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, válido até às 231118m do dia 1.7 de janeiro de 1971, /

FRÉNTE FIH_t\: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA:

1005,2 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 29,89 centigrados;
UMIDADE RELATIVA MEDIA: 89,0%; Cumulus - Stratus -

, Chuviscos passageiros -:-' Tempo: médio: Estavel.
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SINTESE
" ,A, ; 'Pr,ef�itm;a, MUIÜcip�1 ,

de

Tubarão, nó dia 31, 'em' eoÍne
meração.ealo . ,19 '€�ntenariQ' de

_,:'ÍÍlstalação .'. do, município 'a

ãpreg�títação-, ,do�" gl.:hp6s ::i�l
'clóríces. Já está confirmada
a pàrticipação de boi"de-ma

mão, terno de reis, desafio,
pau de fita e, outras atraçêes
'"

,

'

Uma! KoÍnbi conduzindo lo
gadores do Usáti de São João,'
Batista,' capotou, no' último
fim de semana pr'Oximo a Rio
do Sul, feri'ndo todos os SE'US

'oeuPillhtes. As ví:t;imas, algu
mas em -eslado' grave, foralTl
internadas' ho ,Hospital Cr�

de, Rio 'do Sul.

No Hospital .da 'cidade' de

Gaspar; faleeeu uma meníná
vítima de' ,pai'atüo. ,Ai auto

ridades locais pl'eaf!Upadas
com a' doença, determinaram a

vaciftação em massa dá' :PQPU-'
\ação, contra o mal, que de
vera abranger todo Q .muni-

,I

, ,

Os estudantes universitários
de 'Ind,aial;' at"a:vés seu orgão

, , ·de, .rep�e�nta!rão, -- resolveram,:\
,
tomar ,a iniciativa e organizar
a

'

1� Festa de Instaiação do

Municlpio de Indaial. O �re.
feito Werner Pa'bst prestigia

...
•

\ I

a iniciativa, ,dando tôda a co-

lab'oração necessária. Apesar
de faltarem aind� 60' dias p�-
ra' o evento, o programa" ofi-'. )
ci." 'ii: fOi elàbôrado, c:ontan.'

I,
";;. ,,,,,,"d� -' doils ;��guint:ts �le�!dad,�S!�

" ,'Dia 20 de Mar.-ço - 9 horas.
,:_.:, ,DeSfile escolar pelas pr.itI� >"

,/ cipais ",lIa� da çi�a.de. 11) h�.
'

ras
_

_ Ab,eriurw do Satão de

E��ições de Fotografias His
tóricas do Municfpi'o e Expo.
$ição

-

individval ,de Màrio
Holet'z. ,14,30 horas _ Início
das �tivi5fac:J:es esporti�as. 22
horas -, B<!ile oficial nos sa-

Iões da 5e'c. Recr._ Indaial.
Dia' 21 - 6 horas _ A,lvora.

1 da festiva pelos eseelares •
t escot.eiros. 8 hor�s _ Culto
� I, ,
.

_
Ecumênico. 9 ho,,�s ,__ Com-

,

",tições esportivas: 14,30 ,ho
ras _ Sequência da pt!rte e$o

port'i'(a. 20 horas _ Festival
'

de Música na Soco !ndai'al, com
.
ii participação' de. todos os'

",
9rllpo5 músicais do Municípil),
de !"daia!.

'

abertas até 3 de fe
vereiro as inscrições! ao Con.
curso de HabHitação da Fa-

cu�dade de Engenharia Ope
racional da Cidade de JOlll
vHle.

,

\'
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i eranças articulam
Os

, deputados Pereira Lepes e Geraldo Freire, futu
ros Presidente era Câmara el lí,der-do Govêrno, iniciaram

.... \ I �

ontem as gestões- cem o objetivp_ ode 'complementar a com-

posição 'da Mesa da Câmara a/ser eleita 'no, prÓ�mo dia 3.

Segundo se infor-ma não haverá qualquer reunião da ban-
, cada' da Arena para a eleição pl'é""ia' dos membros dá
Mesa, que' serão' escolhidos pelos dois parlamentares e pos
teriormente submetidos ao Pre�idente Ga�dsta2!u, Méc1id.

, .Observadores políticas comentaram, no, Rio e, Brasí
'lia a -póssihilidade de que alguns dos parlamentares cogi
tadós para as Mesas da Câmara e do- Senado .não aceitem

'" I

os postos -porque pretendem uma" melhor 'posição no se-

�mio' -período da Legislatura -"-/19!73n4. No Senado sur

ge ó Sr. Nei Braga como '1;eÍutalilte -em aceitar a 1a Secre

'ar-ia, o,que o tornaria inel�gí:ve� para' a ,Mesa seguinte"
sàbeedo-se de sua pretensão � em disputar a presidência

, da Casa.' Na Câmara, os deputados Flávio;Marcílío e'Afi

Alcântara estaria na mesma posição" segundo se Informa-
va-'ontem: ,

'
.'

Os novos' deputad�s "tomarão posse no dia 2 de -féve
reiro estando marcada parw o dia segui�te, a sessãà ;'des.
tinada a eleger a nova ·Mes,a da ,Câmara. ,

- ,

"

No que diz respeito ao Senado,' além de ·,Sr., P�,trp-
nio Portélla para a presidência, serão' deites, os-senado
res Carlos Lindemberg (Espírito Santo), 19 Vice-p'residen
'te; Nei Braga (Paraná), 19 liécretário; Clodomir 'M�l�et
, (Maranhão),' 29 Secretário; Renato Franco' (Pará), 39· Se
cretário e Duarte -Fílho ,(Rio Grande' do Norte), 49, .sc-
cretário,

, No Rio, o futuro presidente do Congresso Naci�'�al:
Senador Petrônio "Pertella, tem' mantida contatbs com' Se
nadores dos dois Partidas, a fim de obter apoio' :pará ,'a

, .,_,.,'. j

sua gestão. , "

'rêsos Bois
fuúilivos

.

le:SP e RGS
,(ir'#- (Última Página)

Urse-inicia
'malrícula's

I ...
-

em março
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Florianópolis
vê a Táça

·

Jules Rimei

rnaice de 1

desidrataç.ão
felevado.·

\

I'

Quem -não ])�Qae .vi..v�r sempre em

contato com o mar nêsses dia's de

canícula' abrasadora, tePl �l:Íe valer-
,

se .d/àlguns ar:tifícips' e de alguma'
imagináçãe' para sebl'eviver:,à' falta
do' bl:mho-demar e de uma aragenzi
nha mais refEescante. úin, 'terràço,

I um bom veritil'ader e l'ufn refrigeraofl-
,

te ··bem gelado, ajudam a menina a

passar uma tarde ,m�is � amen�,

�!' �

cas tamáém ao reduzido biquíni --
. �odà, suprequl ditada mais' pelo é�-'

I

101' do que' pela .crãatividade tempe
rameritás de algum costuréko, To
dos êsses ingredientes' ficGm re(lu
zidos a ineros paliativos quando, ,a
teÍhperatura ascende, a quase qua-

l / "
)

reNta
'

g,raus. Nessas horas, (:) ,der-
rlú:leita Fe,média é

"(

INP-S feri
em breve sua
nov'a sede

,

Está c'onfi.rmado para os próximos
diàs I

o início' dás obras de 'constru:
'ção ,do, rlôvo prédio ,que' abrlg;rá a

, agênçia , JIletroPolitana 'do Inps. O

edifício, 'que abFigará tod5) 6 'setor
executivo 'da, autarqúia, sel1á' com

twíáo pela firma 'Teagassa S.A. do
- �

I. ,..

" Paraná • e na confluência, das Ruas
Estêves, 'Junior e'- Presidente: COll-ti-

, I' \

nho" devendo contar cem::l' andares
ala da frente 'e 3 nos fu�dos.'

Tudb pronto·
· '

',para 'festival
de mós'íeas

,

A' comissão orgánizadorá, do" 19'
, " ,/

� Festival de' Músiç_as 'de Carnaval,
promovido pela 'DwetQ;ria pe Turis
mo e 'Cemunicações da Prefeitura!

l\hinicipal de Flo)."iariQpolis, ,realizou
a última �eunião.'ll,a noite de on

tem, ' ne ,'Lira Tênis Clube� ocasião

em;. que, acertou todos' as detalhes'

com a equipe de -apresentação, coo�"
'-..

denaçã'o e' comissão julgadora.
'O, Festival será iniciado hoje,'-'às

20,30 horas, no 'Teatro Al,val'@ d�

C,ar'Val�o, cO!lcer�el'ldo
�

120 compo

siçéiíes das, 196 inseritas,) durante os

,dias de hoje, amanhã; ,sexta� 'sábado

e domi�go, qualld� serão apresen
tadas as' vencedoras. '

"

I

CONSTRUTORA 'FERBAZ CAVALC,ANTI
, '

, '

\ ' f
A 'Construtora Ferraz Cavalcanti S. A. está -admitindo: Carpjnteires,

soJdad0l.:es e Armadores: Comparecer' nos escritóri9s da Nova, ,Ponte, à
,Rua 14 de JlJlho" 160 -·Coqueiros. "

"
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utomóveis

� RaUye Turístico; da IIho'será no
dia 7 e já tem o se.u regulamento

A Pir:etol'i,a de ,T�u'ifill10. e .Çomunícações da Prefeitura
Municipal promove, com a supervisão da Federação C "'IÍ'iH'l
nense de Automobilismo, o 1'1 Rallye Turístico da IlhA de

Sal1t<1 Cªt�ri"i'!1 competição, que:contará também Cf)1I1 a

colílj)Or(\Qão do ° ESrrADO, TV" Ç,UI�\l�(\, li,ádw D�á\'io da
l'IIallhi'1 0.;\, S. ProDagne, A prpv<I, que se l'ü{t1izal'á no

próximo dia 7 de fevereiro, teve o seu regulamento elabo
rado pela Comissão Organizadora, que o divulgou ontem

para o oonheoimsnto dos intoressados

REGULAMENTO quer inscrição, sem Cj\J:)
Artigo l0 - O II? R."'l- .tenharn de dar razões ,ln

LYTUR é urna competlcão recusa.
de regularidade, prornuvida Artigo 12 - O 1° RAL·

pelo DIRETUR, com a LYI'OR será, aherto' à voi-
supervisão da F' C.A. culos Turismo, Gran-Turis

Artigo 2(,> .:_ O 1(,> RA!· mo e Esporte, de acôrrlo

_ LY�rUR terá COI11O ponto UE' tom definição do Consel ho

partida a Praçn XV de 'I'éonioo Desportivo (:<1

Novembro, dofrcnte a Pre- ,C.B.A.-
feitura Municipal . Parágrafo Úl�CO - Não

�-'�,._._j X. '-lar-gnda sm'á permitida !l inscriÇ!ãJ
será dada no dia 7 de fev!)- de veículos utilitários e

reiro, às 9,00 horas da peruas.
manhií, ·dofl'OHtc ao ·JOgHI' Al'tigO- 13 � Os veíoulns
douro ciLadó no artigo deve;'ão trazer obrigatol'i.1· I

antorior. mente 11as pQrtas, de

Artigo 4° - O II? RAL· ambos os lados, no capuz
LYTUR será organizado c do motor e tampa do port:j-
controlado por uma Comt� malas, o nlunero de insrr;-
são composta ,de elementos ção, o qual deverá ter as

do DmETUR e da F. C, A. medidas do Código Dos-

Parágrafo único - As

decisões 'dessa Comissão são
fillais e irreco1líveis, cabe!l
do li ela decidir os casos

omissos ncs1e Hegulamento,
DAS INSCRiÇõES:
Ar1 igo 5° - Além ela jn'�

criçád de lllna elupla por

cano, será permitida a par

tif:ipação cip excecTent<'s,
deprnne'i1c1o (1;1 Capfwi(h!!k
do velculo,
Artigo 6° - A tax.a (10

inseriç'ão' paga no ato (;

mesma, ',fica estiPtilada em

Cr$; :m,oo por clupla, �' mai�
Cr$ 5,00 por excedente,

Nestes valores estão incluí
elas RS_ �tefl[le, f(s '(le �Jil1}e\l
Im;ão (fl1mô«;,.o),
A r1 igo 7� - }loç]Ol'í!o,Pill'

riripal' ,. rlêMto .. Hal1y<\ quÇ
SPl'á ahf<\;lO, '1ôll1'lmto es1.rr
alllflS, ç'f\1do, e flunlquPj
pari iC'ÍTlíN11.(1 SOfá ,rO,�j)OD�'�
vr] pclns "c1(ictamÇõeS ill�e
ridas')1(1 1'icilêl de .íllRCI.ÜÇã,fi
Artigo 89 -"'Os :númhQs.

pra a idontificação "" .clQs

portivo Internacional (J5
cm de altura, por 7 cm dI')
Im:gura) ,

Parágrafo único - ,\ i

Comissão não se responsn-_
bilizará, caso os <:1'01101110"

tristas não anotarem pas·
.

sagens por postos de cml

-il'ôle, devido a números
mau inseridos ou de m8-

didas inferiores às exigên
cias do artigo 13.

Artigo 14 - AS prODa

gandas sorão permitida"
deSde que autorizadas pela

. Corniss50, e que não sejam
de produtos concorrentes

ao dos patrocinadores, ca�J

houver, algum .:'
ArtJgo 15 - .Antes, ria

lllrgada, os veíolllos serão
s\!l1Illetidos a uma íns1)eçan
tócnÁca. Além do P!'esent?
l'eguIçW1e'(lto,' servirão. do,
base Plll'!I a )'�ferida "il1,.s\>o
çào as exigências do Rtlg\.l'
'hm\Oulo do CqdÜ10 Nac\o·,
nnI de Trânsito. Se1'iio,l\11

·pedidos fie largar Oi> vt'Í
veículmf' dllrante a prova, cuIas que nã"o se apre.sen

ser��o OS"lllesmos tlaorrlell1 tarem nas cond�ções exigi·
do il1scri<;ão.

-

das.

Arti�{o' g'! - A iT\scrici"io. DAS PROVAS
implic,f �\utomàtiN1Jtente na Artigo 16 - Ds p�:-j'tici-
conoOl'dância total com 11 pantes do 19 �ALLYTu-q
prescl\1e rO�111ament(), conoorrem por couta e risco

Arligg, lO '-- As iuscr', m'ópl'ios, não se respON;>l-

çôes sel'ão ;reoebidas n� bi1izando
'

os organizadóres
ser;llinte 'enderêço: ., o patrocinadores por qmü�;·-
DTlUiJ'rUH -- Dirotoria de � qllor danos ou acident0s

Turismo e Comunicações. j ejtle possam vir li sofrer ou

Prefeitura J_\ITllllieipal de
1

Q<1U&al' no decorrer do mes·

Flol'Í�l)Ópolis .

<'1 mo.

Artigo ]l - Quando ,da \ Artigo 17 - O II? RAL

inscriçãó, os participantes;� LY'l'Ull obedeoerá o seguin
devcrilo fornecfll' as espec.i, A te itinerário:
r;cnçocs do voículo com 1 Praça xv, Rua d0S
que H'ao coneoner, OMl 4

l

Ilhóus, Rua ,Anita Garibç\lçli
como Carteira de Habiliia �\ Av. HereHio Lnz até 3

ção, !lllíorização Pafa dirigí· � Rod,oviária, Av, Mauro Ra
lo qUalHlo niio fôl' o pl't).

•

mr..;, Rua Frei Caneca, RlliI
prii'tál'io. lhÜ Barbosa, Rodovia Leo
PFll'ágrllfo (mico Os 11 herto Leal e Avenida eh

orgflni7>lldol'es reservam-se'" Saudade. Dai ]rao ;)j Ú
o direito ele recusar qual- "; Cacupé, pela estrada veHta,

tônio de Lisboa, 'Jlw('rê,
de CC\üPIl13 inlo <I Santo An

Canasvieiras, Caehoeíra de
Bom Jesus, Morro do M(1�t
jlcio, \.Sítio do Caplvarí, São
João elo Rio Vermelho,
Barrá da Lagoa e Fortaleza.
(balsa). Fortaleza, Retiro
da Lagoa e Lagoa,da Con

ceieãc (chegada da LI,

etapa e ponto de almôco).
Após o, almôço será mar

cada a hora para a largada
da 2a, etapa, que obdecer.i
o seguinte roteiro.
L. I. C', Morro do Badejo,

Cruz do Rio Tavares, Mato

de Dentro, Campeche, Mor-

1'0 das Pedras, Encruzilha
da do Alto Ribeirão, Cano

donga,' Ressacada" Carianos,
Costeira do Pirajubaé, Ca!l'

to do
'

Saco elos Limões,
Saco elos Limões, PrainhEl,
chegêldp a! rua Silva Jardim
e Av, Mauro Ramo�,

Artigo 18 - As instru

ções serão _entregues 15

minutos antes da 'largatld
de cada ETAPA.

Parágrafo único r- Fic�
facultado à Comissão, deter·
minar modificações ou ali·

n1Ínações de trechos fi_f)
pel'curso, ou suas instru

ções,
.

antes 'ou dUl'a'nte ét

prova, 'se motivos de, ordei'l
técnica assim a obngarem.
COlllunican'do essas determi

naçoes aos' participallies
pelos meios que dispuser.
Artigo 19 - As mudan·

ç�s de Inédias sel'ão dadas

por quilometragem \a ser

'percorrida, ou então po�'

pontos de referência. O

inicio de êada trecho cór·
,

responderá ao final do ant2·

rio�'. Quando o término do'i

tl'fchos forem dados po;

referência, será fornecido

tílmbém a metrag0m aproo

xlmoda cio tl'echÇ>, .

Artigo 120 - A hora

oficiul será clilel(\ pelos orga

nizaclm'os.
I Artik,\o 2� --:- Serão 'for

n�eicjQ3 pontos de aferlçao
'dos odômetl'os (yelocíme
Íl.:Qs), polo me»os ·dia"
antes do Rallye.
Artigo 22 - Os tempos

ideais dos diversos trechos,
801'1\0 sempre c9Dlparadüs
ao horário de, saída da

prova.
, Artigo 23 Os postos
de crollometrqgel11 fuueio

narão até quinze (1,5) mi

I\utoS após a passagem
tcó]'i�a do último veiculo.
Artigo 24 - Caso surgIr

al�um '[1roblema de orga!li,
zação, o concdrrente devE:rii
npresentar U)U relatório (la
irregularidade, pnl'a qlle

sejam tomadas as PI'O, i·

c1ências necossárifls.
DA, CLASSIFICAÇ,ÃO
Artigo 25 - Se�IÍl estaho·

lecida LU\�il clnssifio.ac.ào
geral para tôda n prova.

Artigo 26 - a classifÜ·a
ção será por pontos perdi
dos, sen?o considerado ven·

cedol' o veículo que ti.vC1' o

menor número de, pon1flS
perdidus ,

AI'Ugo 2'7 - Os (Jarros

largarão com' Intervalo df'

um (I) minuto, I). 'Partil' da
hora provista 1)a1'a a larga
da, obodeocndo li respeot i
va numeração. Os concor.

rentes deverão se apresen

tal' trinta (�O) minutos
antes do sua hora de larua
da, para submeterem S�l,S

veiculas a -inspscào técnica..
Artigo 28 - "S(lrá pasaível

de desolassificacão o con

corrente que:

a) - não passar por um

Idos postos de contrôle;
b) - passar no s�mtiCl(j

contrário, ou' mais, ele uma

vez num pôs to -pe oontl'ôlo;
c) - faltar com, o p,'ç

visto no artigo 28;
"' d) - jnfl'igir ,o ,Regul<l
menta do Código' NacionHl
de Trânsito; ,

.

e) - se apresentar COI�l

o veículo diferente do que
consta na fioha de inscric�l\;
f) - se apI'esentar CO!l1

ielen1idade' diferente do que
consta \la ficha;

g) - desrespeitar qual
q,uOl' membro da Comiss5í1,
ou por �la nomeado,

Artigo 29 - Á cont.i_lgel;l
de pontos penlidos süt'ií

feita pela diferença entre

o (�mpo realizã'do pelo eon- ,

cOrl'onte e o tempo progl'a·
mado para os diversos
tI'echos. A unidade míl}ima
tle tempo será de �O (trint.l)
segundos,
Artigo 30, � Tôda a

desclassificàção é ext�lls>"i:l
a dupla participante.

'

DOS PRÊMIOS

Artigo 31 - Serão con:

feridos prêmios Ctroféuf>' ,�

111edalhas) até
-

ao JQ'?
(décimo) colooado, Os pr.),
húos serão entrégl\eS em

dia e hOl'a mal'êados pol;]
Comissao àrgani:z;ndora.

DISPOSiÇÕES G'i=RAI�
,

'

\
ArtIgo 32 - Os emp;\tes

serão decididos pelo el'iU
,rio de menor desvio de re·

gularidade em· l'Ellação aos

tempos programados para
�s diversos tredlos, CltS()

persista o empate, será

adotado o critério de menor

número de pontos perdi�los
num ,pôsto de contrôl(',
sendo comparados os diver·
sos result<\dos por pôsto, n�

ol'dem de passagem, até ü

desempate.
Artigo 33 - A Comi"�i'io

Ol'ganiza,dora 'reserva-se o

dil'eito de introduzir J1>:

]wesente regl,llamento, tôdas
as rn,odificações ditadas l�OI

rail.õos de fôrça maior.
\ Artigo 34 - �erão abri,
gatórius as seguintes in s.,

cl'içoes _ nos oarros:-,
, 1 o �AL.LYTUR- APESC -

CA'TARINENSE DE HEFHl·
, GERANTES - DIRET'L'R
- FCA'

e, natUl'almente o número.
dI') inscrição, no tamanbo

previsto.

73, o seu veíc!llo r\l'Jeno,
pi!ra ooncorrer diretamen
te com o 1l10dêlo seda'1
duas portas da Vollq;\Vill
gCI1. Outra informação (,H
cial di! GWI é de que o-sell

calTo pequeno só sall'a

mesmo naquela data, j{t
clefinida nos planos l:Ie ex-

pansão,

l

Hôvo': carro �sporlivo da'1

Volks se
normaliza
em abrU'

dável. Com cinco lugares,
bancos dianteiros' indil;i
duais é 'anatômicos, recon

táveis até 'quase 'à horí

zontal, grande porta-malas,
o 'lVIal1ta é o' carro esporte
para a família.

Comprimento: 4,34 rn,

largura: 1,63 m, altura:

1,35 m, Peso: de 950 a 970

kg, Carga útil: 365,kg. Mo

tor: 1600 cc. com quatro
cilindros, eixo de comando
de válvula .na cabeça. Pn

têncía: '79 H.F. a 5.600 r.

p.m, Motores opcionais:
1.600 CQ com 9? H.P, ,\

5,,800 r.p.rn. ou 1.900 co

c!lm ,102 H.P. a 5.400 1'.p.1,'I.

Aoelera de O a 100 k!'1

em 12,5 segUllelos atingin·
do velocidaeles roax1maQ,

dependendo do, motor, de
154 a 170 km/h. A aercdi
nâmica da carroceiria ppr·

·mite um consumo de 8,5
a 9 qLlilômetros por litm,
Os amorteoedores são teles

cópicos copxiais com motOJ'
em espiral. Freios a di';l'f)

nÇls, rodas dianteiras e :�

tambor n<js traseiras,
-

COEl
'

um sistema de segur::ll�ç'l
aciona'do por b,omba al'xi-

I.

, ,

, ,

.Opel al'cança sucesso'·
A Volkswagen dQ '8r(1)' 'I

já está prcduzindc BOa 0('11"

ros por dia. e deverá che

gar, 'f nda êste mês, ao to

tal ele 850 unidades diárias
- é o que informa a (li

reteria da empresa,
Dentro dos planos de tr«-

� balho está previst(1 a ]"1\'0'

dução de 900 veiculas om

fevereiro e 950 em mareo,

para entrar no regime de

plena ,procit,!Qão., provável
mente, já no mês de abi-il,
quando sairão das linhas
de montagem J .15,0 'a l.�OO
unidades diárias.

Desempenho, velocidad �

!3 linhas espbrt!vas carac�o
rizam o nôvo carro eurc

pOLI da Opel - o Mctulcl

que 'dentro da SL13. <::1<1 ,.

se ele cano
r esporte MCl;:'

Ice internamente. espaço e

onnfôrto de um sedan. O'

Mm'ILa - nome tiradd dn
UI\){1 espécie de arraia qi
gÇlnte - comhina 'a elegân
cia dos perfis italianos 00D1

/ a estrutura compacta euro

péia.

,/

Iiar.:
. SeGURANçA
Tõda a expel'�\ncia an

te1'io1' da' Opel em .rnatérlll
de .segurança .

Individual
foi reunida no MantÇl. euj-ll

'

P'lrt@ ,di�nteira.. absorve
cJ:!Qq�es, Para, atenuar O�

impactos laterais, fOliam ll,i
_ \1jodúzidos i)"tlfflfÇOS vert! ..
cais devidameate;' testados,
Um suporte Qeslizante i��-

.

- talado no trilho, frontal ',0
DO arco do tero, impede .o

,

. choque direto dfls 'O'abeç�ls
'tanto do; mctorísta ,oomo
d(\� passl;lgoil'os.
Proteção .para

-

o� [colhes,
volante neolchoado,' cint9s
de segurança ,dO fixação em

"três pqntos, ',.alavanea du
.,ü'eio $le, e$tac�onamento t�
calizada no túnel, capô l'f-
forçado para evitar recuo

.em caso de' b.Uda, tànq'��e
de gasolina removido de
ohoqt\O e,' divers'Qs oubio,s
.aperfeicoanwntQs adeta.df)S
de modo a tormu' o Manta
um oar.t;o- capa� de oforo
cer, além de todo o. QonfÔ"r.
to já descrito, 'a ,segUj,'�r'
ca (IU� uma fàmília,·em via·
gem poderá. (l�sej'IU\ .!

j,

COlllCE01 OCOMCASA1_
DECA, rebôco c.om massa fina e

pintura plástica. )

O financiamento você paga em
10 ou 15 ànos. E só começa a pagar
d,epois que. e,sti ver mor�ndo na sua
casa proprra, \

i

Venha conversar conosco. Se'
você trouxer a escritura do terreno.
começamos de imediato a c'onstl_'u�
ç;} o da. sua ,ra�a

I!!t [g�� lIlY.b.b5B LlP.,ê
.

"

RUA FÚlVIO ADUCCI,,763 -12 ANDAR � FONE: 6294
'I

Por tempo ind()t(ll'mÍ1l1\do
a Volkswagen assinou COlI

Itrato para utiJjl!ÇI�ão, (Ins

instalações de pintura d"

f;hrysler do Brasil, �·as.in,
CG e Toyota, onde ,lstiío

'�t:nclo, pintadas cêroa d,;}
15& carroçal'las p"'or !li�

Enquanto isso, as instalo,

ções da Ala XlII da fâ1u"
.

ca VW, que não ffil'am des,
truídas pelo fqgo, já fQwm
devid'amente repar;ldas t

postas à disposição dos se

tores de produc�o para lItJ·
lização imorllflÜi.

Janelas amplas a pouca

altura do selo, longo ei\�ot
se estendendo além dos

fal'óis e gl'nde €lo radincl(W
!llntada el11 pl'êto fôsc'Q :mo

pontos altos que dão ,I(l

oano LII\) h,u'mol"\Íoso <::'['

peeto gel'ai. A eliminacn'>
dos quebra·ventos laterais f)

al'mac;ão dianteira comp,lct'l
cOlltribuelU Para a dimiuui
ção dos rllÍdos.
CARAC"E;� íSTICAS
Seus_ sistemas de venti·

lação e aqu�cimento, ar.ll

pIados, asseguram aos 1'3.,,'
sageiros, em qualquer �1")')
ca do ano, unw temperé\II\,
interior 'constante e agrn-

Opala cDpê vai ser lançado enl1972
o Opala cupêi um C21'- se à reportagem que "tur- lações vitais à prodtlção Opala cupê na lillha de

1"0 bási:camellte pronto de';- nau-se um sucesso de vcu- em' série da General lVIQ- 72, a General l\'IotOl'S vai
de o ano passado, sq scrá das a produção da série de tOl'S será de até 42 por (montar, para vendaIS 8\:1
lançado p��eneral 1\-10- Opalas com diferentes al- cento da capacidade atual,
t01'S com o sêlo de 19':2_ ternativa's de' mecânioa ..

,
um alimento que refleti".'!,

Dependendo dos planos de de estilo, e por isso a G.:- não só na linha de modA-
amplia�âo ela capacidade �l,\ nOl'al' Mators· não vai ,:t'- los de passeio, l:rlaS tam-

linha ele montagem da fú- cl'iflcar a montagem dos bém l1&S demais, desde 'O"

brica, o Opala cupê pocln- carpos que es.tão vendendo ca1'I'OS de uso misto aos

rã tel.! o seu lançamento bem só pa1'a dar ao mElr- ,caminhões lev«s ,e pesadoJ.
anll��ipado, provàvelmentc cada m�11s (uma versão so- As obras, segundo prev�-
cntre 'novembro e dezem- fisticacla"_ são da fáblica, estar'ão coc-

hro de,71., AT� 42% cluíd:ls no fim dêste ano,'
Um porta-voz da GM dis-' A ampliação das insLl- ,Al.ém do hmçamen1.o do

Basta você ter o terreno, e nós
construimos a sua casa, totalmente
financiada.

Você próprio escolh,e a planta,
a partir' de 70 m�, com dois ou' mais

...

q lIal'tos,
.

O acabamento é <:te primeil'a
qualidade: j'ÔITO de lage, aberturas
elll madpira ele lei, feITagens de la
.t,ã.o crom.a.clol louçn IC E.LITE. metais
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Sucursalda BN relata suas
atiMidades de 1970

'

.
,

Durante o -exereíeío ele em Florisnópolís transml
1970 �a Sucursal de Santa tiu, no exercício passado,

) Catar�a· da -Agêncía- Na- para -o eixo c
• Rio-Brasllia

cional distribuiu aos órvão. dois boletins contendo

de divulgação: do Est"do 'mais 'de 1.600.notícias re

1873 notícías' em c225' bo-: , - ferentes às, .atividades dos

-Ietins, segU!1(IO' 'estatística órgãos públicos- catartnen

contida na' relátório" 'que-;
. ses. '" As' matérias, segundo

está sendo distuibuído 'P' lo' comprovacão, tiveram ex

órgão oficial do' Gabi11€t'J
I

celente aproveitamento por
� ) . ,

Civil da Presidência=da .Pe- .par+e do�' Ol:g�l1lsmos -ue

pública, O documentó re
',. imprensa' do País, .

lata que -a Sucursal>: da:
.. Informa O- relatório qü�

Agência Na�ion'�-l sedü1Cl::t a Sucursal', da' AN coorde-
� • ,

J
" �

� I

'

nou onze entrevistas conce

did�, por autoridades i,'d0·

rais qua- do visitaram a

Cnpital, Finalmente, o do

cumento emitido pela Che

fia do ó"giío oficial .do Ga-,
. bincte .Civil ela Presidên-

cia da I República destaca o

apoio que vem l'ecrlpn(�0
do Governpelor IvO Sitveua

. e- da imprensa de 5']]:'l

.Cat�ri�a. através ela divul

gação das notícias que cl:

'vulgou.

tarrnâ, para entr,ega aos

'sindicato's agora reconlH"!i

,- dos.

