4 e 20 horas

, (Programa duplo)
Richard Attenborugh - Alescan
dra Stewart

NO MUNDO DOS �SCROqUES/'
Dannis WatermaJí - Sazy Kel}�
dall '.',

i

NA ENCRUZILHADA
Censura 18 anos

JALlSCO
17 e 20'-ho1as
Richard Attenborough -, Alexan
dra 'Stewart
NO MUNDO DOS ESCROQUES
Censura 18 anos

GLORIA
17 e 20 horas
Dustin Hofrnann -' Brenda With
more

.
PERDIDOS NA NOITE

Censura 18 anos

RAJA'

20 horas

Teúy Thomas -,Tu;t' Ferro
TUBARÕES DE PRAIA,

Censura 14 ünos

SÃO LUIZ

20,horas
Sewh Hynn

I
Mafika Green

DESAPARECIDOS EM
SINGAPURA

Censura 14 anos

TV CULTURA CANAL 6
16 horas -:: CORREIO JUNIOR

16h20p.-t - ROBIN HOOD
16h45m - BATMANN

171120m - ELAS f, ELES
18h20111 - REDE TELE EDU

CAÇA0
19 horas - O MEU PÉ DE LA
RANJA LIMA
19h30m - BOLA EM JOGO
19b35m SIMPLESMENTE
MARIA
201105m - SHOW LIMITE
22 horas ,- NOTIClOSÓ COFI

NANCE
22h30'lll - AS BRUXAS
24h05m '-:- MERCADOR DE
ALMAS
.23h45m - SHANONN

TV COLIGADAS' CANAL 3

16 hOl:as - CLUBE DA CRIAN

ÇA
16h20 -:- O MENINO SUBMA
RINO

161140111 - SERIADO DE' AVEN
TURAS

'17hi1Qm - PATRULHEIROS
DO OESTE
17h45m - MULHERES EM

VANGUARDA
18h20ni. - TV EDUCATIVA
, ,

. )
19 horas - APROXIMA ATRA

ÇAO
19h35m - TELE-ESPORTE
19h45in TELE-J O R N A L
MALHAS HBRINd
20h05m - �RMÃOS CORAGEM
20h45111 - IDISCOTECA pO
CHACRINHA
21h55m REPORTER GAR-
elA
22h10111 ASSIM NA TERRA
COMO 1'-<"'0 CEU

22h40m GUNSMOKE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"E'-yr,S.n!:l, Aiherh'lo Lacerda, Otíoía] do Registro de Im6-
veis da La Cireunscrição.

\

J:J.;Dh'AT...
At",,'(\<:')j'!('!o ao que l[JE' lei reqúerído pejo sr ,T:1I1-

1.}'.l€'S SCh-vi21USOn,' por seu procurador, nos têrrnos dn
',,:\ \� , ;',0. tiu deeseto leí n.o 3.0'79, de lfi de Eel ernhi n
de HJ3l!, ):8ÇO saber que rica inumado rt cOrrJjJ'tYP('RI'
,jf,s,t: C2it,jri.c de BS)!,'1st,o de Imóveis da r.a Circuns
(.H1� 2,1.:, 'UE::i:a c1d.a3e, sho a Praça }{�V de Novembro, .�
üifi(Jc� J·J"'O lVic,J(,z, 6' (I andar, sala 1l05, ;1, fim de eff'�lHJ.l'
o .9,"g'l;nemo dS3 p:,:-csta.;;ãcs em atrazo o promítente
C(!\J1j)"3'a.cr iõ;,'", Edj,>i,J58 'Lisboa. Decorrido dez dias ÔA,
úl,!, 1.', l;Ci.:;íjC��5,G dêste, G pnomitente comprador, seni
CV'Sl':,t8i',:m0 CCr,,0 intimado e terá o prazo de trinra
CP.') ."<.S l-)ó,fd. S3 jsf�,zer aqueles pagamentos, em vi
r,. de d� s prest <içoe" atrazadas, referen te Il compra rle

. rc-J,,'-H?,r,E Se Ü:'·Y&.5 no JS"Uillll AtJ.àlltlCO, em Barreiros,
ESf,r,f".io, ::Lo s"h-rusl'rito desta efi,flltaJ. E para que clie
gUe ;&,0 conhecimento dos interessados, mandei publicar
o }.:1"8Se'JtE. edítal de acõrdo com os preceitos legais.
D3do e passado nesta cidade de Florianópolis, aos seis,
à,'.ls 0.0 mês. de novembro de mil novecentos e setenta.
Eu jit.yn,n� A. Lscerda, Oficial de Imóveis o assino.

. F']':;lélTiÓpoiis, 6 de novembro de 1970

Ti�,�n:��1�� J;... L,f.i;Celldal
Oficial cio �'ii'lgi8t1'O de Im6veis

I
'

K7�'il.Ilg, A. Lacerda, Oficial do Registro de Imóveis ,da

EDITAI.

, r

At",nd'8n.dn ao que me foi reqllerido pelo sr. ,Jac
ques SCbW8idsOD, �Jor SAl] procnrador, nos têrmos do
!iI.n. 14 § 3.0 do decreto-lei 1:1,0 30't9, de ] 5 de setemhro
de 1939, faço saber qlle fica intÍmados a comparecer
nêste CsnóTÍ,o de Registro de Imóveis d:'l. J.a On·Cl.ms·
criçf.o, tl.;;).s.ta cjc!g,de, sito a Praça, XV de Novernbro,
sala 605, 6.0 and;'!)" do Edifício ,João Morit7:, a fim de
ef?t1l'il,r o pagamento cjas prestações em atrazo, o pro·
mitente compradora sr3.. Maria Cecílin. I"iocas. Der;or·
rid.os dez dias da llítima pl1biicR,ção dêste, a refenda.
:�)'wmHeme compradom, sel'á considerado como inti
rrs,da e 'terá o pra.zo de trinta, (30) dias pA.ra satisfa
zef aquele;! pagam2ntos, "m v'irtilde dAS prestações

,

�t:rá32.das. refeJ.;ente a compra de lUl1 1018 de terras no

\rs.r 'll:n Atlântico em Barrerfos, Estreito, 2,0 sub-rJ�"tri
to desta capitaL E para que chegue ao conhecimento
dos imer8ssados, mandei püblicar o presente Edital,
de acôrdo' com os preceitos legais. Dado e pA,ssado
ne:,ta cidade de Florianópolis, aos ,vint,9 e seis día do

m;_;� de 01_ihfor'Ü de ElIO. En, ii:ynwa A. I,at�en'jil" Ofi
ciSc! do Registro d., IT:fióveis o f!ssino.

FlorianÇipoiis. 26 qe oUtubro de J.970

t:�y.a.na, A. J�<iCe:rd '"

Ofici.a,i

KYR.ANA ATHERINO LACERDA, Oficial do Registro
á.e _Im.óveis da La Ci rClU'1.scrição.

EDITAL
Atendendo a.o que me foi requerido p�lo sr. Jae

qu.f!>S $ch-iJeidson, pOF seu p:rocurador, nos tênuos d.o
aH. 14 § 3.0 do d�cl'eto lei 'f],0 3.079, de 15 de setembro
Ó.� '1S'3'S, faço saber que fic� intimado a compíl.r,ecer
nesté Cartór'io d.e Registl"'Ü de Imovels da La CirciJ]Js

cnção. desta, cid.ade, sito a Praça XV de Novembro,
E ificlO João Mo:ritz, 6.0 andar, sala 605, a fim de efe·

tlj�at- o· pagamento das pre5tR.<;ões em 3tj'a�0 os promi
r:ntes comprado:res sr. Ivo Ca,nuto Ferreira. Decorfi
ÓO dez di�s da última publicação dêste, os promitente
comvr,?,�or, s@T"i consio<i>rado como intimado e te�ão o

Dr5\ZO de triiJtg (30) Ql�S paPa sa,tJs(azer aqueies paga
;ne:\( <', em virtude Q9,S prestações atrazaãas, refer,sD-

, .te s. compra. do' ime R.O 54; da quadra 5,4, do Ja dim
Atl§nU ,o, em J,3ârreiros, Estreito,. 2,0 sl1b-clistrito des·
cea capir"l. E l?9,ra. que chegue ao conhecimento dos Jil

.teré'sa'=l.,dos, msnáei pubiiear o presente edltRl de acôrdo
c m os Ilrec8ítoS Ie�ais. Dado e passado !lesta cidade
el.e F]()ria.nopol1s, aos 8 dias do mês de OrJtubro de 1970.

Eu" E:"ll'�,t1'il, A. L���,®m�, Oficial do Registro de Imóveis

Q -q.õ's.ino.
'FX<::rianÓl101is, B de outubro de J 970

E'j'n,EJar, A. LI.l�ij'ila
..

'Of��l 0,0 Fegistl"eJ de Imóveis

r-ITRp',NA I\T:f,1:ERINO LACERDA, Oficial do Registro
üe Itn.6veii" da l.a Circunsc�jção

EDITAL

Ahmàendo �o que TIle foi requerjdo ]1elo sr. Jac
"

q1XeS Schweidson, po:r f?P.!u procurador, nos têrmos do
" �.l't. 14 § 3 o d.o geere,to lei j:l,Q 3.079, de J.5 de setem
bro de i938, faço saber que ficfl, intimado a compare
cer néste Csrtó.rio de Ràgistro dg Imóveis' da La Cir

C1.LUScrição, dF.'sta doa,de, sito a Praça XV de Novem

cro, Edifieio João Muritz; €l.o andar, sala. 605, a fim de

,e.::4Jl'!hy.�1 o pag'3.mefiLQ das p1"estaçóes em atrazo o prq,
nüt-ente compra.dor sr. Ulr;1emar Bémardes' da Silvei-
1'9'•• DeceHido Qe;r. dia.s c;'la üítinia pUbifcação dêste, os

'f'JiQw.itól>D.te C01uwTfl;dor, sej"'(� considerado como inti

mMo e terão o prazo de trinta (30) dias para. satisfa

:«el' aqueiE� pagamautos, em, virtude das prestações
", g,mzadas, refe:r""Ilt-'i' a cOl''lpra cio iate n.o 699, quadra

3\1, t;io J[lordim .Atlântico, em Barreiros, Estreito, 2.0

�nlb-d.i3trito çl.esta capitaL E para que chegue ao co

:ab.ecim.ento dos interessados, mandei publicar o pr,e
sente �dJ.ra.J. Cle acôrdo com os preceHos legais. Da

do e passa,do i1esta cidade de' Florian�olis, aos treze

mas do mês de ouõubro de 197(J. Eu í'Cyrana, A. Lacerda"
Ofi.cJ.sl do l!?egis.tro Ije 1'1�óveis o assino.

F]orü;,nópolis, 13 de outubro ,de ]970

iii;:'yl"�i'Ila, .!t. Lwc�roa
OficiaI tio R.egistro de, Imóveis

do Registro de

Inl!'n ci. da J a. Circunscnç:ão.
EDirAI,.,

Atendendo ao que me foi flilqllerído pelo sr. Jacl]nes Scb
w('id�Gn, pnr :;,�u pr::-,c,;rador, nos têrffios do art. 14 §39 fÍo de

�'�IO. jei n"_ 3 079, de 15 ÓIô ,;(I'rbro �: 1 �38, fa�o saher ;l�e
,,<:9 "SiJ.'TIad,0 a cm:i'lpai'�Cer nestF- Cartono de RegIstro de Imo

'eis da í '1, C"cilj1'<cTIçã(), d�sta cidad�, sito a. Praça XV de

:r;�:,:éfubõç, E;:Eficin J��o Moritz, 6i? andar, sala fi05, a fim
de efetL13í o p"r;;�mli>nto das prestaçõe:s �ffi atrazo o pwmitenle
cowpr�dnt: sr, NeisPn j3altaLaf 3,10115, Deçorrido dez dias da lÍl
Ci.nta pu};[icaç§io d�Sie, o promiteIlt,� comprador, serR conside
r<'áo c,?mn iü"imado § [�rá Q. prazo dI' trrnta (30) riias para 5a

':sfnF,:l qll&:í�s pag'ociRl'lm,!s, e;m. virtudp. das prestações atlaza

cí;'., ró:ieõel'tes a cp�,Qra de um. íí)�@ dp. lerras' no Jardim Atlan
ti::::; E'ln D"rreiros, ESl'rei,n, 26 sub-qistritó desta capital. E

p271 qlie' chp'§:'le �o ç;yêib�ciineuIO óos irrhc:ressados, mandei pn
biT_ÇqT o pr�seníe edital de aCÔFdo com os preceitos íegais. Da
ti J e

. pa�>f'j�"ío nesta c,l.d�ci� de FIGriai1ÓpOl�SJ aos dezessete dias
do r:a?s de il�Y\1ei1 b1"o de mii notezeütüS e setenta. Eu, :r;:'yrai1a
A r:. acer::la Oficiai do R:'lgislro de Jm6v�is e aSSlno.

__ , Fl::r;;'1l6p'0íi�, 17 d� :ao'.�mbI'O di? l� O.

f�yn;]s A\. La-ceTdra
Of:c:nl dr, Rei'::stro de Imóve\s

�_ 4 _ ••

: t •

.TUJZO DE DIREI'I'O DA PRIMEIRA VARA CíVEL
DA COTV[f\_RCA OE FLORfAN(lPOLIS

Eclil AJ de Notíficaçâo, com o prazo do :W dias,
rte NA nOnVALINA CUNHA. B SEU M/WUIO,

se ('asadA, for que se encontram em lugar incerto
e não sabido,
O DOllt.OJ' WaIdYl' Pederneiras �aul()is, Juiz de Di
reito da IA. Va.ra Cível da Comarca de Plol'innó
polis, na forma da. lei,
FAZ iS./\mm aos que o presente edital virem, 011

r'lAle conhecimento tiverem,
.
que presente .notíríca

ANA DORVALTNA CUNHA E SEU MARIDO, se ca

sada for, que se enconí rarm) em lugar incerto e' não
sabido, que por parte ele .JACQUE:S SCHWEIDSON,
J11e(8) foi dírígída a seguinte

P-f'tição Inicial
Exmo Sr Dr, Juiz de Direito da la Vara Crvel. Jac

qnes Sehweidson, cornercíante, e sua mulher, Jose
phína Flaks Schweidson, médica, brasileiros, residen
tes nesta cidade na Rua. Tenente Silveira. nO 16, que
rem notificar, na forma do 301'1;, 720 do C.P C, Ana Dor
valína Cunha e seu marido, se casada for, residentes
nesta. cidade !lO loto 2J 9, quadra 15, do ]01 pa ITIeDI o
.JA,rdim Atlântico, pelos mOtivos e para os fins 8'1],

?llÍnles: 1, - Os S11plicantes promet,eram vender R,
Suplicada o lote de terreno nO 2Hl da qJJadra ] 5 do
101 eamen1.o .Jardim Atlântico, com cláusula reSC1SO

l'ía express� para a eventnalidad-e de falta de paga
mento de três prestações conseCllrivfl,8, 2. - No cn,

tanto, sem motivo que a Justifique, a Sllplicada dei
xou de pagar -mais que à tolerância contratual. 1 -

Isto posto, os Suplicantes requerem a V. Excia, se

digne de mandar notificll-la para no pmzo de 30 dias,
atualizar-se no pagamento sob pena de, não o fazen
do, ser dado por rescindido o conj ral,o, na forma dR
cláusula penal. 4, - Dão à presente o valor de NCl'l"; ...

100,00, para os efeitos l,egais e protesltam pelo recebi
mento da presente notificação, devidamento cumpri
da, !nâependen."te de trasljJ.do, o que requer'em, E, De
ferimento. Florian6polis, 29 de maio de 1970. (A) Jo
sé Chjndler - Advogado,

Certidão de fls. 9v.
Certificado que em cumprimentó ao presente manda
to e sua respeitável assina,tura, deixei de proced,:er a

notificação da Sra. Dorvalina Cunha, por não ser en

contrada nêste local. O referido é verdade e dOlt j é.
'P'polis., 1° de setembro. de 1970, CA) José ArylLon. Ofi
ciaI de Justiça.

Petição de fls, 1:1
Exmo Sr. Dr. ,Juiz de Direito da F' Vara Cível da Ca-'
pita1. ,Tar,ques Schweids0n e sua mIher Josephina
F1FLks Schweidson, por seu procurador infra-assma
do, nos autos' de notificaç�o qqe promovem conLr_?
Ana, Dorvalina Cunha e seu marido (na 398-70), se ca-

sada for, vêm, respeitosamente, expor e no final re·

querem a V. Excia. o seguinte: 1 Conforme o certi
fie.ado ne fls, fN., pelo Sr. Ofici(l,l de Justiça, a notlfi

cação do (I') Suplicado(s) não foi realizada, P9r não
se eneonlmi"(em) no enderêço indicado, 2 Havendo
necessidade da citação para prossegúimento do fei to
e ser ignorado pelo autor o novo ellderêço does) 81.1-

plicadors), requerem a V, Excia, a citação por edi
tal na forma pl'BSCJ'Íta no inciso III do artigo 178 no
C.P.C., ama v,e-z satisfeito o requisito exigido no arlI

go J'77 do mesmo dipioma 1egal. Requerem, ainda, a

fixação d,í) prazo mínimo peJTnijido do inPÍRo TV (lo

aJ·ligo cjt�do. Pedem,- finâlmente,. a juntar:la aós 311-'

tos da procuração em anexo, Nêstes têrmos, esperfl111
deferimento. Florian6po:is, 28 de novembro de Hl70.
• (Á) AltaIr da. Silva Cascaes Sobrinho, Advogado.

DEiSpar1lo de fj§ 11
,1. Sim. Em -JlXTJ.70 (P.! j Waídyr Pederneiras T::mlojq

Juiz de Direito.
Enef'l'1'amento

E pa.rA rt1le chegue aos conhecjmento de ANA DOR
VPiLINA ClfNHA E. SEU MARIDO, se casa a for, e

não possam êles flJegar ignorânCJa, foi expedido o pJ'e
sente Edital, pl\ra. publicação e afixação na forma ela
iei. Fíorianópoiis, J8 de, dezembro de 1970, Eu, (Lídi?
M. da Sií v-elra). Enc. de Servi�o, fiz e subscrevi

Waírt,i'J' Pí'11emeiJ'a§ 'l'mdoís - Juiz de Din·ito

.JUIZO DE DIREITO DA PRI1VfEIRA VARA CIVEJ DA.
COlVIARC,.,A DE FJ�ORIi\NÓPOLIS\'

Edital cÍe notificação de DELORME ETELVINA PEJ·
HÃO, que se encontra em lugar incerto e não sabido,
com o prazo de quinze (15) dias,
O DOlltor Waldyr Pederneiras Taulois, Jui� de Direi
to da, 11" Vara Cível da COn1l:1rrca de Florianópolis, na
forma ,da lei,

FAZ SABER, aos qlle o presente Edital vÍlem, ou dêIe
conhecimento tiverem, com o .prazo de quinze (15) dias'
para. a notificação de DELÓRME ETELVINA PEIRÁO,

q1Je se encontra em íugal:' incerto e não sab�do, \que por
parte de .JACQUES SCHWEIDSON E SUA MULHER, lhe

foi dirigida ff seguint,p:
Petição Inicial

Exmo. Sr. Dr, .Juiz de Direito ela Vara Cível JAC-
QUES SCHWEIDSON, comerciante, e sua mu] ber, Da.

.,JOSEPHINA FLAKS SCHWEIDSON, médica, residentes
nesta cidade na rua Tenente Silveira, n,o 16, quer·em no.

tificar, na fOTIlla elo art. 720 qo Código de Processo Ci
vil, DELORME ETELVINA PEIRÁO, lote 89, quadra 7,
do loteamento ,Jardim Atlântico, \Jelos motivos e para os

fins seguintes: 1. - O Suplicado .prometeu compl'ar dos

Suplicantes, no regimento do Dec. 58, o lote de ter
reno acima especificado. 2. - No �ntantà, sem motivo
que o ,iustifique, deixou de Pagar mais de 3 prestações
consecutivas. 3, - Isto Posto, os Suplicant.es requerem
roj, V. Exa. se digne de mandar notificá-la para, no pra,
zo de 30 dias cOl1tado da notificação, purgar a mora, sob
pena de se ter por rescindida a presente promessa de
venda, de pleno direito, perçlendo o Stmlicado a impor
tância, ,já paga. 4 - Pec1e qqe, cump�'idas as formalidades
legais, lhe seja entregue, independentemente de trasla
do. 5. - Dá à pl'esente o valor de NCr$ 1.000,00, para os

efeitos legais. E. Deferimento. Florianópolis, 6 de rpm'·
ço ria 1970, (a,1'18.) .José Chindler - Advogado.

Petição de fls. 15
Exmo. Sr. Dr, JuiÍ.z de Direito da la Vara Cível. JAC

QUES SCHW�IDSON, nos autos da notificacão propos
ta cont.ra. DÉLORME ETELVINA PEIR,ÁO, tendo em

vista a informação do Senhor Ofiliál Çte Justiça, vem 1;e

q1íerer a V. Exa. se cUgne de mandar >expedir editAis, com
o prazo mínimo. E. Deferimento. Florianópolis, 30 de
abril de uno. (ass.) ,José phindler - Advogado.

F.neerrarnento
Em virtlHio cto qqe, expedem-se êst·e, para notifiCAr

ção de DELORME ETELVINA PEIRÃO � não pm1Ra ela
dA futuro alegAr ignorância, é expedido o presente, pa.m
a pjlbíicaçã,o e afixaçí'í,o, na formA. da lei. Florianópolis, ]:r
de maio de 1970. Eu, José �ugusto P. Ferreira), Aux. de

Sf'rviço, Tfilf. FV-IV, o fiz e subscrevi." peJo EscrivãD
W:ilá�'l' Pedemeii'ss Taulols

Jti.z de Direito
,. �. .. .I \ ,

\
.

I
JUíZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEll DA

COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

mrzo DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CíVEL DA
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

Edi111 de Notificação, com o prazo de 20 dias, de
I'I_RES <?LM' F SUA MULHER, que se encontram
em lugar incerto li não sabido.
O Doutor Wal!lyr Perlerneíras Taulois, Juiz de Di rei
(n <.1;1 I H. Vara Cível da Comarca de Florianópolis,
na [arma da lei,

FAZ SA.BI,'R aos que o presente edital Virem, ou dêle conhe
<':11111::1'10 tiverem. que pelo 'Presente notifica PERES Of.M E
SUA MULHER, que se encontram em lugar incerto e não sa

bido. que, por parte de JACQUeS SCHWETDSON, lhes foram
dI! igidns flS seguuues:

Petição Inicial
Exrno Sr. Dr Juiz de Direito da I � Vara Cível. Jacques Sch
weidson. comerciante, e sua mulher, Dra. Iosephina Flak s

Schweidson, médic», brasi leil os, I esidentes nesta cidade na rua

Tenente Silveirn. ,,0 IIí querem notificar. na forma do art. 720
do ( PC Peres Olm � sua mulher, residentes nesta cidade na

Rua 1\1:1CI Vaz Callado, na 2lí2, ou no lote 2lí7 da quadra llí
cio Iardirn AIHintico. tudo pelos motivos e para os fins seguiu
res: I s »

-- Os Suplicrmtes prometeram vender aos Suplicados o

lote n? 2fi7 (1:1 quadra 1 Ií do lolearnento hrdirn Atlânlico,
Gnll�I:1nc1o do C(lllllollo 01:1USI1Ia, re�cisória exples'a IMra o caso

de ,111'azo em ulli� de 1 fllcstacôes cOllseçuti'!"s. 29 - No M

Id!lIO, Sc;11l flloliv() que os j\Jstilique. os Suplicados acham-st!
atlflZnders em 29 Plffilac()es C0t;:,atllais, ia - I�to PôslO, os

Snpllcf\;nes leqllclem ii V Fxcia. se digne de mandar citá-los
]lHra no prazo de 3D dias cDntadoR da notificação. efet:larem o

pa\'ali1eIJ1u d" ,'ílldo alrazado, soh pl'tna de. não 0 fazendo. se

haver por rescir,dldo o contr:llo de rl;;no aireito, perdendo. os
Sllpilc'ados a� imponânclas j:i pagas. 49 -- Dá à presente o vn-

101 de ('1$ 100 no. para os�ereiros legais ti protesta ]'lar receber
a nOlifi(.1ci'io cump1 ida, independente ele translado. o que re

qller I� Defe1 irnento FI0f1anópolis, 27 de maio de 1970, (A)
rO'iÉ rhindlel -- Aô"ogado. Inser. 2315-A.