--��������--���--����-�����------��I

de 60% d:)

,no município de

""'M
�

I
�,

_na
.

Secretaria da Agricul.
titular daque�3

milho,· que

sel,ão distribuídas .aos a;:;r;·
'::cultores, que, tiveram S::2S

ou damí:l·
•

n!3"
I,: " te::;t-

"

I!
1 •

Brde aprova
-

.

Iínanciameníes
agrícolas

'7

\.

Em reunião, realizada

em Pôrto Alegre, a Dire

tori» do BRDE aprovou

projetos de financiamen

to das Cooperativas A;n'Í-
.

l o las lVlistas de Pinhalzinho,
Cunha Porâ e Maravilha
com as importâncias, 1'e5-

rpectivame ,'*t€, do

Cr$ 17(1.069.00, .. ".,.,.

Cr$ 246,89500 e ,'"
'

.. , •

o-s 209.500,00.

Os financiamentos ,d�<;..

tinam-se à implantação 'f1e

uma rêde de armazenaaem

e beneficiamento, I atingindo
eliretamente a .rnais de

1 500 agricültores, associe

dos dessas cooperativas a'
que terão, com a' ex�c'4ç!í()
dos ntQjetos, melhore� ,D'eis
pectívas de' produção ':e ' çn.
morcialização .

db ,seus. !fro
dutos. às PI:oj�to",' for'mll
ehhorlldos e 'serão ori�lÍa-
(' I, • ' f

dos pela. Acaresc'," ,

'

,
,

- �.'

/
'I "

..

O professor 'Roberto Mtill·

deU Lacelida,' :Reit'�r l tl�
Universidade

: Fe'derat de

Santa Catarina, pl'QmeEm
. ;

colaborar com o Fúnesbe -

Fundo Especial de Bqlsas do
Estudo -, que f mantj�Çl
pelo Diretório Central dos

Estuãantes 'em favor !!n$
universitários caié�tes 'de

rpcursos '. finaneeir(\s', A

informação foi 'prestada
ontem por f@nte 'do Df)E,
depois de contato: m.á'nddo
entre o Reitor da_ U'fsc e

membros" do' Conselho "Ey,,

cutivo do órgão 'estÍJ1dant,il,_
Durante o éric.ontro,'-'- ()

professor ;Robertp :Lacen:a
declarem-se 's'olid,ário çop", a
campanha' de auxílio ao

estudante' sem recursos e

r�ssaltou"a nobreza dO' em·

p.reendimento:
,
'(',

\ .

10

_./ : ,Un':' detalhe grandioso da Nová Capital:
Edifício A,C,M" ·planejado especialmente Piara,
_ atende�' às' exigências 'do desénvolvimento
:'

-

':tê��ico��ie�tífico d'a medicina no Estado.

o. Edifício A,C,M" será cor�struido na Av, O'thon

,
.

Ga�a 'O'Eça, junto ao maior centro médíco-'

.'
hospitalar de Santa Catar,in�,

A,léfn dá ,sede da AC M, nos três últimos andares.

o Edifício concentrará tôdasl as atividad85

profi,ssionais ,ligados à medicina. .n!?s
nove primeiros pavimentos',

I. ,

'.

projeto, incorporação, constn.lç;ão e vendas

IMOBILIARIA

1)
1
,J)
<O
a.
o

a.
''I'" ,,_ vi

IÔ

aGONZAG�'
registros:.fI"74 CRCI, III regíào e no2493 CREA,lOoregião, escritOrios: deodoro, 11· fone 3450'

AJUDANDO A CONSTRUIR A NOVA CAPITAL

--

-........
----

___

�: o :ESTADO, 'Flotiaunpolis, quarta-terra, 27 de janeiro de 1971 pfÍg 3

Estudante' ,da Capital
se· revela: em concurso

,
, �... --

.

Aher�ura dos
Porias' será
rememorada

,

o Capttâo-ds-Mar e q,'lé,r
ra Lú -io Berz -:\1I1ia, Cani

'tão dos Portos, ( infol'f)�nll
() Ji�ç; I'ADO que. a

Dirétoria de Portos e C'I)�.

tas (j)ol ivando esclaFe'c:,,]'
a opinião pública "sôbl'f' n

'HII (,,1 (\J1(,ja do mal' .1l();;

destinos ela Nação Brasl

Ieira", pretende dar has

1 .,(' 1'21,i'i\'0 a, data h'·itn
rica da Abertura dos Po,"IO'l

brasileiros às N.1Ç0CS' Ami

gas, em comemorações 0;1<'

Lt'J o inírin \.')1nc� '! tão

A programor-ão prevlsta
PC!. " (_;,' 'J.\. para 'I'S·

; <,
O estudante José Carlcs

Xavíer., aluno
.

do' 31,) ano

primário do' Grupg>, Esce
lar ; Antonieta de Bar! os.

da 'Capital, robtêvé.. Cf 6° lu

gar no setor de arte: infan

til do I Concurso, Nacional
de TUI:Jsmo.. .0 .certame,

que foi nromovido. n=la
'

•

{t I j.
-

; Emprêsa Brasileira de Tu-·

rlsmo. contou com a-, pai! i
cipaéão

..

de escolares', d"

tÔdas' as unidades (Ia; Fede-

Mafra :' e SOUZíl, além

professôra
"

EClvétte
"Cruz Machado,

r

da nenses, do nível médio, ío-

ela ,
ram classi ficados p:n '1

Prêmio, Estadual de Ci811·

cias, através de concurso

promovido pelo Deporta
mento de Cultura do ES18-

do Os class i ficados f�l'ãi)
jús aos prêmios em dinhei-

,
1'0 no valor total de , ...

Cr$ 2.50000, que serão 1'1'1'

teados entre os vence.!o

res das cinco áreas 1]e ci!\n·

cias. a saber: Ciências So·

ciss e Humanas GeoC1E'1l

ci'" Qhjmi�a, Física' e EJO·

, ,1ilgia,

José Carlos, que conta

com 12. anos de, idade, con-

correu ao qertal?-�e nai.'l(�
nal, com um desenho de

pef1!'ado'rl's puxando, rêa.."

na Lagoa' cl� 'Cbnceiâo
. Seti' tl'ah�illO no 'ámhito e'l'

,tad�Jal f?i' selécí.oíla�o 'rn,.·
tre'' '200 outros .dssénhos,

r-

as 10 horas de amanhã; nu

, (I" 2 S',()�··iaç;§o Comer

.cial, ep, Itájaí, .

uma (>011-

f, l';'I1�iH
)j {,in.l Secretaria

GlauclO Olingel', ela ''-sl'i
rcultura, que JiscQrrerct}, o-
bre' a 'imlloi:t�ncia hi�t� i·

ca ,da Abertura 'dos 'p.\:Íl: cs
Ll _ Sl""Ü os. \

" ),
'- ,

$f,;l,��,,i,<I"�U 'va;' !"
,

�� I �!:i.",'f:JY'_1j;,;;:;. .. ,1f

ler �ospiial:' t-

ção rural .e da: �".J;i!.<I
u! uana.

A melhoria

"

ção das Pioneiras 'S()C.iiÜ�,
a fim de propor('i�'nar"p\'ç n·
to atendime:1te à 'popüla/;,'iiJ

� f (.
blLunenauense.

Ao saudarmos Q 5°, aniversário da' administração
estadual, estamos ,estourando de orgulho.'

� 'Afinai,. depois de, revistas as nQssas atividades de

1 ano, verificamos um quase'-empate.
Estamos nós ,sentindo' como se tivéssemos a ex

peri,'ênçia do Govêrno Jvo Silveira.

"Ja'neiro, portanto, é mês de fest'8s. ?'

Parabéns para .riós� não é Governador?
"-

um sistema. b�,ncário avançado C/l

oi

:
. CAI"A ECONÔMIcA ESTADUAl DE SAN CATARINA

.' ";.
, t. "

'
, I

t!

• S.�NTA CATARINA EM,.TEMPQ DE PAZ E PROSPERlbADE FlORIANOPOllS se
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'Mesmo nas horas'mais difíceis da vi-
,

, ,

da 'nacional, santa Cat�na tem sabido se

manter serena, digna e, equilibrada, com o

objeto dedar o ,��lhor, de sua contribui

�o a ,graRdeza, da Pátria e a edificação de
mo Brasi." rico, poderóso

'

e feliz, Nêsse
,

-'
" ..' j

COmportamento,' contudo, não permanece
indiferen,te 'aos problemas com que se ,de

fronta ria, sua :luta, pelo deseri'volvi;"ento eco

n�mjcp, db qimt! não'divorcia o aperí-i
çoamento das (lnstituições e a tranquilida
d�', do País,

I c�jo .aleance os catarlnens-s
têm almejado através dos tempos, repudi
ando por, isto mesmo qualquer tentativa de

agita�o ouquebra de ordem. Há muito os
, .

,-
,

cátarinenses compreenderam que SPril trfl"'-
quiJidade não pode haver prosperidade. E
'>i le�àndo o, pensamenio popular na )0""_

'da, c!;msideração ,que êle', �erece que aqui
já se" criou' 4) feliz' \"slogan" de que vivem,os

: I ,tI..
i

'. ,� . '

�' \'
-

\ �

"em, b�'mpó, de paz,\e, prosperidade', condi-
':' , '1

o ·EXÉRC:lrO'·,AÔ" GOVERNADOR 'CATAR�NENSE
,

.

.

.,
\

Santa Catarina tem sido, at�'avés dos'
,

,

tempos, um exemplo de, ordem e civísme \

na 'vida brasileira. O sentimento patríõtíce
ela sua população e a dedicação que o' p,o
vo devota ao ,trabalho constitnem os .íatô
r�s mais importantes do equilíbrio que sé

registra \ em todo o Estado, em' qualquer
drcunstãúcia, demonstrando inequivo�à�
ni:ente que somos um 'povo amadurecido

para as grande� tarefas que cumpre realizar
não só no âmbito regional como também
em, todo o País.

,/

" 'A, vanguarda que temos ocupada no

plimo' nacional em vários setôr�s são o

fruto ',c:lo esfôrço que aqui temo� �mllreen
didó, 'em busca' do desenvolvimento eeonô

mic,o �'!l� tranquilidade cso'�ial. Hoje,. temos
razões de sobra para ,nos orgulhamns das

conquistas obtidas pelo trabalho que, temos

sflbldo' realí�ar com o patriotismo que ea

racterfza a nossa gente. No entanto, ainda

nã� estamos satisfe\tos e queremos r�alizílr
"

n�uito mais. Em prlmeiro lugar, porque te�
mos plena consciência da \ nossa capacida-
de: em segundo,' !I'orC!ue : a esmagadora
maioria dos' êxitos qlle dizem respeito ,ao

nosso. desenvolvimento ,foi obtido à custa
da dedicação e, do, sacrifício excIusiv� d.e

, "

Qu,ase'a6 terminar o seu manclato de: GO-
vé:cià:dQf dó Estado, o sr. Ivo Sil�éira já vaI

,,;i-�oà.b�ndo ineql.lívocas demonstraç(>es,' de
que,: no exercício do cargo, soube con<luis
tar ,maiores méritos à honrada e, brilhante
carreira pública. O ato do Sr. Ministro, 'do
Exército, . que lhe concedeu a Medalha "de
Pa,ciflC!l-40r e de que, em expressivo despa
cho telegráfico, o General Campos de Àra
gãó, éomap:dante da 5.a Região Militar, ;lhe
dá ciência, é Uma dessas consagraãoras pro
vas, de baver b Governador Ivo Silveira

correspondido à, expectativa dos que' mais

,dfre��mente vêm promovendQ a renovação' I

iÍaci6'nal, 'dentro dwn clima de sadio con
graçamento espiritual dos Brasileiros. ,/,,' ,

-
.

, ,·I!

,

'

",
I ( "

',' Ressalta no, seu telegrama o ilustre.Co-

��d;:1IlÚ� da, Região que o Governa:do� ca

tarinénse; hayend'o
:
prestado "excepcional

'

co1abói�ção e i:urestrito apoio" àqúele Co

'fu'�ncio do Exércit�, "à par de concorrer pa
'ra 'à tranq1,lilÍdade e desenvoÍvimento do E�
tado 'de Santa Catarina, centribuindo de nia

in,�it� :q,ecisiva para consolidação dos laços
4e, amizade entre civis e militares" fêz,se

n;eiecedqr ,da admiração do Exército., E

;eis f:i.:ue a honra.ria! que agora ll�e é con�eri?a
pelo, .Ministro r,apresenta o reconhecimento
dêsses seÍ-viços, com que o Chefe do ,Execu-�
iivo cátarinense vem womovendo, por 'to.

"

.. 1 .-

,
,

'I'

,
,Riznato Barbosa

',!f. TERESÓPOLIS, JANEIRO DE 1971 _ 'o
seB.ãdor· Koncler Reis, excelente pad�ao 'par-

\

larn.�nta:r; nos quadros atribulados do �anó
r.amá brasÍleiro, na solenidade de sua

'

(ii�
p!emiJ,t<ão; 'no Teatro Alvaro de Cárva.lho;
6111 �Floriànópolis; pret�ndeu lançar' umá
',' .\"

.

. -.......

�n,frá�estr\Ítura de,. compatibilidade, c�m0
meio de' alcançarmos a plenítude democrá-.' '"

'tica �o país. RelatorcGeral d::t ConstítÚi��o, ':
flgMrã 'de' indesmontável relevo rios clreUlos
J'u�id{c.os do Senado da RepúbÚca, ·(u!épr��
sé'ntânte .catarinsnse, melhor que ninguém,
.::_,,' pois s�a participação foi direta, ne�s!J,
grave e. precípua tarefa -.,. sa,qe que ,Já
existe, pelos termos da ,Cartá e dos Atos

subsequente, a tardiamente aconselhada

compátibilidade 'das garantias individuais e

dos denominados direitos sociais com a se

iurançá naciopal e com nbssa realidade só-
cio- econômica.

Pelo fato, de existir, etn verdade, esse

statús, a que o brilhànte parlamentar, a

está altura dos aco�tecimentos, empresta,
ares de pedra filosofal, o Brasil se vel'1

pe�itindo 'a ext'enso é intenso ,processo, de
desenvqlvimento, ' neutr;:llizador ,de desert

�antos, não persistindo, hoje, cima para, re

va�lchismos, gréves e badernsts. O homem'

público se, ajusta e se enquadra ao prooesso
democrático, q�e, pa:ra salvaç�o naciomil,
hibernou no seu conteúdo' clássico e ideo

lógico, cedendo lugar e
I
espaço a singular

tipo
-

impositivo 'de democracia, realística,
.'ascida de, nossas peculiaridades, e sob. '

o

impéno da. conjuntura, ,ou êle, inápelável
Í1).ente, 'resvàla para o ostracismo, afundan
do-s� na marginalidade. Já não'existe, tam
bém, ambi,erite para corrupção, eis qlie a

compatibilida,de, no campo ad�inist,ratiyQ,
se encontra' resguardada por um corpo/sá-·
bio de leis específicas, em muitas das quàis.
houve disereta e sensata participação do

nosse> ]?resado, senador. Os seus patrióttcos
receios, nesse particular, são, poi's, infuncia
dos" ell.1Jlicáveis, apenas, pela sublilllação dQ
zelo eívico, até certo ponto bastante louvá

v,sI.

Mas' não é' só. Modesto estudioso
I

I da

evolução política brasileira, ,por mais que,
, I '

me tenha esforçado e refletido, não encon- I

,frei, data venia:, como, teve a ventüra ,de
cons,iguí-lo o senador Konder Reis, no seu

speech de. Florianópolis, a pretexto da, de
sarticulação dos secretos mecanismos pro-

"

.,

;

Futuro Certo
I

,

":' ,'I ':

nós, . cátannenses, Poderíamos dizer ainda
'-..;__, I . ','

que' os, méritos,' de: qUe:" nos julgamos pos-
súidores;', �()mo consequência do 'nosso es

fotço ,«((lo 'nosso amor. ao trabalho, nos dá

um Ia.:go cr@ito a que, nos, jtÍlgamos com
o direito ,de ;uslÍfruir, por ser da mais in-
teira ' jusiiçà�

,

"

dos' ó's',meioS,.o fottalecimento dos elos de
, I',' "', ," ,."

'

siu:patia � estimá .entre 'o povo e. as fôrças
arInfldQ,s do 'Paí,s. -',
,',,' -:,' ,,::: . \:
I",

, Na verdade; }á. tive ocaSIao de aludir,
a : propÓsitó de' comemorações militares, 3'0

,\ que :signiflca pàra. a' défi,nitiva afirmação da
s'óberknia :brasileira no', boncêrtó i'uterna
ciÓn�l

•

à/ �dáde: ,de:' Pensamentos e aspira
,ç�es q)ie i,ntein:i,"�' ,Nação, entrelaçandO tô

ditS as classes:e' priÍicipalmÉmte
.

solidifican-·

do,'�éada ,v:e?, mais :a:mútua cOIffiãnça e soli-
. dari�da&� eptt,�, civis ,'e militares. De resto;
o:'GÓ�erriado� IV0' Silveira sempre fêz ques
tão �de 'ma.rrlfesià�,:'a êSse ,respeito, o con

ceit� de� ideritidade
.

de todos 'os Brasileiros

pebnte".!iI-: éó,esã:6 naci�nai, que vem cons-,
,

. '). >'.,:.' > _.' ," 1 �.,.
títuiJido Alto objetivo da nova pol�tica bra-.,

sh�}'r�.'�?m; �S;1nta, C�tariria ,essa unidade'
r�sl>ált�: ,.da ha�ín,o�á ,�IÍl' que" militares e

,civis,., cpin,;Peuitridôs' de que tOdOS soinos
._,

, 'i ,,\, ' "

por �guáI cidadãos em, função. do pl'ogresso
d� 'Páttia,: 'vi,*e'ITio's . irmanados' no esfôrço
ê6'f.rturi), pelb desenvolvijnentb da comun\da
���, < ' '��': ,\� / ;fl I,.

"

.

'., :. ,,�

, :f , Faç�;�'e, :' portanto,' justiça a. êsse carac

terístico ,: da; . vida catarinense, definido pela
<:9�Rlieé�ã,o 'patriótica' de. todos ,e de ca

da:�'UIn;:;,sob 6s ,estí.mulos <ia' política de

i,irÜ�o: ad6n�a 'pelo"'Governador Ivo Silvei
'ra" iÚ�s' ,suas -louváveis e inabaláv,eis rela-'

•

,,!. �.'

".><":;"'.".';;';_:�'.;':: .�
,c )\13; o];ig&rquias, se não exterminadas

por, Inteiro, entr!'\il'àin na fase estertórica do:
'I,' " " ,

es.vas-iarnehto, 'se bem que 'elementos de tra-

�cionâis 'e
. a,ntigas/ fain�lia� políticas, que,

dominararn vádos Estados, desde o f'Pri�
meil:o ,quartel, da atual centúria, �como, por

exerpplo, . em Santa Catarina, 0S' Ramos e_

os Konder, t,ransitem a pés, enxutos pelos
alagadiços, como o meu qu�rido e fraterno

Joaquim Ramos, qu�, profunda e incurável

mente cetico, em sua clássica sensibilidade

democr�tica á flor da pele, nas linhas do'
velho' estilo, recusou, liminarmente, indica-

,

ção partidária á segura reeleição parlamen
tar:; éomo o ex-Governador Aderbal Ramos

da Silva, a,inda, dos nossos melhores con

dutores politicas; e ,como o próprio senador:

Konder . Reis, vibrante � cálida interjeição
de inteligência, ,no achatamento cultural da

paisagem circundante. A história de Santa

'Catati�à, como: a de outros Estados,' é de

admiravel 'opuilênCla ness,e particular. Abti

ganlente; sem vulgarização, de cultura, sem

àcessibmdad� ás' .universidades, sem meios

de comunicação rápidos e fáceis, com altis

�ima peroentagem' 9:e analfapétos, COlTI, a:

irradiação clJ,ltural do país centrll,!izada nas

grancÚ;s metrópoles s,e' pernÚtia quÉt sórnen-'
te Ünla minoria, aCádêmica:, livresca e a!or- _

tunacÚi _; se prElparasse para as' v1cis�itu
des dá, 'àtividade poiftica, pelo menos em

posição 4e' lid,erança..Eram essa�', éontin
gências inarre<iáveis ,do ,nosso ciclo agro

pecu,ário. Daí, o predop1í�O, na formação
otasileira, dos senhores da terra, dos gran
des e, 'poderosos iatifundiáriQs, _ origem
das "v,�m�as olig�rquia�, que n'ã,o soube�am
captar, urna força nova em paciente' elabo
r�çãb:' HaVia, assim, a natural OJ:-ganiz;acão
d�, urtúi elite,:"_, �,'. por ser elite _ muito

fer.hllc1a e reduzidá, sempre negativa '� per

spnaÜsticàmente atuant�, no emulsfona
mento do processo poUtico.' Paftindfr d� 00-

�111r1,a' gúerra mundial, ingressámos em 'um

período ,ds' indtlStrialização e' de técnica

ções essenciais para ,que
os altos objetivos que o

.nantes dêste Estado vêm

possamos atingir
povo e o govêr
perseguindo atra-

vés dos anos.

Hoje, os catarânenses podem confiar

com sobras de razão, no futuro do Estado

que estão construindo. Encarando com rea

lismo o progresso de desenvolvimento que"
conhecem e deixando de lado o urbanismo
provinçiano, têm a dimensão exata das
suas possibilidades e das suas potencialida
des. E, à vista delas, com confiança em

sua capacidade de trabalho e com o sen

timento patriético que lhes é nerente, es-I
peram poder levar adiante o muito que já
conseguiram até aqui, a fim de legar às

gérações .íuturas o fruto de um esforço
afinal r�coll1pensado.'

'Na pequem! dimensão territorial- Que

possui e a despeito das deficiências que
!linda tcip em alguns setôres das realiza

ções públicas, Santa Catarina se esforça
.para vencer o sub-desenvolvimento' de de
terminadas áreas para integrar-se, num to

do capaz de unificar o seu povo' em rela-
cões de maior convivência, a fim de i�ult
lar-se na prosperidade qu� hüje é, um fato

rial 'e na tranquilidade que" felizmente sem

'jne manteve.

ções ,de governante civil com as autorida

des 'militares, em plano de dignidade que
àmbas as partes sabem guardar ,e que .en

contra" no ,eminente Cornandante da Re

gião Militar e' nos I seus' distintos coman

dados, um' exato· e nobre intérprete.
Santa' Catarina 'estêve seI1).pre à. altura

dos ideais federativos, acolhendo com inges- l'

viável confiança as dir,etrizes traçadas aos

melhores destinos nacionais,' Isso que tem,
na pessoa e, na� atitudes do Governador '

Ivo Silveira, fiel expressã!O, é o que explica
e tranquilidade do clima propício ao esfôr-
ço de toaos,' civis ou militares, empregados
ou empregadores, num sentido único, vol

tado para, o desenvolvimento catarinense e

para a pujanç,a maior do Brasil unido e'

lucidamente ,orientado' J!.os rumos de sua

'predetinação histEÍric�,
Diga-se, 'portanto; que a: homenagem

prestada pelo ,Ministro do E;xército ao qo
vernador de todos os catarinenses não sig
nifica apenas o consagrador

'

aplauso:.- das
gloriosas fÔrças'militares de terra, dirigi
doa, quem t�o galhll,rà:�mente SQub�, elevar
se à altural da admiração nacional, _ mas

ainda um belo pensamento de saudação ao

povo que o 'elegeu e que y tem prestrgiado
irrestritaynente, r,evendo J's pró�rias gran
dezas de alma nos gestos e atitudes de seu

Governador.
,

, ,

Gus�avo Néve's

(\
\

mais definidas, com linhas e contornos pre

ponderaptes, trazendo, co�' o ,correr dos
/

anos, e para opÔr barreiras ao falso' e de
, magógico' trabalhismo, oriundo dos 'des

.vãos de prolongaldã ditadura" com todo 'o
I

aterrador éÓrt�jo de 'crimes e de Gorrupção,
a hidra do poder ecohômico;

I

O binpmio demagogia trabalhista-poder
_ econôn'(ico causou, a curto prazo, mal mui
to maior ao país: do que' as oligarqutas cio
Império, transferidas para a .República.
Analisando-se, no' passado catarin�nse, com

serenidade e lapidar isenção de âqimo, e

respeitada a perspetiva, histórica, a indife

rença ,álgida 'de um, diante dos legítimos
ân'seios, da terra natal; 0S desnecessários

"exoessos de outro, neatralisados, todavia,
pela sensível acuidade de 'estàdista; ou mes

mo o rígido personalismo 'do. terceiro dOI>
nossos líderes autênticos, na 'primeira 'e na

segunda, Repúplica, ,sssas 'negativas se apa

gam e, dt;lsaparecem, ao surgimento, na gé
cada de 50, da asfixiante imposição do poder

, econômico, até, então desconhecido, quando
.

o Estado, em última análise, passou a ser

durament'e cont�olado, sem a' menor ceri

mônia, por um grupo'-b'ancário, floje diluí-

do.
.

,

___ --l---::",

Mas tudo isso passou, com o favor de
,/ Deus, O Presidente Médici, profundo conhe-

, , I

cedor e analista da' realidade nacional; re-

estruturou e povoou, em boa hora, e com

grand:s inspiração, a AHENA.· Esfregou-se,
fwerta:damente, uma esponja no passado,
para os nã,Çl-corruptos I') não-subversivos. E"

certo, porém, que, como em todo movimen-

< ,to radical, persistem equívdcos clamorosos

e, serem r,eparad0s. A opção presidencial de
indicação partidária dos candidatos a go
v�rnadores 'para eleições indiretas pelas',
assembléiati estaduais, excetuado, apenas, o

,Estado, da Guanabara, foi, 'sem dúv�da al

guma, medida providenci'al" garantidora da

estabmdade da revolução de 64, tudo ,isso
sob 'a égide do conceito filosófico de segu
rança nadonaL Mas, nada obstante .. e

quandp se desarticulam ,os negativqs rema

nescent'8s oligárquicos, membrOS de tradi

ci0!lais familias políticas,' C'omo Joaquim
Famos, Aderbal Hamos da Silva e Antônio

Ca�los Konder Heis, contInuam e continua

rão respeitados pela nova ordem, porque
são homens' que' el'lgrandeosram e engrande
cem a Santa 'catarina, pelas marcantes vir

tudes cívicas e citadinas.

o ,ESTAOO, Floi.ianápe1iS.dl.tla.rtarf�ra"i'2i1"de janeiro de 1911

"

:P,ólílica' "arl,menlar.
, ,

AçãQ eonjunta
·

. ,\ f;. "',
� _' �. .Óv • \

� •

, '\.

As lideranças ;p�1:amê:ntà.res :aqui1:do' sul-começaram a admitir c�!p.o
necessário e imprescihdível. para o desenvolvimento político e sócio-eco
nomico da área.o iestabélehriH�nto -da ,cOmissãO Interestadual Parlamentar

,

J'\'"
. , !

do Extremo-Sul, Cíepes, que fôra criada ,eio 1968 por iniciativa dos Legis-
lativos' do Paraná, S�ta Catariné e Rio, Grande do Sul. Embora tenha .tido I

uma existência demasiadamênté' efêmera '_ pràticamente um ano de ativi
dades - aquele organismo, .cuja instituição partiu de sugestão da Assem- .

bíéia catarinense, através do deputado Fernando IBastos, apresentou um

saldo. que pode-ser considerado positivp",já que influiu decisivamente no I I

encaminhamento de importantes problemas regionais como .o trato cpm os I

incentivos fiscais, 0 reforço da estrutura executiva da Sudesul como órgão,

1 coordenador e planejador ;dâ .política dê' desenvolvimento da área, e o for- I, .

. talecimento do BRDE como órgão .atuànte na promoção dessa mesma po- .'
I lítica, Em cada um dêsses episódios com que' se defrontaram as autoridades
oficiais no delineamento do processo- desenvoívimentista regional, estêve

sempre presente, enquanto 'e�isiiu� a Co,�iss�<;> Parlamentar sulinar, autora,
inclusive, de um documenro-síntese' das aspirações do Extremo-Sul, entre

gue a época ao presidente C6stá e, Silva.
,

Se as prííneíras conqiiístas vieram, representadas na sene de medidas
'tomadas, peío Govêrno Céntraí. em, ob�diência às reclamações do aludido

documento, era o sintoma d.e que a Ciepes deveria prosseguir na luta, já
que os seus princípios tinham, caráter quase permanente, e ainda porque, no

I, mesmo sentido, movimentavam-se os Chefes dos Executivos da região,
através do Conselho de: Desenvolvimento. do 'Sul. E foi, inclusive, o dese-

jo de também colaborar com' os :,g6vemantes: dos três Estados., numa' ação \

:,1'paralela.. que levou os legisiati:"os 'a ,Se unirem é a proclamar as diretrizes

basicas da Ciepes'. q ente,ndim�rito �I1a de' que somente uma ação con

junta dos gÓverriantes, dos li'dere,s parJamentares e. das classes produtoras'
- porque a crepes fOI buscar 'ta�bé'i:n <> �Í>ôio dos empresário.§' - podt;ria
salvar lO sul de' uma iminente, (i�scapi�aliz.ação em massa, no instante em'

que a palavra de ordem dó', Go\lêrnO' da União era carrear recursos ao,

I
I Norte e Nordeste d? Pais: ,','.. ' ',', .

:' ,

. , . ,

I
I

_ Entfet�to, os ç:leputados ,?eram�se p0f ,satIs�eltos com o pequeno qUl�
"

nhao que fOI reservado aO' sul" OM pelo mepos convenceram-se, ao ecoar das

I vozes que passavam a aàútar,.'as',mágoas.,de um Nordeste faminto e desam
I,

parado, de q�e reàlmente a ,priinázia�ca1;>ia �quela tão empobrecida região.
E á Ci�pes do depütado FerRando Ba�to�, ,'seu idealizador, dos deputados,
Erondy Silvério' e, Lecia4 ,sXciY:l�sk!i erÇados. Santos, presidentes respectiva-

'

mel* dos Legislativos ',4,0' P�raná, Rio', prande do Sul e Santa Cata�na, e I' _

que ,lev(j ainda o?tros' entusüismfl:dos interpretes ,nas pessoas dos ideputados
Ariosto ,Jaegel)" Pedm Simon': e Celso Ramos Filho, acabou desaparecendo'

Iquando muito mais ainda, d�ÜI.��{a., dé se �si?,erat;.", '

, Agora, ao que parece, já"começain,os seus mentores à trocar pontos de " "

vist� sobre as possibilida<;les ô'e' se' rt<�bIi1ar o movimento, e até se pode' ler,< '
'

aqui e acolá:, algUns ,pf(;>p.tÍ:n,ciatúentos fayoráyeis à ,reformulação da politica
, I da ComÍssão de s6rt� 'qu�"elá pOSs4':ÍaZéF f��i,às novas condições que estão I

para ser i�J>lanta:dàs no 'se,to� políti�'O-a�Llistratiyo�:egional. ,�' mai��, I '

uma tentatIva que se es:poça no sentId0 de dar malS força e amphtude a,' ,i'

(ltuação parlamentar, sabido que (>s três, Legislativos, unidos, adquirem um � I
poder de inHuir que -a. nen.hp,m, é' d\ldo,)scUadamente, conceber nas atuais,

condi:ções. -._/ . -o ' '.
,

c' '

" ,,' ,," \

/, O que 'se espera� tld,m0!D�nto, i qJ.le t:;ssa tentJativa sejal vitorios� �.�
qUe os d.eputados do sul r�solvam ,encarar ,com a n�cessáTla austeridack ,de '

I ,pJopósitos� n�sta ��v?-. tÓ:tNp�� de' 1?os.ição,; <> �pe�ativ,o.de. �e .

re,ver a 'políÚ- ; ,

ca dos estullu!OS Ílscals;" q\!e.. constltUl ,J.lm ,:dos maiS senos ,ob.ices do dí:<sen-'"
vOlvÍlnetltq' regional. Se, com,pabarttios com os recursos que estão sendo); i ,

destinadbs à apliêações Íl.(\)' :N,otdeste (Sátleile). ou' A:mazônia CSudam), ve
rificam�s a' gran,de dispati�ade, e�is.tent�' ,fi?, atua:l ,política governamental,
com relação à pesca, tú�istnQ � refioie,stam�n:to .. São todos setores vitais da
econOlúta do ,E.f'trem0.�uJ., e: que reclamam, por certa, investimentos ,de
grande porte. Não há-,dúvídas de que aquelas regiões, pela 'fatalidade. de
suas ,condições 'sociais e ,e�n:ôU;llêa;s,;,neééssitam dêsses in�estimentos que
estão, em escala cada vez riú(iót;: senç:l� ::carJ:eado� daqui do sul. Mas não se .,'
pode ignorar que �s probl�r4as',!�â. J::%�ca,: dó turismO' e do reflorestamento;,
também têm suas, particularidades d.o E,xtremo-Sul, onde ,há regiões que se

"

riyalizam 'com a Amazônia, ou com. ,O' No'rueste no que se refyte � falta de

I
' capital para a i'Í:nplantàç�o de; projetoS específicos. "

.

A Çiépe!, poderá, aÜíd�, influ1r, no equacionamento de 'tantos outras'·
problemas regionài�, al�ni, de Jer:tàl-ece+ á, posição dos Legislativos dos três:
Estados perante o Dovêr�O;,Fedei:ai elm�§tho junto ads setores privados do ':.

sul. Pan'i. tanto, hão bastam, palaV1'aS, ');léhi':é:Iiteódimentos isq,lados. E' antes '.

necessária· uTI1:a tearàJiaç[o de. 'se,us' método!'; de' tràbalho, a fim de ser' eI1-
!

. c�n�rapa" a. f�nil,ula ��s. �p�dp�i�da:;: P�fl;:' 4Je "os p,arla'l�entares' possa�,"
efetlvalnente .dar a, sua p�rc�la ..d'e' ,oolaboraç,ao a promoçao do 'desenvol:Vl- ."

Inepto r�gional e ;à :él�vá��d: aos;pa4(6esjde i'Í�dâ de .Nossa ,gente.
.

,
' ,

" J, , : '

, �er9&O .l:.opes

,
I '

Arena conlinua ,a mesma de. anl:es

,,,;, \(;

se reunam como amigos, débat�m
,os 'problemas locai&, sejam infot
madas das que"tõ2s, dm; nucleos
maiores, pesctuis'em, 'estudem,

_ apt:endaITI., exercitem lider�nça:, iJi
teriorizem espirito publico e com

,pltjtém a proprla formação civip�:�'
'

.. \ Tampouco' se transfonIlou ,3.
ARENA, � como desejava o� ohefe
'do governo _.- numa escola de pb�
,líticos, o.estinada a, exercita'r é}i.
dinamizar a vida democratifa, '�le
vantando e ava;liando as conjui;l
turas, marcando, objetivos, elabp�
rando planos, programas e proj;e
tos integrados, pfl.ra a comunidad�
ocal, para a �munidade regiom\i,·

.

para a Nação'''. Nem selecionou:,;e
formou lide,res. ''I-

;
,�

.

.
'A ARENA' de agora e a ,mes�J1

,de arit·8s. -Não por culpa dos seuS

. d;i,rigentes, como assinalavam, ail
guhs observadores polítiços, ,riüip
como· uma' contingencia tio sist�
ma '-- que não estimul:'Í. o \ Jívr�
EÍxerçfcio da atividade partidaria.
E quase todo" esse pr0grama ql1e
o presidsnte, no "ano passado, tt�
çou� para oS' 'partidos políticos ,l
pois ele falou no�plural _. sÓ p�dk
ser cUmpridp dentro de um, qua:
dro de plena liberdade, em que os "

partidos contem realmente fom h
perspectiva de chegar ao poder,;
Então, sim, POderiam pensar e�
panos, em projetos em jormar 'l,i
deres, etc. Nas a,tuais <;ircunst,a�"�'cias, porém, isto � inalcançavel."

. "

A ARENA que o presidente 'Nl��
dici . vai encontÍ.-ar BO·'iJ)róximo di�'
2, durante o jãhtar, que esta, lhe \

oferElcerá nesta Capital, ê basica

mente a mesma i do primeiro en

contro, há pouco' mais cle um anos,

quandO assinou, o 'liv,r6 de ingres
so na agremiaxão e compareceu ,à

sessão de \encerramento da con

venção nacional.

O I.pres,idente vai ver gente nova

nas bancadas federais, uma' pàrte
da bancada, da Camara foi rep.o
vada, há novos senadores, ti, esta
'ião presentes também - estão

pelo menos convidados _ os 21·

futuros governapore� por ele pro

prio 'escolhidos. O partido 'talvez
se apresente um pouco mais in
chado, como o ganho ds. bom pu

rUlaq.o de cadeiras no Senado
,

e

a1gumas ,também na Camara dos

Depu1;ados.
Mas n,ada se modificoU :no par-'

tido. Continua essencialmente i unI

p�rtido "paramentar", isto é, Ique
tem existencia 9:lfase, apenas ,

no

estrito ambito das casas legislati
v:as.•, N·enhuín passúU foii _dado; no
sentido de forta�ecer suas ce�ulas
basicas _ os orgariismos munici-'

pais _:_ que o presidente d1sse'qui
rer ver pujantes, chéias ae vida,
pois só compreendia "partidos po�
líticos abertos à comunidac:l:e 'de

cada povoado, em que as gentes '_

Jôram ,essas. as suas palavras -:-
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Musica Popular
APESAR DE voes

Na edicãe d1t�ltimO' dia 10 do Jornal do Brasil, O' crítico musical JúliO'

Hungria p\}�licO'u· um artigo seu, focalizando O' último sucesso de Chico Buarque:

Apesar d,:"*,;cê. O artigo é muito bom e conta direitinho a posição atual de

Chico Buai�ue, bem como O' motivo d� falta de novidade nesse seu último

sucesso,

O trabafho de Júlio Hungria intitula-se "Nada de nõvo no sucesso de Chic�
Buarque": ..

_ Conquistando O'S índices mais expressivos. no rádío e - segundo a

fábrica - obtendo bons resultados junto ao éonsumidor-cO'mprador, O' mais nôvo

samba· de Chi�O' Buarque representa um sucesso revigorante para O' compositor.
justamente no momento em que parecia ainda mais estreita a sua faixa de

popularidade.
•

•
'

,

.

'
,

_ Pràticamente empurrado para fora de cena a partir de um largo período
do Exte�iO'r, o disco que marcou O' seu regresso em abril do ano IMssadO' foi, de
certo modo um fracasso (apesar de ter obtido um bom índice de cópias vendidas,
os número; ficaram muito abaixo dO'S que obteve em temporadas anteriores).

-:-:-:-:-:-:-:-:-

SITUAÇAO.

O que é, afinal, "Apesar de você"?
- Apesar. de você é, então, um reencontro, E O' samba é forte e absoluta

mente irresistível. E'o ritmo é muito bom. E a babílídade do compositor ac

manejar informações que conhece bem é quase insuperável. E apesar de �_s

frases musicais insinuarem que Chico Buarque se repete, O' apêlo da música

envolve O' ouvinte,
- Uma pena que Chico Buarque não tenha mais a menor importância como

compositor popular: um reformador bem íntencíonado, em "Pedro Pedreiro"
.

'( aparentemente terá feito uma denúncia. Em "Roda-viva" terá pensado em "virar

a mesa" da sua carreira e do seu.sucesso, Mas êle nunca foí um revisor. E isso

fica muito claro, exatamente agora, 'se fizermos uma análise do seu mais nôvo

trabalho emcartaz.' \
_:_ Ainda que a letra. seja forte e por símbolos represente ínconíormísmo,

ainda que O'S versos mesmo. em rimas convencionaís sejam - como sempre -

exeepçionalmente bem éonstruídos, todo· O' efeito desejado se dilui debaixo do

instrumental utilizado pelo compositor na realização da obra (a forma ê conivente
com O' que existe de mais oficial na MPB). E se /) trabalho sugere uma revisão

(Hapesl:lr de você / amanhã há
I
de ser outro dia", etc.), ° produto final' significa

a' salvaguarda de tudo O' que está disposto, de todos QS mitos mais represen
tativos' do conformismo e da' concordância com o que está estabelecido (O' 'samba
na sua forma tradicional etc.),'

-:-:-:-:-:-:'!"""""":-:--

MONSTRO SAGRADO

,

�'E entãO' - conclui JúliO' Hungria -'-, tudO' p�l1manece como antes. E aqui
.'se limita.O' pulo dO' compositor desejável num determinadO' mO'mento da MPB.
I \ mas floje reduzidO', na impO'rtância da sua participaçãO' no desenvO'lvimentO' do
prO'cesso, O' mero monstro sagrado. A quem se deve tir.ar o chapéu eom todo o

respettO' - é claro. MaS que nem por issO' inclui O'U d�ide - apesar/de bom
realizador - quanto ao futuro da MPB,

• -:-:-:-:-:-:-:__,,:�
EM TEMPO

.(\nexo ao artigo, 'Júlio Húngria publicou U.ln tópico. intitulado "Em tempo"
no q1J,al pr0!llete abordar proximamente O' problema da sobrevivência do samba

. como fO'rma de tlxpressão artística, ao mesmO' tempO' que destaca as ·atuações de
João Gilberto,' Baden Powell e JO'rge Ben:.

.

,

•..

_

- Quanto às perspectivas de sobrevivência do sain,ba , como forma de
expressãO' artística, o assuntp merece um mergulhO' que não sabe nUm parágrafo

.

cpmplementar. Para ser bem entendido, no entanto, e nO' que toca. à análise da
�: mú�ica de Chic.o. Bllfrq1:le, e_ �O'_ que tPC!!.}I.jmpr_eS$&'9· ltegativa of,�rec.ida a respeite. _.

de unia forma tradicionalista de se faz�r M.P�. b. ," -,.��,," _

- Depois de João GilbertO', quandO' parecia fulpossível fazer qualquer cOIsa
de nôvO' em matéria de samba, Baden Powell tentou. E Jor'ge �n, fazendo

samb�, fax hoje o que existe de mais atualizado e impol'l'ante na" música popular
br�si lei ra._

A piada costumeira entre inventores é a da mitica vaca mecânica, que
tOrl1,aria obsoleto o familiar animal de chifres.

.

O aparelho pl:odutor de leite e capaz de pastar cO'ntinua sendO' a ;déia

impraticável ·do inventor e a: 'vaca parece que vai continuar em atividade pOl.
algum tempo ainda. Mas um jovem amadO'r da eletrônica crioU' pelo menos

uma parte· da anatO'mia do animal: seuS úberes.
.

&ua irtvenção ·causou uma pequena revolução nà, indústria farmacêutica..
Traba,lhando numa garagem de sua casa em NO'ii�, qhristoplier �ner,

de 2;3 anO's, desenvolveu uma máquina abastecedora operéj.da. eletrônicaineilte
que é 100% higiênica. J

Ejm vez de puxar, assopi'ál: ou adotar qualqq.er QutrO' método P4recidO' para
levar mecânicamente O'S líquidos de um receptáculO' para O'utro, o éj.parelhO' 40'
jovem inventor possui' um mecanismo eletrônico que força O' tubJ,l á cóntrair-se
a intervalos regulares, mantendO' um fluxO' cO'nstante de liquido.

- f:le trabalha comO' O'S intestinos. p.umanos O'U os úberes tle vaca -

exp�ica Christopher Skinner. - A vantagem da máquina e que é ;lbsolutamente
"nigiênica, ideal para ser usada em climas quel1-tes O'U úmidO's, onde às b�ctérias
e Qutr:os O'rganismos têm a capa.cidade de multiplicéj.r-se em velocidade' m_uito

ín�:IGÍENE E �APIDEZ
Di�erente das demais máqui;nas de encher, esta nãO' usa pist&o. O· líquidO'"

"'"' nunca entra em CO'ntatO" cO'm O' instrumento que O' empu:rra� ..
r A potencialidade do "úbere eletrônico"· do Sr. Skinner foi imediatamente

. .
.

reconhecida na Grã-Bretanha. Até agOl.'a, mais da metade dO'S 100 hO'spitalli
escolas dO' país o I,Isam em seus dispensários para encher vidros de remédios

E porque êle é de QperaçãO' relativamente� rápida, sua· aplicaç'ão na

indústria poderá ser eno,rme. Uma versão maior do que as outras, cO'nstr.uÍda
na gaJ;agem de ChristO'pher Skinner, está atualmente· sendO' usada numa fábrica
'dos :['4dlands produzindO' latas de água de sabãO' para crianças fazérem bôlhas.

lli,ltre a �erll1inação da, idéia e a produçãO' da primeira máquina houve
um período de quase dois anos..A história de ChristO'pher Skinner é a:- da

per'8.i�tência e da determinação.
,

Após assistir aulas especiais e depois de frequentar uma escóla para 'crian
'ças pouco desenvolvidas começo a tréj.balhar. A seguir .interessou-se Pela
eletrônica e resolveu ser,professO'r da matéria.

.

.

Para conseguir fazer sua primeira máquinà e firmar-se no negó.cio, Chris.
topher Skinner ecO'nomizava todos os seus salários. Para não pagar' aluguel
chegou. a passar nO've meses mO'randO' num carrO' velhO'! Valeu a pena.

AgO'ra, êle é um homem de negócios firmemente estabelecido cotn enc()ó

mellda de "úberes eletrônicos" chegando regularmente.
,ll�·. _.1'/.� ....

•
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BII"ROSA

o endereço· éertó para
você aprender·a dirigir. Ru�
DeO'dorO', 19 -'- 29 andar -

sala, 4 - Centro. Rua Cei.
Pedro Demoro, 2.049 ".,;....

Estreito

�r
. \

I

Zury Machado
no bar do Clube Doze, muito bem
acompanhado, \O Qjiscutido Reral..

do Santiago X. Mariza, no progsa
ma Elas e l!:les, segunda-feira, na

TV Cultura, apresentou lindos mo

dêlos da boutique Walbu�'s X Os

engenheiras Zenonn Garcia e Moa.
cyr Novellet, passaram o fim de.

semana no Balneário Camboriú. Q
que surpreendeu os' Engenhei,ro&..
foi.8; preferêacla pela boíte Dímas,

Aliás, quem não go�ta de euvir um
bom pianinho..•

Logo mais em sua residência
com um jantar; preparado pela
equipe de Eduardo Rosa, o Depu
tado é Senhora Zany Gonzaga re

cebem convidados.

eooooooo

Baile MUnicipal, será no Clube
Doze- de Agôsto, dia 19 próximo,
lP·romoção do jornalista Lázaro
Bartolomeu. Band Show da Í'JMI
cia Militalr, estará dando aquela
animação aos Foliões do Carnaval
1971. •

00000000

Em certa roda política e tam

bém na sociedade, comenta-se que
vai ocupa� a Secretaria de Govêr

no, no Govêrno do Engenheiro
Calombo Machada .Salles, o atual
Secretario Sem Pasta; Dr. Arman

do .. Calil Bulas.
00000000 '

00000000

Deixou e Rio e voltou a residir
em nossa. cidade, a bonita senho

ra Oarmem Luz Collaço, X R,K.M.,
confecções Biquinis Alice Modas,
A M<>Qelm-, Super Modas e Calça
dos .B,ruxa, na festa do Oanasvíeí
ras Oountry Clube, ofereceram be
líssimos presentes ao mais' belo

broto. daquêle Balneário, Myriam
I _-.

�ollma;nn Consoni. X Os garotões
da spciEildllde, embora vaidosos com

seus carros, o que nos. parece, es
tão. correndo menos. Mas, o que
tem sido' vista. na maravilhosa
Avenid!!< Rubens de Arruda' Ramos,
é -que duas lindas jovens, num.
carro zero, côr azul, completa
mente despreocúpadas andam a

tôda velocidade.

00000000

No Teatro Alvaro de Car�alho
terá início hoje, às 20,30 horas, o

, Festival- '.'Músicas do Carnaval da
Ilha,". A promoção da TV Cultu

ra, Jornal "O Estado", Rádio Gua

ruja, Secl'etaria de Turismo, Lira

Tênis Clube e A. S. Propague,
.

tem

120 músicas ínserítas no comenta
do Festival.

Fazendo temporada de férias em

sua casa colonial em São ��eJ,.
o jornalista e senhora �rcílio.
Medeiros Filho.

00000000

Casamento - Olga Souza e Odo
rico Durieux, às 17 horas 40 pré$�
mo dia 6, na capela de Nossa' Se
nhora da Cenceição,' recebem ai
benção do ca�nt�

00000000

Bio; Anteontem, com imenso pe
zar a colônia .catarínense, acom

panhou o sepultamento da senho
ra Ivone Bruggemann Leal.

00000000

, ,

Viajou para São Paulo anteon-:
.

tem, O' índustríal Bayron Bonato e

voltará sexta-feira, pelo vôo Sa.
dia, pará sua ·teinporad8. de vera

neio no Balneário
. Canasvíeíras,

00000000
Quem estava elegante de chamar

a atenção, na festa 'do Canasviei

ras Country Cube, sábado,. era
,:Iolé F�ria. lolé usava 'UIIl longo em

malhá italiana listrada e estava

acompanhada do Engenheiro 'Tel
mo Fernando Motta de Souza, que
formavl;t um invejável' par.

00000000

�exta-feira, a boite do Clube Do

ze de Agôsto, é a noite para os

casais. Estava· fazendo temporada
no restaurante e boite do Clube

Doze, uma 'Voz bonita da seresta
carioca.

00000000

t'
Zé a-Acampara, proprietário '$

lanchonete Rocea, prepara uma. ·co

leção
i de ca,núsas em; tecidos Ban.

gú, confecção Samord;.para. briÍl
car no carnaval •.

00000000'

Pen�entO' do dia: Ninguém
pode dbJer que tem cO'ragem, se.

fllm,C3 eDtrentou. O !perigo'.

00000000-

Como sempre, vimos domingq,

I

•

ri una 'onlase
Enl sessãó'reàl{zada-8 21 de -jaÍiei�(j,·o 'TtibúÀa;(de

Contas do Estado, sob a· P,residência do ConsellleirO'
Nelson de Abreu; examinou 54 Processos. Estiverma

prel'jente à sessão os Conselheiros Nilton J0sé Chere�,
Vice-Presidente, Vicente Schneider, Nereu Corrêa de

Souza e os Auditores Convocados, Raul Schaefer e Caro

,los Bastos Gomes. P,resente, também, o. Procurador Ge�

ral da Fazenda Wilson Abraha)Jl.
Os expedientes

.

examinados foram os seguintes:

""" '.

'Mos DA INSTRVÇÃO:, Secretário da Educação e Cul
tura.' ,.
ADMISSAQ DE FUNCIONARIOS

Interessados: Mi_aria P. Simas e outroS!· REJ;>RE
.SENTAÇAO·"AO· EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTA-
IX).

.

COMUNICA,ÇlO DE IRREGULARIDADE
,.

EMPENHOS .SlMPLES
Coletivos: JULGADOS LEGAIS - ROIS nOs _� SF:

010/71, 15/71. - DeC: 14/71. - SSAS: 19/71. - SIJ:
11/71. - PGE: 18/71. "

.

ESTôRNOS
Interessados: ANOTADOS - ROIS N°s - SF: 5i43,.

SEC: 5006, 5049, 5002, 5008, 5003 5026, 5007. 5004170.
CRÉDiTOS ORJÇAMENTÃRIOS - DECRETOS NOS

Interessados - JULGADOS LEGAI& - SF - 29.12.

70/10233, 10235. -.4.12.70/10101.
EXERCICIOS FINDOS

,

Interessados:' SOLICITADA A SUSTAÇAO DO PE·
DOO DE INTERVENÇÃO: P.réfeitura Municipal de
Treze, <Ie Maio•.
APOSENTADORIA

.. ln�ressados: SOBRESl'ADOS: Celí MelO de' Souza.
CONTRATOS :w:<:;AÇAO DE SERVIçoS

Interessa4os.: DEVOLUÇÃO A ORIGEM - Organi
zação Cataril'lense de Limpeza. Orcali. '

LQC.A,ÇAO D,E PREDIO
llltere&SáÃos: DEVOLUÇÃO .A ORIGEM - 'SEC ....;.

Ernesto Calia;ri.
EMJ>REITADA

Interessados: r,.:,... JULGADOS LEGAIS, - Albu

,!uerque e Ta.kaoka Ltda., Construtora Marna Ltda.,
AntQnio J. Bru,�ann. -:- III SOBRESTADO - Tersan"
Terrapl�gem e Saneamento 'Ltda.
PRESTAÇãO DE, SERVIçoS.

Interessados: SOB�ESTADO - Associação .Benefi.
c'E!ntes dos �rv;idores do 14° Distrito Federal.
.CONTRATOS DIVERSOS

Interessadas: I. - JULGADOS LEGAIS - A. C.

Interessados - JULGADOS .LEGAIS Çarlos
H;oepcke e outros, LOurdes Bavaresco e out:r;os. - II -

SOBRESTADO: Amélia Zimerma;nn. - III ENCAMI

NHADO A COMISSÃO TECNICO-JURIDICA: Ragério
de Abuquerque.
QUlNQUENIOS ...

.Inte,ressa.dos: JULGADOS LEGAIS - Noêmia Guli-

ni, Dozolina Cadore, Ivo Frederico Schmithausen, Lore-·
na de Carvalho·, Wepler I:.tpa." Sama Arquitetos Associa.dIDsN Ltda. II -

SOB:Q,ESTADOS __; Sociedade· de Estudos T'fc�cos
.

Ltda., Vitpr C,. Maupk.
RES!(:ISt\O CONTRATUAL

Interessados, - JULGADOS LEGAIS - Roberto M.
de Amorim. Cados E. K. Garcia Na,:arro, Jony, C. Alex�dre.
PRESTAÇAQ DE CONTAS

,Respo�veis: �I - JULGADOS LEGAIS Henri·

que Loja Piatô, Mpacir Mondardo, Leoriid Daniluck,
Henriqqe P•.. Loja. II - OUTRAS,' E>E;CISÕES: ..... Pra-

�itura Municipal, de Lages�
.

OONVENIOS
Interessados: i - SOBRESTADOS - Prefeituras

Municipais de Rio Negrinho, São Francisco. do Sul.
_

Ii
- DEVOLUÇÃO A ORIGEM: Departamento Autônomo
de Engenharia ,s�ni.tária, Prefeituras Munícipai,s dE!
Xanxerê, Mondai,' 'São Carlos, São Miguel D'Oeste.
CONSULTA \

Interessados: I - RESPONDIDA rio PARECER

DO CHEFE DO SETOR DE PESQUIS�S r;r:ECNICAS:
Presidente da COTESC. II ...... RESPONDIDA NOS TER,.

L.

o SR. PREFEITO MUNICIPAL E $·11. GEIEI!E GERAL.
.DA CAI�A E.CONÔNICA FEDEUL,·ACERTAIÀM OS
,PONTEIROS PARA A CRIAÇÃO DO 'LARO COM;URI-

.

TÁBIO DE CALÇAIIElfTl
'

Estiveram reunidos na tal'qe de hO'je, O'S Srs. CeI. Ary Oliveira, Prefeito muni

cipal de FIO'rianópolis e Dr. JO'ão Gaspal;ino da· Silvà, que acei-uiram es PO'nteiros
para o lançamentO' do PlánO' Com�nitãrio de Calçamenw. .'

De acôrdo com o PlanO', a Prefeitura Municipal contràtará o calçamento dªs rU<ls

e a Caixa EcO'nôwica Federal ;financiará aos �enhores proprietários.
' .

PelO' alto alcance da obra estão de parabéns O'S cO'ntribuintes dO'· MunicípiO' e os

'Senhores Prefeito· MuniCipal Al"'} Oliveira, � o. �ren� Geral da Caixa Ecollômica
Federal, Dr. João GasparinO' da Silva •

/

, l

o seu
programa

CINE.MA

SÃo JOSlt

15 - 19,45' e 21h45m
Frederick Stafford -' Danny Ro
bin - Karin Dor
TOFAZIO
Censura 18 anos

RlTZ
.17 - 19,45 e' 21h45m
Roberto Carlos - Erasmo Car
los - Wanderleya:

ROBERTO CARLOS· E O DIA

MANTE COR DE ROSA
Censura 5 anos

.

CORAL
15 e 20 horas

George Lazenby - 'I;elly Savalas
007 a SERVFÇO SECRETO DE
SUA MAJESTADE
Censura 14 anos

ROXY
14 e 20' horas

(Progrema Duplo)
Richard Attenborouugh - Ale
xandra Stewart

. NO MUNDO DOS. ESCROQUES
Dennís Watermann - Suzy Kan
dall
NA ENCRUZILHADA
Censura 18 anos

JALISCO
17 e 20 h011as
Sean Flynn Madka Gr�ll
DESAPARECIDOS .EM
SINGAPUM
Censura 14 anos

,

GLORIA
17 e 20 horas
Richar Attenborough - Alexan
dra St�walt
NO MUNDO DO$ SECROQUES
Censura 18 anos

;··'R,AJ"A
20 hora;··
Tony Russel - Lisa Gastone
O CHOQUE DOS PLANETAS
Censura 14 anos

SÃO LUIZ
20 horas
Roberto Hossein _, George Hil
ton

A BATALHA DO DESERTO
Censura

.

18 anos'

TV CULTURA CANAL 6
16 H0113S - CORREIO JUNIOR
16h20m - LANCEIROS DE

\

BENGALA.
16h45m BATMANN·

17h2Q.m - ELAs E. :ELES
18h2Qm "-"I TV EDUc;ATIVA
19 horas - O MEU PÉ DE

LARANJA LIMA
19h30m - BOLA EM JOGO
19h3'5m - SIMPLESMENTE
MARIA
20h05m - NOTICIARIO
20h15m - CLUBE DOS AR�
TISTAS.
22ho1'as __: NOTICIARIa:
22h30m �,AS' BRUXAS
23h05m - CIDADE DAS
ILUSõES
23h45m - PETER GANN

TELEVISÃO
TV COLIGADAS CANAL 3

16 horas"'-- CLUBE DACRI�=
ÇA

'

16h20m =-= O MENINO SUB..

MARINO
16h40m "..;..." SERlADn DE A�

yENTURAS
17h10m � RAMA� DA SELVA
17h45m - MULHERES EM

VANOlÍARDA
18h20m :_ TV EDUCATIVA
19 horas PROXIMA ATRAÇÃO
19h35m - TELE'ESPORTE
19h45m ....... NOTICIARIO
'20h05m - IRMÃOS CORAGEM
20h45m - FAÇA HUMOR
NÃiO FNÇA GUERRA
21h15m - NOTICIARIO

22hl0m --.. ASSIM NA TERRA
COMO -NO. CEU
22h40m'� OS INTOCA:VEI��
'23h50m ,:";,,,,0 BESOURO \1DR"
DE I
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Kyrana AtherhlO t,ace1:dal Orjci�,l do n,er;;istro de Irnd-
veis ria La Circnni',(wiç_ã/).,: \,

EDITAL
.Atendende I'Ui)' qt•.e me- H@iJ requerido pellll' sr, Jac

qnes SChWf<icd,'5('m, 'Ji)@.fJ sem Jjli'<1laHrador" nos têrmos do
art. 14 § 3\0 mlllt d�.li!rcM;O, l'�ii n.o :1.079, de 15 de setembro
dR 193al f;a�0t S(ljb�r !!lue' 1li,ea intimadb a comparecer
nfste CaJ·MillÍiil., <,le Rag.iRlilT0I de Imóveis, da La .Circuns
ertcão; dpfina, d.(lloo�" sito a Praça XV' cl� N'.0>ITel1l1l1nr0, m·
di Iícln J(i)ã�' M](l)lf'íl!21, 6.0 andar, sala 605, 3" fiiJ!ililJ ale efietuWIJ
o . pa,g}lllil'lBnUJ@, tfu:t� prestaq0es em atrase 0 :vromlÍ'iJen1Je
cofnpradon S'l'11.., EcdJrrMlse Lisboa. Decorníãe. dez' ,dias- ma
úlrírna pubiíeaeão. rlêBte" 0, peomítente e<i>t1lliD-'I'aMfI1, será
eonsíderade ep�o r iimúil?'J@Q 8' '.terá O P!I'a!l(i)' de' ,trinra,
(30) días parru sa,tis�eJl· 8Kl!uel.es pagamentos, 'em VIT
tllde- 'eras' prestações atpazadas" r.eferente a compra de
11m lote ele terras ho Jtt:,\Cljm. AFlânticl1l, €m Barreiros,
Estreito, 2.0 sub-dísrríb» <desta: eapital, E para que che

guo ao conbecimenllo,;dbs:.in11R-l'essados, r.m:a'l'lcU?Í! pU!bli,ª&r c

o
. presente, edtlia.l! de �ôc<!lo,. com os pTIeeettl(!)s l:eg.jliis,

Dado e passaxi!m, llJ.esta cidade de FIDtial1l.6l(ll(')i�E:, a'0S ,&ei��
dias do mê!'" dB, nc}\r,emf,)!I?o ele 1Il'1�,t poveeeLlit(o)F,l; e Sl<ílerotru.
En I\yr,a,'na> A. Làic�r&l., 'Oficia,l >�de Imm\Çeifl o, !;iSlli'l'liil>,

: Fll:iJiria�óp'(:)!ijs;' 6 de.' noveml'lrr0 de 1.�7,(i),

'I(yrana AI; Jj,areeird'ai- ! . '. :

: Qif!icf�j '(il(!) E1"íi�;[B�;JI@ &;1' lI'rilill,úJV;eis
"....��.__ .. _. _�.__

.�). .,.., _ 1'-';" _ ___,._.t.,....._ r
.. _,�__

Kyram 'P... L!roerd\1i, OficiaF 'do Fl:egistm dR rmdvéi� da
La CirGlll'lscriçã,o.< 'i I. !.. )

EIDI"F'AL
�,

At�nderido 'ão . Ql.!e.� �oi', ueqúeri<i{l!l. peltl SlI, Ja'C

ques ·Sch:weidson, 'pót;' seu pTo'el�,radoI', ml!l8 flê'Úm0S' elo'
� '"), '

.
� ,

". � I, I ' ,

aJI,t. 114' §. 3!,0 d'd cmeret0"l'eil Fl,0 3fi79, de 115 �le se�em.ifu1l10
rle'� 1I9tm\, llali'€l; S-ahel":�l.e �fma, \ intimado& a; cOIl'lj1)a!!'eeer
nêste. Cartóriõ: Illé' hgis1Jl:@" al'e Íllinóveis '(;la lU\' €ITcuns·
criçãp,' desta cifla��, :s�tq! a,. 1?1i�a 'xv "de N'0vembI'0',
sala 605, 6.0 andar d� Eaifíe::io João M01'itz, a fim' de
ef,Éltllar o pag,ameFllJo das prestações elWl atraio, o pro·

.

mi.tente 'com'p-rt-td'eúra ST;'a" _Mal1ja" Cecilia' Socas. Decdil'
ridos dez' elias da' lH�ima' pt1tbHeação dêste" li) refuIliX!lu'
pl'Omitente ':cOlhplra:cl0rá, sem�1 consideraM'· ·«l1lm'0 ÍIlWi·

'm�rla. .e;·j]evW.Oi Jll!la!4t')},. ele 'u'lliriltla. .(30) d:ias: l'J�ra) .s{!;b�'ffiJa-,
zer aqueÍes pagarnrellú@8,;, e!'t1l v,irtude, das (I1)11est�0es

I' atl'azadfu<;,,-l'efeli��e �. �0�rptru me um lave <ile>·tenra& mm

•Ja.rdim .Atlântico em J3�;J,:rei$os, �streit@, 2.0 sIDll,,!lJ.t5.11rit
�':de8ta càpitàl'. ':E'·para que chegue ao, �(l)JiJlIléeimelll,uo.