- CCl'ôl'lão de fls. !IV
Celld ICO qlle cm cumpr in>rento ao presente mundato e sua res

pep.ível ilssimllll18 deixei de proceder ii notificação de Sr. Pe
Tez 0101 e sua mlllhel. por não encontrados nêste enderêço. O
lelendo é verdélde e dou fé, Fpolis., 8 de setembro de 1970.

� (A) José Aryllon - Oficial de Justica.

Petição de fls.' 13 /

Exmo SI DI Juiz de Direito ela la Vara Cível da Capital. Jac
qllcs Schweldson e sua m(llh<lT Josephina Flaks Schweidson,
pai seu procuradol inf'a-assinado, nos a!Jtoo de notificação
(3<J7-70) que plomovem contra Peres Olm e sna mulher: vêm,
reSpelIO'iament€ é,pôr e 110 final requererem a V. Excia o se

gllJnle. 10 ('onfolme o certificildo IlIs, 9v) pelo Sr. Oficial ele
TIJ'iIIÇ". ,-, nOllllcaç';o aos Suplicados não foi realizada por não
Sít enconlralem no elldelêço conbe�ido e indicados pelos Auto
I'eo;, 20 Havendo n�cessldade ela cilaçfLO para prosseguimento
do 1ello e pOI sei ignorado o novo enderêço dos Suplicados,
leqllerenl a V E\>I a cllacão por edital, na forma prescritp no
illCISO I f1 do ndl_Qo 178 do C.P.C., 11ma vez satisfeita o requi
Silo eXigido no arligo 177 do mesmo diploma legal. Reque
lem A:Ile1A a fi'l(i1ção do plazo mínimo permitido no inciso JV
c]o ilrtlgo citAdo Ptldelll. ainda, A juntada aos aulas do instrn
mento procnraTÓTlO em anexo. Nêstes têrmos, esperam defer i
mellto FloTianópolis, 2R de novemhro d@ 1970. (A) Altar! da
Silva Casc��8 - Advogado.

Despacho de fls. 13.
.T Sim. l1-Xf[-70. rA) Watdyr PederneÍras Taulois - Juiz ele
Diri'ito.

Encerramento
E. pfll8 "CJ11e chegne ao conhecllnelllO de PERES Ol'.M E SUA
lvrT TU-TFR, e nno flossam éles alegar igQorância; foi expedido

• () presente EdIta], para publicação e afixf\ção na forma da lei.
Flnria'lópoiis, 18 de dezemhro de 1970 Eu, (Lídia M, tla,' SiI.
veim), Enc. de Sef .. ;ço, o fjz e snhscrevi.

Waldyl' Pederneiras TQulois
fufz de Direito

rmzo DE DTRE1TO DA PRIMRTRA VARA CíVEL DA
COMARCA f)E FLORIANÓPOLIS

Fd Inl com pnll:O de quinze (15) dias, para notificaçaoele T<A'fTA ROQUE DA SILVA, que se encontra em lugari!l('ó'rlo tO nfío s:lhldo.

() Doutor.D�lmo Bastos Silva, Juiz Substituto da la Cir
cilnscllção Jucl!ci:ír_:la elo Pslade de Santa Catarina, n0 exer
cíciO do cargo de Juíz de Direi10 da la Vara da Comarca ele
Florianópolis. 11A fOI ma ela lei.
PAZ SAB�R :108 CJlle êste Edital com o prazo ele quinze (15)dl:ls 'VIl em. ou dêle conhecimento tiverem, que pelo presente
notlllC>1 KATIA ROQUE DA SILVA, que se ençO!1i!a �fl1lllgar ipcerlo cr nfío sabido, que por parle de JACQUESSCHWEfDSON l SUA MULf""TER Jl1e f' 1" 'd-, ar c Ingl a {l segl1in,tI!:

Petição Inicia'
JACQUES SCHWEIDSON. comerciante, e sua IDljlhcr,dil. TOSEPH1Nf\ FLAKS SCHWETDSON. médica, brasilei

ra. reslcfenres nesta cIdade a rua Tenente Silveirq n. 16, quo
rem l1(1tincl1r, n� fOlr)l" cio art, 720 do Cóeligo clt? Pr0COSSO
Civil, KATlA ROQUE DA STLV A e SEU MARIDO, S� q.
sflda 11\1', suponelo que resida no lote 388, quadra 22 do 10-
1eal1lentó hldlnl Atlântico, ludo na f01111a do que &oaixo se
ex põe' I, - A Su plicaela

.

plOmeteu compl ar dos Stipliçantés,
lio I'eglrne elo dêc 58, o fote ,ácima mencionado. 2. - No en-

1@llIO, em deslespeito à lei e ao contrato, acha-Se! atrazada
pOI l1lalS ele 3 prestdções consecutivas. 3. Isto pôsto, os S�I
tpllcanles requerem c V, EXW1. se digne de mandar flotifiçá
Ia pilla, no p13Z0 de 15 dias contados da notificação, purgar
a mora sob pena ele se ter o contrato por rescindidQ dê pie.
no diJeilo, pel dendo a Spplicala. em proveitos dos SUfllicqn.
teso a l111pOI tâncla Já paga. 4. - Requer, outrossim, que cum
plldi1s as IOlll1aliclndes. legais, lhe seja entregue a presente,
Inclependenleme(lte de 1rilslado. 5. - Dá a presente o valor
cte rI'" 1 000 no. ]1ara os tll'eitos legais. E. Deferimento. FIo.'
rianópolis, 4- de março de 1970. p,p. (as José Ch,incUer.)

Pelição de fls. 15
JACQUES SCHWEIDSON, nos autos ela not'ificaçi(Q

que fal a KÁTfA ROQUE DA srLVA, tendo em visra n in
lormação do Senhol Of1çial de Justiça, vem requerllr 4 V.
Excin a e.»pecllção de editais de citação, solicitando sejam
expecl,dns (\\111 o plazo mínimo, E. Deferimento. Florianó.
poliS )0 de' abril de 1970. (ass,) pp. José Chineller - Advo.
gado - Tnsc, 231.'i-A.

DesPlll.'ho �e fls. 15
1. e,peça-se edital de citação. com o prnzo d� qllinz�

(I 'i) cll�S. c!@venelo sei ohRelvado 'o qLle determina 0 ítem
\IT, do \Irt I7R, cio C.P C Em, 30.4 70. (as) Waldyr Pedernei-
1 as fnulolS Jlliz ele Dileito.

F.nçerramellto
Faz saher, mais, que essa petiçiío receheu deSpacho fa

voriÍveL moTIvo pelo qual, para ql1e chegue ao conbecimen
to de Kr\TJA ROQUE DA SII.VA e aos interessados. �

llil1�lIém pOSSil, oe flltlll'Q, Alegm ignorfiT;lcia, expedem-�� o

pl'esente e OlllrOS igll3rs, I'nra publicação e afixação. na for
ma da lei.

FloriRllópolis, 27\ d� jl1lho de 197!). Eu, (Lídia Maria da
t;!

- •
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v,j',·elT:J., bnc. de ",elVlço, o ati agra elo

Dalmo Hii3tos §liv�
Juiz de Direito

"
'

Edital, para cítaeão de ANTóNIO FRANCISCO
STEINER com o prazo de quinze (15) dias, que se

encontra em lugar incerto e não sabido.
O Doutor Waldyr Pederneiras 'I'auloís, Juiz de Di

reito da La Vara Cível da Comarca de Florianópolis,

na forma da lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital com o pra.
ZQ de quinze (15) dias, virem ou dêle conhecimento ti
verem, que pelo presente cita ANTÔNIO FRANCISCO
STEINER, que se encontra em lugar incerto e não sa,

bido, para responder aos têrrnos da Ação Executiva
(autos n.o 553-69), que se processa neste' Juízo, movi.
da por COMERCIAL ELBTRO MODELAR SIA., conforv
me petições e despacho a seguir transcritos: '

petição Inicial

Exmo. Sr. Dr, Juíz de Direito da Vara Cível. CO·

MEl'tCIAL ELETRO MODELAR SIA., com sede nesta
cidadé na Rua Trajano no 29, quer propôr contra AN
TÓNIO FRANCISCO STEINER, brasileiro, casado, 0-

fioial reformapo qa Polícia Militar, residente nesta cio

dade à Ru� Padre Schroe�el' n.o 116, uma ação e;_ecll
tiva, oom fundamento na Lei de Duplicatas, pelos mo-'
tivos e para os fins seguintes: 1. - A Au.tora é oredo
ra do Eé�t pelÇl importância total de NCr$ 1.027,60
(hum mil e vinte e sete cruzeiros novos e sessenta cen

tavos), oorrespondente à inclusa duplicata. 2. - Isto
pôsto, reqtter a, V. Exa, se digne de rpand;;tr oit,á-lo, dàn
do ciência à sua mulher, Da. Carmen Lucia Steinet"
p�ra a eventualidade de reoair a penhora em beiü imó
vel, para, no prazo de 24 horas, efetivar o pagamento
do débito, acrescido de custas e honorários de advo
gadQ da Alltora, sob pena de serem penhorados ta,ntos
de seus bens, quantos cheguem para fiel garantia do
.Juízo. esperando que, cumpridas as formalidades le

ga,is, seja a. ação julgada proc-sdente, condermda a Ré
ao pagamento do débito, acrescido de juros de mora,
custas e honorarios de advogado. 3. - Protesta PE:llas
provas admitidas em lei e dá à presente o valor de
NCr$1-.027,60 ,parE! os efeitos legais., E. Deferimento.
Florianópolis, 3 de novembro de 1969. (ass.) José Chin

dler, Advogado.
Peticão de fls. 11

Exmo. Sr, Dr . .Jui� de Direit-o da Va�a CíveC CO

ME;RCIAL ELETRO MODELAR SIA., nos autos da a

ção executiva proposta contra ANTÓNIO FRANCISCO
S'rEINER, tendo em vista que o Reu se acha em lugar
incerto e não sabido e que o único bem que se lhe 00-

n.hece Q um imóvel situ.ado na Rua Bocaiuva, em con

domínio com seu irmão, vem r-equerer a V. Exa. qué:
a) seja expedido editàl de citaoão do Réu e de ciência
de SUa mulher; b) seja dada ciência da ação a seu ir
mão e sua mulher, na qualidade de condominos de imó
vel que, já, indica para 'penhora; c) decorrido o pra;;lO
lega,l, seja efetivada a penhora ne�te imóvel. E. :pefe
rimento. FlorianópOlis, 27 de novembro de 1969. (ass,)
José Chindler. Advogado.

Despaoho !Ile fls. 11
J. Sirn. Fpolis., 19.12.1969:. (ass.) Waldyr Pederneiras

Taulois. Juiz de Direito.
Encerramento'

Em virtude do que, e para. que· chegu� ao conheci
mento de ANTÔNIO FRANCISCO STEINER, e não,
possa êle de futuro alegar ignorância, é expedido o pre

sente edital que será publicado e fixado na forma..... da

lei. Florianópolis, 12 d� janeiro de 1970. Eu, (José A.t�
gusto p, Ferreira) Aux. de Serviço, ref. PV-IV, o dati

lografei.
WaJclYl' Pederneiras: Taulois

Juiz de Direito
_

JUIZO DI; DIREITO DA COMARCA I DE BIGUA<;:U

Edital de eitação com o prazo de 30 dias, dft
interessados ausentes, incertos e descQnhecidos.

O Doutor Wilson Eder Graf, Juiz de Oirei'o
d{l CQmarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem, que por parte de NEY ELCIO RA

MOS ROSA, brasileiro, casado, promotor público, resi·

dente na cidade de Florianópolis, foi requerido em Acão
de Usucapião. um terreno situado no lugar Fazenda, m:!,

nicípio de Biguaçu, com a seguintes dimensões e confron.
tacões: com uma á11e'a de um milhão, quatrocentos .e se·

tenta e quatro mil e eluzentos metros quadrados .

(1.474.200 m2); faz frente <la Sul, inicialmente, com (58 In)

cinquenta e oito metros na linha do travessão geral lia

Fazenda, confrontando com herdeiros de Rita Maria Bons

fieJld, fazendo, então, urn repiquete e segue n�lma extensão
de mil e trezentos metros (1.300 ro), onde faz frente, aind�
ao Sul, C()ll1 134 ll1 (cento e trinta e quatro metros), na li
nha ela estrad� geral de Tijucas, quando faz nôvo repi
quetes e volta na ,mesma extensão de mil e trezentos mo

tros (1 30Q '1l1) até o travessão geral da Fazenda, onde, na
mesma linha. cont inua fazendo frente ao Sul, numa exten.
São de quatrooentos e oitó meh'os (408 m), confrontando
com terras de Nicolau Francisco Pauli e Crisostomo João

Kuhn, faz nôvo repiquete e segue numa extensão de oito
centos metros (800 m) quando continua fazendo frente ao

Sul numa extensão ele trezentos metros (300 m), ai começa
a fn2ier frente com a estrada velha. em linha diagonal, UH-

-ma extensão ele trezentos e vmte cinco metros (325 n1),
quando novamente volta a fazer frente ao Sul numa ex

tensão de trezentos e setenta metros (370 m), ·sempre CO'l

fl'ontando com terras de Crisostomo João Kuhn; a Leste
faz frente na já citada e�tensão de mil e trezentos metrf)5

(l.300 m), çonfrontando com terras de Nicolau Francisco
Pa4li, na e�tensão também já mencionada de oitocentos
metros (800 m) confrontando com terras de Crisostomo
João Kuhn e, ainda a leste num{l extensão de seiscentos
e quinze metros (615 m) confrontando com terras de Fran
cj�co Pa"lo Medeiros; ao sul, numa extensão de aproxima
damente, dois mil e trezentos metros (2.300 m), em uma

linha sinuosa, sem�re acompanhando' os contornos do .Ri
beira0 da Graciosa e, finalmente, a oeste numa extemlo
de oitocentos e, trinta metros (830 m), con�rontando com

terras de quem ele direito e na já mencionada extensão
de mil e trezentos metros (1 300 m) confrontando com ter.
ras de heMeiros ele Rita Ma�'ia Bonsfield Gonçalves. Feita
a justifiea()ão prévia <iIa posse foi a mesma julgada pOl'
senten�a. E, para que chegue ao conhecimento dos inte-!
ressados e ninguém possa alegar ignorância, mandou eX
pedir o presente edital, que s�rá afixado no Forum desta
Comarca, no lugar de co,stume e publicado na forma ôn
lei. Da,cIo e pllssaclO nesta cidade de Bigl1açu, aos três d�as
do mês de dezemhl'O do ano de mil novecentos e setEnta.
En, Pedro ,Tosé Guimarães, Escrivão, o subscrevo.

Wii$�n t':�"r .�r"f --:- Jui;?; dl'l Direito.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIRF,ITO DA PIUMEfRA VARA CÍVEL DA
JUIZO DE

COMARCA DE FLORfANÓPOLlS \ �

, Edital de citação de MÁRIO AMARO e sua mulher. se

,

fôr casado, com o prazo de quinze, (J 5) dias, que se encontra

em lugar incerto e não sabido.

O Doutor Waldyr Pederneiras Taulois, Juiz de Direito

da 1"- Vara Cível d� Comarca ele Florianópolis, na forma \)a

lei,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dêle

conhecilnento tiverem, com o prazo de quinze (J5) dias, cita

MÁRTO AMARO e sua mulher se fôr casado. que, por parte

ele JACQUES SCHWErDSON e sua mulher, lhe (s) foi (rarn)

dirigida a seguinte:
Petição Inicial

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direit"O da Vára Cível. JACQUES

SCHWETDSON, comerciante, e sua mulher, da. JOSEPHI·

'NA FLAKS SCHWE1DSON, médica, brasüeiros, residentes

nesta cidade na' rua Tenente' Silveira n.o 16, querem propor

contrn 'MÁRIO AMARO E SUA MULHER, SE FOR CA.

SADO, residente na Base Aérea, uma ação cominatória, pe

los motivos e para os fins seguintes: 1.. - O Suplicado é

prflJl1itente comprador do lote de terreno .n.o 736 da quadra

'3fi do loteamento Jardim -Atlântico, desta cidade. 2., _c_ A

cláusula 7"- contrato de promessa de compra e venda estabele

ce que: �;Fiia expressamente proibido, salvo ordem em con

rrário, por escrito, flelos, outorgantes. a construção de casas

"de madeira, galpões ou outras quaisquer edificações "que poso

S3m modificar a estética, Para qualquer modificação dêsse

disnositivo contratual outorgado deverá obter o consenti

mento por escrito dos, outorgantes". 3, - Sucede que �s' ou
torgantes, para manter a bôa estética do loteamento e garan

tir, a caeia um dos adquirentes' de lotes de 'terreno, a manu

tel'ção do Jard'im Aflâ,ntico·'como um loteamento de' classe
.

e�tipularam sempre, como condições 1Í11nlinas para a ctlllS

trução de casas de madeira que 'elas tenham, no minímo,' 35

n�etros quadrados, sejam de duas' águas. e não de meia água,

sejam construídas com madeira
_

nova e 'pintada e tenham,

entre outros requisitos de higiene, fossa séptica. 4. _:_ :t:'I0 �n

tanto, sem motivo q,le o justifique, o Suplicado erigiu, no lo

te de terreno compromissado, uma casa em totál elesacórdo

C(1m as exigênci8s contrãtuais e, muito e�lbora os reiteraelos
1 '. .

\

pedidos, du rante e após a' construção, ele adaptá-Ia às exi-

gências do 10t(Jamento,. não se dispôs a fazê·lo. 5. � É de se

r�ssaltar que os Suplicantes não pretendem apenas a defesa

de seus direitos. face a inequívoça desvalorização que uniel<,\,

eles habitacionais ae b,lÍxo gabarito trazem ao seu empreen

dimento, COIllO .(amb�m a defesa dos interêsses de todos. a,

qúeles �ue adquiriram unidades no loteamento, que também
.'.

sofrem essa devalorização. 6. - Isto pósto; os Suplicantes

requerem a V. Ex�' se digne de man<1lar citar o Suplicado pa-

,ra. no prazo de 30 dias, contados ela citação, aelaptem o imó,

vel construído às' exigências elo lot�amento, sob pena de, não

o fazendo. prossegui,' a presente ação até final julgamento,
esperillldo seja o SlIplicado çondenado ao pagaPleoto da mul�

.ta diária ele NCr$ 10.00 (dez cruzeiros novos), até final cum.

·

_ primento do preceito, cLl�tas e honorários de advogaelo dos

Suplicantes. contada a mldta da dáta da citação inicial. 7. _.:,

Pl'Ot<;lsla 'pelo depoimento pessoal do, Réu, sob pena ele COll.

fesso. pr�)Vas, testemunhal. 'perícia e elocumental. 8. - Dá à

presente o valor de NCr$ 1,000.00 (hum mil cruzeiros 'no

'vos), para os� efeitos legais. E. Deferimelito. Florianópolis, 9

de mar90 de 1970. (as.) José Chindler - Advogaelo.
Petição de fls. 18

� ... EXJl1o, Sr. Dr. Juiz de Direito da l!.t Vara Cível da Ca
", ,J;'pil'al. JACQUES SCI·lWETDSON e sua mulher JOSEPHT.

NA F(AK� SCHWEfDSON, vem, por seu procurador infra-.

assinado. nos autos' da ação wminatória (n.o 186-70) que
promove contra MARIO AMARO e sua lllulher, se casaelo

fór, respeitosamente expôr pari] no final requerer a V. Exa.

o stiguinte: 1. - Que face a certidãp de (fls. 13 v.) ele 8 de

setembro de 1970,' elo Sr. Oficial de Justiça, a cidção do (s)
SlIplicado (s) não foi realizada por não ter (em) sido encon.

trqdos (s) no enderêço indicado; 2. - H�venelo necessidade

•
Para prosseguimento do feito e ser ignorado o paradeiro do

,

(s) Suplicado (s), requer a V. Ex!.t a citação POl- edital, na
·

forma do prescrito no iniciso TU do artigo 177 do mesmo di.

Ploma lega!, digo no inciso III do artigo 178 do C.F.C .. uma

· vez satisfeito o requisitp exigido no artigo 177 do �esmo
("pI001<'1 legal. Finalmente requer o autor a afixação do pra
zo mín:imo permitido. no inciso 1'( do artigo citado, bem CQ

mo a Juntada do" dlgO aos autos da procuração em anexo.

Nt)stes têrr"'\�, Espera deferimento. FIOJi�nópolis, 28 de no,

vembro ele 1970, (as,) Altair da Silva C. Sobrinho.- AelvoO'a

?igo -vogado.
." "

Encerramento

E, para que chegue ao conhecimento, de MARTO AMA,
· RO E SUA MULHER SE FOR CASADO, e não possa (01)
·

êl� (s) pe futuro alegar ignorância; é expedi'c!o o presente e

o���'os i�lIai:, q.ue serão publicados e afixados, na forma ela
lei. Flonanopolls, 21 de dezembro ele 1970. (Eu (José Au
gusto Peregrino Ferreira), Aux. de Serviço, o fiz e subscre-

vo, pelo Escrivão,
' .

KYRANA ATHERINO LACERDA Oficial, do ,Registro
de Imóveis da la. Circuns�rição.

'

Waldyr Pederneirlls Taulois

Juiz de Oireito

EDITAL

Atendendo ao que me foi requeridopelo.sr.,J�qties
Schweidson, por seu procurador, nos têrmos. do art.
14 § 3.0 do decreto lei· n.o 3.079, de 15 .de setembro de

193�, faço, saber que fica intimado a comparecer nêste
Cartório de Registro de Imóveis da l.a Circunscrição,
desta cidade, sito a Praça XV de Nov,embro, Edifício
João Moritz; 6.0 andar,' sala 605, a fim d(:l efetuar o pa-
g<wlento das prestações em atrazo os. promitentes'
Compradores Sra. Maria Botticelli Pereira e sr.

Valdir Michelon. Decorrido dez dias da úJ.tima pu-

,blicação dêste, os promitentes compradores se-

rá consid�rado como intimado e terão o prazo de

trinta (30) dias pàra satisfazer aq�eles pagamentos,
em virtude das prestações atra2íadaS, referente a com

Pra dos lotes de terras do Jardim Atl&ntico, em Bar-'
reiros,' Estreito, 2.0 sub·distrito desta capital. E pll-ra

que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei
, PUblicar o presente edital de acôrdo com QS preceitos
legais. Dado . e passada nesta oidade de FlorianópàUs,
aos oito dias do mês. de setembro digo outubro de mil

. ,('novecentos e setenta. Eu, KyJ;'ana A. Lacerda,
.

Oficial

,do Registro de Imóveis o assino.

FlOrianópolis, 8 de outubro de 1970'

}{yrana A. Lac!el"da

Oficial do Registro de Ilf-óveis
--��-----------------

EDITAL

. ',

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO D'E

SANTA CATARINA - (COHAB)/SC, convida a� pesso�s

q1le fizeram inscrições para aquisição d" casa própria nO

C�njunto Re;;idencial de Barreiros; " comparecerem. aO

'I}scritório da Comp�nhia, instalad" no próprio Núc�et),
, ��ra tratarem de assuntos de Se1.1S interêsses, no hmrário

Comercia1.
1< lorfanópolis, ·19 de· janeiro de 1971.

JUíZO DE DIREITO DA PRIMEIRA. VARA CíVEL DA

COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

\
Edital com o prazo de quinze (15) dias, para a

notificação de CELSO JOSÉ :RODRIGUES E

SUA MULHER., SE FÔR OASAPO, que sé en

contratm) em lugar incerto e não sabido.

O Doutor Waldyr Pederneiras Taulois,' Juiz de

Direito, da laVara Cível da Comarca. de Flo

rianópolis, 'na forma da lei,

\

\

FAZ SABER a todos que êste E;dital virem, ou dêles

conhecimento tíverem=que, pelo presente, notifica CEL

SO JOSÉ RODRIGUES E· SUA MULHER, SE FÔR CA

SADO, que se encontrar.m) em lugar incerto ,e não sabi

do, que por parte de .J.(\CQUES SCHWEIDSON e sua

mulher, lheis) foi dirigida a seguinte:
Petição Inida�

Exmo Sr .. Dr. Juiz de Direito da Vara Cível. JACQUES
SCl'1WEIDSON, comerciante, e sua' mulher, da. JOSE-,

PHINA FLAKS SCHWEIDSON, médica, de nacionali

dade brasileira residentes nesta 'cidade na rua Tenente·,

Silveira, 16,. querem notificar, na forma do. disposto no

art. 720 do Código de Processo Civil, CELSO JOSÉ RO-'J
DRIGUES E SUA MULHER SE FÔR CASADO, residen

te na rua Desembargador GiL Costa,' s·/.n;o, tudo pelos

motivos e para os- fins seguintes: 1 ° --;- O Suplicado

prometeu comprar aos Suplicados o 10te de terreno

11'<:> 218 da quadra 15 do loteamento. Jardim. Atlântico.

2° - Sem motivo que o justifique está atrasado, digo

em atrazo com mais de 3.prestações consecutivas, 3° -

Isto pôsto, requer a V __ Exa. se digne de .mandar notífí

cã-lo para, no prazo de 30 dias, -contados da .notírícação,

purgar a mora, sob pena de não' o fazendo se ter por

rescindida de pleno di1'eito a 'prom.essa ue. venda, per

dendo em, favor dos Suplicantes :;!.S importâncias pa

gas. 4° - Requer, outrossim, que cumpI'idas as forma

lidades legais, lhe seja éntregue -a ,presente,· independen

tem�nte de"'t-raslado: 5°· - Dá à pr-esente, o ,valor de

Cr$ 1.000;00, para os 'efeitos legais. E. Deferiment0.·�

rianópolis, 7.de março de 1970. (as)·José ·Cllindler�

Advogado.
Petição, de flsA5.

Exmo. Sr. Dr.> Juiz de Direito da lá.:Vara 'Civel da Ca

pital. JACQUES SCHWEIDSON e sua mulher JOSE

PHINA FLAKS SCHWEIDSON, vêm, por seu pt9cura
dor infra·assinado, nos autos da notificação (l84-70),

que promoveu qontra CELSO JOSÉ RODRIGUES e su!,v
�

mulher, se casado fôr, respeitosamente expõr e 1;1Q
. fi

nal requerer a V. Exa. o seguinte: l° - Que faoe a cer

tidão (fls. llv). do Sr. Ofioial de Justiça, a notificação

ao(s) Suplicado(s) nã.o foi realizada, 'p0r não encon

trar(em)' no enderêço fornecíao aos Autores. 2° - Fl'a

vendo' necessidade da citação para pross(lguimento do

feito e ser ignorado. o endereço does) SllPlicado(s), re

querem a V. Exa. a citação por edital, na forma pres

crita no inciso III do -artigo 178 do C.P.C., uma vez

satisfeito o requisito exigido no artigo 177 do mesmo

diploma legal. Requerem, aÍnda, os· Autores a, fixação
do prazo mínimo, permitiçlo no inciso IV do artigo ci

tadb. Finalmente pedem a juntada aos autos da procu

raçí:ío em anexo. Nestes têrmos .esperam deferimento.

Florianópolis, 28, de novembro de 1970 (;1s.) Altair da

.

Silva Cascaes Sobrinho - Advogado.
Encerramento

'E, para que chegue ao conhecimento de CELSO JOSÉ

RODRIGUES E SUA MULHE,R, SE FÔR, C�SAPO, e

nãq possa(m) ê'le(s) de futuro alegar ignorância, é

expedido o presente e outros. iguais, que serão publica

dos e afixados na forma da lei. Florianópolis, 28 de de-

,zembro. de 1970. Eu, (José Augusto Peregrino Ferreira),

Ame. de Servo o fiz e subscrevo, pelo Escrivão.

Waldyr Pederneiras Ta:uIois
.Juiz de Direito. i

JUíZO I>E DUtÊiTo. DA PRIMEIRA VARÁ CI'VEI DÁ
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

Edital d,e citação, com'o prazo de 15 dias' de OSW�L

DO EUCLIDES DE FREITAS e sua mulher, que se

encontram em lugar incerto e nã,@ sabido.

O Doutor Waldyr PederneIras Taulois, Jl..liz de Direi

to da pt Var-ª, Cível da Comarca de Flcnianópolis,' na

forma da lei,

to.
Encerramento

Em virtude do que, e para que chegue ao ·co$.ecimento

de OSWALDO EUQLIDES DE FREITAS E SU.(\'MULHER

e não possam êles da futuro aleg�, ignorij,l'loiª" é e�'

d,ido o presente Edital para a publiCação e afirm!W�o, na
forma da lei. F'loriànópolis, 7 de maio de 1970. Eu, (Jo- _

sé Augusto Pereg'rino Ferreira), Amç. ele Serviço, reto

PV·IV, o fiz e subscrevo, pelo EscrIvã,o.
.

Waldyr Perl,erne11'lI.§ T�.tloill! - .i� .d.!! m7ri�o

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CíVEl...

DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

;Edital' de notificação de MARIO AMARO e sua

mulher se for casado,' com o prazo de' (15) dias,
qU!3 se encorrtra em' lugar' incerto �. não sabido,

O Doutor Waldyr' Pederneiras Taulois, JlÚZ de

Direito da la Vara Cível' da' Oomaroa de Florianó

polis, na rorm da lei;

FAZ SABER a tados,.qj,Je êste Edital virem, ou dê
le conhecímento tíverem, oom Q prazo. de quinze (5)
dias, que, pelo presente notifica l\4ARIO,AMAftO E
SUA MULHER SE FOR CASA.Do.,. que. se. enoontra(m)
em lugar incerto e não sabido, que .por Parte de JAC

QUES SCHWEIOSON, Ihe( s) foi, dirigida. a seguinte:
Petiçã,o l,"jC1a,1

Exmo. Sr. DF. 'Juil" de Direito da .Vara Cível. JACQUES
SCHWEIDSON,' oomercíants, e .sua mulher, Dra. Jo.

SEPHlNA, F'LAKS SCF{WEIDSON, . , médica, brasileí

ros, '17esiqentes nesta. cidade na rua Tenente Silveira

n? J.6, querem nbtifi6ar;' na:"forma; do àrt.' 720" do Cá
digo de Processo Civil, MARIO 'AMARO, E -'SUA MU

LHE� SE C.I\SAOO roR; resid,entes na lla,se' 'Aérea,

pelos -rnotívos e para os fins seguintes:' 1. � as Su

plicantes prQ:r;nete.ram -vender ao SupliCad0S o .lóte '

. 'I
'

terreno nO 736. <la" q:uaj1r� 38 'da. loteamento . J'f\rdim
Atlântico, com cláuf$t'(la 'resc\�Órta .exID'E}slil3,. para a

hipótese de �tl"�ZQ�,.e:m:mais de 3, prestaoões. qóm.v
tivas. �. - No entanto, 4lnd,o a.dqu.iridQ:.Qs, díreitõs
aquísitivos em 14.'P��7,: 9$. s'tlpUç,aÇLo!; . íl-:pepJ\s paga
ram 20' prestações até esta <;latI'!<. bem. corno o, sitlr:tl ini
cial. 3. - Isto post().,. reet\wrem.'. S@ nqtiflcação, para,
no J')!'�zo de 30 C\if\S, coniados ct::L, 110t.inc�ç1í,0" se atua
lizem, :sob penade, n&9 � o. fa;?ienqo, se

.

h�ver . no:!' res

cindido O' ,contrl'!<tQ, qe pleI1Q. direito, p�rdep.tio- os :Sl..l
plicaq,o!; as importânCias pagas,. 4, - D&.o, à presente
o valo,r de N'Cr�' -1()O,OO, ·pa;ra, os-' eféit,os; IBgais e- prõ
testam por haver :·os " p.resefítes· 'auto's, , apósc cumprida
a noÚficação" inc;lepec�derÍJ�:�de �r�sláqo,� ",�:qtie reql.le
rem. 'E, deferimente·.--Rio, ·de -Janei,r-o,- ·27 ·de· maie' -ce
1970. Qass.) José··ChindÍer _,.' Advogado.

' .
"

.

.

.,' peticã:Ó' aa "fIs� '13 3"
, ,

Exmo. ;<8r. Dr>Júi� de
" riiI'eiteJ. (la 11l>�Va,�a 'Cível�daf'Ca

pitaL -,-' JACQUES' SCmvIDSON' e 'suá mulher, JO·

SEPHlN.l F'LA.K:S SCH'WEIDSON, .

por seu procura
dor infra,assinaclo; n0S autos da, iIotificação (395.70.)

�ue Pl'omovem contra :MARIO AMARO
.

e sua mulher

se ca,sado for, ';';'em; respeitosamente; expor 'e no finai
requerem a V. E:lc11 o seguinte: 1. - Coruorme o certifi

cado' ,(fls. 9v) pelo Sr: Ofi1Jial, de' Justiça, a notifica

ção ao(s) SupÍieaq.o(s). não foi, l'ealizada por não te

rem sido os mesmo �oealizauos no enderêço indica;
2. - Havendo necessidade da' citação'para'pl'ossegui
mento do feito e' ser ignorado 'o novo 'emlerêço does)

SupHcado(s),' requerem a· V.' Exa. a· citação 'por edi

tal, n� forma preScrito no inciso UI, qo al'tigo; 178 do,

C.P.C" mn�' ve� !;ªti�feit9 o. fequ:isito ex:igigo no a,rti

go 177 do mesmo diploma 'legal. ReCNerem tl\l-mbém,
a fixaº�.o dO prazo mínimo. per:nit;il1d� no inciso IV

do artigo citado.' Pedem, finalmente, f! junta.cla, aos

autos do instrumento p_!:ocuratciPiO em. anexo. Nest�

têrmos, esperam deferimento. Floria,nópolís, 28 çle no-.

vembro de 1970. (ass) Áltail" da Silva Ga,scaes Sobri

nho - Advogado.
, ,Encerramelltl)

E, p�ra J(\Ie ch,egye fl9 cpl'1,hecimento qe �IO A1v.fA
RO E SUA MULHER SE CASADO FOR, e nãie POS"

sMml êle(s) .çl�, ,futuro alegªl'(�Pl) ig·norânota. é ex-
.

pedid9 o presente, e oqtros ��is, que. serão pupli
cados e afixados, na' forma da. lei. Florian6polis, 22

de dezembr€) d,e. 1970. Eu, (Jo�é Augqsto peregriqo Fer

reira)� Aux. de l3!'ll'viçQ, o fiz e Sl..lbSCff\VO, pelo Éscri
vão. '.

Waldyr- :Pederlwira�, Tl!iuIpis .,.,. Jun d� llh"eito

JUIZÇ, D�' iUREITO DA' PRlMEIRÂ 'vÁiÁ--cíVEL
: DA CO� DE' FLQ�l!\NÓP()US \

- EQítal de,'notificação çle' GJi;'RClN0 .Dt\ SlLV,\,
com o prazo de quinze (l/H dias, que se encon

tra em lugar incerto e não· sa..bid.o.
O Doutor Waldyr. Pedemeiras TaUlois, Juiz,de 'Di,
reito da pj, Vara Cível da Comarca de Florianó

polis, na forma da,lei, �'

-FAZ SABER a todos que êste edital virem, ou dêle

conh�cimento tiverem, com o prazo .de qui�e. (5)

dias, que pelo pre�eQ.te·.n9tiftca GERCINO DA 'SrLVA,
que �e encontra em 'lugar, incerto e não sabidO, que

por parte de· JACQUES SÇlfWEIQs()N lhe foi dirigi.
da a,..segu,inte:

. .

.

.

, Petição I�(ljal .

EXqIQ. Sr. Dr,.� JUiz de Direito qa Vara Cível. JACQUES
SCIl'WEIDSON é-SUA, MtmHER d. JOSEFINA FLAKS

SCH'WEIOSON; braSileiros, comerciante e médica

residentes nesta cictitde na; rtla 'Tenente Silveira nO 16

querem p.otificiJ,r; na' formá' do art. 72() dç; Código' de
Processo Cívil, GERCINO,'DA' SILVA E SUA M1j.

LH}l:R, SE! ,CASADO 'FOR; 'resiqente nos lotes 359/360

d,o ,loteamento Jardim .Atlântico" tudo' p�los motlvos

e pa,ra oS fins' seguintes: '1'. .

-' O Suplicado prometeu

comprar- , aos 'Suplicantes no regime do qec. 58, oS

lotes de terreno aoima . 'referidos. 2. _; No entanto.

sem motivo que o jqstifique! está em atrazo em mais

de prestações. consecutivas. 3. - Isto pôsto, requer
a V. Exa. se digne de mandar notificá-lo para que,. em

30 ,dJª-&, contadós d,a,. ·notlfica�.o, PUl"g'146 a J;riOl'a, sol>

pena ,de, nãô o fazendo, ser consiqen�do rescindida'

de pleno qireito a 'promessa de ven,da, perdend.o as

importânCias já pagas. 4: - Dá à présente o v�lor de
NCr$ 1.000;00, p�ra, os �feit;o!; 1�g'lÚS. E. Defel'qnento.
Florianópolis, 6' deemarço de 1970 (ass.) José Chindler
- Advogado.

Pe.ti�· 'd� fls. '15 ,

Exmo. Sr� Dr. JlÚZ de Direito da. 1° Vara Cível. JAO

QlJiS .

SCHWEIDSON, nos !l<uto� da' notificação' �ue
cfaz a. ·:GERCIN0'·DA' SILVA,_ ten�o em

. vista a. infol'

magão do -�enhor'0flcial d� Jqstiça,. vem r-equerer a:

�xp:ediçãO de editais com o' P�Q :mínimo., E. Defe

rimento. l"lorianópolis, 30 ,de· ab-ril 'de<'1970. ;(ass.), Jo

sé Clúndler -'Advogad,o.
Despacho. ,de -!fls. '1.5

"J, Ex;peç�·se eQ�tal de,' citaçã.o, coin, o pl,'aZ0.'de "qujn
ze (15) dias, devenqo ser obsewado, o que determina
o ite��lIt do al't,,'W8, dO C.6(lig<:r'Qe'·:processo Civil'",

Fpoli!;.; 30-4-70. (ass.) Wald,yr 'Pederneiras; Tau,lois. -
Juiz de Direito.

.

Ençe�:ntenro'
Faz. saber, mais.que, esta. 'petição . receb�u· e,despachô
fa.vo:rável, e para, que chegtle ao cfl$ecimentg' d,e GER

CINO DA SILVA, e d9� tnwt:essa4os e n&,o po!;sam êle

qe fut'Lll'o ,alegar ignorância, é exopeq,iq,o o Presente..
eqital, para. Pl..l:bijc�ça.o �e wação, na.. form�. d,a lei.

FlorianópoliS, 29 'qe maio de 19,70. '1!.lu, (JoS0 Augusto

Ptlregrino. F6lTfiirlf.,), AllX. 4:a S�l'viço, �f. f'V,:r.V, o fiz

e SUbSCllêVO, pelo Esorivã.o.

vf,al�1l' 1'��ip)�'blii�i•.- ,J� . ,... »ittJ.�

CENTRO DE PREVInÊNCIA DOS. BANCARlOS J)'(j;
SANTA CATARINA

FUNDO DE ECONOMIA CONJUGAl)."
FLORIANÓPOLIS � se

COMUNICAÇAO
o Centro de Previdência dos Bancários de Santa Ca- ,

tarína administrador do Funda de r::çonoIW�. OO.nj\l'
gada, vem pelo presente levar ao conhecimento (lés se.
nhores mutuários, as modifioações havidas' em seus Es,

.

tatutos na reunião de 8/3/70 e 26/7/70,:! conforme des

crtrnínação abaixo:

1 -;- O art. 22 do regulamento ficou a-lterl\(lo passan

do
I

a ter a seguinte 'redação;
.

art. 22 - Os saldos de caixa, vel'ific!14os em

cada faixa, serão acumulados nl'!,'i mesmas e

somados aos valores a serem' distl'ibw..dQs nas

reuniões seguintes a qU{l se' vari!i.oa,l" o áald,o.
2 - Ficou deliberado acrescentar-se ao: art.., ·26 Q se

guínte parágrafo:
'

art. 26,: -, ..... ' ...•......••.••.• ,...... , ....
§ Único :- Não serão cOnteffi'plados os

mutuários que tenham no CUa" M re:u.niiío maís

de uma mensalidade em .atrazo.

3 - Ao art. 15 ficou. acrescentado o seguinte pari
grafo:
art. 15 -i'. . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . •.

,

.

§ 'único :- Será permítído, ao 'rnutuãrío

em atrazo, a sua recuperação, e urna v&z," atua
lizados os pagamentos' fic�rá a' inscrição em

"estado latente", não podendo ser- contempla
da pelo prazo mínimo. de: 60 �<U.ªS;, QUa:{J'(lQ' en

tão passará. a ter. os . díreiios, Pfevis�.os neste

Estatuto.

4. - Ficou acrecentado . ao . art.. 17 mais um· pará
grafo, passando' o § 'único' a ser' deáqmina40
"§ primeiro" e tendo' ó §: segtindo" aí s,egwnte

"redação:
.

,
'.

,

.

Art, 17 : -, , �: " .. :.; -,. ',,: ".
§ primeiro::, --:"; , ..•.. , .,�.·,.�c.... ,

. § ·segundo : -' Serão " considéraoos, . os .r.e

Querimentos .de, desvinculação· 'do Ftiflctá" para'
;s m�tuários que :derem entrad�·�·d�: seUs .

re

queriment-os--at.é o .dia ·lO.,de abrÍl de U170( sen

dó as' impàrtàncias 'depàsitactas 'devofvid!lS de

acôrdo com o presente Estatuio: ;Os;m�tuáPi�s
güe requererem após o dia .• 10 ld,.e &bxil, �er&o

atendidos depois da liberaç'ão ·do'·último 'mu-

tuário inscrito no Fundo.
, . "'

'Á DIRETORIA

'.
'

ffl--·_
I

CERTIF.!CADO EXTRAVIA�O.

Foi e;traviado � certificado de' prop.r'iedade de !.\ln

automóvel marca OLDSMOBILE, ano· 1958 .,..; luotOr 11.

B.067137M - chassis 587M17304, de ,propriedade do :Si.'

Renato Rogério Ramos. '

'.
� ."

,-
..

----_._,------'-,--�/. -.' "-_.".,. ..,. ..

JUíZO DE DIREITO, DA PRIMEIRA 'VARA' �CIVEL, DA

COMA'J!CA DE FLORIANóPOLIS

Edital de citação, com O pra!':o de 20.L,di;:is, rll�

MARIA' IRACEMA MARTINS DE. ANDaADE 6·S/1\1'A,

RjDO, que se encontram em' lugar, lnêei''to ',3 .

nã\)
,

siüJido. "

,

:
.'

.

,

O Doutor Waldyr Pcderneiríls .Ta,\lloil'", Juiz .de

Direito da la. V�r� Cível da Comarca de" :FIorianft
polis, na forma da lÉü,

"

FAZ SABER aos que o
-

presente \' editlll :-v,item', "ou
dêl� conhecimento tiverem, que pelo presente· cIta. Mk

RIA IRACEMA IVIARTINS DE ANDRADE :e" Sj?vIARmO,
,

.
'. . �

que se encontram ei1íl lugar iricerto e não sàbido 'qüe pdr

parte de JACQ.UES SCHWEIPSON. _1l;te ,foF dirigido' a

seguinte:
.

Petição Inicià(
, , ..., ..

EXMO. SNR. DR. JUIZ DE DlltEITQ. nA.'V�'Cf�
VEL;. JOCQUES SCHWEIDSON, cOlnerci'ante e sua. mu·

lher, dra.· JOSEPHINA __FLAKS SCHWEIDs't)N,·-·m�diça>
_ ])l'asileiros, residentes_ nesta cidade· ná l1U� �T�rtente: Sil-

veira;. n. 16/que,rem NOTIFicAR, na' fotÍna�do art. '72fr,
.

do C6digo de Processo Civil, MARIA IRACEMA" MA1r-:
. TINS DE ANDRADE E SEU MARIDO, 'SE.-CA$,ADA: ,FõR,

pelos motivos e para os fins seguintes: 1 -'@s s.qpliçan
tes prometeram vender. à Suplicada o lote dê' tel'l'eno n.

309 da quadra 18' do loteamento Jardim Atlâ;ntico,. oom

�láUSÍ1la rescisória expressa para' o caso. de'
..
ati'azO ell'l.

:mais' de 3 prestações consecutivas. 2 -, N(r� llI\t1\nto, a

Súplicada, que somente efetuou o pagamento �é' #�s pres�
.t�ções, acha,se vencida em tôdas as demais prestações do

contl'ato. 3 __:.' Isto pôsto, requerem a V. �á��'!lejli�i1� .9C
mandar notificá·la para, no pra2;O oe ,,;:lO dÍl�$, efMqªr o.

, ·pagamento do saldo total do contrato,,',sob pena, der 'não
o fazendo, se haver por. rescindido o J\()ntra,to ·�d{! ;.plf;H,Q
direito, perdendo a Suplicada a impo.rtílncia pag� .. 4 -

Dão a presente o valor .de Cr$ 100,00 Para Oll éfeitos le·

gais e req'uerem que, cumpridas as'. for.lllalidadel> legais,

,lhes seja 'entregue a presente, independenteínente qc

traslad.o. E. Defe�imento. Florial1flpolis, 27 q�' roaiQ' (:Ie

1970. (Ass.) José Shindler (advogado). . .,

,

Certidão de fls.' 9v••

Certifico que em cumprimento ao: presente' mandado

a sua respeitável assinatul'a, deixei de pr(:lCeder a notifi·

cação da Sra. Maria Iracema Martins de Andrade, por não

se encontrar mais nesta cidade; O 'referido é verdade e

dou fé.
.