,

dos interessados, mandei pubU'C'ar o n>resente" EriUllal1,
de. acôrdg; i@m' 08,

.

puee'ei!U0&' regais. l!)ado "e passado
nesta cidade de': FOOltia."ID5l_1>:ro1:iiB\ oos vint-e- e seis' dias ct�1

m�s (f�. outubro de, .197-(,). Eu, Kyrâna A. IJa:cerda, Ofi
cial elo Regoistl1@' ele I.imóveis o assino.

FlorianÓpolis, 26' de DrltubJ1o, de 197�i ,.
, \ "

Kyl'ana ,1\. Lacerdl-a,
Ofiéi�l'

KYRANA' ATI1:ERINo. ]!,�illmili):A, Oficial do Registro
de, Imóveis da 1.a CÍl\cunsctiç,ã@.

,
'

EDITÁL'
',Atendtl-nYit(i)' ac'l qat'l' me rói. requer.ido pelo sr. Jac

ques Schwej�sroJnJ" Jil�'I' seu procurador, nos têrmos do
art� 14 § 3,0 do deqret6l; l<lil 'h.ti") 3'.(:)79, ele 15 de setembro,

de, 1933, faço sabeI!· �I.e llica: intimado a compll.r,ecel1
'n'êste CartÓrio de Regist,ro de "Imóveis da La Circuns
crição, dest'a cidaÇ!e" sito a, P:r�a 'XV de. Novembro"

. EdiÍllíCio, .Ji'erâ0 M0ritz, 6.0 andar; gala 605; a fim de efe

tuar o pagamenoo) <ilàs, �rest�(i)es;'em atra2l0, os promi
tentes, com.pl':w]@ves 8'11. lV<i>' €anuto Ferreira.' Decorri
d.o elez dias 00' l,íWfJipla publicação ·dêste,. os promitente
comprador, s�rá' consideliad€l ,cmllo intimador 8' llerãç' 0'
pra.zo de trinta .(3Ó) €lias, ]par.a satisfazer aqueles paga
mentos, 6l�1 'Vílttu(le das' f,rres,trP,Gi5es atrazadàs, refer-en·

t� w' eOinplla; €10 l('jte rI ,o' 541 d:a quadra .54" Q:('») ',Jarmtm.,
Mlântico, em B�rTl€dTOS,� Estreito} 2.0 s,UlD-rust:ttit0' des·

ta capftal. D} pallal. �:'l!Iê: chegue ao conhecimento dos in·

teressados, mandei. pl!llJl'ica:r «),'pnesente edital de acôl'dq,
enz;r)t ,os pJ!�e�it?sJ leg.ai�,. ��:(j)" e passado nesta cidaele

.

dfl Fh.'li"i'a'G0Ilolis, aos �. dias do paê:S de 01l1;jjlJlbll(.), de' 19,7,01,

Eu I\,Y1'ana, A. I,Mlf'c1'da, Oficial do' Registno' de Imóveis
,,' ,,..,

- . - � ,

. �

(I f!5Stl'!m\

Florianópolis,' RI clle '(1Jutllíbm;)) ele' 1970
-

K;Yllall'a! Jt;, Liwer$.·
0Ili:ej'al! flUI! R'eg,istr.o .d� :nlilil'fiv.;effi

t

IC-lThANI&.ÃmlffillipJJlNO-' r.A€E�ID�Oficiail
de ImóveiB da l.a Circl!lÍn.Sit!ri�!fu)

.

. -

_EDJroAli.,

do, R-egisul1o
I

Atenti}end«)' ao 61�e, me 1!bi: lIé'querido' 'pei@ sr.' JM

ques 2'clJ,weiCi!�(o)n, ',,@01i seu pr@(')l!lTa,dor, nos têrmos !!lo

�rt. 14, S, 3�o. do d�creto -lei IM) ,3W79; 'de 15 de setem

bro 'de 1938, Jll'llÇO saber qtle fica intimade, ,ro COmpa\lle
cer 'nêste CartÓ1lte, file' lliegistro' de: Imóveis da 1I,a Cir

cUl1seT'ÍGãõ\ deslllt �idade," sito, ao, :Ptaça XV <de· N@vel'lll

bfO\ :E�jifei(l)1. ;J(()[í:{i), MíbJti,j;z, ti o. a1lMi>â.r, sala _605, a fim de

efetuar o pagamento das l?iI'est�,Õ'es em aMazo o
_ p�o

mitente . COlitlp;r,ad«)r!l s�. Utd:eWJ;a,tr' B'ema:rrcles' <da SÍllv.eiJ
Ta, 'Decorrido dez düia:s

.

da úLtima ,publicação dêste; 08

pro�tt�nee
-

CUl�Tador; se�á con�iderado como. inti
mado e terão o prazo de ,tvihtla; (30) diaS pSÍl:a:, sa,llisílll!
Ze!' aqlmr�W. �lt'gllimeÍil.Ú(1)S', li\!iIi1I v.1l11tllde OOS W,l1es1fações
atra�ada&" Iléilelt9lnJte' 81.', CIilml!l?17aJ, � lote tlJ.@' 6lJ'9J" quamlna
34" �16)1 Jtltl'd�lI:l1I AJlld�iço" emt EaJ(l'eiros, Estreito, 2.0

sub-distritô desta capital. E'· para, que. chegue ao co

nhecimento elos inteJj'essa:dos, ma�ei pwlMie-aJ:lT' 0' pile·
sente' emkJÍ de ael1')i'do� com- os PTeceitos· lega�. ]i)a;

do e' passa:(Jl�b Vlm!l!at eidlad'e' c:fu 'FIorianütlOlis, ,aos treze

djas do mês' (fu", o1!L1JtIIilb'l!(;) d'e' 1'970: Eu K'yrana A. Lacerdà,
Oficial do p,;egistro de Imóveis o assino.

'

Flbria'nQ'Ulol'is, 13 de; OtLtufi<ro ,de 197.0,

Kyra:nro A. Jl,aee?dla',
OfiEia,t fiOOl' .Eeg'isíroo 'd� l11ilíl:t6iVei�,

KYR,At.:JA, A:b'HJlcRlNQ,' LACERIVA, OJicil\l do' Registro de

Tm6vei,' d� la: <C'li'CÚnscridio�.
,

EDf.'PAJ,

Atendendo 'ao que mé f",.i, l;tHillle'flid'0 pelo SII, kteqiues Se,lá"

weid'lCll}\ POI! S'ltllf fllIGGnAiarl),1&, lias tlêirm,IDs do art. 114 §39 do de,

cret@ Ilti, np.· 3'.@ó7!9", de' 115' d� i?_etéWlllim@, de 19308, faço saber que

fica illtim�ôo a compare.cer. 1ll&ste €'�1'roo!iÍo de Registro' de Tnió
veis 9a 1 a. ,CiI;cu.TI�c!iç�,o" cf�ta cidade, sito a lhaça xV .de
Novem�\f(\i Rcl�,�íci'0 João' M"ori{'z, 69' andar. sa,la 605, a fim

el� ef!C{'1�4' rol pag��enlte. 11Ii1R p,reSl�\X�Ões e'� atraz0' o promitente
çOlllpllal�blr Sff. N,\!1�01i11 nal\a�llll $iffls" IDe,Gorrido ,dez dias da úl

tima J)uhlill.llq,ã{.j "cl�'�ilt, (l). 'p'l@lilill'fTl1e cJilmpradoli,!será conside
rad(j) C@01@' illjnmlldl:iJ, e t!e'fiá> Q. j}ralil(])l de I1IIjnta (3@� dias r�ra sa·

tisfa:ren aquel\'!s pagamentos. em" Vci�,t!llde ,das prestações atraza

d�s, refereiHes a, ç:onll�r� de -lil� I@tede tirras no Jardim Atlan

lico, em llat'reir.os, ESl1reit'o, 29 su!;)-distJ:jto' desta capi1aL E

para qlle crhe:;me' a@, €0Tllil�cimento' 'dt>Js interessados, mandei pu·
hli(':ll' o pn'es�lilte �d!(JaAl GI�. acôTod�, <Wlm, 0�, preceill0s legais. Da
do r, passado ne�ta c,i1iL"lclff !iii' Flotii(ll(!):ó�elis, aos dezessete dias
cio mGs 11ft lI(i)�'em�r.o de mlÍkn@vel!'hlltoJ; rI:! se1entl.1. Pu, Kyrana
A Lacer,da" 0fJd",Ji 11I11l1 'Regist.rg de lm@;ve-is e aSRi,no,

':Flotianóp0lis, 1'7 de rÍovemhro de' 1,9>70,

J(yral1a A. l,arerCla k.

Oficial do Registro de Imóveis

.TUIZO Dn ntREITO nA PRIMEIRA VARA CtVEI_,
DA COl\'flAR.CA DE FL'oRIAN()POUS

Eelital de Notíficaçâo, com o prazo de 20 dias,
de AiNAl DOR,vUINA CUNHA F: SEU MARmO,

se casada for que se encontram em lugar' incerto
e não sabido,
O Doutor Wa,ldyr Pederneiras Tauínts•.Juiz de Di
reito da laVara C1v�l· dfr Comarca c1e 'F'1o·Tia�ó.

, :t;lli!ljf;, ma, forma dlli lei,
Ff\\Z MDl)�R aos <l[il!l,e o 'p'l'csenlJe edital' mem, '0'1:1

'�h�leJ -conheeímento ! t.1v:ercm, E[ue presente c Í'l.0tilfic3t
ANA IDOtll,'\'lAJÜNA CIlJ'WNAI El S1!ll!T M).A\re:IIDe:>� se ca

sama Jl0'l', que 'se eneontratm» em 11l�'I1iJl i1'l:ee'!'t@, 'e :nã.o
saeido, <!1.tJ�' por parte ele fJlAl.€6Jil!JE]S' StiJ'!iFwJBJ!IDR0N,
lhet s) toi, cllill'i.gida ai segmi'tll,te)

.
� , :

1 foetiçoo, ln1tri aI! '

Éxmo Sr. Dr. JtÚZ de JDirejrIJro era. lia V'ruJlru €iIVcL J:ae

q,ue� , Sebill'leidson, ,col11e�eiJ:!r$e, ,e sIna: tnu�i!OOn" Jk1lse
phína Fl,aks Schweidson, médica, brasíjsíros, reElid�m.

. tes ,DBs,ta, ©d�e na Rua Tenent'e' Silveira, nO 16, que

lleni:Jll0jiidliaalJ:', na forma do art. 7�{i}1 d'0,' €',Et:C., Ana Dor
valina Cl!lmlna e seu mando, se casada for, resielentes
!il(>sta cidacile J10 lote 219, quadra 15, do loteamento

J-a�ctlnil �jllfur1tico, pC<WlS' I;I)10t;i'VGs, e .Darar 08-' tiin{; s.p·

g'cliímtes:: L -.os SV�lllH'ii)arulie,s.. ]Jlr0t'l1lelleram �e]]_ld0n 111

�'IJI!JVliiea9!11, o' 1GJte de, te7'l'Rmq nO 2119) � quac1iuat ]J5, do.
Ill.teal)1'lerot0 J�'l'dim Atlântieo, com cláusllI[a ,:vesais0'.,

':ria, exp:ressa. (para a eventualidade de falta de paga
mEm:t<i>, <de ,três prestações conse<rul.(JiNas. 2. _ No en

i�vi,jJ@ ser;n ,Il'l@tivo que a justifique, a Suplicada dei

,x,(i)I.l, qe ]!lag'IW mais .Gl,1.1e a, t'01e-:râJll{\l'Ío: eomtra(lll!l;al'. 3\ ..::..
•

Lsl;@ POS:tJ0,\, <i>S Sup1j_'GamJ.<iJes· De!i[Urre1'lí)J a· v" Exaia, Se'

di,g� dfl ma�df.Jr notillie.á-la p9ll'a.� pi'az.o «le,3Q! wla,!"
afu��J.iIil�r-�e n�, pagam.en1;_(]),. s.ob'. p�]]a r,ie" ni),o 01 f'i;uzeJ1l;.
.do" sen_ dacl0 por rescindido o cOn�l'at0',. lilflf n01lllaíL d3'
Cl,1,lllf'!. p�11Iai" 4. - Dã,o à presente o valor de NCd ."

_ � J � _ �

100,00. para os efeitos l-egais e P!i@�eska�1 pelo recebi

npento da presente notificação, d�viGlamento' cumpri
da,. in.p!fpen$nte de, tl1as1aào;, 'D. 'Glpe, l'equenem. ,E; 'D.e:.
ferimetit@_ F!o-rianóP<!llis, 29· de mad0. de 1!gr7�t EA.) ,To-'
sé CbtnqJer' _:_ Actvogarlo. (l

_,

Ce1lMdÕ10 ',d� illl'!. 9"". ';
CetÍtÚllicad�j <'lHe em cump,uirneVlt@. 3j0 lPI·ese��e. rp�n((la.

,

.

to e 'sua..· res!iJ.�itável as�i�at�ra, d�ixei de proced'er a
,

Floiiiticmqá@' Gil1l Sra. Dorvalina CUlilM, plll'!:'; não ser en

cOllltJ:aela l'lêste locaL O referido é �erdade e. dou fé.
Fpolis" 1° de setembro de 1970, (A) .José Arylton. Ofi-
cial de Justiça. .' , ,) ,

PetiÇ.ãQ, 00 illS. ]13.
,

Ex!itl° Sr .. DiJ1. Juiz de D.hJeit0' Gle.:. l}� Vaara:. Cínel çla ,€'ar

pitaL Ja,cques, Schweicls01!l e sua _mlher , J.íDse'}?hi.'l13i
'FlakS qch'Meielpon, por seu :pràcuraçi�:r imfil1ll1-aii:Bipll!I

do;- nos àütos de notificação que promovem contra
Ami' Dorvalina CUtlha e seu mar,ido (nO 393-70), se ca-

sada for, vêm, respeitosamente, expot e no final re

querem a V, Éxéiá:-i:)seguÍnié:-l:--éon'formé"'ü êei:ti
ficado de fls. 9v., pelo Sr. Oficial de Justiça, 'a notifi

cação do (s) Suplicado(s) não 'foi realizada, por nã,o
,

se eneontrar(em) Vl0' €l\lderêço indicá:do; 2: H'av:el1do
necessidade da" €üa�ão para pro'Ssegulimento d@' f\,!i.1J€l'
e' ser ignol'ad'o, peio aut0r o 'no1VO ende'l'êço do�s) 8'u

pHcad'q(s), requenem a V. Exeia:. a citàção p@r edli'
tal na forma. prescrita no inciso UI !!l0' artigo JJ7.3) edro'

C.P.C:, nana v-ez satisfeito o req'lJlJisito' exigido n-@ arti�·

gQ 177 do .mesmo diploma legaL Requerem, ainda, a

fixação do prazo mínimo permitido \do inciso IV do

artigo citado. Pedem, finalmente, a juntaela a.os au-'

tos da, lj)lf0c�rad.(Q' el1l'r ,anexo. '-Nêkties têrrmt:Ís,' eSll>�,nam
deferimento. Florianópo:is" 23" fie' nOVemb!l!0. de 1!�17.0.

(A)' A:\lltlahr I!l'a S1'1!Vât (Cas-«a'll!$, Siobminho. AIll'vm�ru(!)�
,

ll)�sVMni9, d� fls. 1::1,
J. Sim" Em, H.;xnr.'zo .(Á:.)'t Wal'd)t Pedernei'llas '118M10i,�

Júiz de Direito.
rElroil1manumoo

E, para aue chegue aos conhecimento d·e ANA DOp"..

VA.L;r;NA" €T!J'NlN:A �. SE'IlJ MÍAiFtIDO, se casadã: 1J(j)fJr" e'

nã«) wo&sarr.!I ��S' a.le'g'<Mr· ignot'â!li1ei'lt, .foi expedido o pre
sente Edital, para plJIbliúaqãxi> � afi:xação na forma,'da
lei. Florianópolis,flll de' cdezem};)r@, ,de 1970' Etl� mÍdi�
M, rua Si!l'v.eimal)" EEle� @e' Ser.v:ilf:,(), ·fiz 16 SU�Ml.'evF.

Wa.l�I:'yl! )i>(!t!m;n(!;lIIaS, 1I1IilJlltti!! -; .Juiz de Direito
._-' .�._.._-

.JiU�ZO DE' :MRElm]'}lA PIUMEIRA VARA (Cl\VÉE DA
, C:CmVMRelt »E nORfANóPOLI8

Edital de' Fl'Dti'ficação
.

de DEWltME ETEL'�:lNA :FEl-
, R.;t� querse errc0ntra em lugar incerto e não sabido"
com 0'- prazo de quinze' (15) €Uas,

' .

O Doutor' Wa'ldyr 1i'ederneiira:s Taulois, Juiz de Direi·
Ü@; €13: la Vâri CíVel da Cemarca de Flo:r:ianG!'lolis, na:

f(l)wma '<ia lei,
Ji')\� SA;8Elt· aos que (') pr;esente Edital virem, @11 dête,

c@[ltJlreei�1'1�0 llivellem, 'com o Wmzo 'de qui�e: (l,5Y dias
- •

, I... .'

para !lJ Vl0t!iiffi'(;!açãú 'd'e' E>E1LORME' ET�LVINA PEIRÃO,
,

qlle se' erreml'1tra; em t'uga:r incerto � não sabido, que por
, plllJ.!úe'de" J>A€(Q'IlJES SCW\iVE:EI)SON E SUA MUJi,HJlJPv,.lhe"
foi dirigida a seguinte:·

, ,-

:Petição Imcial
lilxJ:llj}(1)'. Slr. Dl". J'ttdz< de' D'i'JleftQ da Vara CíveL JAG-

QII!J1ES S€H'Wl!lFDSONf" c(')m:erci'a't'Ite� e sua mulher, Da.
JOSEPHINA Fn,�KS SCHWErDSON" médica, resiclent,es
nesta cidade 1'1a rl!la Tenente Silveira; n.o 16" �ue:rem no.

tJima'f,' 111al f.orma' dô art. 720' c1:o' 'C6digo de Processo Ci

�Jj,. IDiE3J!DRMim . E'l'ElLVJ!N'A PErnÃO, lote 39, quadr:iIJ 7.,
do loteamento Jardim Atlânticó, pel@s motivos e 11l!il;X,a; (1)&

fins seguinties: 1'; --; ('). Supl�cadb prometeu comprar dos
,

SIJ1Q1l.!ii(!!allltlles, 116 ,yreiíment0 do nec. 58, o l@te de' ter-
renro' aeil!'l>l� csl'lecifiea;d{1). 2. - No entanto, seJílW Wl0fii<v@

q!\1e' 0' justifique; Clei-xol!l' de pagar' mais de 3, l'l]'€st�0es'
corisecutivaJ&., ;j..'.�"'Isú(') Posto', os Suplicantes TEiquerem
a V .. Exa. se digne de mandar notificá-la para, no pra
zo de 36 di,s contado da notificação, purgar a mora, sob

pena de se ter por rescindida a presente promessa de

venda, de pleno direito, perdendo o SuplicadO a impor
tância já paga. 4 _ Pede que" el!l;Inr]\l'llidas. as f@JjI'liUllhi-clat::Íes.
'lega.is, lhe 'seja entregue, independentemente de trasla-'
do. '5, I Dá à presente @ v.alor €le N€r$ l.@@@',(j@l" 1Jl1l'l!aJ,00$
efei1Jos n'lgatis. ]E, ID�fe:ui:trnlelilto.. 'F1I!lrim;l(fip0lti'S\ 6 doe 'l'tla.r

ço de 197,0. (ass,) JQsé Clnindlel" - ·A4v(f)gadI'J,.
Pl!:tiçã,o. de fls. 1!5

'

•
.

EXl'no. S11. 11>r. Juiz d.e! IDireilt0, da .la Vail!a Cí-vel. JAe.
Qums S€mV-EIDS@N', nos auiles dar notificação· prqpos
ta contra DELORME E'1l'El1,VillNIA, 1?E�; tem;l:o, em

vista a informação do Senl'tor Ofiliill' de' Justiça, vem re

querelT a V. ·ExaI. se dd.�liÍ.e"de m�r 'expediJr OOrLtais, CGm
"o PllOO@ mr1nimo. E,

� IJle�et:iment@. 'F'l�dalJ\lÓl1JJ!)lllis, 3@: de
abril de 1970, (ass.) José Chi�ett - Ad.vogad.b'

El1cenIr�n1;1)
Em virtudo do q;ut.e, elCpedem-se' ês4Je, lJlalTlJl, tllilllilfii'ii)a-

ção de DEJi,OiRM'E E'li'ElliV1!NA PEIRÃO e não ]>ossa ela
de fu1Jurm alega;:u igl'lonância" é expedi<ilQ o preselll!tle, pama
a pUblicaç'ão e afixaçã,o, na forma da lei. Flol'ian6]>olrs, t3'
de, maio de 1970. EU,tJosé Augusto P. Ferreira}, Ame. de

SelJvi.ço, 1leli. PV·r,V" o fiz e sl1ibscrevi:, 1111710 Esc�:w>
Waldyr Pedel"l1eiras Ta,nlois

Juit de Direito '

JU1ZO DE DmEITO DA PRIMETn1\. VARA CfVEL DA
COMARCA DE FI_.ORIANÕPOLlS

Edital ele Notificação,' com o prazo ele 20 dias, de

pEHES OLM E SUA MUlHIER, que se encontram

em lugar incerto e não sabido,

O Doutor Waldyr Pederneiras Tanlois, Juiz de Direi
to <!iI .,1 ai Vara C!vel .ela C:omilrca de, Florianópolis,
na forma d'a lei.

'FA:? S;\j �IErt' aos 'qJie o I1I:eS(mte IÍdiJ,aJ virem, ou dêlb conhe
cimento ti�eliem, que pel@, Pll(!:�eAta 1l0tifica PER'ES O'Ll\f' E
StJA 1\1'l'Jl�F(ER'. que 'se encontram ern. lugar incerto e não' Sil
hido, que. por parte de .rACQUE�'-; SCfI'WETDSON. lhes. foram

,

di rígidas R� seguintes:
,

. Petição Inicial .
,

'Itxrnle;' SI( IDlI. 11i,i�: cle' Qi;peit.0, 'da' J!�' V�'I'a CÍvelf, Jacques Sahi-
1Vt!i1il9011 eomeneiarree, e s-ua 'mulher', IDra. Josepüiua- lFlbUs
'Sellweids(\lIl', médica, bl'asileiiJ108, residentes nesta- cidade lia., rua

'lfe11tmi-e' Silveira,: n9 '11(,; c!Illlfl;effi"T'I�ti'fiiCH" na forma do art. 720
cl\iJ, (i'.P',�." l1e'1"�" 01\;)1' e SlIfV rm�me'l', residentes misrw cililRl1f� flÚ',
'lt'lna, A,r.aai, Vaer CiII lad<ll AI? 2fi2, '011 no Ibté 267 eln '<Ililla�f"aJ'll(\1
do Jardim Atlâf11ic�, IlUdo' p�losr'm0tiv0s.e para os ffilPls seguin.
tes: 1" _ 0s SlI'I"li'ea:ni-e1'l prometeram vender aos Sll'EJ,lcados. (i),

lote n9 267 da qU8dra 16 do lotenment10 Jardim Atlâlltico,
«flI1R(lfm()Ir.;\ drf.l, l'OíHlJ'aW \1�i'f,;,l:) '�e:�(:i.:óFia e)(pres�<.! r:;nril o caso

de a'(II'aZ(]) 6'M1> mais \1� 3' f'I'f'ehaçf'efi 'coT'lsecntiViis, 29 _ No en·

't>.Jnt'O sem> mbt!iiv@ que' (1)'S j�;stiir�<I,1:1e, os Suplicados acham-se
'a.t1l.itzifld'(\)s eTn 29 j�res1la�(.\es eOlO:-:,'ltllais, 39 _ futl(i)' �tíJst<@" @S'

Sl1lplk�nnrs ��jlle'rtm]l a', \I,,' Exeia: se' dl'gl1e de ftmmJarr cif.tli-l(i)s
�ill'a\ Â(l)' pl'aze- à'e' 3:,} ��as eon1;acl'os dia. nmtificaçã'0\ tffe-!.'lnrem' �
��f1l'1lfelilif(l)' dI, .Jallill>:l al1ráiznt�b, snb pe'fila ele. "'10' 0 1lallttTld'G, se

fia1\1e'1' j')0)' �eS'Ciir1.dn.ttil· o"conpl1<It@ ele ;,I\mii> aireito, perdendo os

SlIpli.:a,dos as impor(â.�cias',j{., ljagas": 4'!"- Dá' à !'Irese.n1-e @\w·
101' oe Cr$

.

J 00,00., Dam ,os efeitos legais e p.ro(est!a W@lr tecelbel'
,a notificilção C\lUilPl,j(ld. Jindependenle de' transladb. ,e' que 'J7e'

.

quer. E. Deferimento. FI(lfianópolis, 27 (;]e maio de ,1970\ (A�
:Ib�é :<i:"imn�,r-' _ )�d'vo!!a€I'e\ J�!sÚ 2'31 i-A..

.

1
-;

J
r> "\

. \ Cêl'1;fdão de' 'fls. SV(
�e'f1tWilto" ql'Ie'ernr cl,mJl!rime'Jilt� >ia presente m�md'f\h,1)l e Sl!:i rtlS
peitável"assinaful"a',' áeiixei 'de' pToééd'e/a :n0tifica�ão"d\! 51!.:'.Pé'
rez Olm e SllH 1J1'nlher. l?or Qão encontrados nêst'e' ePl.deT.ê�0, (Í)<
referido é verducie' e' :d'oh 'fé. 'Fpolis" 8 l:le setemb1f(i), de ] 9:'7@:

.

(A) José Arylton _ Qficial d� Justi�,
,

'

.

'

"; (. ..

P�tl�ão d� fls. 13
I!:xm0\ SI'. D':f. J<\.Ifz (tle Direito da li� VãFa Cível da (i;�iíla.l, Jlae
quell S€'hweidson e' sua,' mullieT ,.fosep",i'na Flaks Sebwejd$(ilJl.,
P0� setl j}1Tocll'PadlD'I' i'l1f;'a-assinaelb, 'nos autos de notificação
(iJ';q: 7@�., 'que 'pro01dve'm coiitra Peres 0101 e sua mllUler, vêm,
respeitosilmén,tc: expôr e no finá!' requererem a V, Excia ° se

guinte: 19 Con�orme o certificado (fls. 9\r) pelo Sr. Oficial de
J'lst.iça, ? notifi'e'ação aos Suplicados não foi realíe;adn.. p'or nM>
se 'encontrarem 110 enderêço conhecid0 e indiéados �el.bs, Au(;o'
nes; 29 J!IIaventlb :necessidade' dã cit��ão) para pFj]lSSegllUnentro
do feito e por ser ignorado o novo ende'l'êço dos SliIVIÍl,ax;]\lls,
reqlterem a V, Exa. il citação por edital, na for.m�' ]ill'e�(\'mt<@'.n(])

,,,im;!f!(]), J(hll,·,cll'>·-aJ't'Í�Gr 1>78' do· e,p'.c., lItna vez satisfeita o requi
sito exigielo no artIgo 177 do mesmo diploJUa legal. Reque
rem, a:nda,. a fixação do ,prazó nlÍnimo permitido no i.nciso IV
do artigo. ciuído, Ped{m� ainda, a juntada aos autos do instru
mento p'v@curatório em, anexo. Nêstes têrmos, espelra,R1U' dH-:e·"i�
ment:(]), FIÍil_ri{lI1l@]il(])l.is� 2'8 de novembro de 1.970, (A) 'Altari dn,
Silv.a ("',ilscne'S _ A(lv0gado.

]l)Il,�paclw de fls. 13.
J, Si,ln, ld.-Xtllí-70i. (i\,) Waldyr Pederneiras Taulo,is L. JllIié de'
Direito.

Encerramento
E, para que cbegue ao conhecime'nto de PERES,Oil!.M It SUA
MUTJJER, e Jilão, possam) &Ie<j.' ,alega.l" ignorância, foi expedido
o "resi:nt:e Edi,iJaL palia pllhii<>:a�ão e a,pi<X'.ação na I�llffi.a,'dru l\ri.
Flori;H!Ópolis., 1\8 dr c1eZIHn)!Dr@1 ele" JII}IT@\ Eu, (Líàj� M, cl,a. S-H�
v.ei,rn)" Ernc. de Senviç@, Q Fie: e sHhsc!;evil.,

W.:lll'!.vr 'I1edU1'RCIDas> 1!aulois
J<lli.� d'e Jili l1ei110

,J)IDíl22@) DE E>'ilR'J:J(Jf(f)' IDI.Ai P'RllMIF.TR.A VARA CiVEL DA
{;<õ'rwAR'C-Ai IDE JI-'J'_OR JANÓPOLTS

Edit'all €(�m; p'r;:J!zo de qtl�nze (Í.5) dias, pana lioticfJ(!�'hj)1
de KATTA Ro.�tJE DA SI1.VA" que se encontra em luroar
incerto e não s'3oido.·

"',

0>1D(i)llOO!' Daltrl'ó' Basoos' Silva', J'Uiz 'Substituto da 1 � Cir
clln,serição Jlldiciá,'io db I!:st:adü de' Sa,mt'a Catarina, no, exer-

•

cício do cargo de J1.1ÍZ de Diwei't:0' d'a, r�' Vara da Coma,rca, de
lJillj)'mullé1101IR" ntr fJ(wJilla' dil' lei
Ji'._,\j,Z' S,�BJER( aOR' !!J�le êst'e Edí:aJ' com o' prazo de quinze (15)
dia6-'viITi(!'JU; 0Ul clClc' c0o:rrecimento ti.verem, que pelo presente'

, netli;[u-e:l' U\'lllfA R'OQ1'JE DA S.JlLVA, que �e encontra em
lugar inll(!'lJL'!Di:� n;'t(]), sal'li'dt>, q�le' por parte de IJACQU)i!S
SCH\VEIDS0N ti' SIDA MVLFl'ER .111e. loi dirigida ii segui,n.
te::

Peti�ão. I'Í1jcj�d
,JJA.€lQmlEs. S<rFJ4WEIl1DSO'N, cOD1.er.ciante, e sua mulher,

da, 1'0BIEP�[N,.A. 'P:�AKS SCHWHDSON, médica,. �rasi.lei
Ta, residentes nesta cidacfe 3! rua: T.eAelilte Silveira_ �� 1'6" llJ'Ue
rem notificar, na for.ma db art. 720' do Código de Processo

- Ci�,j.J OCNlITfA\ R<D(Q'l'JE' ElA' ST'ILVA e SEU MARIDO. se ca.

sacfu J!Õ1', suptmdo\ que re'Sid'a 'lI01 lote 3f!8, quadra 2? do lo
teamento Jardim At.lântíco, tudo na forma do que abaixo se

expõe: 1. _ A Suplicao,i'I pfGm.etell, C0mprar elos Suplicantes,
no regime do dec., 515\ o lote acima, mencionado. 2. - No, ell

taal!Q; em' l1I'esreslieito' à. lei e ao COI�tr.at0, acha-se atrazada.
pelf mai's de 3' 1]1'e'Stações, colJsec14!,i;"a�. 3', Isto pôsto, ,@8 Sli.c

,pli€antes 're'CJ.l'Ierel1� ;:- v, Excia" se di.tgne' de manda.r �oti,fiicá
I\]: palIa, n,O' �razo de 15 dias eonlladbs diI, notificaçã(])" pmgar"
a 'm0ral, sob' pena dé se t1fr o e@I1lIOla.to, 110;' rescindido> de Jlle
no diTre'ito" werd�ndo, a SlIJ?licata,. em prove'Ítos dos Sllp,l'icap.
tes, ai imlm,tlâ'l1ciá ii paga. 4. _. ROOipep" (])utrossim, que eum,

pl'i.das as fOTmaljd'ades. I�gais, lbe ,sftja cmtregue a presente.
il'Jde-pel1deJ1temen�e de- trasJa'do, 5. _ Dá' a pi'esente ° ValtJl'
de Cr$ 1.000,00, para os deitas legais. E. Df: ferimento. f,1,(iJ,
rianópolis, 4 de março de 1970. p.p. (as José Chihdler.),

Petição de f1s.' JS
JACQUES SCHWETDSON, nos aulas da not.if.i<>:ação

que f.ae, a �,lIM. R,<DQ:WIE IDIA S.tlIl.VA, tellp.o em vista a i.t;J,
fOTmação do Sennor Oficial de Justiça, \1em requeçer '3\ V.