Petição de fls. 13

Exino.. Sr. Dr: Juiz de Direito da la. Vara Oível da

Capital. JACQUES SCHWEIDSON e sUa roulh�r; JOSE

PHINA FLACKS' SCHWEIDSON, por sEÍu· procurlldo�' in

fra.assinado, nos autos da notificação (396-70),' qlle Pl'C

movem contra MARIA IRACEMA MARTINS pjc ÀNDRA-
'DE e seu marido, se cas�do fôr, vêin, e�pôr 'e'-no,' fip.al
requerem a Va. Excia. o seguinte: 1. eonfol'me certific<ídG

(fls. 9v) pelo Sr. Oficial de Justiça, a citaçãe n.ão' fo� rea

lizada por não se encontrar (em) os Suplicàdo(s) no en

derêço indicado; 2. Havendo necessidade da citação para
próslllil-g..u�� f8lito

.

e ser ignorado o. nôvo endereço
does) Suplicado(s), requerem a Va. Excia. a citação por

editill, 'na forma do prescrito no inciso, III· do !l:rti�o 17&
. do C. P. C" uma vez, satisfeito o requerido" exigiQ() IH)

"rUgo 177 do mesmo diploma�legll'I. Requerem·-ainda a

fixação do prazo mínimo permitido no inciso IV. do' artigo

.

citado. Pedem, finalmente, a juntada aos. autos ,(lodnstru

mento procuratório em ánexo. Nêstes. têrnws espel'am

deferimento. Florianópolis, 28 de .c,llove1,pbro .
de' '1970 .

(Ass,) Altair da Silva Cascaes Sobrinho, advogado,
Despacho de fls. 13

J. Sim. 11-12-1970. (Ass.) Waldyr,.Pe'd,el'neiras'Taulois
�uiz, de Dir'eito, ,

, ...
.... .... .. .... 'Encerramento .....• (" .••.•

'
•••• ; ..... ,

. E, para que c.hegue ao conlujcimento d� 1\'fA:f((A J.RA:
CEMA MARTINS DE ANDRADE .e' SEU l\MiRIl))(l,. �e

caso. fôl' casada, foi expedido o presente Edital,.' pm pu:

'Plicação e afixação na forma da lei. Flotiau6poli$,;' 18" 'd,e'
de de'l:embro 'de 1970. Eu, (Lídia .Maria d14'�1.v(lifQ.); Elie..·
de Serviço, o fiz e subs�revi.

' .

"

.

W.ilidyr P�dtilrn�irolls Tlllul@is' ....:..-·J\1iz;.d�, Dir.�ii(il.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1965
.

1958

\�-r���������������'-3'" �l :�_ ,

;rr==��G�A�LE�R�IA�"A�'ç�U�'A�'ç�u���ll "!"���,�-������-r-�J

I' Em exposição permanente os melhores artistas barri- ��'-- -.,--

ga-vérdes _ Artesanato, jóias, cerâmica I I DIPIOR aL
) .Etc &. etc & etc :

�

ORGAl'HZAçõES KOERICH PROMOÇÃO 70, infor-m
mam o resultado da Loteria Federal, extração clo'
dia 09-01-71:

19 Premio 44.867 - Um Automóvel VoJ.ks-·

wagen 1.300. Contem

plado ,
ai nda não iden-

tificado. I
.

20.797 '- Um automóvel Volks-:

wagen 1.300. Sr. João

Marques de. Amorim _:

�
-Colônia Santana - São

,José - SC..

Il11 So!iciÜ1I110S aos seus portadores de cautelas para

"'�. que confiram-as com o número 44.867 correspondente
� ao 19 prêmio, pois encontra-se à disposição do, sei!

,

�
portador um Volkswagen zero quilômetro.

"'1 I. PRÊ�IO KOERICH � PR�MIO ENTREGUE
PUBLICIDADE JOALIS LTDA.

I Rua da Quitanda, 30 .,, Sala 404/6

ItllL
Carta Patente n. 274 - C. G. C. 3'3.488.735

III Autorizado' Ministérirr -da 'Fazenda de 02:.07-70

I �
_

Processo n. 33.001.638/70

29 Prêmio

li

···V·ISITEM:

. farmacap
Rua Felipe Schmidt, 50,

.

. '/ .

Tudo em perfumaria, cosméticos e

Nota 10 em farmácia.
medicamentos

Blumenau - 15 de Novembro, n. 1.176

TAVERNA PORTUGUESA'
Rua João. Pinto, 43 - Centro

- \ (Bem perto do Hotel Royal)
Pratos Divei,sos .

.

.

Diariamente Bacalhau'

e Caldo Verde'
Ambiente Selecionado

Aberta desde às 10 horas da
Manhã até às duas da Madrugada

Restaurante 'Típico
,-- I t

-�

"1
I

NA. LAGOA DA CONCEICAO
.

, �

Rcstaurarlte e Lànchonete

Ap,UARIUS '

RcstaU1'311le: a la Calote. _ peixe, camarão, Sll"l,

ostra, cm'ne, galinha, bebidas nacionais e esttangej1'ui:i.
Lanchonete: a la IÍünuta - sorVetes, cigarros,

1 bombons, salgadinhos, sucos, vitaminas, sanduiche,

It."_.,1
doces.

FINO AMBIENTE
i'l

I ii
1.1

BIQUINIS
.,. ,"

, I' ,

-

li'abrlcalllOs ,os mais Hl0del'llos, biquillis em Ciré,
J:el'sey, Rendão, Algodão, etc, ..

Vendas por _atacado e várejoi ,Rua- Felipe' Schmidt,
Edifído Florêncio Costa, 139 andar, sala 1.309 (C\J-'

I
malia)., M. K. R. Confecções-, fabÍ'ica 0- melhor em'

Mil roupas. .

.� .. '

I.
CADERNOS JUVENTUDE

Brochuras - 'Espirais em' Arame ou Plásticos

ICAL - LACI ,_ Latonados _ Cromados

Isqueiros: Com uma' e' duas rodas

I
'

IÇALEX (Automáticos)
-

II
ICAL _ Indústria e COqIércio Auxiliadora Ltda.

Rua Coelho Netto, 16Q�170 - Fones 349-. e 361

1 I Cx. Postal, 137 :_ Teleg. ICAL _ Rio do Sul _ se
--

I

��__ i������������i,

í------

f IICASA ,DAS LOUÇAS"
(Cherem Netto & Ci�. Ltda;) .

MAIS ESPECIALIZADA' DO, RAMO - OS MELHO�
RES PREÇOS :_, ESTREITO -:__ RUA GAL. LIDE

RATO BITTENC0URT, N. 200

_:__ ;Em frente à churrascaria "Faisão" �.
Jogos de Jantar '-:-:- Chá � Café � Jogos de Cristal e

Vidro _:_'. Túdó paTa Restaurantes - Bares ,- Hotéis

Peç-as- avulsas. --c; 'prat9s - xícaras. - canecas -

, vasos :.:_:_ bibilôs I

-: Ieitêi�as - açuéareiros', etc..
-

I Faz i'e'pôsição Ide peças, dê �ôgos de porcelana, d�
! qu'alqúer marca e' de'; Cristais ;Hering

I-���-�'��������

/ 'EUR�PA, 'MAR,AVILHOSÀ
i 39 di,fX��!�,�ES.v!�!�U
I bons hótéis _:_ 'tudo induido - amplo' financia-

mcnto . ;_ -guia falando português..
.

POR.TUGÀ:L. _' ESPANHA _:_ FRANÇA' -
.

�TÁLIA
_ AÚSTRlA --;- SUIÇÀ � ALEMANHÁ :_ HOLAN-
'.

-

'DA .:.:_. BELGICA '- 1NGDATERRA' r ,

'

1
saidas: jan.eiro: 2-7-14-21 fevereiro':' '4:2-5' -

,

.' I
mal'çe! . U-215. \ -.,

lnlJcí'!çôes: i-

I 1 ..l' ,. 'I" ,

Ilhalllr. EllIJfêsa d� Tllrismá Llda.-
Eua J'rajáno,: 23 _:__

-

[\I andar - fone 2355

71" I

"

• r

=�.���������-��rr

"EY�lr ,',
. VEíCULOS .. ,� USÀDOS'

.LTA ,QUAtIDAPE,�,
. ,'. 'I

"

..

AV�OMÓ�E,IS , { CAMINHõES-
Sirnca

I Tufão ,.. 65 F-{j00, '.
"

. . • . . . • • • 55,
Esplanada 69 F-fiioo '........... 5!,1'
Volks ,(4 portàs)- .. ; 69 1"-350- ....•.••••• , ,66. '

Firuanciilmento até 30 mises . "

4'

,I ;MEY.,ER VE.rCULOS, LTDA•.
-

Rua J!'ú]vio Adduci 397 - Fones 6389- - 6393, _

f
\

ti,

, , " I ,

!E�DJROBA AUTOMqVEIS I

,,' Fina�ciilmen;'" até' 24 ,�u: 30 �ises
,

1 .' .' '

.• 1

RUil, Almirante " LiIQlego; 170 -:- Fone·· 29.52

,
i ( ) FI,ri',n6ppl�_$ � S:, c.

'

,'.Qpél Kadet ,. I' • : ••••
'.;
••••••

: •••••• ·1968

Itamaraty .' ',' '., ( .. : .

Aéro Willys '
.. '.:'" ., .'

'
.

Aér� 'WiÚYs·· • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i»
"

'. Rural- wíuys , :. ::
) ','

Rural Willys r , _.: '.' 1965
Kombi' -. ,-o .: ", 1968'
Simca: '.' _., 1964
Emi Sul , , .

••.•• 't.o •••• 0,0 ••• -. ••••••• o. o ••
' 196.6
1967
1967'
.1969
'1967
1969
1970

.

'

1968

1966 '

1005
1967

'i I

'.1

VENDE·SE
Uma casa de material, com garagem (desocupada),

Sita à rua Desembargador Gil Costa, 90 :_,.. Estreito. ,Tratc�r
rua Da Gruta, 37 - Trindade.

"..,

Vemaguet , .. , '"

Belcar. v/Côres .

. Corcel e ••••••••••••••••
'
••• 0·0 •••••••••

_DVOGADO E ECONOMIS'rA
(Registros OAB-SC 1.231; CREP-7a. REGIÁO.{)126;

'.
' CRC-0739, CPF-(06645709)

Comunica o .inícío de atividades de seu Escritório de
Advocacia Especializada em DIREITO THIBUTARIO"
I,

. Renda, IPl, ICM, !UM. ,

. ,RECLAMAÇõES -;- DEFESAS - RECURSOS
'RUAIJERôNIMO COELHO, 359 _ 49 ANDAR - CONJ. 4Í

, FO:NES:' 26-75 'e 38-51 .:;_ Florianópolis - SC f,

Regente" .':.: : : .

Opala ._:_ 4- çil. ' : . : .

li
Lancha a T . bír "

,

,

.

_.,.-.urlna ..

�.- .

.'

.

.----------------------------------------------

VENDE·SE
CONJUNTO DE S�AS

No .Ed. Jorge Daux (sobreloja), 'pr'óprio para séde de
assuciaçõés, companhias de seguros, emprêsas de transporte,
etc. Tratar com o Dr.' Waldemiro Cascaes, à Rua Crispim
,Mira, 12 -;- Tel. 33.27, no horário das 8 às 10 horas. .

Lobq ,SE' - Daussen '- tia•.Lida.
CO·M".H�:C'I(!) D!= AutOMÓVEIS E OFICINA

Rua .Dr, Fúlv.ío Adueci, _ 952 .,

TROCA' -: FINANCIA - PON'i'O czaro
PARA BOM NEGÓC�O

Corcel'.' •... ', :
',' , .... .' .'. 1969

Aéro
' '

.. : , __ .

DR� ANTÔNIO SAITAELLA
Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina _

.

Problemática Psíquisa Neuroses
DOENÇAS MENTAIS

. Consultório: Edifício Associação Catarinense de Me
dicina, Sala 1'3 - Fone 22-08 - Rua Jerônimo Coelho, 359

- Florianópolis -

�U"- F.Ii.,. ,Schmidt" 6D - Fone 2�·51

DEPARTA/IlENTOS, 'DE CARROS USADOS

"w lk
'

.

.

: o, sv.;agen ,

azul -
'" r, , ••• , •••••••• , • • • 19:69

. Volkswagen . branco
-

, _.; 19.65
Gal�xie LT:n',':_ - pouco uso 1969

Itamaraty -. . . . • . . . .. .. . . .. . .. .. . . . .. . • 1966

Aéro"Willys ..
-

_ ._
- ; 1964

Aére Willy�, .. Y' ; ............•• , 1968
Corcel �/portas luxo ." . . . . .• 1969
Corcel cupê '

.. '! ••••••• ;_o •••
0

II! ·,1969
Rural WiHys ,:; . . . . . . . . . . . . .• 1965
RUral Willys : , .. . .•

. 1959
. Gordini ..........................................

ÉSPla1lillda. pouco uso -1969·

DR. EVILASIO CAOH ; ,

'.

Advogado
Rua Trajano 12 - Conjunl;o 9

OAB-SC 688 _ CPF 007896239

��pi� Geral - Prolese '- Cirurgia
, CLfNICA ,GERAL - PROTESE FIXA E MÓVEL

, ; COr.tO,A DE JAqUETA - CIRURGIA

DR. EDMO BARBOSA SANTOS

� •• : : .' 0

••

Dre ALDO ÁVILA DA J.UZ_
ADVOGADO

C. P. F. -- 0017766289

Rua Tenente Silveira, 21 - Fone 2768
/

'TRÁtfSPORTE- DE CARGAS
'i Blumenau, -._:_ Fone' 22'-1386.
Florianópolis - Fone 2670'·

.

Tubarão � Fone 1070
. �� " ,."

,

".. Cirurgião Dent.ista

Horário: de 2a. à 6a. feira, das 14 às 19 horas.
Rua Deodoro, 18 - Edifício Soraia"":' Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS

.1 '1

li ,iPIRARGi AuTo_oms
CoMPRA, VENDA E T'RocA 'DE' VErCULOS

.

R�a -7 d� Setembro, '13 -,- Fone 3886

"

.'
C E N T R O

,Sedan v@lkiwãgeli
-

_:::_ -'.la. séÍ'Íe .....
'

.. : .•
-

i'066
.Sedan Vplkswagen I

•••••••••••••••••••• 1967 .

. Vémit. :_'ue·t, 100'1
.

'1' 64:b ._ ;.. ª _.

: I,
-

FINANC!AMENTO EM AU 30 M�SES
.

\ .

:;1{;
" -

,

.

�AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCÁ E .VENDA, DE· VEJCU:LO$

V,olkswagen 'J'L - O Km :............. 1971. '

V.olk�'WaSJm, Variant -;- 17.000 Km ...• .1970
Volkswagén Sedan :' 1969

Volk&wagen Sedan _ . . . . . .. • • • 1970

V,ollqiwagen Scdan .. . .. .. . . .. . • .. .. ... 1968
Volkswagen, Sedan :. . . . •• 1964
Volkswagen. Sedan •... '

....••... '
•... '" •. 1967

VolkSwagen -1.600, - Luxo .. ,.. ......•• 1969
F,ord Corce� �'Luxo .........•..•....• 1969
A,é:ço Wlllys , ; 1963

.

Gordini ÚI , :. , , 11967
,

FIANC_I�TO ,EM ATÉ ,30 .MESES
.. :

A. COELHO AUTOMóVEIS
IRua João ,_Pi�to, .40, - Fone 2777 - Florianópolis.

��������������!.

,Estreito "

LEN.TES DE COMTATO

Dr. Dééio Madeira Neves
.

- Curso de Contactologia no Serviço do Professor Hiltoú
. COMUNICAÇÃO

'-.'�����
..

�����'tlri'
.,

' " "

'VISITE, 'f ""

O
c ARI�SARA"TO-(,CATIIiIREMSE'

AGORA
,

-

,

r'
. .

. �

- . ,EM SUAS ,NO,VAS ,JNTALAÇ.6J;s
.. R'ue Trajano;, 5)-A (iunto " escadarie d�'

,

Igrej_ .�� Se.'-hofll siC) Ros-árill)

Rocha, Belo Horizonte.
,

Consultas e 'adaptação com hora marcada
fones: 3699, 3899 e 3909, das 10 às 17 horas.

Consultório no Hospital Celso Ramos.

pelos tele'
A Cía. de Habitação do Estado de Santa tJatarilla

COHAB-SC - comunica que o conjunto' Residencial d�

Barreiros já está concluído, contando com: água encana.
da, luz, ônibus, grupo escolar, centro de abastecimento e

�dilyr Scharf - Diretor em exercício da D. Material,
.

em inscrições para a compra das referidas casas, poderâo
fazê-las no escritório tia COHAB, localizado no próprio
Núcleo Residencial.

DR. NORBERTO CZERNAY

CIRURGIÃQ-DENTISTA

Implante e transplante de dentes - D�npstéria. Ope
ratória pelo sistema de alta rotação - Tratamento indolor
-- Prótese fixa e móvel.

.

Consultório: Ed. Julieta, '2?

andar -:- sala 203 - Rua Jerônimo Coelho, 235 - ho

rário das 15 às 19 horas.

/,Rodoviária Expresso Brusquense
Horário: Camboriú, Itajaí e Blumenau. - 7,30

9,30 - 10,00 - 13,00 _ 15,00 _ 17,30 e 18,00 horas.

Canelinha, São João Batista, Nova Trento e Brúsque
_:_: 6,00 - 13,00 e 18,00 horas.

.

Tigipió, Major Gercino e Nova Trento.- 13,00 e 17,00 hs,'

PA,S$AGENS E ENCOMENDAS PARA:

Tijucas, Carnboriú, Itajaí, Blumenau, Canelinha, São João

Batista, 'I'igipió, Major Gercino, Nova 'I'rento e Brusque
(

ADIL REBELO.
CLÓVIS W. SILVA

Advogados
Somente com hora marcada
Centro Comercial de Florianópolis - sala, 1i6.
R. Tenente Silveira, 21 - Florianópolis' - SC

DR. EUGEH.O DOIN VIEIRA
Secretário de Fazenda dI?' Estado (1962�1964).
Inspetor Fiscal de Rendas Internas (1965-1966)
Membro das Comissões de Economia e Finanças da

Câmara Federal (1967-1968)
Professor Universitário de. Direito, ;rrihutário e Téc

nica Orçamentária (1965-1968J

EDITAL N. 01/71
TOMADA OE PREÇOS N. 01/71

A Universidade Federal de Santa Catarina Divi .
são 'do Material, localizada à rua Bocaiúva, n: 60, nesta

.
Capital, torna púhlico, para conhecimento dos interessa·

, dos, que- se acha aberta até às 10,00 horas do dia 1'1 dt:;
.

fever�iro de 1971, a Tomada de Preços, n. 0l/71, para

aquisiç'ão de material destinado ao Centro de E>st�dos Bá�

sicos désta Universidade.
- Flodímópolis, em 15 de janerro de 1971.

Adilyr SélMrf - Diretor em exercício da D. MoteriaL
D_". ROBERTO MOREIRA ÀMORIM

DOENÇAS DA PELE

Das Unhas' - Do Couro Cabeludo Micose- ��

Aler&,ia - 'Tmtamento da Acn� Pele' Neve CarhônÍCa2 e

S. B. CAiXA DOS EMPREGADOS NO COMéRCIO
ATENÇÃO:PENSIONISTAS

'

COl11único às pensionistas desta· Sociédade que, à.
partir do: dia 18 até o dia 31 do corrente mês, estarão

s.endo ·pa�as as pensões, devidas até '31 de dezembro p. p.,

na séde soelal à rua Alvaro de-Cal'valho, 34 sob. esquina
com

"
a Felipe Schmidt, no i período das 9 às -10,30 (la

mauhã.
•

EduardO' Nicolich - Presidente .

"PeeÍing".
DEPILAÇÃO-

Ex-Estagiário do Hospital das Clínicas da Universidade

de São ,Paulo.
"

'

,CONSULTAS:, Diària-lliente, à partir das 13 horas.

CONSULTõRlO: R. Jerpnimo Coelho, 325' - Edifído
. Julieta'� 29 andar - sala 205.

·Vendendo

ltesolve seu Problema
Rua Tenente Silveira, 11. 21, sala 02, Fone 35-90.

. . f

CAPOEIRAS No tora,çâo de FIorianóp,o!is, rua, Trajano, 11. ia,
Rua, D. Pedro I (última casa a direità) ':'casa' com últiIllas' unidades a venda sem reaj uste de qúalquer,

2 quartos
. sala banheiro cosinha garagem: v:araridão natureza.

'

feClíado, frente' para- o �ar, se� l-IABI'fE:SE. Cústo EDIFICIO "JOSé VSIG'A"

Cr'$ 25.000,00.' '. f'\,pa'rtamento para pronta entrega, preço fixo sem

BOM ABR.IGO . reaJuste,.· '.

Rua, Herniüúo Milles, casa com 2 qúartos 2 salas,-
. cAsAs - CENTRO

copa, cosinha, ba;nheiro, garagem, varanda parte de í Casa' à rua Raul Machado casa de material ca:.n

tráz, sala,' banheIro, lavanderia, 2 quartos,' cosinha' ehur,- 2 q.uarto�, sala,' casinha, banh�iro, uma' área envidnl-

rascaria, ter'l:eno de 360 m2; construção, 180 m2.- çada com 62 m2 excelente vista, tem lugar para 'ga-
LAGÓA DA CONCEiÇÃO ,

ragem.' Custo Cr$ 25.000,00.
No melhor" ponto d'l Lagoa em terreno de 12 por Rua Coronel Lopes Vieira, n. 7, área do- terreno,-

28 metros' exceleiíte 'casa, tôda mobiliada com .5 quar·... 338 m2, casa com 3 quartos, sala, copa cosinha, 1 ba-

·tos, 2 salas, casinha', banhefro, preço de ocasião. nheiro, dependências de empregada, garagem. Custo
.

Casa no - melhor ponto da Lagoa da Conceição, Cr$ 120.000,00 a comhinar.
.

_

casa de madeira, com 3, quartos, sala, cosinha, ba'nhei-
<
"Rua Marechal Gama D'Eça {Chácara da Molerida)

1'0 de material. Custo Cr$ 12.000,00.' ,.:.Gom, 4: quartos, liwing, sala de jantal', sala de estar,
TERRENOS -'!'

. _ quarto. de empI:egada, com hanheiro, garagem ,bem
Rua Lauro Unhélres, s/no área 15 m., lateral _50 m.. ,grande, cofre emQutido, f Itelefone, lavanderia. Custo

frente 1.200, de fl,mdos. Custo Cr$ 80.000,00 com· 50 a Cr$ 200.000,00.
..

60% de entrada o saldo a combinar (Trindade). AGRONOMICA
LAGOA DA CONCEiÇÃO'

. .

Rua' Joaquim Costa, n. 23, área terreno 1Ó x 27
-

-

ç, Terreno de' 20 por 40 metros no pl.elhor ponto 'da área. co;nt. 80 m2õ casa com 2. quartos, sala, casinha,
'Lagoa já todo murado.

.

,banheiro, garagem. Custo Cr$ 45.000,00 a combinar.

SJ,\O' JOSé ' Rua \
Delminda Silveira, n. 229 fun.dos, casa de ma-

< "Sito a rua, Ponte de Baixo, área 40.656 m2. P::eço deira de 6 x 11 com 1 quarto _de hanho de material,
_ Cr$ qO.OOO,OO sendo 50% à vista e o saldo em' 24 mêse5. ' 3 qUílrtos, sala, cosinha, área do terreno 10 por 20. ---'�

JARDIM. IT:AGUASSU
.

, Custo'Cr$ '18.000,00.
�, Terreno com 360 metros tendo 12 m.· de frente

.

SACO DOS, LIMõES

,'"
'com 3Q,.dé fundos, -melh01; ponto do Jardim Itaguassu..

'

Rua Jerônimo Jos'é Dias n. '126, casa com 2 quar-

Pré-ço Cr$ 15.000,00.
.

tos; salaC cosinha, banheiro, casa de madeira, terreno
. JARDIM ATLAlNTICO mediildo' 10 por 35, metros. Preço Cr$ 12,000,00.

, Terreno de 14,50 por 27 m. de fu'ndos. Custo CONTINENTE

Cr$ 8.000,00 financÍados" ,,'

.

R.ua- Humaitá, casa com 2 quartos, sala .grande,
CANA:SVIEt�AS

-

,

.

.

. copa e cosinha, escritório, banheiro, dependências de
, i Local Jardim, Marilândia. 3 lotes de 1.266 m�tr(Js, empregados, ahrigo 'para ICaITO, área do terreno 410

custo Cr$ 18.0001ÓO� .

.,.:
.

metros� (Estreito).
CONTINENTE' . Casa à rua Aracy Vaz Calado, c/terreno de 24 por
Jardim Continente - Lotes entre a rua, Santos 16,' área ç,ont. 210 m2, com pintura' nová..

Saraiva e Av. Ivo Silvéira. Uma casa à rua João Cândido. Preço Cr$.8.oo0,00.
Um lote à Avenida Presidente Kennedy medinqo . EDIFICIO DANI'ELA

.

14 por 35 metros ele esquina. G.·ande ,'loja para fins comerciais localizadas em

TERRENO - CENTRO área. de grande densidade h<)bitadon�l na 'rua Aníiá
,-, \

Um terreno à Av'. Otholl da Gama D'Eça com Garibaldi, n. 35, preço de ocasião, parte financiada.

27;00 m.,�por 100,00 m., ·de' fundos.
.

CASAS - CENTRO
'

Ter'rello' da rua Hoepeke medindo 16 por. Ui Casa na rua Vidal Ramos, n: 60, com grande tm;-
metros.

'

reno, e ponto comercial. Cr$ 100.900,00 de entrada e

Edifício Bahia, apartamento com 2 quartos; sala, o saldo a combinar. '.'

copa e éosinha, banheiro, pronta entrega - Sinal .... Mansão ·na Avenida Tromp,osld,' n. 48, 'grandes
Cr$ 14,000;00 que poderá ser financiado em pequeno 'salas, grandes' quartos, _liwing, 12 banheiros, dependêu-
prazo. das de empregados: garagem, cO)1strução em terreno

A P ,A R T A M E N TOS de 25 por 50 metros quadrados no me�hor hairro resi·
EDIFICIO "ALCION"

-

dencial de ,Florianópolis. .
I

.

Com financiamento em 10. anos pleno centro. da , COQUEIROS "

cidade ao lado do Teatlio. Próprio para casal sem filhos Casa. na praia das Saudad�s, frell.te para o mar,
ou pessoa só. A melhor oferta do,' momento para ·em· construida em terreno de 900 m2: Preço Cr$ 50.000,00
prego' de capital. .

com financiamento.
. EDIFICIO "CEISA" ",

No ponto mais central de Flodimópofis, conjuntos"

I para escritórios e consultórios. Entrada pequena' com
. i

,grande financiamento. _

,
. ,EDIFICIO "BERENHAUSER" ".

-

��.���������������
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SEC fixa data

para'publicar
vaga de eslagio

f Fontes da Secretaria ue

! Educação ,e Cultura
_

do
t

Estado informaram ontem

: que as- datas para publica

: ção de vagas para estágio

· (Lei n. 4.256, de �3-12-ti3

'e Decreto n. 7.644, J de

24-1-69) e escolha das va-
·

gas, ficam fixadas para '25

I de janeiro e 2 de feverei
!
ro, respectivamente. Es

I clarece que, obedecendo a

f -d�tação orçamentária es-

• _, acífica, serão atribuídas
-

-

1.,420 bolsas de estágio no

;- Estado, em
- 1971.

1
1 \ .

Ir Coordenadol' do
Serdlau esíá

{ na Capiial
i

d
-

R-' 1L o coor enauor egiona

� do SERPHAU, senhor Zcno

-:'-Cornelly, chegou ontem pe

�J la manha a esta Capital,
,

procedente' de Pôrto AI;;,
--

gre, sendo recepcionado

� no aeroporto Hercílio Luz,

por representantes do -Pro-

,'feito Ari Oliveira.
'

i .

, Momentos após manteve

i contatos com o Chefe do

':� Executivo Municipal, em
I

'.
seu ,gabinete, abordando

- assuntos relacionados (!om

'.�ã_ prestação de serviços da-

.

,;.
quêle órgão federal,

'

Blumenau, lotaa IRais

belos os seus jardins
Blumenau (Sucursal)

A Comissão Municipal de

'Ajardinamento de Blume

nau, sob 'a' presidência do

senhor Frederico Alberto

Frischknecht decidiu qU8

os serviços de ajardina
mento da Praça Duque de

Caxias, defronte ao 1\)/23

Regimento de Infantaria,

começarão nos próximos
diás. Por outro lado" a Co

missão
�

pretende realizar

nos próximos' dias 'uma

campanha de bancos de

jardim, entre o comércio e

a indústria, visando apare

lhar e complementar as

obras de' ajardinamento,
com as necessárias condi

ções de atendimento às

pessoas que buscam repou

so nos logradouros públi
cos.

Uma vez orçado 4?' custo
dos bancos1 a Comissão

ofertará aos homens de ne

gócios a compra de uma ou

mais unidades, conceden

dó-lhes o direito de legen
da publicitárias,

Segurança da AL lem

seus guardas formados

Com a presença do depu-'

tado Pedro Colin, presiden
te da Assembléia Legisla

tiva, do General Vieira da

Rosa, Secretário' da Segu

rança Pública e do diretor

da Escola de Polícia Civil

do Estado de Santa Cata--�

rina, receberam
'

certifiea

dos de conclusão do CUi:SO

os novos guardas de seg1,l

rança do Polácío Legislati
vo. A medida foi tomada

.por determinação' do Pre

sidente do Legislativo que,

com a transferência para

a nova sede teestruturou

os serviços, dando uma no

va feição administrativa ao

pessoal que' serve- no Pc

der Legislativo, adaptando
os às novas sistemátic�s
adotadas pelo serviço pú
'blico. ,

.,

A �edida foi muito bem.

recebida pelo ,secretário
Vidra

\
da Rosa, que' colo

cou à disposição do Legis
lativo a escola

.
de polícia

civil, com todo o seu mo
derno equipamento e pro

fessôres tecnicamente tréi

nad<;>s" para cursos de tal

natureza,

,

Lauro Lara
, do ;Festival da Cerveja de Timbó, Ma

ra Rúbia (como estás linda menina).
�

.
-

Entre as presenças femininas ainda,
Mariza Schübert, que é parente

r
de'

famoso compositor e Jaci Pereira

Goulart, de São Joaquim, esbanjando
beleza por aqui.

LIONS' &" IMPRENSA
.

".,

o Lions Clube de Tímbo em, .breve

expedirá convites para a' imprensa
do Vale do ltajaí para uma reumao

festiva, ocasião em que prestará ho

menagem especial pela cobertura da

da ao 40 Festival da Cerveja de Tim

bó.
'Por outro lado, na mesma reunião

]\Claria Tereza Manteulfel, a, 'ltainha
_
será exposto o plano para a realiza

N'acional da Cerveja die 70 em com- ção do 50 Festival, em Setembro, pa·

,p,a:qhla_ de SueJy Maria, a, Rainha do ra o qual o Lions pedirá', além da co

;a'no aÍlterior. Ebs convidam para os bertura publiejtária da' imprensa, a
,

, dias 5, 6 e 7 no Pavilhão A da PROEB, opinião.
Festival da Cerveja Ide Sania Catarina.

BIER COQ
Grande número de pessoas compa

receram ao coquetel oferecido pela
Coordez:lação do Festival da Cerveja

.

de, Santà Catarina} a reaizar-se no

Pavilhão A da PROEB nos prinleiros
dias de fevereiro.,

. '

O Dr. Laércio Silva foi quefn lia,u':

_

dou os presentes e 'entre êles ci Pre

,feito Evelásio Vieira, o Major Moraes
(sou tri campeão Major), o Vice Pre

feito Ralf Kaestner, o Cônsul da rIo-'

landa, Jan van de Meene, Ingo He-
(� ,

r ring ,'.rtndré Luiz Sada, José Gonçal-
Ves, Heinz Hartmann, Antônio 'Rei
nert, Feliz Theiss; Dr. Orlando Go-,

�es, Augustinho Schramm, Arno Let
zow, 'Antônio pach�co, Dr. Djalma
Leitão, Alcides Machado (que tam
bém' é dó Festival), _

Dr. Paulo Mal

burg, entre outros, �s presenças da
qui.

-----

M;aria Tereza Manveufel,' a Ra.inha
,Nacional da Cerveja, e que é de Join·

vi11e foi' a atração maior do aconteci

� :inento. Em sua companhia o Diretor
de Turismo de Joinville Angelo Flá

\.
�vi0 Beloni e o Relações Públicas da

Prefeitura José Augusto da Nóbrega.,

AS LINHAS

CornpcL, terra de Alcides' Machado
(o grande) I,merece uma' viSita. Ao

Museu e Paraiso das Aves do $eI�1i
ná;io que tem a pIiesença muito sim
pática do- Irmão Luiz -- E tem

mais - linaa praia de \águ� doce e o
Gruta Verde, excelente local para um

drink com, a brisa suave ,do grande
,rio que atravessa a cidade -- Com

.atraso 0, abi-aço p'ara Maria 'da .Con
ceiçã,o Fad�i, filha de Antônio e Apo
linária, 'pelo "niver. Ela uma das coisas

lindas de-Cambor;iú --' Geraldo Luz

preparando-se :tiara lànçar' o seu livro
" \

de poemas --_ Com perdão p'ara
Paulo \ da Costa Ramos e Lindolf &11.

A notinha do lançamento do, livro

saiu eom data errada. Em- vei-tie '15

,de f,evereiro, leia-se 15 de março.

" __,
,FURO PARA AS COLUNAS

Dedé e Lauro Lara· casam às 17 ho

ras do ,próximo' dia� 5' oe fevereiro na

terra natal dêle. Timbó. A cerimônia

será bastante íntim�. Ela usará -maxi
estampada e êle vai de Pier Cardin.

Depois haverá jantiLr, também Último

na r,esidência dos pais da noiva e lua
de mel pela c9sta brasilei.r;a com pos_
síveis paradas em Guarnjá, Ilha Bela,

P�aia Qrande� São Sebastião, Cabo
I

Fno e outros lugares bonitos. Depois
,eu conto.

" De Timbó a presença dos amigos
Walter e Rita Butzke e Gerold Zi

ckuhr, que acompanhav.am a 'Rainha

:
1 l

'�S'AUTORIDADES DO ENSINO
ri -

lOS PROliESSORES
iAs LIV,RARIAS

'

"

J' ,

'

;AO PÚB.tICO EM GERAL \

"
'

B A EDITORA "CAMINHO SUAVE" LIMITADA., es,tabelecida à Rua Fagundes,l157,
�a Capitá� de São Pau,lo, comunica que a cartilha "Caminho Suave" es�ará à en,da
liO início de Fevel:eiro, completamente reestruturada, ilustrada a côl'es 'e com

:xercícios -acompanhando cada lição.\ f

1 Agradecemos a preferência.

Mandato de Rondou e Passos deixam Va'le· faz
•

pesquisa
de mercado

/
tru...._

Dois discursos, de senti-

do diametralmente opos

tos, marcarão, no dia 2, a

renúncia dos presidentes
da ARENA e do MDB. Os

motivos também são dife-,
rentes. O Sr. Rondon Pa

checo passará a presidên
cia arenísta a fim de. de

dicar-se ao planejamento
do Govêrno de Minas, que

assumirá no. dia 15 de mar

ço.

Blumenau procedeu, 'eH;!
diversos pontos da Cidade" ,

I '
, "!�I .,,-.

um levantamento mínucío-i :
80 das condições de 'pi�õ-

'", '.-

cura e oferta de produtos .-. -

. l,ort�\fruti-granjeiros, 1''<0 '",.. ,

mercado local, A pesquisa,
orientada pelo agrônomo

Nestor. Fernandes e pelo _,

economista Arnoldo Fell�ÍJ'., -'
I foi efetuada pelas profes
sôras da rêde 'de' ensino'

,,'

partido foi esmagado em

quase todos os Estados pe
, lo ,que considera corrupção ,

i dos ' detentores do Poder.

Dirã q)!le seu partido, em

todos
-

os recantos, enfren

tou governadores em final c

de mandato 'e governados
eleitos, sofreu ameaças e,

principalmente, restrições.
Insistírá em, que enquanto
estiver em vigor o Ato Ins

titucional n\) 5, não será

possível falar-se em demo-
cracia autêntica e fará, ,/ municipal.

\

também, um apêlo para

que os parlamentares elei

tos ou reeleitos pelo parti
do, intensifiquem a luta pe- I

'-A Proçuradoria da As

semblééa Legislativa acal-
.....

� I .}.
_ I

ba de responder à consulta

formulada pela Câmara de
Vereadores- de Pôrto União,

.)reJativahlentle à interpre

tação do artigo 31 da Lei

Orgânica dos Municípíos,
esclarecendo ,

'.

que' estão

prorrogados os mandates

das atuais Mesas Diretoras

dos Legislativos municipais.
Cópias do parecer, estão

,

sendo remetidas aos pí-esi
dentes de C�maras, pelo
líder da Arena, Zany Gon-

•

zaga, para conhecimento

dos edis catarinenses.

des à frente da ARENA e

uma análise dos resultados

alcançados pelo partido no

último pleito.' Estima-se.

que ressaltará os benefí

cios que os três governos
da ,Revolução trouxeram,

para o País, dando ênfase

especial à política econô

míca .e aos benefícios in,

ternos e externos dela de
correntes. Falará do 'es�ôr-;,
ço de integração desenvol

vido principalmente nela

Govêrno do Presidente Mé

dici, referindo-se à Trans

samazomca, ao Plano Ro

doviário e ao Plano de In,

tegração 'Social coiu?) me

didas de sentido efetivo pa

ra retirar da' marginaliza

ção uma grande massa de

trabalhadores brasileiros,
ressaltando, que tudo isto

fa{ que assegurou à AR8-
NA a vitória esmagadora
nas urnas no pleito pas

.sado,

,A Diretoria do' Fomento

da Prefeitura Municipal de

o. General Oscar Passos

sai da presidência, do MDB

porque não conseguiu re

eleger-se
-

senador peío
Acre e acha que a chefia

do partido deve ser exerci
da por um parlamentar.
Para seu lugar irá o depu
tado reeleito por São Pau-

10,_ Ulisses Guimarães.' Os

dois novos presidentes cum

prirão mandato até 2Q de

novembro, quando se en

cerram os mandatos dos

renunciantes.

DIFERENÇA
O Sr. Rondon Pacheco

fará, em discurso escrito,
um relato de 'suas ativida-

Como finalidade .prinei-.
pal a pesquisa visá coll;J.er,,,,,,,'
dados estatísticos para um·

, �;

estudo das necessidades de
la redemocratização.

,De acôrdo com o parecer

da Procuradoria, as Câma

tas não deverão se reunir

em fevereiro próximo, co-

.
mo ,estava previsto em S81lS

regimentos, para a escôlha
I

de suas Mesas. Os atuais

diretores continuarão per

mais um ano, havendo elei

ções apenas, em 1972, para

,escôlha da Mesa que terá
mandato até o final da le

gislatura.

se, ampliar em Blumenau

as feiras-livres," procurando
assim um meleor atendi-v«

mento.

, Ç>s formulários, para, uma , "

amostragem
.

dó consumo

da prõdução pelos blume
nauenses e 0$ formulários

"

para amostragem da oferta
de produtos, está em _fase
de .interpretação e análise,"
sendo" os - resultados conhe- )

"
.

' '" ",J

No dia anterior, a 1 de

fevereiro, haverá, no Con

gresso, a posse dos novos

parlamentares .eleitos ou

reeleitos pelos dois parti
dos. Nesse mesmo dia, às

21 horas, a ARENA ofere

cerá um jantar ao Presi-,

dente Médici, no Salão
,

Azul do Hotel Nacional.

O tom do Sr, Oscar Pas

sos, no entanto, será dife

'rente. O presidente renun

ciante do MDB' dirá que o cidos brevemente.

:, ,.I;' 1.... ".... ..
.- ,�

vc- . \

caso!

CREDI-PNEUS UM'-ca maneira mjlis fácil de "calçar" o seu carro!,

CINTOS DE SEGURANÇA
VW - VIGORElll
De .cr$ 30,00_ '

Por Cr$ 27,00
Ou apenas
Cr$ 5,00
mensais!

PNEUS PARA VOLKS
E DKW. v

Apenas Cr$ 12,40 mensais

E air,da pagamos Cr$10,OG
,pelo seu pneu velho!
GRÃTIS:- Colocação

,

PNEUS DE TÔDAS
IS MARcas
PELO MENOff
-rRtcO-! '

B�NCOS' RECl.,1NAvEIS
'

De Cr$ 1.330,00
Por Cr$ 1:137,00
Ou apenas ...

Cr$",117,OOn;ensais!
GRATIS:- Colocação

JOGOS DE CHAVES

C/7 peças - 8 à 22 mm.
De Cr$ 13,46
Por apenas
Cr$ 11,90 a vista!

CAPAS PROCAR

P/Volkswagen
De Cr$ 172,00 '

Por Cr$ 147,00
Ou apenás
Cr$ 13,90;:mensais!'
GRÃTIS:- Colocação

EXTINTORES

DE INCÊNDIO
1 Kilo '

De Cr$ 69,60
Por Cr$ 62,90
Ou apenas
Cr$ 11,60 men�ais! , .

(
"

\

, \

,- ,

",...
··..,.10

BATERIA'S, DELCO
A pl!rtir de apenas
Cr$ ,9,90 mensais!
GRATIS:- Coloca:ção

BAGAGEIROS P!VW
De Cr$ 61,60
Por Cr$ 55,4.0
Ou apenas

.

Cr$10,10 mensais!
GRATIS:- Colocação

TOCA-Fm�s
TRANSISCORDER
De Cr$ 465,00
Por C�$ 397,50
Ou apenas,
Cr$ ,37,50 mensais!
GRATIS:- Colocacão,
1 suporte p/carro, auto-falante
e conversor de corrente!
I

VOLANTES EspdRTE
Fórmula -1
De Cr$'194,10
Por Cr$ 174,60
Ou apenas
Cr$ 31,90 mensais!

GRÁTIS:- Colocação

I;'" / ••

, AUl.9-:B_,-º!Q$ ZILOMAG

't
1'9�Q�(16&;�'l:I ,

Por Cr$ 267,00 .'

Ou ap.enas, _

Cr$-24,90 mans,ais!
GRÃ,TIS,:- Colocação

GRÃTIS· cOLocação DE PNEUS, BlrERllS t aéES$
,

, .--..
\. . ,

FARÓiS CJBIÉ SAFIR
De Cr$ 63,50
Por Cr$ 56,90 '

, ,

, ..

,
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A TABELA

A tabela de todo o início da Taça
Libertadores foi elaborada pela
Confederação Sul-Americana
Futebol, em reunião que contou

com a presença do dirigente da C.
B. D " Antônio do Passo, que foi

quem defendeu os interêsses do
Fluminense e também/ do Palmeiras.
A tabela aprovada para o Grupo

Três - Brasil e Venezuela é a

seguinte:
Dia 31 de janeiro _ Em São

Paulo, Palmeiras x FLUMINENSE,
Dia 31 de janeiro .:_ Em Caracas, ,

Galícia x Itália.
Dia 7 de fevereiro _ Em Caracas,

Galícia x Palmeiras.
Dia 10 de fevereiro"- Em -Caracas,

Itália x Palmeiras.
Dia 14 de fevereiro _ Em Caracas,

Galícia J:C FL,UMINENSE.
Dia 17 de fevereiro _ Em Caracas,

Itália x FLUMINENSE.
Dia 25 de fevereiro' _;_ Em São

Paulo, Palmeiras x Itália.
Dia 28 de fevereiro _, No Rio,

FLUMINENSE x Galícia.
Dia 3 de março _ Em S. Paulo,

Palmeiras x Galícia e no Rio,
FLUMINENSE x Itália.
Dia 7 de março _ Em Caracas:

Itália x Galíéia.
Dia 10' 'de março _ No Rio,

FLUMINENSE x Palmeiras.

OS OUTROS GRUPOS
A tabela dos outros grupos da

Tara. Libertadores da América, - que
reune os- clul:les. campeôes e vice
campeões de 10 países sul-ameri
"�nos. -f'Í!'ou sendo a seguinte:

. GRUPO UM - Argentina e Peru
(a decisão do Campeona!P Peruano

\

cie

está entre o Universitário ,e o

Sporting Cristal).
Fevereiro �3; Lima _;_ 'Universi

"tário x Cristal.

19, Buenos Aires � 'Boca Juniors
x Rosário Central.

22, Lima _ Rosário x campeão
peruano.

26, Lima - �osário x vice-campeão
peruano.
Março 1o, Lima .::_ Boca x campeão
). r-

peruano
4, Lima Boca x vice-campeão

peruano.
ié, Rosário _ Rosário x- campeão
peruano.

17, Buenos Aires r+: Boca x- vice
campeão. peruano.

23, ' Rosário -:- Rosário x vice

campeão peruano.

23, 'Buenos Aires' Boca x cam-

peão peruano.
31, Buenos Aires -,-Buca,x Rosá-.

r -

rio. '

31, Lima - Universttânio x Cristal.
GRUPO DOIS _;_ Bolívia x Uruguai.

14' 'de 'fevereiro, em' La Paz -

Chaco x Strongest ,"
2 de março, Montividéu .J... Nacio-

nal x Pefiarol .

I

6, La "Paz _ Chaco x Nàcional.
7, La Paz '_ Chaco x Pefiarol .

13, La Paz - Chaco X Pefiarol ,

14, La Paz _ Strongest x Nacional.
19, Montevidéu - 'PefÍarol x Chaeo.
20, Montevidéu

, Nacional x

Strongest.
.

22, Montevidéu Penarol x

Strongest.
23,

' .

Montevidéu . Nacional x
Chaco.

28, La Paz _ Strongest x Chaco. '

30, Montevidéu· Penarol x

Nacional.

'Nacional. 6 de fevereiro, em Sar.
'tiago _ 'Unicin Éspanliola' x Cúlf::·,-·
-,Colo.

7, Assunção _ Cerro Porteno x

Guarani.

14, Assunção - Cerro x Colo-Cole •.
17, Assunção Guarani x Col-i

-Colo.

21, Assunção Cerro x Union
Espanhola.
,

24, Assunção Guarâní x Union
Espanhola,

5 de março _ Em Santiago -

Cerro x Guarani.
12, Santiago

-Colo.
Guarani :l_{ Colo-

17'1 Santiago _ Guarani x Union
Espanhola.