�x(iiG1. ai ��1?e,cli�ã0' de' editais de citação, s@licitando sejam
e""ljJedíi:Jli>g C(]),;nl 0' J'lrazo' ÍÍlínimo, E. Defemmento. Florianó
polis 3�, cJe aJblli� de' 11�f70. (ass,) p,p. José €:hindler _ Advo
gad0 _ flase. 2'315-JIL

Despacho de fls. 15
J. expeça-se ed'ital ele" citação. com 0) prazo cle quinze,

(15) dins, ,elevendo ser observado o que liIetermina. o ítem
JH. do 3rt. In, do C,p,C, Em, 30,,4.70. (as) Waldyr Pedernei
nas' -Ifaul'ois - Fui.iz. de :Di rei to,

Encerramento
JFa,Z/ salben, mais, qlie essa pet ição recolheu desl�acho f.a,.

".onávlt� mXlJUi,v(]), pelm qual, para que chegue ao cOJllhecim�n
to dt! KÁ\'IHIA R>0QUlE DA SlLVA e 'a(i)8 interessados" o

lliIlglllÍm, P@fi<'h1, cltt �flJturo, alegar ignorância, expedÍi!m-se (])

»'K:sonl\i' It ollÍir(,)S, irguaiR,' para publicação e afixaçãol na. fOl:-,
mal áa" lei,.

Florianópolis, 23 cle julho de 1970. Eu,. ELídia Mmial ela

Sl�,veiijfil.)i Ifne. lillt Se1Iv.ilj',@\, el dh.triI0gmftei"
Dalmo Bastos Silva

Juiz de Direito

(
J1\T!ZO· DE DIREITO DA PRIMEIP..A VARA·CjjIVEL ,DA

. COMARCA DE FLORIANÓPOLIS (

Edital, para citação' de ANTÔNIO FRANCISCO
STEINER com o prazo de quinze (1M días., que .se
encontra em lugar incerto e não sabido.

�

,9, Doutor, Waldyr Pederneiras Tauloís, Jmi� de - pi
reíto da 1.31 Vara Cível da Comarca de Flol'iaJiló!J)(»Hs-,

na forma da lei,
'

FAZ SABER a todos que o presente edital com o ]lra., \
zo de quinze (15) dias, virem ou dêle conhecimenre ti-

'verem, 'que pelo 'presente cita ANTÔNIO FRANC1SG::Q

STEIf<,J}�R, que se encontra em lugar incerto e não sa

bido,
.

pará responder aos têrmos da Ação Executtva
Cautos n.o 553-69), 'que 'se processa neste Jl.!ÚZO, -moví
da por COMEP.,CIAL ELETP.,O MODELAR S/A" contos
me petições' e despacho a seguir traascritos:

Petição ,Iniciai
Elxmo. Sr.' Dr. Juiz de Direito da vara Cível. CO

�Rt::TAL EtETRO MODELAR S/A., 'com 'sede nessa
cldarle na Rua Traja'no

.

n.o 29, quer propôr contra AN

TÔNra FR.ÂNCISCO STEINER, brasileho, càsaao, o

ficial reformad6 da poÍícia Miiitar, residente lilestan ·ei·
dí1de à Rua Padre Schroeder n,o 116, uma ação exectl
tiva, c.om fundamento na Lei, de Duplicatas, pel@s 1'1)10-
tiv,os e Pflla os fins' seguintes: 1. � A Autora é credo.

_.
ra: do' Réu 'pela importância total de NCr$ l.Q27,60
(JilU'l'l'l mi'! e vinte e sete cruzeiros n�vos e sessenta �eIil
'tavos), córresponâente' à inclusa duplicata. 2. � Isto,
'P®&to; requ'el' a V. Exa. sê digne' de mandar' cit�-IQ" da.lilr
do ciência à sua mull}er, Da., Carmen' Lucia S'tetn!3�,
pl'L1'a a eventualidacI!3 de recair a penhora: em bem iml!i
vei, paTa" no prazo de'· 24 horas; efetivar o pagament0

, d0' 'débito� acres'cido' de custas e' honorários de advo"
gaclo' !!la 'h1tora; sob pena 'de sere'm penhoramos' uaFltos,

, de seus' bens, qual'lt(j�r cheguem para fi'e1 garantta Gl@
JUÍzo. esperando que, cumpridas as formaliclades le
g'l'llis, seja'a ação julgada proe,e�ente, condenada a' Ré

, ao' pa'garnento do débito, aérescido de juros de mm:a,
€ustas e hÓl'l0rá;'ri'ós' de advogado. 3. _' Protesta pelas
r}'!'@va.S 'a.dltniljidas em lei e dá à presente o valor de,
N([;r$'Jj.(I)�7,60· para os efeitos -legais. E. Defeiime�to.
F'l'o!l'iaFlóp0fis, 3 de novembro de 1969. (ass.) José Chinr
cHer; . .AI<ilvogacl.o .

Peticão de- fls. 11
\ "'1' ��

Exmo. Sr, Dr. �uiz de DiTeito da Vara Cfvel: CO-
MERCIAL ,ElLEl'RO MODELAR S/A., nos autos da a"

ção executiva proposta contra ANTÓNIO FRANCISCO
STEINER; tendo em vista que o Reu se acha em lugar
incertQ e riã@' sabido e que o único bem que se lhe co

nhece é unir, imóvel situado na Rua Bocaiuva:, em con

nO�11iÍnix;) ccOm seu' irmi1:0, vem I'eq'J.'l'erer Çt V. Exa. que:
,a): sejw e�edido edital' de citação do R:éu e de' c'iêneia.
"de sllla Jil!Julher;' 1::1) seja dada, ciência da 'ação "a seu ir
mão e slla mulher, na; qualidade de condominos de imó
vel que, 1m, ililddea: para penh0ra; c} decorrido ,o prazo
legal, seja efetivada a penhora neste imóvel. E. pefe
rimento. Florianópolis, 27 de novembro de 1969. (ass.)
José Chindler. Advoga-do. ;

'Despacho ide fls,. 11
J .. S.im. Fpolis., 19.12.1969. (ass.) Wal'dyr' PederneIras

Taulois. Juiz de Direito,
, , Eneel'ra,mett,tO'

, , Em virtude, !!l0 que, e para que chegue aro conheci
Jil1enU(i) de' ANTôNlO- FRANCllS€O STEl'NER, e nã.o •

}ilo.f:lsa êlre. de fut)!lr0 alegar; ignorâFlcia, é exp:edid6 o pre
sente edital que será puhl'icado' e fixad'0 na forma da,
lei. li'1Jo:ria1J1óp0lis, 12 de ja'l1ei,ro de 197(i), Eli, (J'0sê' An
gU!llrO ?, FerrellrS!) Ame. de Serviço,' ref. P'W-l'V; o d\:ll1í-
10graJf,ei',

'

Waldyr Pederneiras Taulois
Juiz de Direito

DR�' FRANCISCO DE MASCARENHAS
OS I!}ElPUTADOS E FUNCrONÁRIOS DA ASSEJY[-

BLÉIA LEGISLATIVA 1')0' ESTADO DE SANTA CATA-, \

.R;llNA COJ\T'VIDAM' PARA A MISSA Q'UE. SERÁ CELE
B'JRIA\IDiA'< NA: <CATEDRAL METROPOUTANA EM I:r:-tTEN�
Çk<D' ])(') EX-DEIP'VTADO' DR, F'RAN'CI'SCO DE' MASCA·
RENHAS PELA PASSAGEM' DO l"Rrl\lfErRO ÀNTVEJ�r
,S,ÁROO IDrn'SE1iJ FAJl,ECTMENTO NÓ DIA 27 DE JANEIRO
lIH!! ]91711, AS 18)5 HORAS.

.

CONVITE PARA MI'SSA
Di'llel}iiG\ e ':flJnc;Í(má]Jios d3J Ftá!cli0 DiáQ1io da, Mawhã.

convroam pamll a. missa: q,lJIe farã01 eel'ebrar na CA'lIEIDlR..AL
M'iE'liROJl'O,L1'FANA, por o�asiã0 do alilivellsário do :fia,Fceir
m.emQ cl;e seu. sóei@ fimclad@ e primeiro djl'etoll, Doulilór
FR.ANCISC0 DE lVLASCARENHAS, dia' 27 clêste, às.. t3 ]15

hGl;a� "

Pelo, (!0mpa.r:ecÍJ:n,ento\ antecipam. a:gl'adecimC1Q1J0s.

, DR .. FRANCISCO DE MASCARENHAS
A Direção e Funcionários da BIBLIOTECA PÚBLICA

DO ES\II:AE>O CONVrDAM-,'os para a missa a' celebrar pela
paSftagem d'o primeiro aniversário de falecimento de seu

ex-clh'el:or dr. Francisco de 'Mascarenhas; no dia �27 cto

cOllrente, quarfa'-feirà, às 18,15 horas, na Catedral Metro
pou.t'a,na.

FI'erianópoiis, 28 d'e janeiro de 1971.
€a'rl'os Gonzaga Filho _ Diretor em exercício.

RESIDÊNCIA E LOTES
Vende-se uma residência, situadta n0 JARilDf,_;\/f)

LTAGTlJA<C'úT.. cr@ll'l d�tas salas COlildlL1ga�la!:i, ,tltês <!J.l�al'úos,
l;lanho" e0zir.J.ha. d�pendêmüa de empl1egada, gara.gel�lt,
\Tal'anda e estaciol'lanm:mto, ain<ila, sem habite-se.

,
b.Q:tiE'S - Vendem-se; ó�imos lotes, si1!l1a-dos 'n�'

J,A,RDjLM1, I'lIA\(j;,'UJAçm, com água instalada', ruas, earça'(!las
e (!)!liem�gelil p1liyial.

IDLR1GJ,R,-SE, a rua lJrbano Sales n9 37 - Fone 2�81J,

SOCIEDADE CARBONíFERA
PRÓSPERA S. A•. "J

'i,.,I' ,",,' "," A V I S O
, 'I' "Achani-�e 'à disposição d@s senhores acionistas, na

sei1e,'s0<tiàl, ,0S 'âocumentos a que se refere o artigo 99, do

d�Cr�to-iéi, n'- 2.627, de 26 de setembro de 1940,

Criciuma, 20 de janeiro de 1971.

(Eng9 Gírio Búrigo)' - Diretor Administrativo.

F'RAM'EISÇO DE MASCARENHAS
! ONIDLN.A E 'FHAIS CORDEIRO DE MASCARENHAr-l,

VA,NJi]SS.$,< Mi.AlR(';OT E SANDRO DE MASCARENHAS
. C<DNV1iIDlAWilpARA A 'MISSA QUE SERÁ CELEBRADA
NA CATEDRAL M,E�ROPOLITANA PEE,A PASSA�El\ffi
J')'(') F'RIMEIRD Af,TIVERSÁRIO DE FALECIMENTO DQ
SEU QUERIDO FRANCISCO DE MASCARENHAS, NO·

DIA 27 DE JANEIRO' DE 1971, ÀS 18,15 HORAS.
- , -: "
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'

Edital. de citação de MARIO AMARO e sua mulher, se
.. , \ I

fôr casado, com ; prazo de quinze (I.S) dias,' que se encontra
em lugan i�(lell4õJ e não sabidb. .

O fl);Q)tw(j)� W<lA'l!l�'n ll'ilOO1\nej'1\as ,1i'alll@i�,. JlU!!l <de ,Direito
da I" Vara Cível ela Comarca de Florianópolis, na forma va
lei.

/

lEx'Q'lOI,Sv. ]i)r. JILll!Zi de Direito da Vára Cível. JACQUES
S�IiIiWIETill)S(\)N, e@Im�:IJ(;:ia�lte, � sua' �ulher, da. JOSEPH!·
NA FLA\KS S<CJHiWEl1IDS<O'N, médica, brasileiros, residentes
nesta cidade 11a rua "Tenente Silveira 0.0 l6,' querem propor
'COI'ÍI a' JI:1AR.'IO AMAR<D JS StliA MllJLJff'lER, 'SE F<DR .Co\-.
SADO, residente na Base Aérea, uma ação cominatória, pe

lo� motivos e pará os fins seguintes: r. _ O Suplicado é

�re,míven�e' cornprador '

do lete de tefl1ef\o" n'(<!>' 73'6 d)l.' quadra
'3'8' 'do Ibléa�nento '-fl,lJdil1'f AHâ-ntico; desta cidade. ·2, _ A

,Gláusula 7a contrato de
'

promessa d'e compra e venda estabele
ce que: "Fica expressamente proibido, salvo ordem em con

'úilá�li01 p(j)l' -escrito', peJ'0S oLltOT'gantes': a ,coostrução de casas

d'e madiljm gal'J1l@es PW' ú>Htras qllaisque1' ecljj)ic.a�@es que poso
Sllm l1lodif.iaaD' <ii estética. Fam ,.€!ua,lúJ.ue;r . nmdifiçação dêsse

dis1)(l)R,i41v@ (il'mtnatual óUltt.>rgad0 devel;á 0bter' 6) consenti·
mente' pOl' 'escrit<ll' dtls Glutorgantes-".· 3. _ 'SueeGle' que' ·os ou

torgantes, para mante,- a: I')'@a esootiGa cl'o loteamento e garan

tir, ai cada! tim d'0s ad'qtlir�ntes de lotes ,'d'e t�n'elj0" a ,manu

terçã'@. dt>, J'ard;jm _A,Vlílnni'Co, c@mo, um, l(jlte.aIlJ1ent(j) .cie, classe
estipulaTam sem'Pre, (lO�(j)" eoncií�@es, mínimas para a cons

tmçãõ â�?saS de madei,'a qt;e- elas' Cenha1ll\ 'ue' n�ínj.T:I1e;, 35,

,metros ql��rados, sei(lm. de (�:u�s _�:glla8.,e ;lão) de ,meia água, ,

,sej8m éo�struídas com mádeira nova e pintada e, tenham,
en'ir� (iJut,rros neqpisi):.@� ,de higiepe" f.0ssal,séptiqL 4. '" No en-.
!Tanto\ Se.Al' n�0tiv� qu'e' o jLl'stiÚq{le' ü' Suplic'ado' erigiH, no 10-

\
.

�
, I. ,'_ � J ,

te. dt< terreno, compl'0missade, úma casa €ln total desacôrdo

cl!ln1 as' t<xigêndas c'antI:atuafs 'e. mu�to' 'enlbora os reiterados

. �eclido8, clLlllaI;te' e 'após'a' co��tr�ção, db' adaptá-lá as exi

gências 'd'o,-lot�a�le'Ot<!>, �ãó se dispôs � fazê-lo. 5. _ :É de se

rassalmr, gll� os SL1plicaIltes não preténdem' apenas a defesa
de- selis direitos, face' a' inequíV'oca

-

désvalorizaçã; qLfe unida·
,d<:,'l habitacionais de bai,xo gabarito tra�em ao seu empreen
dimeuto, C6lme t.al'nbém a d�fesa. dbs inteFêsses de todos a:
qnel�s que a:d'quiríram unid'ades- no loteamento, que também
soNem. essa ele'Val'(])'ri'Zaçãe. 6. _ ]isto ]!l@sto,' os §u<]!llicantes
requerem ao V. Exa se' digne' cle-mand'am ,eitar o Supl.icadÍD p.a-<
1'3, 00' prazo, de 30,' dÍ'as, �ontacl'os clu; citação" aGlarptem o imó·
vel construido fls exigências· d'o' l\;Jfuament0, sem pena. de: não

,

o' 'Ca�end'o, 'pl'0ssegl1i�' a presente açã@ até final julgamento,
esperando seja, o' SU:Jlllhmd@, �onclena<dID 3:€1 :pagame�loo da mul
ta' diiá",i'a clé N�r$ 10\(»0 (dez evuzeilJ10s, n<!>.,0s)1 até final cum-

pl'ime'nto' d@ pT'ecei'tio, eu ftas, e BOIí0l"ál'i@s d'e adívogad0' dos

SiJplicantes, contada a imdta da d'ata ela citação inicial. 7. �_

Protesta pel�. cle�oi1Ii.entQ pess@a], '.do 'Réu, soo �ena de c�n.
fe�so, provas testemunhal, pedcia e documehtal. 8. � Dá à
prese�lte. o \valoll de NCr$ 1.000,00 (J]um mil cruzeiros no

,v@s). pa,ra os ef<:itos regais. E. Deferimentó. Florianópolis, �
cle' março 'de 1'970, (as,) José Chindle� _ Advo"ado.
�, .,

o

,
Petição de fls. 18

Rxm(i)\ Sr., Dr. Juiz de Direito da, 1 � Varà Cível da Ca-
•

' ..._I... ., \

1'1ta1. JACQUES SCHWETDSON e sua mulher JOSEPHI-
NA FLAKS SCHWEIDSON, vem, por seu 'procurador infra
assinaào, nos aut@s da ação r:ominatóri'a (n,o 186-70) que
prornove 'contra MARIÓ 'AMÁRO e sul} mulher, se casad,�
fór, respeitosamente �xpôr para no final requerer, a V. Exa.
o se:2'l1infe: 1. _ <Que face a certid'ão de fik 13 v.) de' 8 de
setembro de 1970, do Sr. Oficial de Justiça, a citação do (8)
Suplicado (8) não fdi realizada por não ter (em) sido encon

trados (s) no enderêço indicado; 2. - Havendo necessidade
..

i',' para prosseguimento do feito, e ser ignerado o paradeiro do
��) Suplicado (s), req�leT: a. V. Ex.� a citação p�r edital" ,na
norma do prescuito n'(j) iniciso' 1ilí]í do antigo 177 do' mesmo di.
�loma legal. digo no incis<!> IIT do artigo 178 do c.P.C., uma
,'ez satisfeito o requisito', exigido no artigo 177 do mesmo

diploma legal. Finalmente requer o autor a afixação d0 pra.
:<10 minimo permitido no inciso IV do artigo citado, bem co

mo' a juntada' dOl, digo a@s aut0s, da. pr@(luraçãe em anexo.'

Nesms; tr&n"""�;, Es�e:ra defedment0'. lFltlrUan@p0lis, 28 cie JaO

veL'nbro de 1970. (as.) Altair da Silva C. Sobrinho--, Advoga,
digo vàgado.

,
,

Encerramento
E, para que chegue ao conhecimeuti0 de MAR]0' AMA.

lHu' E SUA MmILHEJR{ SE F<DlR' (cAS�®'<D, e não' possa (m)
êlé (s) de' futuro alegar Í'gnorãncia,' é expedido o presente e

@utros ignais, qtle serão publ'ica<Jos � IDJiilXades, na f@rma da
l�i.. lFl'0]lira�@'P@li" .. 21 de dezemli>l;@ de 19<70. (iRlll' (JQsé An
gustie' li'eFegl"Í!I3.{j)' Feneirra), A-L;X,. cl� Serviço, ° fiz e Sll,QSCl'y
'1'0, pelb Escrivão.

Wald(liF PedAll1nei:ras Tanlois
Jniz de IDiwelto

'/���----------------.-----�----�------------
P��NlA A'FH'lillltINO' LACER];)A, Ofieial" de Registro
de Im0veis da la. <:frcunscrição.

EIl>ITAL,
Atellldel1l€l:o ao qllle' me Ji0i re(1,li1!teridp pelo, sr. Jacques

Sclilweitilsolil, p0!l' seu l\l!l'@cl!l:ra�lbr, nos têrmos d0 art.
li'4 ' § '3,.0 d'o decreto lei n.o 3.07:9, de 1'5 de setembro d�
1\938, faço iil�ber que fica intimado a eompareeer nêste
Cartório de Registro de Imóveis dG' l.a Circulllsc.l'ição;
cles1l81 cidade, sifÜ0 a Pl'aça XV de NOV18mpro, Et1iífício
João Moifi,1;z" 6.0 andar" sa]à 605, a fim de efetuar 0 pa
gamento <Ül.s prestações em' atrazo os promitentes
COWIJ}j)lJ)amIDreS, Sua. Maria Bottieelli Pe17eÍlra e sr.

Va�l'liir Mic!iH�lJ0n. JDeclDilrido dez d.�as da úJ.tima pu·
bli:ca�ã(9 cl'êste, os pr0mite1'lmes: c6)!ínJprad0res se

Fá cOlilsiderado como illltimad0 e terão 0 praza de'
trinta (30) dias :wara satisfazer aGj,ueYes pagameNtos,
em' viwb1!tme das prestaçii5es atFazadas� refe:rrente a com

pra dos lotes de terras do Jard�m' .Atlântico, em Bar

reir<ils, Estreito, ,2.0 suliJ·dlstrit@ desta, capital. E para
que cneg:ue' 8JID c@nlaecÍlJlIemto, d(i)s interessadQs,. mandei
publicar b prese�te edital de �C@.!Ml'o' CID�. 0S preceitos
�gais. IDaC!l.'(i) e ]lassado nesta cidade de FlIDli'ialll<5polis,
aos oit@ dias do mês de' setembro digo @utubre de mU

nOlVe,€EHil!ÚeS e setenta. Eu, �ana A. L�erda, 0:t:icial
'do R'egistro de Imóveis o assino.

FI®riam5polis, '8' de' 0'litllljlbra cle,197(iJ

Kyrana A. Laclerda
Oficial do Registr0 de Imóvéis

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE

SANTA' CATARINA - (COHAB)/SC, convidID as, peS80as

que fizeram inscrições para aquisição da casa :v.rópria no

'€onjun$e RiesidencÍla1 de' Earreircis, a' .Icom,pru::ecerem ao

\? eS<?l1itmrt'Q da CQlil1lJprum:mDw" imstil!lada' Jíle própllio Núcleo,
,para tratarem de assuntos de seus interêsses, no hol'ário
I

::omerciçll.
1< lm1:anópo!is, '19' de janeiro de 1971.

'

JUíZO DE,'DIREITO 'DÁ PRIMEIRA VARA CíVEL DL\.

COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

Edital COIl:'!' 0' p:úazo' ele '€luiniZe (5) 'dias, para a

notificação de CELSO JOSÉ RODRIGUES E

SUA MUT..HElR,' SE Fó� 'CRSkIDID, q'1!le' se' en

contraem) em IUlga·r i71l�el'�0 e' nã'(i)' saMC!l.'0.
O, Doutor Wreldyr Pede'l1IllBi'l1as' Tawl@is, 'J'uitz. de

Direito da la Vara Cível' era Comarca de FIo:

rianópolis, '

na ,forma. .da lei, .

I

FAZ SABER a todos que' ês�� EditaJl virem, ou dêles
conhecimento tiverem, que, pelo presente, notifica CEL
SO JOSÉ ROBRIGUBS E SUA 'MNLHiER, SE FôR CA

SADO, que se encontràtm) em lugar incerto e não "sabí

d�, que por parte de JlA€Q'crES SCH,'WEliDSON e sua

mulher, lhet s) foi dkigida a seguinte:
\ ,

'

.. PetiçãtO Inroial,
Exmo Sr. Dr. Juiz de Di:reito da Valla Cível. JACQUES
SCHWEIDSON, cQrilerciante; e sl!l:a mulher, da. JOSE
PHINA FLAKS SB."HWE1iIDSON, rné'dica, de nacionali
dade brasãeíea, _ residentes nesta, eida'<de 1Il3J .rua 'I'enente

'Sílveira; 16, quer�m notifi!€a�,. na fi0�a do disposto no
I
art. 720 do Código de ·1i'r0ej9sso Cillf,iír:, CElí.SID' roSÉ RO
DRIGUES E SUA'MULHER SÊ Fôri CASlIDO, residen
te na rua Desembargador Gil. Costa, sino, tudo pelos'
.motívos e para, ós fins' seguintes: }:0 . ....:1 O Suplicado'
prometeú càmí)rar àas Súplicaà@s' O' lote',id� 'terlJeno
na 218 da quadra 15 do loteamento' � Ja'<J1@Ím' A:t1âptieQ.
2 Õ

- Sém' motivo _que o just'ififl'ue' está- atuaza:dCll, digo
em atrazo com mais' de 3 'prestações ·c(j)nS€l€llltivas1 3P' �

Isto pôsto, ,requ,er a V. Exa.:.' sie' d'i-gne d'e' maNdaI' u0tifi
cá-lo para, no pr:azo Gl:e 3,9 pias, cOllltad'os' d'::í notiftcação,
purgar a mora, sob p"ena de 'nã:0' (i) fazendo se ter por
rescindida de pleno direito a pr'oniêssá �de' velllda, per
dendo ,em' fa,v0r do� SU1í)'li�l1n�es ,as, i�p,o:r;.tàncias pa
g'as. 40 ""'7) Re<!J.uer, oJltr,@ssim, que cumpridas as forma
lidades lega;is, U:ile seja entregue "á p,resente, independen
temel1te', de t��la9-o,:' 5°�:-. pá

-

à: :t?reserite o 'varor de

Cr$ 1.000,00, para os efeitos legais. E. Dere:dmentQ. '",
rian€Íp@!is,- 7, de mar:ço_ de_ 19.70.' (a!;;)' José

-

Cmndier

Advogado. ,

l •

P�tição, de,'fls'. 15,.. " '-_

Exmo. Sr. Dr. Juiz 9-e Direito da la. Vara, Cív,el ,da Ca

pital. JACQUES SCHWEltlDSO:N e' sua lTlbllhe'r JOSE

PHINA F-LA1KS SCFFW:áI'IDS0N, .vêm,' po!!:'- seu l\l�0Cura.
dor infra-assinad:0, nos autos da n0tif,ica�ã<D (184-70),
que promoveu' CONtra CEli.SQ· -JOSÉ RODRIGlJES e sua

mulher, se easad@ f@}1, respeit0sament.e exwôr e no fi

nal requerer � V: Exa. o seguinte: 'l° - Que face a' ce��
tidão (fls. llv)'1 do Sr. Oficiar!' de,Jusfiça, a notificaçãO'
ae(s) Suplicado(s) não foi: realizada, por não 'encon

trarCem) no enderêço fornecid'(j)' aos' Aut0res. 2a - E'a;.

vendo necessidade da citação para prosseguimelllt(\) de

feito e ser ign0rado o endereço does) Suplicado(s), re

qí.lerenÍ a V. Ex'i'. a citação po!' editai" na' fOmIa: lllres
crita no inciso III do artigo 17-8 do C.P.C.,.llH'lla- ve2!'

satisfeito. o requi§ito exigi'do no artigo; 177: rl� Mesmo
\

,

diploma legal'. JR'equerem, ainda, os Autores ai' fixação
do prazo mínimo, permitido, no inciso I'V' do aTtigo ,ei�

.

tado. ,FinaJ1mente' ]ll'sill;em a' juntada 'ao� autos da pnlCU

ração em anexo. Nestes têrrno,s eSliler,am deferimento.

FlorianóPlillisl 28 de !wv:embr0 de 1970 (as.) Altair da

Silva: Cascaes Sobrinho ,- Adv0gad@.
,

E,n.cerl'alltileuto

E, ,paF8i que ehegue ao eonhecim�nto de CELSO JOSÉ

R1DDRIpUES ;E SUA MULHER, SE FôR CASADO, e

não possa(m), êle(s) de futuro 'alegar ignorância, .é

expedido o presente e outl!0S iguais, Qjue serão publiéa
dos, e ,afixados na forma da lei/Florianópolis, 28 de de

Zemb110 de 1970. Eu, (J0sé. A1.JJguste> Peregr.ino Ferreira),
Ãux. de Servo o fiz e subscrevo, pelO Escrivão.

I

, Waldyr Pederneiras Tanlois

,Juiz de Direito.

JUíZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA,Cl\VEI DA

COMARCA DE FLORIANóPOLIS

Edital de citação, com o prazo de 15 dias de OSWAIL.

BO EUCLIDES DÊ FREITAS ê sua mulher, que se
.

elilcO:tltram em lugar ihcerto e' não 'sabidel.
O Doutor Waldyr Pedern�iras '17à.llll(i)Ís; Juiz de· Direi.'
to da laVara Cível da Comarca de Florianópolis, na
forma da l�i�

FAZ SABER a todos que- êslie -edital vilnem, ou dê];e' ce

nhecimento tiverem, com o prazo de, qumZ€i (15,) d�as,

p'el@, pll'esente, dila' esWA\l4DO, El\J{)I.;IDES ]])E FREITAS

E SlJ1t MULMER, 'q1!'!e se enconi!ll1a1ililt ,em lflllg'jlr. inGerto 9',

não sabido, qble' ]/I!ll' paute de, JáCQUJllS, SCllWEItIDiiIDN

E SUA MULHER� lhes' foi d�rtgi�3) a seg�tinte: I

) Petiçã� lroeml
E:mlO. Sr. :Sr. J'Il1i� €le mreito da Valia 'Cíivel. JACQYES'.
SCHWE,]DS0N, comeFci3!latle' e SUai J!l:IlJl!l!l!her l)@na JOSE,

1?H,INA FL�KS SC:H'W'ETDSON', mécifl'ea, querem notiDi,

cal' OSWAl"DO
.

"ENClliliDES IDE J.i'REITAS E SUlA: MTJ

,LHER, se casado fôr, sUPQnd� que res-i'Ciem l!Í0' lote 76"

quadra 6 do loileame1ll'1lo' JaJ'ddml A4Jl1âl!1'tic0, tu€lo na forrn"".
do art. 720 do C<5di'go de Pl'oeessê, eiv:il e para' os fins

seguintes: 1. - O Su.pliearl0 p'l1'0meteu comprar aos Su'

plicantes o Lote de' tenrenô acilFla mencion�do. 2. - No

entanto, com infração ao Dec . .581 e a0 próprio contrato,
acl1a-se atrazado mais de 3, prestações consecl:t1livas. 3.,
list0 l\lôsto, os Suplicantes. reqúe:r:em a, V. E:x:a. se dig.ne
de mandar notificáclos para" n0 praz0 de' 30 (!fias conta;.

dos da noti-nicação, pn1'guem' a n1.0na., s0b pellla �de' se te'r'

o contrato por rescindddt'> ddgo' de ]llenlD dil]!eit0,_F.>elld'en.
do o 'Suplicado as importânCias Ç]jue fleuver Jjlag@.'�4!.\-

--IDá- à pl1es€:tIJte ti) valor de NCn$ l.@OO;O(,)" para os efeit@s

legais. 5. - Requer que, cumpllide:s as f0niFlalidacres Je.
,

gais, lhe seja ellltregue a _presente" indepelllmentÚem:ente de

trasl!!_do. E. Deferimento. Florianóp01'is, 4! de març0 de

1970. (ass.) José Chindler _ Advoga@!@.
• petiçlãl6 dJe- fis'. 15

Exmo. Sr., Dr. Juiz de DireitlD da. 18) Val'a· Ci,vel. J'A€Q:tlJES
SCHWEIDSON, nos autos da notirJ:rcação qllle fa'Z a OS

WALDO EUCLIDES DE FREll'I;:!AS; tend0 em,,· vista a im.

Jiormação mo, SeL1!hO!l.' OJir€ia:1 de Justiça, v:em :rreq;uerer a

V. Exa.1a expediçãC'l de edi,j;ais com @ pr.a2>0,mimmm E.

Deferimento. Fpolis., 30-4'-70. ,(ass;) Jbsé', Chindlel' - Ad·

\

, v@gado.
Desprucho' de ms. 15

"J. Expeça-se eclita:l de ci:tação� C@l1'l o llllJlaZ0 de €[iwnze
(15) dias, devendo ser observado o ,que determina: o,'item
III, do art. 178, ,do Código d� Pr:oeesso Ci:\rll". Fpolis"
3(j)-4-'líO,. (aiSS:) Walm� PemellFleiras '17auloi.� .. Juiz - de Direi

to.
, Encerramento'

Em virtude do que, e parà que\ elaeg1!te a@· co!iili.ecimellltoJ

de OSW:ALDO EU{]LIDES DE FREITAS' E SUA MULHER:'

e não p0SS8Jm ê�es mie JiumuT@, alegaF igR@râJneia, é' expe·

dido o presente Edital para a.pl:L�liea'Çjim,.e- a'titrmaç�i na,
forma. da lei. Florianól\lolis, 7 de maio de' 19'70� Eu, (Jo·
Se Augusto Peregl'ine, Fe:ttreÍFa)', A�. � Servfç:m, rell.

PV-IV, o fiz e subscrevo, pelo Escrivão.

W1.ildyr �ede:meíras Tauloi� -. ,1m:..· de Bireiio

JUIZ(l) DE iuumro DA l'iUMéIHA' 'VA.RA étvEL
DA COMARCA' DE FLORIÁN:ÚPÓr.rS

Edital de notificação de MARIO'� ÁmR'0' e 'Sl1�
. rnulh('lr se for casado, com o prazo' de (1!:j), dias,
CIfUe se encorrtra 'em lugar 'incerto e' 'não 'sabitlo:
,O Doutor Wàl'dyr' Pedérnéíras' Tatrléis, Juiz de
IDireito da la' Vaia' Cível' tlli Comarca de FIbriapd:.
p0lis, na fórrn' da' leí',

' ,

FAZ SABER a. toC!l.úlS- que êste Edital vioolw, om áêlo'
1e conheeímento- tiverem; 'com 'o' prazo' de 'C!J.uinze', ("JJ5'�,
dias, que, pelo- presente' notifica: MAR'IQ<, :A\J.\ifA!RO m:
SUA\ MUMl'ER SE FOR '8À:'S:ADO, que se, ern:eont_rni)'
em lugar incerto' e' não, sabicdÓ', !'J:ue' P@l' pa�te me' JVAe.
QUES S€HWE'liDSON, l-he€s,} rGli· mi·l'igida. ao' segut'mJte:'

,

Petiçã:0 ' lru�iad.
,

Exmo. Sr. Dr. Juiz de IDil'.eit0· da' Va.ra C�v.eh JACtQ_S;
'SCHWEl'DSON, e(jJm.el'eiaNtle; e' sua, mulher" Dita.', ID
SEFHINIA FLAKS S0HWEl]!Ji)SQN, méd'Í€:l, ·'lbmst�t-

ros, :rresMentes, nesta eida:de':ma; r1'la� ':Ee1'tentle" s:u�i.tm.'
n? 16, querem notificar" na' ,f{jimaAio

-

are ,72'6\!'l@· ê�
digo de Processo 'Cív,il, 'MAR�O: AMARO '"É<striA :Mt1'
LHEl:R; SE CAS;A{IDü',FOR, k'sid�ntes' n�- ;B'$e'" �BVé�,
pel�sl rnotíves. e para 0S fins· ,segWnt(;)S';, 1., - pS' Sm
plícaates 'pV<Dmetettarn 3 vender- a:(i)" Stil''!'}a'i�adm!; 1€))' ful,te:'
teriienó nq 7'36, da' quaQ'l1& 38' do _lOteámertOO, _, .1M'm[�
Atlân�ico, com clá-usula- _resreis'Ór.iw: ex,presSa> para- 'a

hipótiese de, aJtnaz(i) em mats de' ,3í.j)Í'Uêstlaç@es; @in:.ll
tivals.' 2. - No entant6)" tenrl'o ad�uiiIlim0x. os diteÜ1,Js
aqui�itivos '_em 12.4.19E7,' os SllpliGados, ape�a,s ,�ol�
ram 20 ]lrestações até,esta data,. bem com.@;o:sinal( i'iÍl!i�,
ciaI'.. 3. _ Isto posto, requevelíl1 sua, tloti'icaçã;0" J!l�,
no l':razID de 30 dias" ,contados da, PAtificaç.ão"se' a�m:a'_'
lizem., so];)' pena de" não o faz.endo., se-- bavell:' 'p01f; te:>,:
Gindido -fi) cont:cat.o, de, pleno dir,e.ito. pelid�n(llo:' QS) $:1$r
pli<;:ro;1QS as importândas pag!fs. 4. - Dão à, pnesemte
o valbr' de': NÇ�$, 100;00', 'pára- O'S

-

efeitos" ltrgais- ê�·Prq.
testam pór" haver :0S 'p:çes.�ntes.- áuto�,,:, á,:!?ós "ll1,impF�tla.
a nO'ti.ficapã.o" .inde,p'Emde_nf� de _'trasl�6,_ ri·�:qJ.1�:' reqita:
rem. E: deferimeFi:U;': ,Rio' dB ..ra'l'll';i'l'@� '-27h:f'e' "maf& "�e'
197e\: {ass.) José 'Chindller _' �@;<;r(i)gam(l). -,', � �., .,' ,'",'

, P�ticãõ da' fls. 13'
.,

, :',
Exmp. Sr., D�� J�iz de:DíreftÓ dW' ra;V'am �ér"� d�
pitaJ.: � JACQUES SCH'WÍDSO'N' e :kuw"�Il!rer;·"':i(j..
SEPHUf1f. 'FLA'KS' SCHWEIFDSON;' pap' seU" �T,O�'EÍlt��
dorr infra..assjna'qo, n0S autos' da n0ti:fit:!Íí;çã.0' �:Jm;:.7G:)'

�ue promovem 'Contra MAR]€)' AMWOO e"sua mu:lher-;,
se easado for,' vem, !'espeitosamente, e;qrC'J1' e'!r@ fi��

requel'em a V. Exa o seguinte� 1'. - €(')rnfórme a ee!.ÍtFlrji--,
cado (flS. 9v)" 'pelo' Sr: Ofreial' de' JUstiça, a n:0ti�fu'3:
ção ao(s) Suplicado(s') nã;õ foi, rea;lizruf31 pat' ná@' ,te'
rem sido 0S mesmo loeali'ZRuos nu enderê'<i;@" Í'!,r!!E.'ca;;'
2. - Hav�lIldo' ':necessidade 'da citação, pam 1'>l'osse��1
menta db' feito' e' ser ig:nC'l'l'aJdO' '0 'n@v(!) encl�l'êç(i) l'ih(í's'))
Suplicado(s), requerem a' V. Exa,; a" citação por' etH:
tal, Na �oTma prescrit0 'no' inci,so 1']]i, C!l0' artig0=. ]i7.8r,d;(')�
C.P:C., uma Viez· sa,Usfeit@1 o' reqlll>irsit@' exigi'<il'@) m'QI a;:!itÊ

go 177 do mesmo diploma legal. Ret}uel'em � também,
a fi%a�ã;Q rl0\ 1'>IlaZ@' mm1rno =peln�!iitib:fll'01 m@i-:lMfu0; m'
!lo artigo citam0!, �edem,,, ÚnallTIente,' a �a:, �s,
aut0s do instl'umertto pl'ocul'aiíc5mo"ern ane�0,' Nestfs:
têrmos, esperam cilefe-rih.êniio" F!'mrlam$p@lis;: 208 'de rio
vern'bro de 1970. (:ass.) Altlai:r;. dn: -s'HiV1ill-,ea;SC.aes Sbbri�
nho - Advogado.,

Enaer.Jlllmento,

E, pa<I!a �;lJle ehegu� a(i) €0FJ1;)eei.J:<r.l.elllto, cle' :MARI-QJ.AM:A
RQ E SUA MULHER ,sE CASADO' FOR; e nito' pos:
saOIiri'), êle(.s) de fUtt1:l.'ID, ?Ieg11lJ€em\)J igmilcl1ircià�, ê� 'e-i
peC!l.ido o presente, e' outr@s jgblais" q;u.e-, serã0, p,ubI�
caCiltls e afixarl�s; na Ji@'rma mal. lei. Fl'oil!iíl.n§lllQ�li��, 22
de Glezembn.'oJ <d'e 1:970. Elu�, (José> Augusti� Pez:eg.m'tlll Fet
reira), Aux. de' Serv,iço, o t;iz e- sttbsevev@, ]ml(;J, ,Escri-
,vãe.

. ,
.'

Wa.Idy.r Pe!lél'p,�ir!l� 'l7aulois, - J�, de:�itoy '"
JU�q 'DE' IDREITO' ':Dl\: PIp:ME'IR'A' "V��

, G:fVEE
pA , COMARCA 'DE' Fr:.ORIAN�IS' í

'

Edital' de' m(i):tlmica�Mt' de' GER€lNEJ! 'IM\ . smv.�"
com o prazo de quinze (15) dias, qúe �se ené�n,
tra em lugar incerto e não sabido. '

Ol D@U1lCill' Wal'd'Yr Pedernei:ras\ 'Val!d'@isj JiíI<iZ,.'� Ei->
,reito da la Vara Cível da Comarc� 'de Flohan<}:
polis, na forma da lei,

_,-' i' .'

:FAZ SABER a ,todos que êste edital v:ire�, ou' dêle,
cti)nhecimento tiverem, com o prazo de quinoo' ;"(151)

dias, que pelo pre'sente r.lQtifiea' GER0]N01 DAi ,SILVA"
q1!le se encontra em luga'r incerto e nãO sabido, qj1e
p0r parte de JACQliJES, S(:HWEItDSoN lhe, foi' dirigi.
da a se�uinte:

'"

Petição lnicÍal ','
.. •

I (

EmIo. Sr: Dt. Jlíiz d,e Direito da' Vara, Civet '.J�Sl
.sClmWE'IDSON" e',SUA :J.\I,110iLHER" d'. J@SEF'fN�, ,�;'
SCHWErDSON, 'brasil'eÍlros, comerciárafte' e' 'mé'df@jJ:'
resident.es nesta: 'ciefu-dé na raa' Tenente· Si!1:veira' �I!)' 1i.6

, '

(J;1!ll0rem-notiffca'r, na' fOTma 'dp art. '720edo Gó'�gO)-de,
Processo Cívil; GERCINO DA' Sl'LVA: E" Sl'lJIA, M'{[.

LID'ER, SE CA;gADO' FOR�.' residente' nos lbt-es,' 35WI'3'60
d(1) Jote�mento

.

Jar�irtl 'Atfântico, tudo :ge10s: motiiv:os',
e"�ara os fins, se'gui'ntes: 'I:·...!.. O, Suplib8ido prprll'ete�

comuprar aos Sapl�canteS' ;n�' regime ,do dee.' 58,; o�;
llDtles de terren-q �cima; , referidas. 2: - No entanto"
sem motivo que o justifique, está' em atrazo em, mais
de prestações consecutivas. 3. -' Isto pé;1sto, reqlUer
a V. Exa. se digne de mandar n0tifibá-Io para, ""l1e, em'

, ,'"
3lil ,d4ias, CQlJ:mtam0S dm -.l!ll!).,j)i.ea�ã0�, lDl!1'llgJlle' R\ Ln.'tlIma!J s'(l)b;,

pena de, nã,o 'o fazendo, �er' considerado rescindida
de pleno direito a promessa de venda,' perdendo :as'
iFl1L1ll0it'tlânGtas, já pagas. 41.· - IDá à pli'esémte' 41>' �l�l" �6l
N(Gn$ UJe.o!,(l)O, para os efeitos lega-is.. E. Def.erl�ent,(i)�'
FlI<1lrianópolis, 6 de março de 1970 (ass.) José, Chinttl'el',
- Advogado.

'

Petiçã� Ide, fls. 15
,

E:lrn1o. Sr. Dr. 'Juiz de' Direito da 1° Vara €í:veJl. ,W��

QTtTES' SCHWElr:>SON, nos aUÚ(l)S tlla'-ootifieaçãol' (Ifl!l.e'
faz"a GER(!')IN'" DA SIEVA,; tenêlo"em vist�, ál-i�fG�
-'mação d'o 'senhor' Oficial

" de Justiça:,: vem ,(l!'elllu,erel" ,�

e�q\'ll8diçã0 de ed'i.tais' com o 'praz0 mínimb. E. Defe
rimento. Florianópolis" 30' de· abril 'de' 1970. '(.ass.)-.Jo
sé Chindfer - Advogado.

,

Despacho de 'fls.'15
"J.. E�:eqru;sa' eolÍltall tde cit8iÇãJ�, €�m; ()lJ,�'bi-€[i1lldml
ze ('15) dias, devendo ser observado o qitl,e",determ.ina�
d t� ]]]» d'0: anil", m;g�, !il@f €�g@, dm, PliGm:eSS0') €tVimr;,
F]!).olis., 30-4-70. (ass.) Wíal��ll: PeGlemeira$ Ta�ois '

JUiz de Direito.
c

•

) EJlaenamenool
/ Faz,'sab'er, mais Que, esta petição recebeu' o'-desp�litll
fà;vorável, e para que' chegue' ao-eonhecimento de- GER
Cl-NO DA' SILVA e dps i-rlteressad?s e, não poSs�"êle'
de futurQ, alegar ignorância" é· 'exPem(lfu. 0'; pre!l�Ilte
edital, pa.ra publãcaçã(1) e afi�açã;o, .na), flilmÍ:a.. êifa'\ lei

F,l:t>�anópoliJ, 29 de maio �e' 1970i EU; (.tQ��Augusto
:P.er.egrino, Fe!r�illa),. Auoc: die Se:rviç.01 ief: "pv.:w�,.·m!
e subscrevo, pelo Escrivão,

Waldyf Pederneira>� Tfii,iÜ01S -' Juiz ,de-Direito

€E�il!RO ,DE 'PREVID:tl:NCIA' DOS nANCA1UOS DE

SANtJfl\ CA'llAIHNA
'

i .F.UNDÇ> DE ECONÓM�A CONJUGADA
,

FEO!'t1'ANóPOLllS ,_ SC
.

r
" , €OMUNI'CAPO

OJ Centro" de'�:uevidellle.a �'ós'Banéá'riós me S'ánta: Cà,

1lapil)lal 'ad�trá�or do' F'lu'ld<'J de' Economia Cbnju,
�d�, vem. pelo-..presente leva!' 'a6, eonhecímento mos se

lnhorei3 mutuários, as modificações havidas em seus. Es·

tatutos na reunião t de 8/3/70' e� '1/.w1>j70; COnf0I!me des-
I

(lfrizmm'9:<lãi!ti OOab(0,:
,

ii ..:._ @Kt. 2'2' Clfr!), iegu'lam�nto, fic@u< Il,ltel'ado passan
Iõil'>: a, ter' a seguinte 'r�daºão:
art. 2� - OS', sa·rdos I'le' caixa: '\éerifiaatlos· em
€ad:a:\ lhilX:3J, serão aci..mul!a;Q0S nas mesmas e

sentados aos, vatores a serem distríbuídes nas

I .'

DE DIREITO' OA
.

PRIMl:I'R'A VARA CIVEL DA
, 'Cà*-A'1':éA 'DE FlORI'ANóPOtIS'

ol. _,' ��, • I' , J:

dé

dB
Florianó·

maio dó!

Cértifico qlie em cumprimento ao presente mandado

a; ill1� Jmsfle-WãM� assinatruma� d�1xei: de Jllll(lJ:eecil�JJ' a· no,tifi·
c,açã,o da Sra. Maria lracema Martins de;Andrade, por não

's� en_cnntrar mais nesta cidade. (i) referido é ve:trdade e

dUu' fé:
Petição, de fls. 113

Exmu, ,Sir: fi!"" Juiz' cle ]Direito, da la. Vru::at. €ivelr 'da

C'a;pitàt JACQ,WES SCHWE1DS'ON e ..sua'm'ldher, JOSE·

�IiHNA FtACKS' S€HWEJ;IDSON" per seu pí'eeurador in

fu:a�assinad0i 'n@s' autes da- n(i)tif,icaçãa (396-70�\ liJ.;ue pro

,nl'(�vem' Clmt'ra M!ARiIA :rRrACEMiA MARTINS DE, ANDRA

Jj)E e" seu, m.arido, se casada Ê@I1" vêm, eXp@r e 'no,·1illS!

réq,uererm w Va. Exeioa>. o' segulÍ<N.te': 1. Con:fjollme certimeadJ)
(ilI�.· fJV:)' pel'Ci)' Sr. Ofieial de· ,Justil;'a" a ci:taçã(i)' não. :tioi' ,l"f�a
lizada flO� 'Dãe se' encontl1ar �em) os 'SupHeada�s� no en·

detl�p; mdlie�d�, ,2. Ha,.v:é:ra4,(i) 'r.leee�sidade da \citação para

:Pt"ôsse��<Í'i de feito e ser, ignorado o nôvo end:erê�o
Qrm�s�(sU:Iil���(�i �qil1,el1'em. a' Va. Exda. a dtaqão, pGr

e'Qii*aI" na. '.forma.\ '(};,o pl:escri,to no inciso III do arfigo 17,&
'<I:õJ' C. }?'", C., um.a, :y:ez' sqHs:f!.�ito o requerido exigido no

amigo 177 do mesmo diploma l�gal. Requerem ainda a

f��çã'o do pr!lzliF mínimo peJ'mihlâe. na inciso ,IV do artigo
citado. Pedem, f111akmel}te\ a j,untada, aos autos ,do "instru

m:ellt.o; 1111O:C\'Ula1i0r.J0 em: anexo. ,Nêstes têrmos esperam

�fer,imento. Floli'ianópol!is., 28, de' nevembro
.
de 1970.

(�'s.» All�aiT ,da ,Silva, C\lscaes, Sqhldnka, advGgaclo.
.

',)', DespacJ;o, 'de. fls. 13'
J: Sim: l>�1�-l:9!lO..

·

(..Ass.) W�lclyr, Pederneiras 'Taulois
,-' J,uiz Iile D�eitli(j). , .< '

".,.;. •..• .... , ... Encerramento ...• ., •• '.... . ... _

, , E;, 'para 'que chegúe ao ,conhecimento de MARIA. IRA

e-m,rw\. .-l\:t,AR'q:NS· li>E ANl?J.liAD�· e 'SEU MARIDO,. se
,qIlP':.fft�' easada, fái·,expediqo o presente Edi,tal, pa:ra pu

bl,i��çãp, e, a,liWlia:{;1ijdl aw. fODm,a da lei. Florianópolis, 1'8, de

�' �iembm. de, ]..97.0.. Eu" �ídia..,Maria da Silveira), Ene
" •

I

,;li! S'érviç'ó, o fiz· é su1tscre�i.
,

W5h1Yf' P.dilrnilir�$' Toii.ih�i$"- ·,Juiz· de :Direito.,
L..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A V I s O
Edilal de Concorrência

, , DR. EUGENIO DO'IH VIEIRA

A EmPl:êsa'Munieipal de Artefatos de Cimento

EMACIM, torna público, e a quem-interessar possa,
e está afixando, no hall do Paço Municipal e na

de da Emprêsa, em Itacorobi, edital de compra e

enda de veículos, cujos detalhes estão ali espe-

'ficados.
Em 22 de janeiro de 1970.

-

111

Aceitamos ofertas
Aceilamos para 10,cação ou' com

�ra de illlóvel, (ponJo" com,ercial).'
'

�ferlas para HERMES 'MACEDO

�. A.,' Florianópoli� ou Curiliba.

'_.

Rua

,

VISITEM:

Farmacap
Felipe Schmidt,. 50.

'

Tudo em perfumaria, cosméticos e, medicamentos
Nota 10 em farmácia.

"
-�-

JENDIHOBA AUTOMÓVEIS .

I

1968

1968

1966
1965
1967
1965
1968
1964
1966
1967
1967
1969
1967
i969
1970

1969
1965

1958
1966
1966
1963

E;m

GALE)JIA AÇU'AÇU
exposição permanente os. melhores artistas bani

ga-verdes - Artesanato, jóias, cerâmica
Etc & etc & etc

Blumenau - 15 de Novembro, n, 1.1�6

TAVERNA PORTUGUI;SA
Rua

.

João, Pinto, 43 ...,- Centro

(Bem perto do'Hotel Royal)'
ratos Diversos

Diâriamente' Bacalhau
e Caldo Verde

Ambiente. Selecionado
Aberta desde às 10 horas da

Manhã até. às duas d�, Madrugada
Restaurante Típico

-

'J I,

NA LAGOA ,DA CONCEIÇÃO
Restaurante e Lanchonete

·,AOUABIUS
Restaurante: a la carte - peixe, camarão, SIrI,

ostra, carne, galinha, bebidas .nacionais e estrangeiras.
Lanchonete: a la minuta ,- sorvetes, cigarros,

bombons, 'salgadinhos, .sucos, vitaminas, sanduiche,

docesl, .' ,.,).
I

. �'.? ·:l���l��/f;�.

�-�'.

B I o4(fll1js
Fabricamos os mais modernos biquínis em Cu-é,

Jersey, Rendão, Algodão" etc .. "

.

Vendas por atacado e varejo; Rua Felipe Schmidt,

Edifício Florêncio Costa, 139 andar, sala 1.309 (Co
masa). M.' K. R. Confecções, fabrica 'o, melhor em

i roupas.

I,

CADERNOS JUVENTUDE

1\
I Isqueiros: Com uma e duas rodas

l
'

ICALEX (Automáticos)
ICAL _:_ Indústria e Comércio Auxiliadorá Ltda.

Rua Coelho Netto, 160/170,- Fones 349 e 361

, I Cx. Postal, 137 - Teleg, ICAL _ Rio' do Sul - se

�,' �_'_""'. --:-

Brochuras .s: Éspirais em Mame ou Plásticos
,

.

!CAL - LACI - Latonados - Cromados

"CASA DAS, LOUÇAS"
(Cherem Netto & Cia. Ltda.)

MAIS ESPECIALIZADA DO RAMO' - OS MELHO

RES PREÇOS - ESTREITO ,- RUA GAL. LIBÉ
RATO BITTENCOURT, N. 200

- Em frente à churrascaria "Faisão" -

Jogos de 'Jantar - Chá _;_ Café - Jogos de Cristal e

Vidro - Tudo para Restaurantes - Bares - Hotéjs

Peças avuÍsas - pratos - xÍGaras - canecas -

vasos - bibilôs - leiteiras _. açucareiros, etc.
'

Faz reposição de' peças
.

de jôgos de porcelana, de

I qualquer marca e' de Cris'tais Hering_
-

_J'

r ,
'.. ,

I 'EUROPA 'MAR�VILHOSA -- 71" I
.

, EXCURSÕES ABREU
39 dias - 10 países - avião a jato
bons hotéis ...:._ tudo incluido - amplo financia

nwnto - guia falando português.
PORTUGAL - ,ESPANHA - FRANÇA - ITÁLIA
_ AUSTRIA - SmçA :_' ALEMANHA � HOLAN�

DA - BÉLGICA - INGLATERRA
saídas: janeiro: 2-7-14-21 fevereiro: 4:25 -

março:' il:_25- ' .

'J
/

Inscrições:

I1halur, Empr:ê�a 'de Turisino' Lida'.
Rua Trajano, 23 - 19 andar - fon.e 2355

Financiamento até 24 ou 30 mêses
Rua Almirante Lamego, 170 - Fone 2952

"

Florianópolis - S. C.

Opélt Kadet
Itamaraty •••................•.•....••

Aéro Willys
Aéro Willys
Rural Willys
Rural Willys
Kombi

......... .

..............
1

..

.............. :' ".7

.............................................................

Simca

E
' Sl·'······

.•.•....••••.•

:
..•.•••••••

ml U e "e '0 co ..

Vemaguet .......•••••••••••••••••••••

Belcar v/Côres •....•....•.••.••.•...•

Corcel •.................••..••......••

Regente .........••.•....••.•.• _ •.....•

Opala - 4 cil. . _ ..... _ ...•.. o.' o •••••••.
J Lancha a Turbina •. , •. ; ... o ..... o •••••

"<"'-

Lobo '8& Daussen - Cia. Llda� , r
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E OFICINA

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 952

fROCA - FINANCIA - PONTO CERTO
PARA BOM NEGóCIO

Corcel

Aéro
...... ." ," ,. ..

.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..

Mercedes . _ ..........••••.. ',' .•..••••

Gordini •.......•.....••••••••••• 0 •••••

Volkswagen •.........•.••.•••..•••••••

Kombi .............................. ' ..

Rua Felipe Schmidt, 60 - Fone 20.51
DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS

Wolkswagen azul . • . . . . . .. • • • • • . • • • • • • • Í969
Volkswagen branco . __ ...... 'o • • • • .. • • 1965
Galaxie LTD - pouco uso •••••••••••• 1969
Itamaraty •••.... o •.•••• o •••• o o • • • • • • • • 1966
Aéro Willys •••.•••• '. o ••••• , • • • • • • • • • • 1964,
Aéro Willys � ....•••••••••,

•..••.••••',.. 1968
Corcel 4/portas luxo •.•..

-

0........ 1969
Corcel cupê _ ' •• • • 1969
Rural Willys' , • o •••• o •• " ••••••••• , • • • • 1965
Rural Willys _. .. o' •••••••• "0 • • •• •• ••• 1959
Gordini

'.' o ••••••• , •••••••• � • • • • 1966

� Esplanada .pouco uso'................... 1969

.,

111.4-

Expresso Blumenauense' 'Lida.
TRANSPORTE DE CARGAS
Blumenàu - Fone 22-1386

Florianópolis - Fone 2670
, Tubarão - Fone 1070I

�

1--

/{,
AUTOMÓVEIS

COMPRÁ, TROCA E VENDA DE VErCULOS

Volkswagen TL - O' Km '.; � ..... o •••• o 1971
Volkswagen Variant - 17.000 Km ••.• 1970

Volkswagen Sedan .__ :1.969

Volkswagen Sedan •••.. 0 ••••••••••••• '" 1970
Volkswagen Sedan o , o • .. ,1!!68
Volkswagen Sedan •... o • • • • • • .. .. .. • .. 1964

Volkswagen Sedan ! ..•.. '0.... 1967

Volkswagen 1.600 - Luxo" ••••..••• o •• 1969
Ford Corcel - Luxo .•..

'

•..•••••• � .. . • 1969
Aéro Willys .'. '" _ .•... o. _........... 19.63
Gordini III •.........1.. . . . . .. . . . . . . . . . . 19.67

,FIANCI JMENTO EM ATÉ 30 M1!:SES
" A. COEtHO AUTOMÓVEIS

iRua João Pinto, 40 - Fone 2777 - Florianópolis

r-:: '
.

MEYEI VEíCULOS
ALTA

USADOS;
QUALIDADE.

CAMINHóES
F-600 ,56

59

66

"" Esti'eito

'VISITE" I

O ARTESANATO tATA81HENSE
AGORA

EM SUAS NOVAS INTALAÇÕES
RUi! Trajano, Sl·A (junto à escadaria da.

Igreja Nossa Senhora do Rosária)

1>-

I,

'I

Resolve seu Problema ,

���������������������������R�u�a�'�T�l�n�en�t�e�SI�'I�ve�i�ra�',�n�.�2�í�,�sa�1�a�0�2�,�F��0�'I�le�3�5�-:�0�.����

VII!NDE.S&
Uma casa de material, com garagem (desocupada).

Sita à rua Desembargador Gil Costa, 90 - Estreito. Tratar
rua' Da Gruta, 37 -,. Trindade.

DOCUMENTO E),(,TRAVIADO

Foi extraviada no tHtimo mês de dezembro a Caro
teira Nacional de Habilitação de n. 76.422, de Niário dos
Reis. Raposo e que fora expedida pelo Detran/SC.

DR. EVILASIO CAOM

Advogado
Rua Trajano 12 - Conjunlo 9

,

OAB-SC 688 - CPF 007896239

Dr. ALDO ÁVILA DA .LUZ
ADVOGADO

,

c. P. F. - 0017766289

Rua Tenente Silveira, 21 - Fone 2768

'.

LENTES DE ,COBTATO
Dr. 'Décio �deira Neves'

Curso de Contactologia no Serviço do Prófessor Hilton

Rocha, Belo Horizonte.

Consultas. e adaptação com hora marcada pelos tele

fones: 3699, 3899 e 3999, das 10 às 17 horas•

Consultório no Hospital Celso Ramos.

DR. NORBERTO CZERNAY

C IRURGIÃq..DENTISTA
-J

Implante e transplante de dentes - Dentistéria Ope
ratória pelo sistema' de alta rotação - Tratamento indolor

- �ótese fixa e, móvel, Consultório: Ed. Julieta, 2�
andar - sala 203 - Rua Jerônimo Coelho, 235 - ho-.

. rário das. 15 às 19 horas,

AOIL REBELO

CLóVIS W. SILVA
Advogados
Somente. com hora marcada

-'

Centro Comercial de FlorianópoliS - sala, 116.