20, Santiago _ Cerro x .Colo-Colo .

Cerro x ,Uni:.m24, Santiago
, Espanhola.

, ',21, Santiago Unien Espanhola
x Colo-Colo.

GRUP.O CINCO - Colômbia e

Equador: 28 de fevereiro � -, Guaia
quil - Emelec x Barcelona.

28, Barranquilla - Juniors x Cali .

3' de março _ Guaiaquil _ Barce
lona x Cali ,

7, Guaiaquil - Emelec x Cãli .

7, Guaiaquil _
� Barcelona 'li:

Juniors'.
10, Guaiaquil _ Emelec x Juniors:
18, Barranquilla _ Juniors x Bar-

celona.
,

18, Cali - Cali' x: Emelec.

24, Barranquilla Junior x

Emelec.

24, Cali _ Cali x Barcelona.
28, Cali - Cali x Juniórs.
28, Guaiaquil - Barcelona x

Errielec.

(
A luta entre o campeão mundial

,da categoria meio médio ligeiro
Bruno Arcari, da Itália, e' o desa
fiante ;,�brasileiro João Henrique,
marcada para o próximo sábado,
foi suspensa devido a uma contu
são sof,rida 'por Arcari durante os

I

treinos informaram os ,o.r�ániza
dores. p 'promotor Rodolfo Sabba
tini declarou qU!e hqje ,será' mar
cada nova <ntta para o combate,
dep0is que um médico examine a

Arcari em Cava di Lavagna, balneá
rio da Riviera italiana. onde o

pugilistà ,treinava para o encon

tro. O ,italiano sofreu uma contu
são no ômbro. Sabbatini disse \1-
creditar que a luta posiia ser rea

lizada a 13 de f,evereiro. João Hen"

rique Vem treinando em Roma há
,

quase dêz dias.

Falando de cadeira
Gilberto Nahas pois foram autorizados pelo Mi-

l - Nãp posso deixar de re- nistério da Fazenda r são vigia-
gistpr e agradecer d'ois convites dos por outro,; organismos do gP-
que 'recebí últimamente; o primei- vêrno Federal, eu não/mel surpre-
ro do Centre Catarinense de, Des.. endo pela aceitação maciça do 'nú-
portos dos Bancários conv1dando- blico, por três fatõres:i priime.iro
me para na qualidade de jornalis- porque, na, verdade os prêmios
ta, acompanhar a delegação que são c0nvidativos e a sorte, sàmen-
vai à Guanabara disputaJ' o bl7a- te da poderá premiar algüem com
sileiro de futebol bancário. Farei um automóvel e O.utros utensílios',
o poss,ível e o impossívei para oiP"i��fiçW� de adquirir em hoje
'até a Guanabara ver êsses volun· em dia, principalmente para a

tários'Os atletas defender o prestí� classe média e o pobre. Segundo
gió do futebol de Santa Catál'iná. porque

\

ajudam) o fute1:íol, ,pois
O segundo convite partiu dos res· parte da renda destinaJse ao eSDor-
ponsáveis ,pelo "Super Boia de ' .te- ,profissional, e aos clubes. Ter�
Ouro", para partiéipar em Join- ceiro, porquê existe umh coleção
ville das festivida&s comemora-

.

de revistas, com fatos marcantes
tivas ,a venda dos seus cem mil ·de 'nosso futebol. Para mim há
carnets, número por sinal suge!'- honestidade no carnet, e :ganha
furo e que atesta sem dúvid� o quem tiver sorte por um pre.ço
êxito do empreendimento, que des módico mensal, ta,l1to êsse, como
tina parte de seus lucros a quatro o outro em evidência também que
c1ube-s rle Santa Catarina. Afora a é o "Catarinão 70", de larga ven-

passeata festiva, houve reunião, 'dagem e muito bom.
jogos, e um churraco no p-arque
espoliivo da ARCA, que infelis
mente não poude comOareter. .

Mas a respeito dess'as vendas
de carnets, qlle de sã consciência
considero honestos, vá'lidos mesmo

Contudo, como ambo's, em suas

propagandas falam em esporte,
em olubes, redenção do esportt'
etc., ,melhor seria, um aúestado
cãbill de ,que realmente parte

. do'

/

capital apurado, que deve ser bom
e bem alto, partindo dos clubes
que são beneficiados, ou da Fede
ração que recebe um percentual,
a informação do quanto já rece

beram ou do quanto, que caberá a

Qualquer um, :não que estejamos
interess'ados, mas pai'a que o pu
blico desportista tome conheci
mento de que realmente existe a

tal distribuição. Aliás isto não é
novid:lde, pois' existem outros em

outros Es-tados,' com os mesmos

propósitos. Nós não duvidamos
dêsses carnets espOltivoS, apenas
ficada melbor, se soubéssemos co

mo o esporte têm sido. beneficia�
do, pois os clubes continuam de
tanga e o que é pior, devendo sem

pre. _

2 - 'Cabo Frio, pequena dda
de do interior fluminense volta ao
cartaz eSDOliivo do pais. ,Realiza
no momênto grandes- jogos .inter
nacionais e nacionais' em seu, es

t�dio próprio, construído pela MUi
nicipalidãde.· Será que õ estádio
em nbsso Estado, continua no es

ta<io em que sempre esteve, isto é,
pr9jetos� .,�

"','
.

,

Com a decisão do treinador Luiz
'Cà�los M:a�hàd� em deixar o clube
) n'ôze (le Agô�to por absoluta falta
de apoio

-

da diretoria do clube,
comenta-se que _ o .basquetebol seria
extinto .-

. Acontece que os atletas também
tomariam a mesma decisão, orit;i
.nando-se dai o desaparecimento do
bola ao cesto do Departamento-
.Esportivo do Clube 'Doze de Agôsto.

�A notícia, vai mais longe dizendo
=inclusive que elementos ligados ao

Lagôa -Iáte Clubé teriam convidado
o treinador Luiz Carlos Machado

para dirigir a equipe de basquetebol
que, 'o "UC , espera formar

#

para

disputar; o certame regional e 'esta
dual de nosso Estado, na temporada
de 1971.

li, dire±o17ia da Federação Catari
-nense 'de, Futebol de Salão deverá
se.- reunir, esta" semana, com o objl�
,ti\t� de analisar :.entre "outras coisas
a' não ,participação de Santa Cata
,rina no� certame nacional, de futebol
ue salão.

\" Apesar do' relatório do chefe da

/delegaçãp, .poderá a entidade barrig,h
yerde e;x;pedir, Nota Oficial a

respeito.

IOY·3 revista.
, ..

esportiva·
pode sair
Poderá circular brevemente pela

Capital catafinense e ,também r.o

interior do Estado um3, nova revist::l
esportiva que, terá a direção do sr,

Oswaldo Silveira, homem por demd,;s
conhecido nos meios esportivos pOiS
foi' pl'esidente da FAC em gestõ"s
passrdas.

O sr. Oswaldo' Silveira em con"
\'Iersa com a reportagem afirmou
que' sua idéia é lançar uma revista
bem impressa, com farto ,material
qe clicheria, abordando todos llS

assuntos esportivos.

A direção da revista seria sua que
"c(mtaria também 'com um bom corno

de redatores.

Esta idéia diz o SI' . Oswaldo'
Silveira vem de longa' data porém
cotno agora s.ou, propri.etário de uma

gráfica as çoisas ,ficarão mais fáceis.

Portanto, vamos aguardar e torcer I

esportivapara que a nova revista
seja' lançada ao' público com os

,

\

votos antecipados de ,completo. ,

'!l' J ,"
"

.- S ·f:J·f' _J.�,

sucesso.
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APARELHADA PARA CONSÊRTO
E REFORMAS DE GELADEIRAS

, IDGMiESTICAS E COMERCIAIS.
. SERVIÇOS DE REFORMA E PIN
"::ru:RA CaM A GAR�NTIA TOMAZ
ERETE 'NO TRANSPORTE DO RE
IFRIGERADOR GRATUITO.

':' TOMAZ
OFICINA ELETRO (REFRIGERA.

ÇÃO

CAIS FREDERICO ROUA 169
TELEFONE 3095 - CAIX'A ',PGS

TAL 775 - FPOL'IS. - SC.
J

SÓ TOMAI tfiABAtfl'E iO OrBE �rA�
* TOMAZ
LOJA DE PE'ÇAS E ACES!!;ÓRJOS
,RUA 7 DE SETEMBRO .N° 3

FONE 3095 - CAIXA POM'AL 775
"7' FPOLIS. - SC.

P.EÇ�S E ACESSÓRIOS
PARA REFRIGERkÇÁO
EM GERAL, ARTIGOS
PARA SORVETERIAS.

(�ÚNICA _
NO GÊNERO"

, '�

vai RiO
A segunda partida 'programada

pelo Avaí contra o Vodvogia -da
Iugoslávfa, não foi -realizada-demín
go, devido a falta ,de -públieo, O

'jogo marcado primeiramente -para
as 18,30 horas, foi retardado de co

mum acôrdo para as ,20;30 visando
atrair mais público. Na prímeíra
oportunidade apenas ,27 ,pessoas
estavam nas gerais. Oportunamen
te' êsse número, dímínuí, já que al-

. guns torcedores . .trocaram 'seus' in
'gressos e então Avaí, Vodvogiria
resolveram suspender- a -partida 'já
que não existià expectador algum.
Como é óbvio, não' iria õ Avaí rea-

lizar treino em dia do domingo e

-de portões de abertos. Acertada a )Jmedida posta em prática e bem
compreendida pelos visitantes qu
se admiraram da falta de pÚblico-
no estádio. Foi grande o prejuizo
do Avaí néssa apresentação, mas
espera o Presidente do Avaí, que o

público prestigie h espetáculo de
sábado contra o Dinamo de Buca
'rest e contra o Flamengo da'Çua,
nabara, Vale contudo o esfôrço e

a dedicação do presidente azurra
visando bons espetáculos para 'a

capital e maior intercâmbio para
o nosso futebol.

o selor amadorista
,

'"
'

Repercute' nos 'meios esportívos
de todo o Estado a decisão dos

organizadores do Campeonato
'B�asi1eiro de �tebol de : Salão,
ora em' realização em São Paulo,
de, proibirem que .a .seleção <bar-.
riga-verde partícípasse -da fase fi-.
nal do certame, sob a ,al�g�Gão de

que Santa Catarina não havia obti
do a classificação, já qUE:! foi -a- se
gunda colocada das eliminatórias
da ZOna sul.

Desta zona ,apenas 'duas e,qui,.
pes participariam da fase ,.final .do
campeonato Rio .Grande .do ,S11.1

por ter sido, o ,v,encedor das eli-
-

natórías d�sdobradas em

'

Pôrto
Alegre e São Paulo que é o ·Esta
do patrocinador.

Apesar da .grande luta do .chefe
da delegação catarihense despo:r:tis
ta Rozendo Lima, a nossa del,ega
ção teve mesmo que retornar à

capital do Estado seÍll :poder ;,par
ticipar da fase final onde· seria
testada a força do salonismo cata
rinense.

Apesar de tud() isl,>o, ",0 . chefe da

delegação de nossa é.emnai':lIlada,
apresentou ,um relatério .aIDS o.nga
nizadores do certame usanào ,as

sim o último ,ar'g:umento qlle cabe
por direito ,a título ,de ,pIntasto.

Em conversa com 1) ,_'�,r�si:àente
da Federação, Atlética Catarililense,

, f". :,'

tivemos ,conheciinelite ,q,lJe 0 "1'81,,,--
t6rio que será ;aj)r�sentado ,a:),s
sembléia Geral ..E%itra01'dinária,
continua sendo .cdI:lfeccifÍnado já
que 1970 foi de grande': atividade

I
,pava os 'ei'iportes que são \vinculá
dos a ent�dade da Av�nida Hercí
lia' Luz.

'Disse também Que a da.ta para a

realização da -Assembléia Geral Ex
traOI:dinária, .está J1)l'evista para .fins
de fev'�reiro, havendo 'pOl'tanto
muito tempo' para ,clilTIclllir o .ex

tenso reJi1tório.
1-

Instado a fala,r s0b1l'EY 'o l'lf€)vá
vel sucessor disse' ,:o presidente
Ody Varela que ainda ,não tem co

,nhec1mentó de 'n,enU):lfi nome, para
o cargo porém êste terá que, ,�H')a
recer pois em hiuótes!3 .a.hn.pna
continuarei vinculado ao eSDorte,
arrematou o dinâmico presidente.

'I

A temeira regat", do jTlterior es

tá marcada para Joinville no' pró-,
ximo dia 7 de feVf�reiro, quandO
caberá ao Clnbe Nfll1tiro Cl'tchoei
ra organizar às suas disputas.

,
,

, \

Enquflnto isso, a terceira rega-
ta da ilha, está marcada para o

dia 14 de do pr6ximo mês auando
Martinelli e Riachuelo voltarão a

\ lútar pe; titulo, surgindo o Aldo
\
,Luz como o azaI:ão.

O Tribunal de Justiça Desporti-
va da Federaçãó Atlética Catari-

, ; f' • '.
-

,
..

'

." • c " .... !I.
� 1 -,' '1' . .',' l.- �

'hense estev� reUnido na' sede tia en' ,

tidade à Avenida Hercílio Luz
quando apreciou e julgou três pro
cessas ainda referentes a tempo.
rada de 1970.

No primeiro processo, estava in
diciado o conhecido atleta de bas
quetebol Ívo Kreling, pertencente,
ao União palmeiras, de Joínville.e '1
por índiscíplina. Foi penalizadc] "

cem a suspensão de 10' jogos ofi "
,

ciais.

O segundo 'processo estava índí
ciado Angelo Cunha, mads conheci-
do por Indaial pertencente ao '

elenco. do União . Palmeiras, tam
bém de Joinville. Pena aplicada:
suspensão por cinco jogos ofí- �
cíaís,

Finalmente o último processo da I

noite, resolveu o T-1D da FAC '&pli· �

cal' a pena oe sUi'lpensão de 30 '

dias e multa ele 200,00 ao Clube' do
'

Campo de Tubarão que deixou de '

comparecer a jqgos determinados
pela entidade.

Esti,veram presentes os juizes
c

Olipio Perfeito da Sil'lTa, ..To�o Nu- '

nes, Enio Selva Gentil e José Ma· "

noel Brasil.

Está marcada para o mês de I

março� as elimin�tória� par2 bar
cos de 8' remos a ser promovida
.,pela' Federação' AqUáti,ca' de Santa
Catarina, entre Ol!!: conilmto,s �,hle
se inscr:everem, com vistas a 'par'
tif'ip8cãó de Santa- Catarina naS

disputas do certame nacional . de
.r"mo. _

No domingo seguinte ainda na

raia olímpica da baia sul de .Flo

rianópo,lis, teremos as eliminató
rias p'ara 0S demJús páreos olím
pic0S. Desta fon'1.�a os cl'Jbes do

"

Estádo que têm pretensão de v&
.)

presi:mtarem o nosso Estado naS

disputas do- certame nacioTlal da

canoagem, terã,o temuo suficiente
pf3,ra a.rmarem. os seu� conj'Lm.t0S

�(\

com vistas as elim,iantórias.

E' ,

t d' d' t
.. .1\,ra pensamen o .a Ire ona an-

terior da FASe em só credenciar
os conjuntos para o certame na·

cional aquêles qu," conqllist.i1ssertl
temp�s

-

cõnsiderados excelentes,
Se isso nã:o ocorresse então seriam
feitas guarnições rr�istas.
Porém, agora tal notícia carece

de fundamento pbis I pão cbnhec,e
mos o pens,="mento do' nô"o presi
dente da Federação Aqluítica , de
Santa Cat"'-rina. desportista Ar,!
Pereira e Oliveira.

O nome de Nilton Per,?ira, co

nhecido desportista, continua -seu- ,f
do ventHado nos rodas esportivas�f.
como mais provávPl Sllcessor do

presidente Ody' VflTela que vai
deixar a FAC por n'i,o contar com

o 'apôio dos poderes púbÚcos,
abandonando assim definitivamen
te o esport'é'''ohde hão encontrou a

r . r ,..;: "

colabora.(,;ão. gue, deseJava.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CíVEL DA

COMARCA QE FLORIANóPOLIS
Edital de 'Notificação, com o prazo de 20 dias,

de ALTAMIRO JOSÉ TENFEM E SUA MULHEH,

que se encontra em lugar incerto e não sabido.

O Doutor Waldyr Pederneiras' Taulois, Juiz de

Direito' da la. Vara Cível da Comarca de Florianó-

polis, na forma da lei"
'.

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou

dêle conhecimento tiverem, que pelo presente notifica

ALTAl\lIRO JOSÉ TENFEM E· SUA MULlIER, que se

encontrmn em lugar íncerto e não sãbido, que, por parte
de .JACQUES SCHWE1DSON E SUA lVIUj:J:IER, lhes Iforam
dirigidas as seguintes: 1

Petição lniclal '

"
,

'

Exmo, Sr. Dr. Juiz de Direito' da la. Vara Cível. -Jae

�ues Sõhweidson., comerciante, e 'sua mulher, dra. Jose

phina Flaks Schweidson, médica, brasileiros, rêsideutes

nesta cidade na Rua 'l'erlente Sílveíra, n. 16, querem no

tificar, na forma do alto 720, do C. P. G.; Altamiro José

'T.ênJém e sua mülher, se fôr. casado, residente no lote n,

41)13, tia quadf'a '26 d'o Iõteàménto Jardim'. Atlântino, 'tudo
• pe'los mdtivos 'e' para. os fins -segúíntes: 1. O SuPlicà:do' €,r ,

promitente comprador do lote' acima rfiefiCion.ado, nOJ'''"
gime do. Dec. 58. 2. Sem: motivo que o justifique, acha-se

atta�ça'do pnr rttats de ,3 prestações consecutivas. 3. Isto

põsto, os Suplicantes' requerem a V. Excia. se, digne man

dar notificá-lo para, no prazo de 30 dias, contados da noti

ficÁção, purgar a mora, sob, pena de não o fazendo, sér ,

deêlãrada rescindida a prome'$'sa de venda e pleno direito,
pendendo o Suplicado? Impõrtâncía [árpagà. 4. Requer,'
nutróssím, que "eurnpfidàs as formalidades. legais, sejaz.a
prêsente .devolvidá, .independente de frasladp., 5. Dá à

presente o valor de Cr$ LObO,OO Rara os efeitos legais.
E. Deferimento. Flerianópolis, 6 de março de 1970. (A,3.:)
Jõsé Chindler - Advogado. '

Certidão de 'fls. 11v. .

Certifico que em cuínprímento ao presente mandado

e..sua respeitável assinatura, deixei de proceder a nótifi

cação do Sr. Altamiro José Tenfefu, por não ser encontra'
'

do' nêste 10,caL O reíeri�o é verda'de e doÍl fé. Fpblis., 1Q

de setembro de 1970 .. (Ass) José Aryltbn - OfiCial de

,

justiça.
Peti'ção de fls. 15

'E�mo. Sr. Dr. Juiz de DirêitO' da la. Vara Cível da

Capi'tal. Jacques Schweidson e sua n1ulher Josephina
Flaks 'Schweidson, vêm por seu procurad-or infra-assinath,
nos autos da notificação (n. i81-70), que promovein' CO])

tra Altamiro José Tenfem e· sua mulher, 'se casado fô.-,
respeitosa'mente, ex�ôr e no final ,requerer a V. l<J�cia. o

seguinte: ,1. Que face 'a ,certicillo de 'fls. llv., datada de'
'. � .

lQ dé seteí:nbro de 1970, a ll'bti'frcação .dos suplicados não
foi realizada, por não se encontrarem no enderêco índi-

,

,
-

cado; 2. H,wehdo . necessidade da no�ifiêação para ptos-
segu'imen�o db' feitp e sei: ignorado o Paradeiro dos Su

plicados, requerem a V. Excia., a citaçao por edital, na

forma do prescrito no inciso III do artigo 178 do C. P. cl,
lima vez satisfeito o requisito exigido no irtigo 177 do
mesmo dij'iloi1ul legaL Reqttenml" também, a meação do

prazo mín.imo, pernütldo no inciso IV do artigo ,eitad,o.
Finalmente pedem a juntada aos' autos da procuração e.rl

. anexo. Nêstes têrmos, pedem deferimento. Fiotiai1ópolis,
28 de Íl0vembro de 1970. ,(Ass.) Altair .,da/l"SilV;à, �ÓISCMS_
SO'brifilío - Adv'O'gado.

D�Spá'é:h� de fis. 15
J. Sim. El11 11-12-70� (A�s.) .Waldyr �edetheiras Tau

lois. Juiz de Direito.
EnéerraMehto

E, pàra que chegue ao 'conheCimento 'de Altatnito José
T�iiféi'n e SUá mulhel'� se casad� fôr, foi expedido O' presen
te Editál, para publicação e afiXação 'na forma da léi;
Florianópolis, 18 de dezembro de 1970. Eu, (Lídia M. da
Silveira), Enc. de Serviço,' o fiz e subscl'evi.

Waldyr P,ederheirâs Taulois - Juiz de Direito.

tXPllESSO "RIOSUt.tNSE I.TDA.r
, . \ '

Lirlha' FLORIANóPOLIS _ RI'O IDO' SUL
HORÁRIO'

Partida de
, \

Florianój)tllis à

Santo Amaro às 4,30 e 16,30 hO'ras
Bom Retiro às 4,30 horas.
Alfredo Wagnel' às 4,30 'e 16,30 horas.
Urúbici às 4�30 horas.
Rio do Sul às 4,30 e 16,30 hm'as.
São Joaquim às 4;30 ho1'as.

Obs. Os horáriós em prêto não funcionam aos

tÜiha RIÓ DO SUL - FLÔ!tIAN'óPOLIS
HÓRÂRIO

domingos.

Partida de-.,_
Rio. do Sul à

FlorianÓpolis àf' 5,ÓO e 14,00 hol'às.
AlIí:edo Wagner às 5,00, 14,00 e '11,00 hotás.
brubici �. Sã?' Joaquim às S,ÔO Mras ... :: ..

-,i. •

'T&RRENO NA PRAIA DE JURÉRr:
VENDE-SE

. r·
Medindo 15. x 30 mts. Otima IQcalização. Tratar com

Sr. AIWeu, fone 3521 O'U 6565.
.

,

VEI,DE-SE
,ApartamentO' em, ótimas condições, inclu�ive co!'(

dêpend'êndas cIe emI'l'egada; Situado à Rua Ji;.uiz Delfina,
18 ,_ apartamento 202.'

"

'

,,'
,_

" '_'"''

'

�'Jo \ '," " "" ••

\
1.·.... .� I.c ,::" , .

.

�
Tratar nO' local ou conl"Dr. Sél�gio,rPaJ�Qinp, .no,};gE§C,

no nel-lorlo r]i,i, m�nhil, '- ...,' .. ,.. " .. ,

Tribunal �e
tonta

Em sessão realizada a 19 de janeiro, o Tribunal de

Contas do Estado, sob a Presidência do Cofts,elheiro Nelson

de Abreu examinou 35 processos. Estiveram presentes à

sessão os Conselheiros Nilton José -Cherem, Vice-Presl

dente, Vicente João Schneider, Nereu Corrêa, de Souza e

os Auditores' Convocados Raul Schaefer e, Carlos Bastos

Gomes, Presente, também, Procljfador Geral da Fazenda,
Wilson Abraham. (

,

Os expedientes examinados foram os seguintes:
EMPENHOS SIMPLES

Coíetivos - Julgados legais - Rois ns.