R. Tenente Silveira, 21 - Florianópolis' - SC

DR� ROBERTO MOREIRA AMORIM
'DOENÇAS DA PELE

,- Das Unhas - DD Couro Cabeludo - Micose -,_

Alergia - Tl1atamell.to da Acne Pele Neve Carbônica e

"Peeling"•.
DEPILAÇAO

Ex-Estagiário do Hospitàl das Clínicas da Universidade
de São Paulo;

CONSULTAS: Diàriamente, à. partir das 13 horas.
CONSULTÓRlO: R. Jerônimo ,Coelho, 325 - Edifício

Julieta _ 29 andar - saia 205.

5. B. CAIXA DOS 'EMPRÉGADOS NO COMITiRCIO
ATENÇAO PENSIONISTAS

Comunico às pensionistas desta Sociedade que, a

partir do dia 18 até o dia 31 do corrente mês, estarão
.

sendo pagas as pensões devidas até 31 de dezembro p. p;,

na séde social à rua Alvaro de Carvalho, 34 sob. esquina
com a- Felipe Schmídt, no período .das 9 às 10,30 da

manhã:
-'

Eduardo Ni�olich -- Presidente.

CAPOEIRAS
, Rua, D. -Pedro I (última casa a direita) casa com

2 quartos,' sala, banheiro, cosinha, garagem,' varandão

fechado, frep.te· para o cmar,_ sem, ,HABITE·SE. Custo

Cr$ ,25.000,00. : I
,BOM ABRIGO
Rua, Herminio Milles, casa com 2' quartos 2 salas,

copa, côsinha, banheiro, garagem, varanda parte de

tráz, sala, banheiro, lavandeha, 2 quartos, cosínha chur

rascaria, terreno de 360· in2, construção 180 m2.
LAGOA' DA CON�EIÇAO
No melhor ponto da Lagoa em terreno de. 12 por

28 metros excelente casa, tôda mobiliada com 5 quar
.tos, 2 salas, cosinha, banheiro,' preço de ocasião.

Casa no melhor ponto da Lagoa da Conéeição,
casa de madeira, com 3 quartos, s�l!l_., çosírrha, banhei
ro de material. Custo Cr$ 12.000;otl.. '

.

.

TERRENOS
Rua Lauro Linhares, s/n .. área 15 m., lateral 50. m.,

frente 1.200, de fundos. Custo Cr$ 80.000,00 com 50 a

60% de entrada o -saldo a combinar (Tfindade).
L,AGOA DA ,CONCE,IÇAO
Terreno de 20 por 40 metros 'no melhor ponto da

Lagoa jã todo murado.
,
SÃO. JOSÉ,

'

I
.

Sito a, rua, Ponte de Baixo, ãrea 40.656 m2. P.!."eço
_ Cr$ 50.000,90 :>endo 50% à vista e ó saldo em 24 mêses:

,,..,:' JARDIM ITAGUASSU ,
.

Tei·teno com 366 'metros tendo 12 m.· de frente
com 30 de fundos, melhor ponto do Jaj."dim Itaguassu.
Preço Cr$ 15.000,00.

JARDIM ATLANTICO
.

Terreno de 14,50- por 27 m. de fun_çlos. Custo ••••

Cr$ 8.000,00 financiados. /
'

CANASVIEIRAS
Local Jardim Marilândia.. 3 lotes de 1.260 metros,

custo Cr$ 18.000,00.
CONTINENTE
Jardim Continente'- LOtes

j
entre! a rua, Salltos

Saraivá e Av. Ivo Silveir�.
Um lote. à Avenida Presidente Kennedy medindo

14 por .35 metros de esqÚi'na,
\ TERRENO'::_ CENTRO

11m terreno' à' Av. Othon da Gama H'Eça com

27,00 m;, por 100,00 m., de fundos.
Tel'reno da rua Hoepcke medindo, 16 por 15

metros.
.,'

Edifício Bahia, apaJ!'tamento com 2 quartos, sala,
copa e ,cosinha; himheiro� pronta entrega - Sinal ...•
Cr$ '14.000,00' que paderá ser financiado em pequeno
prazo. '.

-

A ,p A R T A M' E N TOS
-=DIFICIO "ALCION"

.

Com financiamimto em 10 'anos' plelto. centro.' da
cidade ao lado do Teatro. Próprio para 'casal sem filhos
ou pessoa só. A melhor oferta do momento para em-

prego de capital.' ,

EDIFICIO "CEISA'"
,

,No ponto mais central de Florianópolis, conjuntos
para escritórios e consijHÓl"ios., Entrada pequena .. com

grande financiamento.
.

EDIFtCIO "'BERENHAUSER"

Secretário de Fazenda do 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, 'I'ribuêário e Téc•

nica Orçamentária (1965-1968)

,ADVOGADO E ECONOMISTA
(Registros OAB-SC 1.231; CREP-7a. REGIÂ.O-0126;

CRC-0739, CPF-006645709)
Comunica o início de atividades de seu Escritório de·

Advocacia Especializada em DIREITO TRIBUTÁRIO,
I. Renda, IPI, ICM, ruM.

RECLAMAçõES ;_ DEFESAS - RECURSOS
RUA JERõNIMO COELHO, 359 - 49 ANDAR - CONJ. 44
,I FONES: 26-75 e.38-51 - Florianópolis - SC

D�. ANTÔNIO SARTAELLA
Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina

Problemática Psíquisa Neuroses

DOENÇAS MENTAIS
Consultório: .Edifício Associação Catarinense de Me

dicina, Sala 13 - Fone 22:08 - Rua Jerônimo Coelho, 359

,- Florianópolis -

Clínica Geral' - Prolese - Cirurgia,
CLíNICA GERAL - PROTESE FIXA E MóVEL

COROA DE JAQUETA - CIRURGIA

DR. EDItO BARBOSA SANTOS
Ci rurgião\ Dentista

Horário: de 2a. à 6a. feira, 'das 14 às 19 horas.

Rua Deodoro, 18 - Edifício Soraia - Sala 13'

ATENDE PATRONAL DO INPS

COMUNICAÇÃO
A Cia. de Habitação dó Estado de Santa Catarina -

COHAB-SC ...:.__. comunica que o conjunto Residencial de

Barreiros já está concluído, contando, com: água encana-.
da, luz, ônibus, grupo escolar, centro de abastecimento e

A.dayr Scharf - Diretor em exercício da D. Material,
em Inscrições para a compra das referidas casas, poderão,
fazê-las no escritório da COHAB, localizado no próprio:
Núcleo Residencial.

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 Brusque
� 6,00 - 13,00 e 18,00 horas.

Tigipió, Major Gercino e Nova Trento - 13,00 e 17,00 hs,

PASSAGENS E ENCOMENDAS PARA:

Tijucas, Camboriú, Itajaí, Blumenau, Canelinha, São João

.' Batista, Tigipió, Major Gercino, Nova Trento e Brusque
/ -

EDITAL N. 01/71
TÇ)MADA DE. PREÇOS N. 01/71

A Universidade 'Federal de Santa Catarina - Diví
são do Material, localizada à rua Bocaiúva, n. 60, nesta

Capital, torna público, para conhecimento dos 'interessa

dos, que se acha aberta até às 10,00 horas do dia 1<:' de
fevereiro de 1971, a Tomada de Preços, n. 01/71, para

aquisição de material destinado ao Centro de Estudos Bá

sícos desta Universidade.

Florianópolis, em 15 de janeiro de 1971.
,

Adayr Scharf - Diretor em. exercício da D. Moterial.

I

J..

Vendendo

t

/

No coração de Florianópolis, rua, Trajano, n, 18,
últimas unidades a venda sem reajuste de qualquer'
natureza.

'

'EDIFlCIO. "JOSÉ VEIGA"

.

Apartamento para pronta
.

entrega, preço fixo sem

reajuste. '.
'

CASAS - CENTRO

Casa, à rua, Raul Machado, casa de material com

2 quartos, sala, casinha: banheiro, uma área envídra-,

,
çada com 62 m2 excelente vista, tem lugar" para ga�
ragem, Custo Cr$ 25.000,00.

- .

.
Rua Coronel Lopes Vieira, n. 7, área do terreno,

338 m2, casa com 3 quartos, sala, copa' cosinha, 1 ba

nhéfro, dependências de empregada, garagem.: Custo
Cr$ 120.000,00 a combinar.

e

Rua Marechal Gama D'Eça (Chácara da Molenda)
com 4 quartos, Iíwing, sala de jantar, sala de estar,
quarto de empregada, com banheiro, garagem bem'
grande, cofre embutido, r ltelefone, Iavandería, Custo'

,

Cr$ 200.000,00.
.

AGRONOMICA
Rua' Joaquim Costa, n. ,fS, área terrel10 10 x 27

área cont. 80 m2, casa ,com 2 quartos, ,sala, cosinha,
banheiro, garagem; Custo Ci-$ 45.000,00 a combi;ilat: ,

.'
.'
Rua Delminda Silv�ira, 11. 229 fundos, ,casa 'd,e ma-.

delra de 6 x 11 com 1 -quarto de banho de material,
3 quartos, sala, cosinha, área, do terreno. 10 por 20. --ICusto Cr$ 18.000,00.

'

,

' "

_

.

.

sAco DOS LIMõES ;

"

" .

.

.

Rua Jerônimo José Dias n, 126, casa .com 2 quar· .

'

tos, sala( cosinha, banheiro, casa de madeu'a, terreno
-medindo 10 por ,35 met_ros.•, Preç,o Cr$' 12.000,00.

'

CONTINENTE
>.

Rua Humaitá,' casa com' 2 quartos, 'sala. grande,
copa e cosinha, escritório, banheu'o, dependências do

ellwregados, abrigo pa!l:a carro, ãrea do terreno 410
metros (Estreito).

Ca'sa à, rua Aracy: Vaz Calado, c/terreno de, 24 por
16, área conto 210, m2, com pintura noVa.

Uma casa à rua João Cân.dido. Preço Cr$ 8.000,00.
EDIFICIO DANIELA' ,

Gi:ande loja para fins comerciais, 'locálizadas ern
área de grande' densidade habitacional, na rua Anita'
Garibaldi, n. 35; preço de ocasião, parte financiada;

CASAS -- CENTRO
Casa na' rua Vidal Ramos, n. 60, com grande ter

reno, e ponto comercial. Cr$ ioo.ooo,OO, d�, entrada e

o saldo a combinar. '

, Mansão na Avenida 'l'ro'mposki, n. 48,' grandes
salas, grandes quartos" liwing, 2 'banheiros" dependên
cias de empregados, garagem, construção em terreno
de 25 por 50 metros quadrados no melher bairro resi-
dencial de Florianópolis.

"

COQUEIROS
Casa na praia das Saudades, frente para ó mar,

construida em terreno de 900/m2. Preço Cr$ 50.0�,OO
com financiamentó.

.

w,

f

....

,A PRONEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\ \
o Departamento de Re-. dé Ciências Biológicas; de

I
Estreito está funcionando

gistro .

e -Contrôle Acadêmi- 151 a 330, na 'área' de Ciên-
"

'em nôvo enderêço, à rua l'
co marcou' para; .27 <de fe- cías Físicas; de 261 a 540

Santos Saraiva, 432, naquê- ,.
, .'

.

vereiro a .pré'OriE)ntação de na' de Ciências Sociais te

[e sub-distrito, onde todos matrícula para
'.'

os ;candid:1- Humanas e de 41 a 100 na
os assuntos relacionados tas classificados -de núme-: -área de' Artes e -Comunica-
com a Preféitura poderão 1

"l·r 1"'; á u
.

. .�

d
" 1 '1' ,

ro, . a '50, 'na· .

rea
.

e çoes , everao rea Izar apre-
.

ser tratados com O' secre- c'iêrrcias:é'BiológicaS; de 1 orientação de, matrícula .no
tário Luiz Carlos Filbmcno.

a '150, na 'ár�à';de: Ciências. \(jla"3,de' agosto. ,
.

.

',/,' Físicas;' de 1 'a 260 na de As matrículas dos candi-
, .

Em mesas de Cavalinho Branco, o ponto de maior IInformou, também,' que
frequência na cidade,' os Deputados Abel Avil� dos , o professor, Angelo Ribeiro

Cíêncíàs Sôciaís' ,e' Humanas . datos claSsificados' para o.

Santos, Aldo Pereira de Andrade e senhor Flávio de apresentou ao Prefeito Arí
e' .de 1 á '40 na- área' de Ar.- .

segundo' -semestre
.

serão

Almeida Coelho na noite de segunda __ No mesmo Oliveira interessante estu-
tes.: e "Comtinicacões."

"

. procedidas no' .período de

'dia" no mesmo local e hora, reunidos Laércio Silva; do para a criação do-Centro
'Seitindú' ülfor,m�u"fohte 4.á '9 de agosto.

Dr, Djalrna Leitão, Lila Beduschi, Olândio JJlM"órt, Artezanal de' Pesca, em
do' ,De�3hamentó," :as ma-

.

.'

'. "<1"'''''::
Geovah Amarante, que está em Blumenan para p' V Ribeirão da _Ilha. O traba-

tríC:ulas se:tão: realizadas 'no 'ESP0R'l!ES' ,,'I '11111.
Festival da Cerveja, '-,-.-I. Ainda 'ainda,' aperítivando lho, que visa a melhoria

I pêrioitó<dé 19,'a 5Ae mar- UNl��RSITÁRIOS'
,

,

'casal. Luiz Antônio' Soares, -- R,aynério K.,rieger..
'

e'
. ço;)�s<ilareceiÍ.do;qtie, em"

.
.

.

.
'

� .

, lle condições para o incre- '
"

',' .
. .

"" .

José Gonzaaa I estão coordena.rido o coricurso de Rai-' hipótese álguma serão' acei- ;
.

O i presidente da Federa-
� '. . mente da educação sôbre ia '1"'"

.

, ,

_ nha da Feira, do Tecido de Brusque. __, PoetaErico tas':'mátriculas condicíona- ção :Catahnense de Des-
,

. matéria, está sendo estu- ", . ,

.Max Muller circulando 'pbr aqui.' Disse à .eoluha que '.

das.?
' '

: . -, portes' Universitários, Luiz,
,.

1
. dado pelos órgãos da" mu-' .... . •

, ..
'

será incluido na Antologia d.e Po.etas Paulis+ aS, __,'_
• O ,'candidato qiiê não. Salgado Rlaes retorriou a

'. ". nicipalidade" segundo de- -', .

Enquanto isso Jan Lafrol'lt, que também está' p_.or, aqu..i,
. conipar.ecer ,na data e ho; Floriariópo�is, depois de Loteria Esportiva, .a I.exera-

. terminJação do Prefeito.
'

,". '. ',.
.

". " "
.

. '., .

irá filmar em Portugal. Milhões 'à vista _,_. A linha . tarJo marcados para a sua participar, eI? Fortaleza da pIo do que ocorrerá com as
Sandra Maria dos Santos,' Rainha da CerVeja da Gua- maÚicUla - sél'á 'considera- Assembléia Geral da Ccn: suà.s �ongêneres do pais."
nabara e 2,0 lugar,. no concurso Nacional da Cerveja,'

- do' ret�rd·atário. e, póderã fe�arção Brasileira de Deg- O presidente çla ,F'CD{J
será,uma das presenças n,o 50, festival da, Cerveja de Ccunhoriu faz pr�é�dê�íll. '�omo' Jal, no..:. 'portos' 'Universit�rios, qup manteve, também, encon-

Santa' Catarina -- 'Também do Rio, presença, já. má:x,imo at�. ,7Z horas após elegeu a .nova diretoria e tI'O com o General Éno,i'!��
confirmada do Secretário de Administração.da G13, Dr. ' operação 9 ;hq_tái-ió anteriorrrleni�"fi- fiXou o calendário espoí:ti- nezes, presidentr do" C;n-
Azhaury .Masc�renhas e �enho'ra -:, P.aulo·Sáe, a Tür- é.. 'caia-caneco's '. "ado; ·mé,diatité. pagamento vb �ós estudantes para o 'selho Nacionàl ide Despm:-
ma da PIlantragem e Banda 'ArauJo' B1'!lsque e .que!H /. d� m�lia.,

'
.

,

corrente ano. tos, que programou ·uma

comandarão o eS:Ntáculo ,nos dias '5, 6 e.7 de .feverçi- Fawnd.O' olHém a O ES:
.

-De' ,outra p�rte, ,os candi- O presidenfe da -FCDU ',vtsita' a esta..Capital para

ro noPavilhão A da PROE;B -- Marlene dos S�tqs, TADO, o senilor Laéi'elo d1ít�s . 'ciassificado� de riú- informou que o acadêmic3 os próximos meses..
'

filha de Arécio e Ilse foi quem trQcou cÍe idade', 110 Suva; um dos diretores da ií}e.ros )!?1 a 330, na área Joclmar Fernandes, do n�r- rsí. .rde·
; último dia 24. Já no dia 25 foi· "ez.de feliCitações pai:;a (Juros Promoçoes,. 'adian- ' ' I

�.' '

..
'

.

'.
'

\.
.

a filha de Décio e'·Heleonol'a Banes,_ a bonita C�isf.ina...• ', tou que Js�ra re{llizada'.11o
.

, . ':':
, ,DCE' 'manda, rep_rese'nlar a çua,�ª�,a}::,a. ,1:\',11:,.,

'.r, " ,r," , , , c.o" ,.,�,próxim<? di� �l,a Opeq!sãp" '
..: '.'

. '"
, .... .

."
N ..

'

,;. '. '""il',

".
� ;,,,,,

. 'Cata-Caned( 'no n Balneií:l�tó 1 ...

� ',O ãcadifiúco' Dalt;;" �dos' m:idos dá'Capital e�tão, ago- . "o corpo, discente,' junte': à
de Cambóriú, rias· proxt1ni- , ':�teis" ,pI;esid�ilt� <,do Díte-. >l'�:' d�rigipd0-se à C.oníede-. Reitoria da Universida.de

..
dades do Restaurªute 'ta- tótid Ceútral &os" Esttid<ln- �a(;:ão BrasIleira 'de 1>es))'J1'- Federal de Santa .Catarina,
"marão a' Palito'. Informoll, t�; seguiu"' óti-tecl ,.para: , o . tos Uriiversrtãrios, pedindo ,. visando coordenar as ati-
;airÍda, que tanto a Ban,da IÚq.' de ,Janeir�, "represen�' intervenção pára sollllcionar vidades dos represent2u-
\1uaújo Brusq,ue ,como ,e tando.", w:versbs" "Diretõri6s' ,o impasse .criado.

'
. tes, em' Consonância, �om

éonjunto 9,e' Paulo Sá� jà Ac�d�rpi�ord}, tJ�i�ktstd'à-' .

: Por 'outro lado;:o p.C:E. os dema,is divetórlOs ac::-

confirmaram presença' no , de' .'.Federa'! de Sa>llta 'Ceita-
..

: também' está informando o dêmicos da. UFSC;,
59 Festival d'l- Cerveja de riria;' á' fim de trataf-de' 'as- ciMnd'ário promocional pa- . Segunda quinzena, - Bai-
Santa Catallina, a realizar- suntos ,de, inteí"êsse "dos, ra'o iiRO 'de 1971, aprova- 'le, 'de escolha e· coroação
se noS (}ias 5, 6 e, 7 de .fe- ��h:ersitádos, '. junto a Cop- do pelo .. conselho,executivo, ,da Rainha' ,dos, Estudantes
vereiro, no Pavilhão A ,da f�'d�raçã�' BraSiléira .

d:�' destacandb as atividades UNiversitários �1e. Santa Ca-
PROEB. De�p,ort�s Úniversitários: papá o mês' de março pró- tarina - Distribuição de

i' O ,:nir�tóti� Certtral dos . ximo: Primeira quinzena ·novas bolsas de estudo ix�-
Estudari.tes, ádianto� qué' � InáugUl;àçã9 dá J,Cantina -lo FUNESBE, "a unlvel:sitã:
reiriá :', �ailde 'descontehiã- Universitária, ' no" 19 'andar . r,ios carentes de recu(s()s
me,a,to PÓ� :p�rte" de 'diri- d�' séde do D.O.E., à ruw' financeiros - Reunião do

ge�t�s -.dé .d.1retÓ}iÓs' ,aeél- Alvaro' de Carvalho, 38-A,' Consellio Executivo. do' Di-
El�n;iic.os" hão ló dá' Capitál, visando, ptender oS ,úniver- re.tórió Central : dos, �stl!-
col'ri'O"-de.,toQe 0JEStàdo; em sifái:ios' com refeiçÕes' a dantes com os presidentes
í"el;çã� 'à,,�edeÍ'àção C'ata- 'preço, acessível __!_ Lanca- de diretóri�s acadêmÚ;o::;

I ri�en�e: :d.e '.I1esp:ortes Uni- mento 'do J'ornal :"0 i3';;a- d URSC'" R :tW..� ,

. , ' ',' ':. é' .. ,
"

. I .

'. .

a..
, -. . -'-;,-., e· IaQ ii' ,,{la

versi�árjos,' fió tocante 'às �ão";' Ói'gão oficial dos uni- diretoria do D.e.E. pa�':l
elei�o�� "reáUzadas \�m:, ;dú- '

vetsit4hos da 'cãpltàf"� disc�tir fi aprovar as ati�
tUbro .último. Primeira Ginlmnâ Uníversi- vidádes,do mês de abril do
ÉJ;ri Yisi� �s' ifiúm0t:o,S tária _:_ Reunião de pre- c(mente, bem cO)11Q PiP::a

contatos : inftutí!i::ro man- sidentes de diretórios aca- (resolver assu,ntos de int,e-
tidos, os'-diretótios açaôê- dêmieos, Juntamente com rêsse da classe.

\
.

J.1) Y
I

Santa Catárina
, ,

I
I,.

\

..� Lauro Iara '

"./.

1','

COQ DENTARIO junho, Baile de São João, com Erinho e Orquestra,
com novos motivos' na 'decoração:

E pasa breve as eleições no Clube que tem ãfren
te o ativo e. dinâmico senhor Oswaldo Fiedler, candi
dato certo a reeleição, a pedido dos demais membros
da Diretoria.

�, ..
-

"

I Dra. Lurdis Maria Wiederker e Dr. Edison Espindo-
1�_ receberam na segunda feira grupo de amigos com

coquetel para a abertura de seu consultório odontoló-
· gico, nos altos do Café E�jJresso.· Tudo no melhor es

,�l� .da combinação d? :ermelho: do tapet� e cortin�as

-,�m o branco dos moveis em VIme. E como compre
m,etlto �m moderno equipamento Sgai.

-' .

',_...___.:..._ - _._

". ��.
.

,,'

L';. Quem esteve lá: Dr. Edisop. 'e namorada Tânia
Schneider, Pedro �dàir. e Rudis Antes, Wilson e Gla-

4is Tiep�, Erickson Maes e noiva Lorita Schuntz, Ani
tt� Nascimento" Fernando Cesar Tiepo, Luiz Roberto'
'Tiepo; Marion Espindola, ClotildesWiederkerhr e\Ká
�� $chneider,. esbanjando sua beleza, além '(la si�patia
d!:e:'Dra. Lurdis, '.

.

AS LINHAS

'

.. �,'
;,; ,� (' f

,X\ÊI,{OX E' SUCESSO
• t;. ,.��' .

I.'. , •

. f:; :, Já atinge a éasa das Smil· as cópias realizadas pe-
l,a..

Xerox em Blumenau, com a, pei'feiç�o que ,só um

:�qúipamento de superior' qUailidade pode oferecer. Tan
çü.,õ Gerente de Curitiba, Jorge Ribeiro Borges, que

'-, ey..tro dia circulou 'por aqui, cbrno' o Gerente local,
,@!�i Koch, estão satisfeitíss1mos. E'depois a decora'-:'
· ç�O· .da Prodata e o bom gôsto dé Flávio Leme não,

\ ,'��?�;ãill a,
vista.,

_

.

,An-ES DO' CAlÇA E TIR(,)
� �'. ?t-.,\

.

�<;' .. "." ."

· �';:) :0' Departamento Social do Clube Blumenauense
q�jfaça e Tiro" na última reunião realizada decidiu a

::fJ1hzação de du�s grandes promoções em súá sede so

ç��l. ..
A ,primeira�\no dia 10 .de abril, BaiLe. de Páscoa

í��po:và�ehnellte Os Batutas) e a segl!nda no dia 19 de
":,,'.--- "

, \

('

\
,

Secretaria do
,

'

Eslreito lem
nôvo endereço
A assessoria de ímpren

sa dá· Prefeitura Municipal
está informa'ndo' que a Se

cretaria para Assuntos .do

'.'

/ Sec marca para,
"

o dia 19 de março, .

; o início· das aulas."/
/

. . .

,
Técnic.os da Secretaria de

Educação reconsideraram
decisão <lnteriorme�te to-

'mada, pela qual o ano leti
vo' de 1971 feria início no

I )

,dia 15 de fevereiro, deter-
minando novà data para ()

,

comêço das atividades do
correnté ano. A decIsão
foi -tomada após prolonga
do enco�tro, fixando-se pa-'
ra 1 li- de março o início, das
aulas nos estabeleeimentos
'oficiais e particulares liga
dos. à, S()cretaria de Edu

cação e Cultura.

.. Em consequência da no

va medidll,' a_s férias esco

lares de julho serão redu
zidas para, 15 . dias,

.

tendo '

em vista' o cumprimento ri-
..

:goroso dos' 210 dias' leW
vos, o�brigando inclusive, '3

rEçalizaçã,o \d� aulas aos sá-}
'bados.

.

\

"" A,cade�ia' São
Marcos 'abriu'
suas matrículas
•

Em nota distribúida cm·

tem, a' Academia de Co
mércio São, Marcos estã �n
formando a to<;1os os inte,

,jressados que as mat�'iculas
para o Curso Técnico de

� Contab�lidade daquela Es·
cola já ',estão abertas, no

'd d 11,. peno o ,as 9 as 21 ho-
.

,ras, de, segunda a sexta,fei

ra,

.

pod�ndo desde já ser

procurada a secretaria, à
rua Mal'�chal' Guilherme.

(

,
' Matrículas, lia, Bise
ser realizadas

-

:'. ' ... �

�·e·m "

m.. ·a·r,ç;o�':·:�i' '. .

�h�

.. _:' '11':.,1)
, deste, foi eleito presidente
da Confederaçâo :

e 'qi.i.:;"�
diretoria da' ·CBDU! 'esfã
composta exclusivamente 'de

representantes' do norte e

nordeste.

Durante sua permanên-
"cia na capital .cea,re�fW"
Luiz Salgado Klaes, mante-
ve . reuniões com .9 diretor
da Divisão de Educação Fí

sica. e Esportes,. do Minis
tério da Educação e Cul

tura,
.

CeI. Eric Tinoco,
abordando o desenvolvi
mento da prática aespoJ�ti�
va no âmbito' universitário
catarinense.
Foi informado na' oca-

sião, que' também a Fade
ração. Catarínense terá pa{:
ticipação . nos lué'ros

.

dn

--.----',' .\..,...__

�..

'

l'URiS,MO J HOLZMANN,
SUGERE

�:r
Em fevere.iro, com saída' de Florianópolis

dia 12 "FESTA DO VINHO" na. Capital do'.

-' '.
' ,

_

vinho, Bento Gonçalves-RS - 5 dias de

programaçã,o, visiy.ndo-se:·� Ca�ia,s. do Sul"

·:Bento .Gonç,alves, Gramado a cIdade', 'das
hortências, Nôvo Hamburgo a Capital, do .'

calçado e S�o Leopol<;lo encantadora' cidade
no vale do Ri? dos Sinos .. É uma oportunidade
que Turismo Holzmann' lhe. oferece de manter

.� um contato' com a fabulosa 'hospitalidade\ � . ' ..

"g'ente italiana" . radicada nas colônias d.:

C-axiél,s do Sul 'é Bento Gonçíllves, b�m ,como d

espantoso desenvolvimento que atingiu' o

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

�O��VjrléU e Buenos Aires - saída em 20
�...t\ :(i �I'Q'� iQ � , i \ r

,

@
e evereiro' - '9 dias de programação. :

'Em maio você está· convidado para :i.r

corlosco a Salvador,"AraçajÓ, Macéió' �'Re«!j[E:
- sàíd� 8' de maio - duracão '19 dias.

'

,
.-. ...

Em agôsto é· a vez da Capital Fe,denil
recebei' turistas' catarinenses - Brasília ."-,
cidades histórieas de Minas Geràis,._" Rio

.

e"
' ; ! ,i

São 'Pa111Q - de 14 a '28 de agõsto. '·Vá.
"conheçer o passado, presente, e futurd. do
-'; Brasil.

'

..
'

.

E em setembro ai:nd�, você fa�;á à viagc1l1
dos seus sonhos� "c,ATAmNENSES NA

EUROPA" 2,... ,Port'úg'al; "Espanka, França,
Itália,' . ÁustÍ'ia; SUiça,,' Alemanhal Holanda,
Bélgica e :Inglaterra.

.

.

Inscreva-se. jã. VO_9ê pode .co,meçar '3
pag�' desde já em suaves parcelas. ,

.

.:
-

ii';.-..� 11 f

�

\
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I
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Por mais que a, PC}" 'tivesse' se

!sforçado parà' que' t'ive,sseínds a· Í'é .

tenção do nosso futebol, reúnin�
o em Assembléia, .os, cluhes pa,ra.
ue escolhessem a melhor fórmu

de disputarem um, certame es.tac
ual realmente, profissional.;., Cçl!U
lubes reclamando porque não en

aram, outros querendo m'811s 'pa'!"

icipantes, a verdade, é que/ a. idéia
,e se diminui o número de clu-

,

es é um mal.necessário. No ano

,ue passou não participaram, CO

erciário, Metropol, MarciUo Dias,
tletico Operário, Perc.jigão, _';os
ois clubes de Joaçaba, um. <ie :CQn

,ordia, um de' Caçador" nove .ao
fodo, e já nêste início de ano se

!ala na ausência dbs mesmos clu-

es e mais Palmeiras, Olimpico,
t:fuarani e outros em ·dúvida. Quan
o se fala em mal necessário, é

Dorque cluhes de' expressão, de

passado glorioso, que em outros
Gempos arrastavam multidões ac;>s
estádios, com muitos títulos em

uas bagagens esportivas, estejam
,e acabando ao pouco; sempre com -

mesmo problema 'empregado�. fi-,
nanceiro, mas na verdade, ·alguns
êles, se extinguindo, por más di

reções, sem iniciativa algUma, Ilem
planejarriento.' Ainda " se . f�ia�â,
I rincipalmente pelo interiór; de

Q.ue os clubes da Capital estavam .

aI, e que aos pouco's iam se �ea�

ar. Êles ai estão, mujantes e não

ae afastando. do Estadual, contrar

tanto
.

todos os anos, planejando,
com seus pagamentos em dia; tan

to a atletas e treinàdores, como a
'

fCF e Previência Social.' Os dois

�lubes da CapItal, Aval e Figuel
ense,

. tiveram também sacrifí-

cios, p,rêjuizos; mas cumpriram
om suas obrigações e não· entre

garam' jamais os pontos de uma

partida. Não viajaram em condu

ção a favor pelo interior, nem ti

eram qualquer ajuda de Prefeitu-

a como acont,eceu com muito clu-

be do interfor.. Não tiraram o tí

tulo é verdade, -poiS' pé'deram jO
gando, dentro. dos estádios. Nã.o

tiveram em partida alguma ajuda
de árbitros, embo,ra <;tuase todos
sejam da, Capital.·e sejam' os prefe
ridos dos clubes. do interior. O
futebol dQ int�t1or, salvo.,mn:�
�imas excessões, está capengando,
tstá se extinguindo essa' é

.

a ver

dade. Até .alguns qt,le pensam .em

ser granciel'\, devem à rep', grll-n
des quantias'· e I).ão ·se explicam. '

Não' resta dúvidas pois, que os

lubes não pode� viver·s6 de'tra
dições, é, preciso aço, :. trabalho,
nio e sael'ifí0io.:

, -'·'\1

Nos 'últim:oll tempos,' não-,se po�
de negar,

. apenas _dois, club.es em
Santa Catarina, procuram promo
ver alguma>'.coisa e trabalhar pelo

, ,

, "

. I

Esporter

Botafogo
.

e 'Partiza�r�. VB.SCO' joga
d ·_·d . '.'