009/71. Adiado: IOE: '011/71.
C"R�DIT6s áRCAMENÍ':ÁRIÔS,

Intef'essado�: Julgados legais
18-8·70/9.537.

QUINQUÊNIOS

SF-003,

DECRETOS
SF�-12:70/ 10. 106

\

lnreressades: Julgados legais - Carlos A. Santana e

outros, Zeni T. da Costa, Alice Senna, ) Antônio ]\iI.

Serafim e outros, Angelo 'Medeiros Filho, Arno Krieger,
Antônio Boabaid Boeira, Acioli Silva.
EX�RéíC1ÓS FINDOS

'

Interessados: I - Julgado's' legais +- Iolanda Soares,
Catarina Carvalhi, Serviço Autônomo Municipal de Âgua
e Esgotos - Lages, Alvacir Schaefer e O'u\ros. II

Sobrestado: Euclides V. de Souza.,
ÀPOSENTADO�IA
i

Interessados: ,Julgados ,lrgais, Olga R.
Laudelina Kutert, Vicenzo 'B. ,Dalmagl1o.·'
CONTRATO LOCAÇÁO, PRé'ÕIO

,I,

,

"

Julgado legal, _;_ SEC

Marx,

Interessado:

(Irmã) .

RESOLUÇõES

Rosa Schmrrn

'Interessado: n .. CD-05-11-70/05
nerise de Saúde: Anotado.
CONVÊNIOS

Fl;!lldação Catari.-

Interessado: Sobrestado Fundação de Serviços' de
Saúde Pública. ' i

C:ONTRATO LOCAÇÃO. DE SERViÇOS
Interessado: O Tribunal resolveu m�ndar cumprir o

DeC1'eto Legislativo nos' seus têrmos:' Unuri Silvério.
PRESl'Â'ÇÕES D,E CONTAS

" \

�e�ponsáveÍ!;: I � Julgados legais - Dél'io L. Meno,'
Arlindo Felix dos Santos, Evilázio T. da Silva, Alamir B.
Cabr.al Aguinaldb Maciel, .Érico .Borges, Ilton Simas, Eni.aJ'i

- Palma Ribeiro, Gert Odebrecht; Marcílio J. S. Medeir('s,
Waldemiro Simões de Almeida.

'- .�

E LÔTES

SO'CIE,DADE CARBONíFERA,
.

PRÓSPERA S .. A.
Ay I S O

Acham-sei à disposição dos. senh'ores acionistas, na

�e'de social, O'S documentos a quê se refere o artigo 99, do
decreto-lei, n. 2.627" de 26 'dê setembrO' de 1940."

'

Criciuma, 20. de janeiro' de '1971.
(Eng\> -bírio Búrigo) - Diretor Administrativo",

FRÂNCISÇO' Dt� i:AS'CARIRHÁS'
, I ..

,

ONDINA E THAIS CÓRDEIRO ;DE MASCARENHAS,
VANESSA, MARGOT E SANDRO DE MASCARENHAS
CONVIDAM 'PARA A MISSÁ QUE SERÁ CELEBRADA
NA CATEDRAL MÉTROPOLITANA PELA PASSAGE1\'[
DO PRIMEIRO\ ANIVEl�SÁRIO DÉ FALECIMENTO' DO
'SEU QUERIDO' FRANCISCO. DE MASCARENHAS, NO
DIA 27 DE J�NEIRO DE 1971, ÀS 18,lq HORAS.

CONVITE PARÀ" MISSA'
Direção e funcionários da . Rádio Diário da Manhã
\'

.

.

convidam par?.- a missa que farão' celebrar' na'CATEDRAL r

/, -. \' /!
M,ETROPOLITANA, p'or ocasião do aniversário do faleci-
mento de se,u sócio fundador e primeiro diretor, Doutor
FRANCISCO DE MASCARENHAS, dia 27 dêste, .à� 13,15
horas.

.

Pelo, comparecimehto, antecipam agI'adecimentos.

DR .. FRANCISCO DE MASCARENHAS
A Direção e FunciO'nários da BIBLIOTEQ� PÚBLICA

. DO ESTADO CONVIDAM-vos para a missa a celebrar pela
passagém do primeiro aniversário de faleciinento, de seu

eX'diretdr dr. Fran,cisco de Mascarenhas, no dia ,27 do

corrente; quarta-feira, às 18,lS horas, na Catedr,al Meh'(l
politana.

FlorianópoIls, 28 de janeiro de 1971.
,

. C/Irias Go"zaaa· Filho - Diretor em' eXel�cício.

AVI S O
EdÜal 'de Concorrênéia

. A Elmnrêsa Municipal de A1'tefatos de Cimente

"-'-'-, EMACIM, tm'na público, e a quem }ntei'essar possa,
que está afixando, no hall do PáÇO Municip'al e na
sede da Emprêsa, em,ltacorobi" edital de compra e

,Venda .de veículos, cujos detalhes estão ali espe- I
j
\

cificados. "

\ Em 22 "de janeirO' ité 1970.
"

,

I

FÔIÇA E\ LUZ' DE CRICIUMA S'. A�'
A V I S O

Acha-se a disposição, dos Senhores Acionistas, na sede,
. soéial, os documentôs a que se refere o artigo 99, do De
creta-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940..

Criciuma, 2D de janeiro de 1971.
Célio Crijó Diretor-financeiro.
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VENDE-SE

Vende-se uma casa de madeira, sita à Av. 'Atlâfiti'Óa,
Jardim Atlântico. Tratar no local. '

CERTIFICADO EXTRAVIADO
,. ,

Foi perdido o Certi'ficado de Propriedade, do auto-

móvel marca Chevrolet, ano 19511, motor n. JAM-17973, côr
verde, pertencente ao Sr. Irapuan' Mello.

"

, ,

SANTA :MÔNICA' ,}. �
.. J

-,
em conslrução,

'"

�11
r:

Na .mais beia praia do sul do Brasil.' "

�
.

,Apartamentos residenciais de luxo, modernos 'e'i
altamente funcionais.

, 1>-r�ços fix.os; �em; reajustes sem correção mo-,

netária. \ .

Entrega das chaves; do primeiro ploco em d€-',
ze�bro de 1971' e do segundo b�oéo em julho de 1972. i

Íncorporador: Júlio ,Paulo Tietzmanü, de' 'BhiS� �
que Inf:�mC;cões le vehda� ", no próprio lo�ai �a �oi}s; ,l.,trução: Av. -Atlântica, n.' 2.498, Balneário �'C1hhbôtiú';i '

!___., Santa Catarina. \ \

----------

ORDEM DO[� ADVOGADOS DO�IIRÂSIL

DR. LAERCIO CALDEIRA DE '

ANDRADA
Repercutiu dolorosamente nesta Capital a notícia,

,

vinculada, sexta-feira, de haver sucumbido na véspera,
vitimado por um mal súbito, na cidade de Niterói, anele

há muitos anos estava radicado, o nosso estimado conter

râneo, (Professor DI' . Laércio Cald��ra : de Andrada,
membro de tradicional família catarinense .

Nascido na cidade de São José a 26 de junho de

181)0, desde cedo dedicou-se ao magistério, demonstrando <,

logo a sua inclinação à educação e à cultura da no?s3
mocidade. '

'

Fundou nesta Capital o Curso -Práticc de Comércio, a

Suéúrsal do Instituto comei'6iql do Ria de Janeiro, o

Instituto Comercial de Florianópolis e o Ginásio 'iJo:�é
f. ) :

Brasilicio" .

'Transferindo sua residência para Niterói, em 1931';,
formou-se. bacharel em Direito, e '. a seguir fundou, ,faz
'um 'quarfo de século, a Faculdade de Ciências Econôffiidis;
(�nüé' foi f:pJ;'ofessor dUl'�nt'e todo êsse tempo' e 'pai' bnde
'!1iê :a'Ílõ'§�htoií.,�'sêndú homenageado "PrcJfes:sor EméHto;;

'i. t" p�fi: URivetsidade Federal Fluminense .

..

'tomo hômenagem
'

do Govêrno do' E'stado' do Rio 'a�

jaheito 'o Governador Dr. Geremias Fonte�; no ano

pfetêrito, homologou por decreto a Resolução da Assem

bléia Legislativa que lhe concedera o título de "Cidadàõ
Fhlminehse" . __

à D;. La�rcio Caldeira cie' An'ctr'ada foi 'Presidente
tio 'CoBselh6 .

de
i Admiiüstracão da CoihPanhi:a de Desen

'vblvii\lênló 'Econô�ico' ;
e '.Nlembro; Efetivo <Ío':Consé'lhó

Fisc-al do Ba�co do Estado do 'Rio de Janeiro
'

\
.,

,Escre'veu fuO'nOgr�fiis
.

sôbre 'o nosso' Estado, 'foi'
ru'h'âlldor da' Academia dtarinense de Letras, membro,
do It1�Üt'uto Hi�tóricO" e Geográfico de' Santa, Catarina,

.(j_o�fiali'sta, �õ(!,t;: e pr�saá.o�. E��rcia' o presbiteriado ,hos
i'grêjas

"

Pre§Jj{terianà I
e Preshiterianá liidé'pehdelrt�.

FuMõu êrri Niteró( a Soêiedade Evangélica de �ssistêhcta
"SoCia] CGas; 'do Garôto), e ein 1955 idealizou e fti.nao� o

"M:ovim�iit6 de Assistência, abs' Éncarcerados" (M. A. '1<;.).
.

�, . '.
.

r , j
.

Inumeráveis foram as atividades do' eminente extinto,.'
, êeIlJ,.pr;e r'a 'se�Viç� da eciü�aJãÓ;, dil' c-ult�ra � ida �s�istêhcia
'sociaL 'Eiu nosso Estado, por ato do' então "'Goverhàdot'

: ééI:sQ ,lÍaJi'ós, foi dad()._, ',\) ,norp.,e ora -inesqu,!:,!mível cj_e

'iP�otessor ,Laérbo Caldeira de Andrád:a'; ,ao, be�o, (}I:UPO
- Escolar Eldij'icado em Campi,n�s" no ml,micípio "de ::_;ão
José:: seu: rincão natill, .' c '\._

'. , ,.' \ !

) . D,eixa viúvaa exma. senhOl:al�ona, Jósefip.â::Caldeira
de Andrada, ,insigine professôra e, companheira 40 extint6

• _'. ....
• '. I... _; i._. _ .' I; .� _.,. ._ ." o', , •

em tôdâs às. suas atividacles já mencionadas" e a qu�ni
,

apresentamos votos de sentido p,esar pelo infausto, p�s,sa
.

menta clo< ilustre homem público: ,extensivos a� 'todos, ,;0'8
;fâfulliates.,

,

"

I

�::�;;,;ir:;: t��;��;��:l�{ii��::::;�:!::��· . :11"�d)'
-,

'I-,pe-' 'd'eda passagem do prim:iro a�o de sua �orte, convida. �s
"

'.- 'w;. ,

,

advogados inscritos ria Seçao e de.maIs pessoas ,amigas' 1111 II

para a missa que será realizada· no próximo' dia 27, ps
. \. .

18,15 horas, na Catedral Metropolitana.,

A.ceUemos para locação -qu c..m�:
, p�a. ,de ,imóVj�1 (pOido ;comef�ial) ..�'

.

"

. " " I

Oferlas para /. HERMES 'MACE'DO AGRADECIMtNTO

l..s .. A." Flo.r., iaDóPoU.s, ou Cu;Úiba:..&' Á� fafuíÚas'. Mamigomian e Galotti, prófundameftte
'sênslbiiizàdàS, agradecem tôdas as manifestações de pesár

1iiii__õiiiiiiiiOliilililliiiiiiii�iiíiiõ�iiiiíiiiiiiiilíiiiiiiiiiíiiiiiilíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!iil!!l·-iiiiii'.j,r '. ,..,��.i'tl'à�'---f>titIQ, f�lecímerito de Sua quef'ida MAiUA
'-'

" ,

&�:'- "',

�.' .�. ES'fHER .

Tratar à rua GaL Liberato Bittencoutt, 59, Ê§tr�1to
: __-=:;. ,.;.-:;:.;. ;=-* l'';_:'- =--=-J .

LAVADORI bE CAPIVARl, S.' A.,
AV I S O, I

.
Comuli.icambs que se encõntram' à dispóSição dós se�

nhóres aêior1Ístas, na sede da sO,ciecHlde, em Càpi\varí de
,

Baixo, muniCípio de Tubarão, Sarit� éatái'ina, 0S ,dócYÚhen- .!

tos a que se refere 0 artigo 99, do dectto�lei '21627:) '!lê
')

26-9-40.

Capivari, Tubarão; 26 de janeil'ó de 1971.
......�"'" �=--_.

'UTE - Servi,ç'os aé' Êletricidã�e $.AlO
,

A V I S O
.. ,

' ,

, C�ufliêamos que se enc�nttám à disppsl_çãO <,iõS. se-

Vhores
".

acionistas, na sedl' da soci�de� em GapiVk.�i - d,e
Baixo, múnicí�io d� Tubai'líío�anta�ata�ina,' os. d.o��mé�-,
fos a q\l,e se. refere o artigo 99, do' decreto-Im 2.6�7, de
26'-9',40. ' ,

Capivari, Tubarão, ?6 de jàrie\ro de 1�71.
QcQ Henrique E. Mirailcta � ÍHtet07·

DOCUMENTO EXTRAVIADO, .

Foi extraviado). o Certifl(��do' c:1e' Propried�de do veí

cl!lo marca "Dodge", tipo Dart A'2, ano .1970, de, prO'phe'
dade do sr. Mário Reis Raposo. O referido Ce�Hficado fói

exti'aviado no último mês de dezembro.

Aceitamos aferias.
\

Ordem 'dos ,A.vogadas do /Brasil
'_ SEÇÃO' DE SANTA CATARINA ...,....

'\ ASSêlTlbléia Geral �xtta6rdii'lária, ,

I' NO's têrmos do. Estatlito da ORDEM 'D,&lS ADVOGA
DÓS DO BRASIt" (Lei 4.215/63) �e atehtlehcro ao retal'da
menta 'havido, ,convocamos todos os ADVOGADOS inscr',
tos nesta Seção e no gôzo de seus direitos, para ,a' ass��m
,bléia geral extram�dinária a sel' í:ealizada em 26 de JA·
NEIRO corrente, às dez (10) horas� i111 séde desta Seção,'
no EdifíCiO' FlorêncioJCosta, 99 andar, conjuntos 907/910,
,à rlia.Felipe" Schmidt, 58/62, com a ordém do dia abaixo
indicada., '>

, Caso não hajá il6.mero le'gai para essa reunião (2/3
•

dos 'advogaQ'os inScl;ito�) outra será reafizàda 'no clia' 28 'DR. 'F.RANCISCO DE MAS'CARENHAS'
do mesmo mês, à mesI\1a l'l.ol:a e no \mesÍllo lockl e il'l:�e� ; t

• "

" ( '" • > " ,

pendêntemente de nova cQnvocaç'ão, qÚ'andb; 'então, se OS DEPUTADQS. E FUNCIONÁItIOS I)A ASSEM- DOCUMEN.TO E�TRAVIAI?O' "

._

dêcidirá com qualquer núfuer-o. "" ,B�ÉIt\ I:EGISLATIYA bo' ESTADO DE SANTA CATA-' Foi, extraviada no último mês de dezembro, a Car�
"

ÓRbEM DO D.IA:
RINA CONVIDAM PARA A J\iIISSA QUE SERÁ CELE� teira Nacional de Habilitação de n. 76.422, de :Mário ,dos

a) Exame, discussãó e aprovação do relátório e dm1tas BRADA NA CATEDRAL �ET�ORO!:ITANA EM: INTEK- ReIS Raposo e /.que fora expedida pelo Detran/SC .•

da Diretoria, referentes ao exercíciO' de 1969. CÃO DO 'EXpEPUTADO DR�. FRANêl�GG_ •.�E MASCA! "
.,) 3

--;:--

.'

�I':R�NHAS PELA PASSAGEM DO PRIMEIRO' '-XNIVER-
,I

,
)

b) Outrós àssufit@s de interê:sse geral. "�
.

•
' ..

FlodanópÓlis, 19 de janeiro de 197L
-�, SARIO,DE SEU FALECIMENTO NO DIA 27 DE JANEIRO

Aritôi-Íio
.

de Freiiàs Moura _ Presidente.
DE 1971, ÀS\ 18,15 HORAS.,"

.

,,-,'
'

,

Vende-se uma residência, situada no.' JARD1.W
ITAGUAÇÚ, ..com ,duas salas conjugadas, três quartos,
b'anho, cozinha, dependência de empregada, gàracrem
varánda e estacionarnentó,"aüidá 'sem hibúé2sé:,.,7

lo '. ';''''.·'-·PBÉCISA-SE-llE CORIlETO'8.SC
., LOTES, - Vendenl'se, ótimos lotes, situados no

;JARDIM ITAGUACÚ, com água ,instalapa, ruas' calçadas
e drenagem Pluvial: '

DIRIGIR-SE a rua Urbano Sales ,n'? 37 � Fone 2981.
.

. \ • -' !. •

Eslado de Sanla Catarina'

Departamento Aulônomo d� Turismo
DEATBa

EDITAL N. 1

O Dií'étor G'eral do DepartámentO' Autônbifio ,'dê ttt�

ris�o do Estado de Santa CaJ�rifia - DElATUR '=, Ii;lz .

saber qúe se �chazyi abertas as irtscrições pará õ Têste,�ê
Hab'mtação para o cal'go de recepcionistas 'dt:l órgão.'

.

,

As inscrições ,deVerã·o. SeI'em feitas na se8e dI)

DEATpR,.à Rüa Ar;aujo Figueiredo, h.. 27, hó hóJ:'átiõ àâS,
14,OO,às 16,ÔO hôras, na Dltefól'ia Administrativa à plirtir
do dia 28 ii :2 âe fevereiro do dn'l'ente ano.-

Flotianópolis, eín 25 de jarieirO' de 197.1.

Gerson Neves - Diretor de A(hninisttação.
VISTO:
Lázaro Bartolomeu � :qiretor Geral.. "

EngQ �ljfô'l RQ�hi _ DIretor.

(cont. da :3 pa'g.) recursQs externos,· .pej�íi
" "Fihtilm.ehte, apresentó' a· tindo'nos "carl'ear; ,rto $etljr
V, >Éitja.· '.OS agradé�"imeri-� 'Indust?íãl,. pari ;c�da ,crti�

:__tos do' BRD.B/SC' p�lp ines-' zeira aplicado' cIo' BRDEI
. tÚnâvel' ápO'io

.

r�eebido dos FUNpESC; crt 4,00.
demáis' órgãos' governpmen- Além' dêstêSi no' sHor; ruo
tais, 'pO'is ' os resuItado�: Í'al, conseguim06' támbém'� o

,

tlbt�dõs �ão /

são ;rutp do 'aPbi'o e\ a llax:monià de j:l!a
. trtr9alho ils:ol�d(} deste' 13211- ,halho com' a Slicretai"ill' :da
to: A'gricultura" ,. Proje'to .GMo
<E-stafuos' perfeitameúte Leiteiro;' AGARESC'.e eàt-

fhtégi"adfls . não só ao �siste- teira de Crédito Agni\lola
fu.:â finailcefro estadual to' 'do' BDE,.- tudo em beneH
mo, tanil'íéfil' ao fede}al, cio da economia iáfâ'rirterl
a'gentes' q)ie' �(,)mos dê 1m, ,sé' pelo sômatório ,de esfor
põrtantês' fundôs externo,,;

.

ços; com, OÕjêtiyo; edriiuifi.
.

No �'enttantd o apoió
.

de
I Aceite pais V. Excia. ,�hn

V. 'Ex�ià.; representadO" pe: 'meu' nO'me' próprfo, ,dós :t\1c
i'a tráh'SÍ'(ü'êhéia, absollüá-" nícos' �''''-fu,nciónMio§' "ôo
mente t�ní' dia, das contr5- :im:-DE/SC, os :agi'aüe�íniEin"
l:>ui�oes' ê:st:tduais ao Bnm�

.',
tos pelo ápoio recebido qúé,

'- nós dêU' tranquilidade e se-- 'permitlu Víssemos Il'UJif);.
gllfànçã 'n'as O'perações.

.

clü: nossos �sfdrços 'e" 't�t-
O' FUNDESC, ,

em' .Ma l�o- mos pOdido contribuir, I:!ôitl
unia modesta pàite!a, 'Para
,o sucesso dO' G'ovêrno de
V. Excia. e Ô CCYÍltínuo, de
senvolvimento de, Santa 'Ca-

ta' difiamizadO por" - V .

, ," Excia., pr,opiciou-nos fun

.' dos
'

que adiêipnados' . a0,S .

o'

, próprios, do BRDE, se mul-.,
tipÜc'araIÍi.' na 'captação

.

dp. tarina".

'/
.

__,__,,:i@�.I.:·.··....-I1UTD VII1Ci,O CATI1RINENSe
.

HÓ�ÁR.IOS DIÁRIOS DE FLORIANóPOLIS PAR-À:
CURITIBA _ 5,00 - 7,00 _\ 11,00 - 13,00 - 17,00

'! JO'l:NVI�LE: - 5,30 9,00 13,30 14,30 16,30'
19,30 (direto).

BLUMENAU � 6,00 8,30
.', , l'8;OO'Cdireto) - 18,30 .

.JARAeUÁ DO SUL' - 16,30 - 21,30.
PARA TIJUdi\S, BALNEÁRIO CAMBOltIÚ e ITAJAf

TODOS os HORÁRIOS ACIMA.
'

EXCURSõES - DESPACHO DE ENCOMENDAS �

12,OQ 15,30 - 17,00

VIAGENS ESPECIAIS

ESTAÇÃO ROiDOVIÁRIA - FONE 22-60

REPRESEMTANTES
.

"

1
I

i
-

1 ,importan�e orga�ização de. Sãq PauJo necessita

de.�e,presentante parp. esta praça e adjacêncÍas.
,OFEREC'E:

,

Ajuda de ,custo,. comissões ,sôbre venda e sôbre
, ,entréga de mercadorias.

,

Publicidade permanente �m rãdio e TV.

EXIGE:'
-

f Carta de fiança, 3 cartas, de referências, residir
na cidade há mais de ,5'�nos, morar próximo ao centro: 1

100m espaço para, ag�ardar mercadO'rias.

0s interessados c;1everão enviar cartas de própl'lo
pUnho para "BAÚ DA FELICIDADE".

,Á.,' C_ Sr.. Willian i1a Rua Jaceguai, n. 496'

,�o PaulO'.
.,;. '"''; t.'.

'"
li1,;;ii;;;; iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiilii!iiíiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiii..,-ii!;i·õiiõiiiiiiiõiiõõiíiiiíõiiiiiíiiiiiliiiiiiiiiiiii_lL_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i=lorianópolis, Tarlfa.feira, 26 de janeiro de 1911
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Geisel concede medalha
I,

liIi'I
(I
de pacificador a Ivo

,

o Governador 1V0 Silveira avís
tau-se' ontem em Curitiba com o

Comandante dá õa, Região . Milit�r,
General José Campos de ,Aragão,
com quem acertou detalhes sôbre
a data em que receberá a medalha
de Paelfícador que lhe foi' concedi
da pelo Ministro Orlando Geisel,
do Exército. /

O Sr. lv0
....

Silveira tomou conhe
cimento da homenagem qqe', o

Exército lhe prestará através de

mensagem encaminhada pelo Ge
neral Aragão, na qual afírrna ser

de inteira justiça a concessão da

Medalha, tendo em vista os ''''1'6-
levantes trabalhos que o digno co
vernador executou à frente do
Executivo catarinense, Irmanando
civis e militares pela maior gran
deza da nossa extremecída Pátria".
A mensagem dirigida pelo Gene

ral Arflgãb ao Governador é a se

guinte, na íntegra:
.1
It'
I.

II
"Tenho à subida honra de comu

nicar ao prezado Governador ami

go que' o Senhor. Ministro do Exér
cito aç�ba de conceder a Vossa.
Excelência a Medalha.de Pacífíca
dor, como homenagem .especial do

, ,

o Secretário de Seguranca, Pú-'
•

•

_:S- -\1:, .... ":_�:- .....:
i '��'i-' ':;._' ""

blica, GeneralVieirà da,'Rosà, ·cum.;
prilJ intenso, programa de inspe
ção junto às Delegacias Regionais
e Circunscricionais do Estado,
acol1!panhand0 o Generál Breao

Borges Fértes� iR'oIp,and,á�te,· \'1;9 i'���i
'Exército. No 'Exttem0'Óe'ste, ·\;,tlW!
S.aWla Gatfltl1imt,;,;iH.Sl,t���: i,�té 11>'
ri{�bípi� '-de '�iOní�iô· � :;c�titue$rit�
n$.; . ftonbeir,i cb:m� àr.'Rkpúi:!l:fca 4i'�,'
gentina: Forkni ihs�edortá'd.fLs iin�·
da as deleg\lCias de polícia de Pôr
to' V:�ião, em Santa Catarina, � e

União da Vitória, rió Paraná.
Por' sua vez, o General Vieira

da Rosa instalou oi; Núcleos de
Defesa Interna CiviÍ nas cidades

de Pôrto União e Mafra. Na opor
tunidade, foram visitaçlas diversas
localidades atingidas pelas, violen
tas chRvas caídas no início da m:ês
em Pôrto União e Mafra, verifican-
do a.' autoridade que o s06ôrro

Ex�rcito pela eXCepci�na1 co1abo�
raçãe.e irl',6strit0 -apoio que Q iltls
tre patrícia vem prestando no ee

manda, a par de muíto ceaeereer

pará a tranquilidade é o desenvol
vimento d� IEst�0' d� Santa: Cata-'
ma, contribuindo de maneíra i de
cisiva para a consolidação dos .la

ços de amizade entre cívís é �
tares, tornando-o' digno de .nossa
admfração; . Em meu, Rome ..-((no
de todos' os inte�tes, da_ .5a.;.

. . /

RM/DI, cumprimento a .. prezado
amigo pela merecida; J:loPrarla. que
acaba' de ser cone,edidà, que repu-

.

to de inteira justi� p�lOS. reiévsa
tes trabalhos que o õi�o Govér
nador executou à frentê' do Execu�
tívo catarinense, irm:�IU!rndo ci>vls;'e .:
mílítares pela maior, g,:r.andeza de
nossa extremecída Pátria. Espei'�,
com .a concordância, d� Vossa Ex

celência, marcar a data oportuna
para a entrega da citada' Medalha.
Aproveito .0 ensejo para reiterar

meus mais altos protestos de .'dis
tinta consideração e apreço. Cor
diais saúdações . <;xenerál' C!In).POS

.

de
.

Aragãó Comandante da, 5a. ..
,RMIDI"�

aos 1flagela4os obtêve" graIld,e êliJ-
_., ..... < .':.,�, ��� .'. .� .... _""'0""" .-.:�......�. :.','

-_,

tos.. SUbstancial ,.·atOOlio..em. 8litnen-
t@s e vestuário fora,m énvia,dos aos

atingidoS; ipela);el!!;ch,entés, e'ias ,ln·o
.wdên,cia,s sanitáriaS .;Ú��ra.IiV:;�êshl�'
taclo,S? �tÍ'Sf�tói:i�Si\;>! l ,,' ", ,�j';: IM
.,;Pecla1-:o.1!l"'t PaI!i';Víei�!dài '!Rpsa

��:;��;'_, �','l., .. :

chlâdÓ;'fbis como' pbhúçãh' (ias
á�ké a seg't!:r!l.Ilçà dos. pJiédios
athlgi&és, priricipalmente as . Cf1Sas

�

.
de maqei'ra:

' .

, O. SecretáJria cj.e Segurança ,M
J::Hica embarca hoje,

.

pará' Pôrto

Alegre, QnQ� pa,rticip�rá . ,rla' 4a�

Reunião do Conselho de ;�fesa
Interna do III Exército, que,con-
'tam com a participa,çãO· de ;-epre-.
'sentantes cj.os três Est�ós .suli-
; nos. No próximo qia 29,' o Gene�" .

Vieira da, Rosa insta�9,Tá o N).Í�OO.
de Defesa. Interna' Civil ;la' cidade
de Criciúma.

Previs·ões indi,cam que '

-,' ':. .
,

.

).,' � ....... -- ",

o
.

cálor vai continuar

f
,

I
I,

I

As previsões meteOliologicas' in

dicam a continuidade do calor.

Segundo .o prof' A. Seixas Netto,
o mês é o segUinte: de 3 a 6, unta
iruca massa Ida lJl'GVOCEt,1°tt, lll..8"

Udesc analisa
:',

-

-

a 'expansao
do ensino

)
@. Reitor Celestino Sachet, da

,Udesc, ínformou que a, Reitoria pro
moverá no dia 30 uma reunião coro

os
.

prefeitos' e presidentes de Câ
maras Municipais de Pôrto União;

\

Caçador, :Curitipanos, Mafra, Cri
ciúma e LagÚna. A reunião' terá por
finalidade �pr.ecípua .

a. de demons
trar o pensamento dos Conselhos
Federal fi Estadual de Educação sô
bre a expansão' do Ensino Superior
no país. Na écasião, o. Reitor €ete�- .

tino Saehet fará, uma explanação,
seguida de debates, sôbre a proolo
mática do Ensino Superior em 'San
ta Catarina, '

Revelou ainda o professor Celes
tino I Sachet que o Conselho Esta

. dual de. Educação aceitará até o dia
.

;31 de março, os pedidos de autori-
zação para o funcionamento de curo

I sos superiores no Estado.

Por outro ladó, o. Vestibular pa
ra a Faculdade, de 'Educação da Uni
versidade, para o Desenvolvimento
de Santa Catarina será realizado no

,

período de 15 a 18 do mês de fe

vereiro, sendo que as inscrições per
manecerão .abertas até a proxima

.

sexta-feira, día \ 29;' ,Fonte-da: Odesc_./
informou qÓe as inscrições já as

cenqem a 90 can.didatos para., \) �

p�eenchimento de 40. vagas,

se, presente
a ' f'estival'
de teatro '

'_./

'Os Grupos Téati'ais' Arrojo e Sesi,' de
Rio do Sul e da Capital estão' ultiman
do: pr:eparativqs p�ra'\P�rticiparem':: 'do
VI: Festiyal Nilcibnali de; Teatro 'Estu
&lntil; márcado pat�' (;)' período de 29
de janeiro a 6 de fevereiro �TÓximo, na
Aldeia de Arcozelo, Estado do Ria. O

'Grupo Arrójo, eneenará a peça de ·Jean
Paul Sartre intitulàda Mortos, Sem Se

pultura, que se sagrou campeão do VI

F.estLv.gil de Teatr� Àmador de ,Santa
.

C�tarina,. rea1izado em a,gôsto do ano

passado. no. Teatro ,Álvaro de Carva-·
.

lho.

, :Por. sua ve�,.o Grupo do Sesi ,parti
cipafá como comridado especial �o Tea

tról'ogó Pascoal Carlos Magno, àpre-
.
sentando a peça O Santo Inquérito, de

.

'.

Dias Gomes. A direção estará a cargo
de ,Odília Carreirão.

"

Sepultada
óntem' a sra.
IYDne"Leal�'J

'

Foi seJ;lultada, as' 17
I

horas de on

tem, no Gemitério de, São João Ba-
.

tista, no Rioede Janeiro, a Sra.' �vo
'ne Brugemann Lea,l,. viúva. do ex

'Deputado� Federal Leoberto Leal, fa

,.l�cido ia 16 de junho de' 1958, em,
.r 'desastre aviatório qu'e, vitimou vá. I

rias personalidadés .da vida brasi
leira, A Sra. ,Ivone Leal, de tr'Iui
clonaI família catarinense;. vivia há

, muitos anos na Guanabara, ondê
sempre.' soube se destacar pelo seu

elevado éspírito altruístico, empe-.
nhando-se em promoções de caráter
filantrópico, no Centro Catarinense
e na' Feira da Providência.

"

Ponderável parcela da colônia ca

tarinense na
\

Guanabara comparece.u
ontem ,ao�" funerais' de Dna. Ivone

Brugemalln Leal. Fersonalidad�.s· da
vida social e' política da Guanabara
entre as quais inúmeros L amigos dI)

ex-Deputado Leoberto Leal, compa
receram ontem .ao

.

Cerilltério de. São
Toão Batista, rendendo as últimas

,homena'gens a. Sra. Ivone Leal, de

saparecida aos 52, anos.

Prêso falso agente federral que
dava à�l,e em conlrabândistas

, , .

A tão constantemente empregada
frase "você' sabe com quem está talan
do' não deu o resultado eSflerado por

Ayrton Fialho da Silva -:-. viúvo,
. 48

anos, natural do Rio Grande do Sul ,"""

ante a desconfiança do PM' lotado no

Destacamento de Polícia de Criciuma,
que resolveu l�var ao conhecimento de

seu' comandante, tenente Valdir Pache-.
, co, Após um pequeno atrito comomi

litar que lhe deu voz dei prisão, Ayrton
. apresentou uma carteira de identidade
do Departamento de Polícia F�deral,
faze�do-se passar por Agente Federal.
Desconfiando da veracidade do do

cumento, o caso foi- levado ao tenente
Valdir Pa�heco, que determinou uma
busca para 'prender 'Ayrton e" esclarecer r

O assunto. Depois de uma serie deligên
cias a polícia . conseguiu localizar e

,

prender o "agente federal". Num'. rápi
do exame da, carteira de identidade, o

policial constatou a fraude e determi
nou a 'prisão de iAyrton Fialho da, Sil-

Santa Catarina, Ayrton Fiálho da Silva
foi ouvido pelas autoridades federais e

declarou que obteve a falsa carteira de

identidade através de um amigo,
.

n,a .,

cidade' gaúcha de Bagé,' acrescentando
que seu amigo possuía um. razoável es

toque de formulários de carteiras, em
branco. Revelou que êsses documentos

eram, uitlizados por vários indivíduos
contra os contrabandistas que, .operam _

nas fronteiras da Argentina,. Uruguai e

Paraguai com os Estados de Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul,

'

, '.!iI I'·
() GOLPE .

A ,rêde de -"agêntes federais" conhe
cia diversos' contrabandistas que agiam
em nossas fronteiras 'e o golpe consistia

.
em apreender a moamba trazida do ex
terior. Quando dos flagrantes, os viga
ristas apreendiam.o' produto contraban
deado e ainda extorquiam. dinheiro com

a condição de deixar em libe·rdade os

contrabandistas, ,o. material era confis
cado contra a entrega de uma falsa'
guia de apreensão".

'.Ayrton já. cumpriu pena de 3 anos e

6 meses,' condenado por falsa ídentida-

va., .

Encaminhado à Sub-Delegacia
Departamento de . Polícia Federal

dó

de·

\

)
.

de ao se passar por oficial do Exército
e aplicar inúmeros golpes, principalmen

.'
te � de-apreensão de armas irregulares,
'ALERTA

A Sub-Delegacia do Departamento.
,de Polícia, Federal em Santa Catarina
comunica à população que estejam
alertas contra êsses indivíduos e quan
do abordados por um agente, federal

·

exijam Stla' identidade, ou seja uma

-carteira branca, plastificada, contendo
, nome, número: de matrícula, jmpressão
digital-e outros' dados particulares, bem
como assinath�as do porta'dor, e (ia au

toridade que emite. Além "da carteira,
,'0 agente deverá exibir o' distintivo. -que
tem a forma de escudo e possui 'as ar

mas da jepúblíca 'e o dístico da �liCia
·

Federal em. ror vermelha,' além do, nú�
mero d-ü .portador gravado no verso,

Outro alerta d� St;b-Delegacia
.

de.

.
·

Polícia Federal. é 'dirigido àquelas pes-

sO,as que se achem' prejudicadas por ai

.gum agente, comuniquem' sua reclama

ção à Sub-Delegacia para 'apurar a' au
tenticidade do 'agente.

Quando 'não havia resposta ao. chahl�,
do, o resto· do grupo éra chamado' pa
ra "trabàlhar". Munidos 'de um peque
no ferro, arrancavam uma travessa da.
yeneiiana da casa' e através do vãe era

aberta a veneziana, Concluída a priine!:'
ra etapa, o v,

idro era quebrado e inicia-
va-se ,a "operação I arrastão".> I

.z .� ,'.iI ,
.. ,.: -..... .. 'r-

uGang" mirim prêsa em Florianópolis
Agentes da Delegacia . de Furtos, A.. P. M" de 15 anos;' V. V. 1I.,� de 12

Roubos e Defraudações desbarataram atios; R. Ó, S" de 9 anos; J. P. L., de
ontem 'um� <i�adrilha de menorçs que

- 12 anos e seu irmão L.. C, P. L.,'de 11

vinha realizando diversos 'ró�bos na
)

�nos; J, H, .;\., d7 12\anos; J. M, L; de.
Cápltal e. Municípios vizinhos. , 9' anos; R:� R., de 11 anos; I. S., de 10
, 'A "gang", qué era

. composta pqf anos e S, B., de 14 anos. Também in-

onze menores, com idade variando e.n� tegrava a "gang" de pequenos margi-.
tre 9 e 15 anos, foi apanhada após uma nais M. p, N., de '17 �lllOS, que reeepta-
qlleixa de um" cobrador de ônibus. na

.

va o p�oduto dos' arf0mbamentos.
DFRD, del(lunciando .um, 've_ndedor de Ch�fiã. .a,. qua&ilha cp meIiQfr S" B.. ,

frutas que�.lhe oferecera uma pistola natural de JoinVille; Onde aprendeu a

Rossi de 2
.

Can0S. Com a pIisão do'me- 'técnica do arroml:llu;nento çom outro

nor, a polícia conseguiu prendet os de- menor que se 'encontra à disposição da

maii componentes da quadrlÜiá" que Justiça em Joinville, Juntamente coo:{ os
haviam sido denunciados. , menores R,- R., '1. S, e S. };I, formava o

'ÇJltimarriente, os peq1,leIlos .ladrões "grupo principaÍ e eram os mais respei-
arrombaram as residências dos Srs: Eu- tados, pois ensinayam os demais a "tra-

ripo Ceuto,e Marcio ç:oll�ço, roubando balhar".

respectivamente, algumas peças de róu- En) �suas' declarações, o cHefe do

pas' e
. a�as, alé� de brinquedos e' ou- bando que reside na Capital há cêrca

tro" objetos da segunda residência. Êsse de um, aAo, explicou que' a técnica do

.último roubo foi' realizaqo na noite de roubo consistia nUl}l' rceonhecimento
I A QUAD�HA .

. ."
do local, .ou seja um elemento .�o grupo

Int!!gravam' a quadrilhâ os menores', "batla na çasa 'e pedia comidà'ou roupa.

,'Enco!1tr.am-se à disposição .das pes
soas roubadas. os seguintes objet:0s qt,je
foram tecuperaaos pela DFRD: brin

quedo�; roupas; um revóIver eolt ca

libre 32; um reyólver Srriith-Wesson,
calibre 32.;' um revólver Rossi calibr�
22; urna pistola Rossi de 2 canos cali
bre 32; l,Im isquei�o tipo revolver e um'a
máquina 'fotográfica Yashika 35 milí-;'
metros,

Ao que tudo in.dica, \[creditam os pOc
liciais que os margiri'ais-mirins visavam'

,;/ mais as armas, para treinm;pentos'e fu

tura�ente; lefetuarem' assaltos à mão-
. )

armada.

Instalados núcleos 'dê, ','
efesa Interna Civ'iI

Dois pescadores de Florianópolis
morrem afogados'no ,Um' de semana
João SiÍva, casado; �8 anOs, fun1 teve marte instantânea. Conste-r-

'.

cionári0. da Deleg,acia da Ft.mda- , nado 'e aiRda assustado, (i) ,&-e� com-

• ção IBGE e ·res.idente à rua Laura panheirp de pescaria eom:umcoti o
Caminha �eira, ap'1'O'\teitava. o fim- ocorrido ae DelegadO

'

de P0lícia'
de-semaná para exercitar um de . de., Pântano do Sull '.que.,.� eneairu-
seus lÍobbies prediletos: a pesca- nhO� � ..!>'p01'rênciã; à Del!'lgacia'de
ria. Munidos 'de linha e de todos,' Segurahça . Pessóal. Ag 'local com-

os demais apet;rJlcho�:;'JÓ'ãQ' .e'';seú....,_�'· pareceram: agentes. aa li>élegacia e
" amigo'Aimaiáõ Fa,guRdes

.

'pesca- 'os ' peritos -�. Divisão .de ,Polícia
'vámtrâD'quilamente no. Castão, em CieRtífica,

.

os quaiS tremoveram O'

:Pântano' do sul,' ,As' '9> horas .da ,corpo para o 'Instituto. Médico .Lé-

manhã do �ltinio .dOqUllgO, ii.ó la�... gal" para neo1'6psiai
'

. (

çar a linha ao mar; ,João, perdeu o

equilíbriQ,' predpitando-Se contra
"as rochas ,situadas n� praia, 30 '

metros abaixo Costão. Joã,.o Silva

,'AFOGADO
!.

Uma outra morte, registrada peúi
/

I>�legacia de Segurança Pessoal,
foL 0casionada por afoganien�o, na
Lag0a dos Inglês�es, onde surgiu
1!>oiande' o cor.pO. do pescador Mo
'zart Manoel Guimarães, casado �9'
anos, residente em,. Ingl�ses. Q cQr...

po foi encon.trad� por Aílton �a,.,
noel Guimarães, irmão da vítima,
que comunicou' o ecorridq às aJ.!to,
tidades policiais. Os perit0s da Di.
'Visã@ . de P0l-Ícia' Cient1iica e os

Agentes da Delegacia de Segurança'
Pessoal registraram. a ocorrência
e providenciaram a remoçã!) do

. corpo para o Instituto Médico. Le
ga];. ohde foi l'lecrepsiado.

o flôrianoPQlitano ._ está vi,vendo. ·tabiúdades e, chuViscos' esparsos;
um dos seus verões mais quentes,' ,

do dia 6 até 12 a tem�ratura m!ID-
usufruindo o mais qúe p0de das· ter-se-á. e'levaKil:a.. De '12 a 16., outra
inúmeras praiad da il!:).a e do Con- , -massa· frià· muitó fI!Lba provocárá
tinente, ipas sofrendo:também com novas instabilidades � 'chuviscos

as temperatur\ls -elevagas, quandO passageiros. Daí até o qia: 20 o ,ca,.
é obrigado a: 'cumprir e, expedien" lar voltará a, reina.x:. De ,2() àr 2:t, 8>
te numa repártição pública ou em' . terceira massa polar do mês :provo-
algum escritório �a' emprêsa pri- './ cará instabilidades esparSas. Para

vada. O verão - .e t6das .s súas os,'�dias de .Cl;l.rnaval M de "20, à 23
Qielícias - passa a ser privilégiO: ..-;_ o tempa estará assim: não mw.�
dos mais Rpastados ou dos que to quente, co� possibiiidàde�' -ae'

.

gozam s�u período de fé,rias: to- "íp����g1ir�, embora
dos os demais sofrem,' gera,lmente

"

'o tempa medip�;.s�J'�· e.sta.vel� '.
I '

dentro de· um terno,' as ag·ruras de_ (

'tel1l!Pera,turas .muito, elevl;).das, ' O Hospital''i�ant.il 'ate.ndeu a;iri'Íí-
,

meros casos de desidratação', nos
No último domingo, dia 24, a últimos dias, seguramente os mai;.S

temp!eratura mais elevada: '38,1. quentes do verão flbrianop.olitano.
às 15 horas. No mesmo dia o Sar- Os 'médicos do Hospital· têm aler-

.

, " \

gento Meteorologista da Base Aé- . tado constantemente aos pais ,para
rea anotou a temperatu,ra mais os perigos da desidrataçãt>, ,- recO:-

bl"anda: ,24,2. Ontem, os termôine- l�endando' que manteDham sem-

tros registraram upia pequena qu�. pre Sleus filhos menores à oomQra,
da: máxima 'de 32,8 '(às 11' horas) vestidos de roupa,s leves.·e areja-·
e ') mínima dIe 24,0, das, ministrandO'-lhes -bastante' li

qqidos, sem descuiq"arem-se da ali�

mentação qúe dev� �r leve. Aos

prim�i:l'OS sintomas de desidr.ata
çãQ, os pais dE:'Vem 'levar', seus. fi

ll'1OS imedii.i,'tiUI.1�T1te 00, .HospiM
,IrJii1ii�ti1. , ,�",l.;,i' "i.(; ,.ii

__.__,-,--"',-,-�...1J.4" \.�

Assessores delvend
A' �HELL BRASIL S. A. (PETRóLEO), dentro de seu progr:a,IIl� . �e ,desenvólvÍmento de pessoal para cap:-e�a
córri'ercial, p�oc'ura candidatos que, após período de' treinamento, serão a�rov�itadOS em funçõ�s de -assessona a

'. Revendedores Shell, o 'que com]!ll;ee�de assistência aos postos de servIço, vendas, ·promoçao e., propa.ganda,
\.. ,',

:0;, .. '.i
,.

: .".. .;
- � , r

merchandising, cobranças, etc.. ,
.' "C .,t. ,:', '

".: .... "I
.

, •

Para' o bom' aproveitamento, do treinamento e sucesso nas futuras atribwçoes, a �presa estima. que, os
�ndidatos deverão preencher os seguintes requisitos: formação, escolar �ínima eI_U, �g ciclo completo. (elásSI�O,
científico, �ontabilidade, química, etc.), efetiva ,inélinação para earreira comercial � .a.tlVídades em que �aJa �-e:aCl�:
namento pessoal característicl).s para superar condições de '�hardwork" e dispombilldade para transferIr. resldellcla
para qualquer �onto' do Pais, habil�tação para dirigir \'eículos e idl;\dé estima�� entre, �5 e 30 anos.'

'

.

A Emprêsa sente-se segura em. oferecer 'excelente oportunidade de carreIra a medlO e longo prazo, trema
,

mento específico niinistradd por equipe especializada (que versar4 sôl,lre o conhecimento da Emprêsa e s:us
prod�tos e ,técnica.(l' q� comercialização), salário' ádequarlo a natureza e importância das funções, além de efetlvo

programa assistencial e outros benefícios. ,

SbUcita 'aos interesSa<los envi.arem carta com "CURRlCULUM VlTAE"/ e foto 3 x 4 para- a Caixa Postal,
ln 39. _._', Ter�'lÍnal Shell - em Itajaí, neste Estada.
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