'1'1;"1'
..

' ·0 hOIE contra
eCI, em ' , U o' na· ,v� .; fi Sporting

, I,... "" "

1r ��.
�

,

.�}. �·'I·:�··:·�.. �'�·�l-�> ��,,J.

Depois <
de -vencer 'o .M;i.IiÓnário sába,dC'};pela;. �ari�>�" a\�i��:�dIÜ�I.!-- :':;OrVasco, após sua terceira de�-

or 2 x 1, donii:ngo, CO� ':gols 'de deritar .0,.'Naciôrilll':'daqiiêi:;C�idri-- rota consecutiva, deverá modiÚ��r
ulo- César e R6berto contra- um de··.no> domingo; ,'P;i�,,:o::·einp.����� su�" equipe para a partida de" hD�

e Lavezsí, o Botafogo deéidirá� o rio. Elias, _ Zacollr "já :êon.fimià\i.�:a. je' contra o Sporting, mas o técrií-
orneio Pentagonal' da ·Colômqia partida. _'

; .

.

,'1",', .' eo-Paulo Amaral Só definhá 'as al-

m o -Partízan, sexta-teira- à .noí- MARC4,DOR .INJUSTO; '. ;," '::: .},: t�rações do treino' que realiza ho-
�, no Estádio ,El-Campin....·. '.:' '.' .. ,.�.\, j'e pela manhã, 'em São Januário.

O líder do -torneio é o: pârtizan, .No' jôgo deid,om.ingo"ot.�õtftlogo; ;':0- presidente Agatírno da Silva

om cínco- pontos ganI:0s.,· .seguído já maís.adàptado à altiti14e; ·,d.9nii�· Gomes _explicou ontem que estas
o Botafogo com .quatro, -Milíorrá-

<;. nou Cortlpletatnente(0··'.Mili;o�rio,S d�l�rotgs, não têm influído 'em na-

los e Santa Fé - que farão-a pré- (l' 6- 'marcador ,for·injü�to.;paii;a; :0'5 da' no clube, pois sabe que' Pa\!lo
inar dá. última, rci'dada .,:_ ,têm brasHej;:os; que,.pOct:trria:lr?; �te:in:::véil- Amaral .ainda está observando <>

ês pontos ganhos .e.o· últimO é cMo de quatro· ou. cinco: '" '- ' "': time�' '8,' não teve �mpo para fazer

Deportivo. Cáli, com, apenas dois , Os. g.Qi�." foram .todós,:f�ito�>.riO rPUita coisa:
.

ontos.
" �eg�do. !té�pC? ::Ç>\�p��ii.p;,;�:{f�- >-.Contudo _ frisou·-·só quero

Ontem, Luíz ..Henriq�e·· �irigiu Paulo César _ melhor" jogador, às qile' 'depois desta· temporada . de
individuaL para _ os \que .não jo. p�rtid� ,;-:.' nt.rlna r�fida; 'jb.�ái��,p�i� J'Ogos internacionais o té.crii�'o fh.�

ram e hoje l:lav,erá tre.ino no _E;s- e�qlwrcj:�,: a, o: outf() �e::�p,'��; �� �,réia�ão dos 25 jogadores' q�e
"dto ÉI Campi;n, qva;j:ldo .P.a,llinhp q\le apenas, completo� ,um., -p1ilmp �,bÍltinuarão para tomarm'os �S.
ef1nirá o· time pf!;ra: a .partid� :fi- pa��e de: Paulo' Cé�,l1,r; ne'pOl&/: çj;o p�b-VidênCi�s com os que serão di�-
aI. jogo'. ,t6da:. a' del,egá�ão 'fbi-� ré,c�p- 4�'spéD.sados. ,

O Botafqgo :vjajar� PfLra ,Medelin q,io.riatla na E,�bf:l:ixa;a:a é],o ;'��;âs'y. __ ",

'i '-;.'., �� :,ALTERAÇÕE$ ,

Fltebol agoniza'oi inferiír:'
, .' \

�

T",' I
'.

I
: '. ',' ,.

'.
� f

' l' '.' -;.'
'

, .

'

,I, ;.• :. ,

Amerlcâ: ; 'Embora:: .:erri·." ":al'gutQa.s
ocasiõés? ,tenham:;tid(>.:'� 'prej'WiPs
&tes 11ão Param, cóntipúªm�' s4às
pI:omoções,�; diYltlgan(1Q 'OOS&O fute
bol. No. ano qil.e p,as�óú'o';'Amél'Í'
ca, trouxe·�o Cprintilj.rls ',e'·' :O:)Nâçti'b-I ." I.r .' . '., �

nal.·· do" Parag'llai; este
.. '�11'Ô;, ��..tP9r-·

, t:qguesa' e já jOgou, cQtltlia;: ��'S�.Íe;.
to: do, .Paranâ.

.

.;' ,,; .,., ", :;'
: O.' .Ay�i, ..jogou 'contrtl-.o ,A.gua
Verde, . jogoU .contra' Ínternàbfort'l;il
de ,Sàrita Marta, 'e N6vo:(·��ihl!)il�"
go,: Sel��9, da' B�íga�là,;'à'_rV��ob
da . Gam.�· ;Ago'ra, tras ·9.�V:odVOgüilJ.
da' 11.1gósláVia, 'e oütio�:6íü��'!éÜj
il'9P�US, .. cchuQ 'Rapid;_ ,Dioa,#tó; ;�lt
ção da

.. AlfilmaFll'iá, CS�, e' ç.:: R�
Flamengo.·

. c' .: ','.".
Isto, é ,inicia.tiva, �cotag�m�?;pr�

.

moção d�: nos8'0 ·E�tadô. '
..
::.:;-\ :.

:
t uma e�preitadà�

_

i ar�is�_áª�: \,
qUe peide dar. h).cro·' comÕ' ·derám
vásco:,·é. Sel(�çã;o ,d�·Buignr.i�'rti�• .• I .""" ''''{I I'

que p0de' dar pI(ejllÍzo ,eomo\'o/deu
Novodjinâ. ,Mas-,.'o ·'�v�.i ��Õníi�ilà�á
suas promoções,' vjsando

.

p.nhGip'a��
mente . divqrgar . no�so :futépol. ':1)<;)
Brasil,'e rio .e�terior. • LHta :�gd�;:j,
por 'uma, ;vaga' no can:ipeQrtàitP,'N:��

· �:ional ,de.. c1upes, tem' 'sé� :Íi{)��.
divulgado rió,s' grandes J?i.M!s:,� .

país, tras'à nOS&8; qapit�I_'!,trt'á�"<Çli�
rigente:s �do ,'.el'\pqr�é'; c�açiqn�p"oo:r'
mo agora o·Dr;' Móiárt'Di')Gibi�Q',

.
. I· ' .... '

- ."
.

Stipermt�ndente da CBD" :quel ,por
certo será um nome de ',pêsb, .pa
ra conseguirmos mais' .destaque 110
cenário ,náciqnal. ..

E' no terr�np esportivo,' fa�ndo
frente 'aos 'grandes clubes, o' Avai
tem se destacado e mo_§�rado .!;! to-

·

dos sua tradição de grande clube
e· grande .equipe.
Os ,resuitàdos, embora adversos,

tem sidQ.honrosos e á sorte po'r'"
vêzes nãO' ajudou;
.' Não �e pode negar ,

-

é . verdl;ld_e
os méritoS <ie uma boa dh:eç&,o,
como· o é- a de José Ambrim. � ;de
seus auxiliares, mais dfr�tos: ; :

· E os chibes do interiói'? Perdê
il'am 0 int�rêsse pelo futebol,' p�
las grandês' pugnas e se conten-

'. ,. \� .fRS)J<�guinhOs c?m clubes: da
'segunda' '<'ãl�5fá\) e· até amadores
dó Éstado; Não aceitaram' siquer
jogos com ,equipes 'de fota,·. otêré-
c:t�os, pelO Avai.

.

Ress�lte-se, como dizem pelo i11-
tarior, 'que' aqui r..ão temós. i'ndus-.
trias nem ,"testas �de 'ferr.o", ,que
mandá):ll:" nps clubes, porqué ,em;'
pregam- Se1.:ls dinheiros. Temós','na
verdaçle, . apôio do público,' dá, tor�
tida e. pla�ejamento.

, ,

.

E o Figueirense? Ao m�smo tem

po, que' emprega .seus recursos pa
ra. ,o término' do seu estádio, q'ue
ser� . O 'mais _Pelo ,e maior do ÉS
tado,! ainda assim, :emprega .como

empregou, : e empregará no' corren
te, ano, seu dinhei-to na contrata.

ção
-

de atletas � de um técnico

competente.

\'

e

t:

" ,,;,'''Rlilnê, ,Silva e' Elcio por' não 'es
,

t'iI;rem' atràvessando boa forma' téc�
. Iiíçà" deve,rão ser· subs.tituidos.·

.

no .

J9g0: de amanhã .. '-Joe( qúe já eIl

irou no pôsto de' R�nê no segün�
cio:. tempo ,da partida contra o Di
namo, será mantidó e Valfrido 'e
valdir .serão efetivados.

Paulo Amaral esperava cont,àr .

com .. Andrada, mas o goleiro rece

tieu', um telegrama pedindo' sua
pre'sença com urgência em Buenos

.A:H·es, porque sua: mãe está muito
mal,' e viajOU às pressas.
., ç.cm respeito a Siva, o atacante

solicitou reajuste salarial' ao vice
p�esidente de futebol, Sr. Daniel

1:tarques...Airgument0l!- que era uma
promessa do Sr. João Silva. O di
rig.énte ·do - Vasco, porém, explicJu
que o clube não· 'está em boa si-

r tuação
,

..

nnanceira e não poderia
resolver' o prOblema agora. O jo

,

gador aceitou as 'razões,
. deIXando

, o
. caso para abril.

. 'O· meiGde-campo Benetti iruor
nieu . que está sem contrato, desde
o,.. dia 31 passado e não �oi ainda

procurado pelOS dirigentes do Vas
co." () Sr. Agatirno Gomes, .no en�

I'

tánto, afirmou que o supervisQ:r
Cáribs 'Alberto conversará com êle.

, "
•

, 'I

Sesi do Vale
'teín ". programa
para este 30'0
o Departamento de Esportes do

SESI de Blumenau já organizou o

programa que será cumprido em

1971. Em fevereiro serão realiza-
i "das competições de vôlei, ��bol
,de salãó, basquete e tênis de me-:

sa, com o COlégio de Curitiba. Em

março, campeonato de futebol de

salão e prova ci9lística, comemo-

'rativa da Revolução, bem como

provas ,de corrida rústica. Em

abril" torneio <;le bolão, masculino

e feminino e prova ciclística !ta

jaícFlorianópolis em maio, com

petições ,de voleibol masculino e
.

femjnino e disputa ,de provas de
atletismo, também masculino'" e

feminino. Para o mês de junho es

tá· determinada a participação no

Campeonato Brasileiro, em Brasí

lia e, para o mês .de julho, ca.mpeo
�ato 'de futeboL

..

C0n;ida rústica e campeonato
extra de voleibol masculino e fe

mino estão marcados para o mês
de agôsto. Em setembro serão rea

lizadas provas de ciclismo femini-
0<')' e provas de natação, para am

bos os sexos, com participação no

desfile do dia 7. Para outubro es

tão marcados Os torneios de bas

quete,' bocha, dominó e xadrez e,

!inalmente, para novemhro·' foi'
ma.rcada . a regata de Blumenau.

�,
..
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,� 'T O M A Z

OFICINA ELETRO

('ÃO'

. APARELHADA PARA CONS:ERTO-,--,�
E REFORMAS DE GELADEIRÀS '. '111
DOMESTICAS E COMERCIAIS.

REFRIGERA.
, .

SERVIÇOS DE REFORMA E PIN-
. TU'RA COM A GAR.iNTIA TOMAZ

FRETE NO TR�NSPORTE DO RE,

FRIGERADOR GRATUITO.

CAIS 'FREDERICO' ROLM q9
.. TELEFONE 3095 _,.,- C\.l�· POs.

, TAL 775 - FPOLIS-, -:-. SC.

SÓ TOMAZ GARANTE O QUE rA�
, f)

IJ

I
r

� "

. :,I{
" ·1 r,

I

.1

"" T'O MA Z

LOJA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
RUA 7 DE SEi'EMURO :N�

.

a
FONE 3095 - CAIXA POs-rAL 7,75
- FPOLIS. - se.'

PE,ÇAS E' ACESSóRIOS

,PARA REFRIGERAÇAO
.:J!:M GEl-iA.L, ARTIGOS
PARA SORVETERIAS.

"�NICA NO Qi!;NERO"

...."

.-:.:
., .

Loleti�a Esportiva ·

.

iá tem seu teste
II,burado comjBIDf':'_S,·d'ias' 6
"'<� '. �/!:'��'��.�. _,'r,.: I.>. ,. "

• »>. .,�: .:; \ �.!:. �\�...7<;,�;';·{': .'<::',�, � "� � i
'

: IA. .À:Í:r�ão ' da: ,Loteria Esportiva Local: . Uberá,ba"_:: ,:,' /�:-,� :,.," "1, .- ,,".1' ;'
.

,
'

.,'rÍlpu que o advento da 'Loter:ia: Es-
j�{': elã�l:}�;\I"-'o ',pioiri�a� do' teste . IL boia�a:',x.',��tIétiGó"�GBi�nl��S� "p6ttiva, como um "fato nôvo", dl3D.
29', ;, "-\o;�p,rÚnêiTo ';do Mo

.

- com - Taça' Goi:ás�' ,:' (. '." .• ;, •./.�;;:" ': .::.:.:i:':'" ,

t!o', do- país,
.

trouxe como re�lel{o
jÓgb�' � 'S:ét�n:;. 'dislnltaàós rios 'di�s Local: Estádi�'� GÚ��i�o., : / :.,:.' :, " uma retratação no. mercado de bi-

,

6·;e')7.,: de' févet�o'. Aiém de uma _ . 9. Ferró�á.tio x'>G�Ga.VéL�'rG�lli-·
'.

'lhetes, na ordem ,de 20%,' no -caso

,p8\rliCilà: ��:«p:JÇt,erior,':" em Caracas. peonato ·P��an�ep.�:: .>;: �:,' ..:.� ;'.'
'

.. "

dá loteria carioca. ,Essa a situação
� :��tã:o". in<;lu�dos _jo)gq� ,em. São' . Lo_qai:, çlJrif1qla�:", "i, � ,< . ;. ,

..:> '; :enf:nm'tàda pelas demais
-

iotéri�$
páuiQ,' ,M-inas, Rio. Gránde do Sul, 10. Coritíba -x� :A:jg11,a' Vêrde ':cé;,:",:" .

\ �stà:duâis,' em: maior, ou' menor, es:
P'ãr�w.á ':e",Aoi�.

.

: : :
'

,., Campeoriato? É;áraria�rise:' ,i, """:.: ._' < - '. c�Já•. que; sé�i{' objeto de exame.
-, ·Ainâa':,q.ue falten;., duas' semanas . Loéal':' 'Est'ãdi�' 'B�lfÓtt' <Dull'�,' )- Esse .prímeíro encontro, seI11
',', ).', ,--lf!· ""�' '

•.
;

..

'" '.",'! 'c ';':'" •• :.��! ,,"

p�ra,.?:> .. coI19\lJso, �!'P.-0r�lVq, seguem 'em' cu�rtlQa:.·, , .... , ..:
",

;,J,,';' '.' t ": ,. ':�':".. póntos de 'debÍlte pr.efixados,. pode-
ab,aixo .a:' .l'e1aç'ão do�' jogos' com, os '.11. Londrina .,c. Ma}rirrgâ "'_". Cam- .

.
Tá s'er, por'-o1.itro la;do, o ponto' dj::)

, 16eai�':'<>n:�e> s�rã;;} .4!sputados, p�: peonato ,Paràp.�,��si;;: :<:�:,'::: �:' ";'.> :partida 'p.ara 1.Úna reunião, de ca-
ra :qúe,_o:apostadpr; "IJn:f t'anto fo- Local:', Londriz;Út:'i�,�',:'I�'.;::. ::. .' ;", :r4téi- oficial; de representantes .de
fá. d�Jorina, Pf;'o tem:po que 1,'>assou 12. Fa�ro.upipi.!;l�;�<·f3,f��iÚ;'· :,çá�-· t.õdas as 'Ioterias estaduais, a' ,fim

:t�i�t:.Nó:�,��S��,. '�r, :��ali;ando- s�is pe���� .:c;,���l::'; }é�:':{; !:;�.�':;'i�>:,:;,,' . ,�����e���e:,e�a��m:uefor;:ss:i�
PROOWÀ:�A .

..

.

." 13. I:piJ;anga,,'�':Pelbtàª ;.__;_ �eaàpeo- con:ip�Ür, 'em melho,res condiçõ�s,
;'); Q�Úó'i'a: '.(Venezu�la) x, ,Pàlmei- nato - Gáúcho':' .' �<": i. :,-' :�' 'i,. '. ,/.' :!, -�' .: eénp, a Loteria Esportiva,,' na' síta.
ras: _ -','Í'::: ,Lib.flrtai;l.on;s· d� A'Í.1érica., Locai:. Erebhim �

.. - .

rase nacional.
.

:/LÓ�al::;Est�dio��ÓlÍmpico."em Ca-
.'.'

,;,. C;' ECONOMICA AUTORIZA.
r!}6à'i�"<: :- .:.;:, .;, _, .

. LOTERINS' :ES'tAJJUÀis":-FiAz�M' REVENDA EM' BRASÍLIA "'_'

l�i;.�ot��st�s��jVO(úz:a: (:\lgÓS- ENeON�?::�I���.;���!'��.��{) ,

Deze'ssete revend.edo�es fora�\
. >Lôd�l; ��brurh�f.·· . ,Diretores, í:iê- q�!lÚó,'lotE#ti:�� ;e�- ã,u�9riú!'dos: a rece,ber appstas 'dít
�":_'3� :Gu��axií,,{Dina�o :de Bu�a;es- taduaJs ter�d�.:nó'i:Rio;:'�rii:',ept6htio J:.,oteria Esportiva em BrasíÍia;_ de.

..te.,::.·�·"',o,�.C'_'a�:ltrm.""�"�.:Gl.;.��.�.'·�:;·n'·a·'.s: ,.. classificado -'c;l.e ·:"��tm1.ii�'}�qéantlo p'o�s': qu� 8: dir�tória da Caixa _EçQ-
• -Y, . ""'..:;. irão. exaÍniriú; ;à.�":r.eo�rl.t� ,�::ie�� nôrnica determinar o remfcio .do

.; 4, ::CorirÍtiáns.�.:X
.

Ititernacíorial menta.ção . d�'�I;ó�é#�l'.;i,r;�p'o�fi,v�,�:l{ c'o�éurso de
-

palpit,es. .

Td.�;iOi'd'q; R(!)\�O/' ,:
,

-

, ' trá�és d� ,p.qrfl;l;Flll.' 9�.0{Nfit\is_t,�0:��a, . 4; infol-tnação é do -Superinten-
'L0_�al:': .Pa�l!erribu'; (sábado' à noi- 'Fazenda, e s(lus·�r-i:lg�i�s;,�riá'v-epdà qente da Loteria Esportiva,_ Sr. jo-
te)., i..

. •

': •• -� •• de bilhetes;''; -.' ,'.':, ,;
.'. _. :-,: ;',�. sé Gab'rielense, que está nésta ea-'

..; �5>Amériea.-�iheiro;x :Vàleriod{)ee Do encontÍ'o .. :p'-�rticipà'rão .. dirét6:- pital juntamente com uma equi-.
_::.>Tai;a:: Biiio;Hb�iz��ta'.·

-

,ré�' da;- Lot-enã:s>dê:;,M:irt�s-.'cie��ii, pe de técnicos· estudando os, pro-
.

'io�a1':;:'EstWdip\jFÍ:depen:dência em- Rio de Jan;ito: ;:�,;p�:i$f 'aJéffi 'da blemas' para a· itnplantacão do con-

'_ Belo, H(),ri�QJlte.," :
\. carioca, . �uj6: "diTét0��':,\s\i.pitiÚrte·tÍ:- cur�d no Distrito F'��ral.

.

6.: -Sete de' Setembro' x Democrá- dente, Sr:· An.tÕ!iÜO;:Cail<:;S���·�);�ríÍ·�il Na entrevista que concedeu em
ta· '(Gçv.;· v�làd�'r�s) :._ Taça B. Cordei:r:o dé- ;F?-�ili.s; 7p: �jtist��i�à., .'à.� Bras,ília, o Sr. Gabrielen.se c!ssé
HQf�zorite:·.;. ';'�' :

..

'

( penas .cOll1:O.�a·,.��pttWúd�:ae !'P8: :ci.\le aMm de Brasília ser um,gran-

,::Lê.i�ar: ()!lstádio:' Índ�pendência ra _uma
'

tro�� 'q,� r idéiáS;i,: .: ;-, ' .

"

de c�ro, é a 'capital da Repúbliea,
7.:' ubN'�b�. x �:Allag�arr _ Cam- REFLE:�:OS

\

�' ,'.:"" '\ �;/, � ";_;.� .

, :;')J "onde está o "torcedor 11,0 1, o' pré-

peO$tQ�·Mi.rl�irQ. "
O Sr: Corc;ieim de� F!âiii\S'�itrl6l)-,

.

Side�te .Médici.'"
.

"�"< I' , falando 'dê",'cadeira
," I.

'

.....
,

,I. _.'1;
-

:....

.i{
"

e 7
,\

í:
-�

q

[.

.

"

,
,

.11

'.

.,

"

.!•. ninguém topón �-pari!-dà ··e b ;:A:vaí,
ficou s6' ria 'êmp:r�itlída. Vé�Q q' p;ri.
meiro jogo' e o; ;pÚ:qIJ�!l,:, q�e ·.'s�m� ..

pre co�p�r���7; ::w�,,�'�r�9?�� ":::i�/ .

gos_aqUl, nao' compareGeq.,;eQ·,Aval
teve um prejtÍi�ó' d� ... cer<:� , (j.e 'vhi
te. mil cru:<!eiros.:.ç�·�q:�tl_ ,''éq,�i�
pe do interjor desis:tiu:'Çl� ',el')iÍ'�:ri
tar o Vodv;ojiJj.a; '9� �vài,)�ve: pe /te�
char !nov� -t>irtiçia;\�p�ti, 'di;íiIlh1gp,.
para ver s� .p-obse�iá:\ em' 'Par,t.e,
dimínuir sel!l i?tejúizo;':1i:F�lié <> 'j{>;:
go seria mais'·�p'ntâ ·�.�é>':/Áv�ii� :' p,6is\

:-
.

o contrato' est�v� f.edbád� "p�;.'
.

,

ra d�as partipas,' Latn.enta.veimenc,'
te e até tOÍ'Í).Q.u,se ,�a.tC(pitótescb .:e

. inacreditável
. d1fféiÍ' de' aeredltat, ,

na hora do encón�ro 18;30 :éri�tilim
,

apenas 25 pessoas no "Adolfo :Kon�
der", cOm o mmo totalrneQt'� oheio

dos tradicJ.onais "perus".. O Presi

dente azurni, apavorado, p.)"OC1.:lrD�'
as' emissôras da capital e pediu
que avisassem que o jogo seria as.
20,30, visando 'com isso a.trair .tnâis

.
- púbHtío. Ninguém veio, e' pelo con

trário, 'alguns, foram embora, ten

do inclusive giente qué reCebeu de

vota' seu dinheiro e nãó havia pa
go a entraqà..Enqua�tq" i�tq. ';-. os

atlet�& da equipe' eurbptÜa:' perple�

/.
-

Gilberto Nâhas xos, olhavam o estádio vazio, e

contihuavam deitados na 'grama,

9ue por sinal estava bem fresq1.U;_
nha, :Outra medida não, t'2ve o Pr�
sldente Amorim, que acompanhado

.

do Presidente da FCF., do Tesou

I'e,irQ, da entidade e do Mozart Di
Giorgio, da CBD foram'· aos visi
t�ntes � após rápida conversg ,�e
solver� não efetuar o ;?ncontro,
medida certa, pois ninguém iria jo
gar para ninguém. E um ah�urdo,
uma- 'Capital de Estado não ter pú
,bI-l.co' para uml:!-. partida interna

c,ionfil, que é sempre uma novid!'l'-
de.. É preciso mesmo ter corffi.gem
para outras emnreitadas, mas

aéredita,se que para o jogo con-

tra o Dinamo, onde militam 4 atle-

tas
-

de renome de enfrentaram ()

Brasil I'lm Jalisco, o público deve-

.,rá ,compa,recer, primeiro para ver

um grande futebol europsu e se

gundo para ajudar a equipe da Ca

;pital, que heroicament�. procura
/'

.','"

dar bons, espetáculos ao torc�dor
'e projetar nosso futebol. Da for-

ma que vai, chega-se a temer, pe-
II'!- construcão de um estádio qúe

r

>NO', itiomento, 'é bastante oportu
�Q .'f.iilãrnlos das intImeras equipes
e�t��ngeiras qu�

.
,.

re}lMtinamente.
mvadiraril d' Brasil I�m busca' de

jogbs:,.'i�uase todas européias. Dois
fàtoS': :eYldertclám essa corrida ao

n�'sb paí�; Primeiro� falta 'de jo
go� na: '-: Europa, s,egundo tomar

maior �collheci.iTIento com· o fute-
_,

\ ,r "'. �. .

bRl.J'brasU�ir:ó, e' aI?render mais um

P9UC0.",;,"��mént!3 eín janeiro, Aca

dêmi.dfi;1de'Çóiyp'bra,' F. C. do Pô r

tó:; ambds de -Portugal, Vodvojina
da IU:gosiá�ia; COlôpia da .,Alema

nha, Aliança de Lima, Spartac de

Praga, -níÍ).amo 'de Bucarest, Se

leção 'd�, Prança, e outras. equipes
que. ainda

- virão.,
,

Foram acertados jogos'- nos prin
cipais centros ·,do· Brasil e, num

es!orço digno de nota, o Avaí, atra
vés séu .ltresidente, acertou alguns.

, Jógos dessas eq1.:li.pes para Santa

Catarinlj. . .' ViSól.J. o empr_ee_ndime11-
to projetai .nosso fubebol no

/
ce

. nário .. bI'a,sjreiró :e' internacional.

Con,tudo; algUns clubes do interior

foi.'atrJ. ouvidos .para acertar jogos
�m :suas cidades. Ninguém quis,

II

poderá ser tornar um

,pranso" imprestável.
"elefante

,Remã
,

u

,
.

."

: Prosseguem, com bastante ,ani-
• mação, os 'prepar�tivos dos nossos

três clubes, com vistas à terceira

e última . regata válida pelo certa

me ' citadino ,de remo e que está

�aréa.d� pi!.ra',.o 'dia 14 de fe.V'erei
ro, ,na ,baia sUI. A decisão do títu

lo envolv,e apeI,làs' M�rtine1li & Al

do LuZ ... O Riachuelo, apesar • de
vencedor· COnt todps os méritos da'

segunda, regata,. está fora de cOgi
tações qUllJlto à 'Conquista do . 0e

tro, visto:.que na· primeira regata
não SO�OlJ 'um sÓ ponto, visto ter

se retirado dá competição incon-
, ··formado com'" a decisão da FASe',
que anl!llou o' páreo' de . dois �em

,
.

j
timoneiro. O Mártinelli' é o 'líder,
o Aldo Luz, com 106 pontos. 'O

Riachuelo está· co�n ,56 pÓ��os.

.

quatro dos sete páreos, somando

·
49 ponto_s. contra 48 do Cachoeira,

·

que venceu . os três restantes :qá
I reos. Em terceiro lugar classificou-
'se �o Cruzeiro do Sul. Como. 'o Ca

chóeira. nã-o participou da primeI-
'.' .

· ra. regata, vencida pelo América, .0
clube blumenauense tem pràticà
mente as�egurado o título de bi

cámpeão pois está agora com 123

pontos contra 77 do Cruzeiro dQ
Sl.jl e 48 do Cachoeira.

(

. AMJriRICA,. VO�1A ,.' A . VE�qER,�.;E
'--

-E pRATICAMENTE' BIIC:AMPEAO
.�: �

,
• • "

�I
�,

• J '>
_ h<."' ,'",,_.�\};\

_

.'
"

�a' raia do, Ri\) ,rtajaf-Ayú; . em

Blumenau, efetuou-se, domihgo" a

s,egunda �ata p'e�o ,II CamPeona
to' de Remo do'�terlor do Estado.
A luta foi seFtsaciónái �ntt!b runl3-'
rica. e CachQeir;a, ·pelp p�eiro.
pôsto, com o CruZeiro dO:,SUl:pro
curando' ·real!Zár :81go. A 'vit6ria
sorriu ao' Amértca que -, venceu

,.
,.

.

A terceira e última regl:!-ta serH - I'
· dfsputac;ia no dia' 7 de fev�reiro,·.
na raia dos Espinheirio em ,Join. . ""-

vil!e,
.' .'.' , ... ' ,'. '
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DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA crVEL DA

COMARCA DE FLORIANóPOLIS

Edital de Notificação, com o prazo de 20 dias,

de ALTAMIRO JOSÉ TENFEM E SUA MULHE){,

que se encontra em lugar incerto e não sabido.

O Doutor Waldyr Pederneiras Taulois, Juiz de

Direitô da la. Vara Cível da Comarca de Florianó-

polis; na forma da lei, I

FAZ SABER aos que o presente edital virem, OH

dêle conheciment� tiverem, que pelo presente notifica

ALTAlVIlRO JOSÉ TENFEM E SUA MULHER" que. se

encontram em lugar Incerto e não -sabido, que, por 'parte ,

de JACQUES SCHWEIDSON E SUA MULHER, lhes foram.
dirigidás as seguintes:'

_

Petição Inicial

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da ia. Vara Cível. Jac

ques Schweidson" comerciante, � sua mulher, dra. Jose

phina Flaks Schweidson, médica, brasileiros, residentes

'nesta cidade na Rua Tenente Silveira, ,n. 16, querem no

tificar, na forma do art. 720, do C. P. C., Altamiro José

Tenfem e S�13 mulher; se fôr casado; residente no lote n.

498, 'da quadra ,2�� do lote,amento Jardim Atlântieo, tudo

pelos motivos e para os fins seguintes: 1, O SltpVcado ê,

prOlnit6l')t0 comprador d� laJe acima mencionado, no n':'
gime (1(\ Dee. q8. 2·. Sem motivo que o justífíque, .acha-se
atrazado po!' mais de 3 prestações consecutivas. 3. Isto

posto, os Suplicantes ,requerem a V. Exeia. se digne man

dar notificá-lo para, no pra�o de 30 'dias, oontados da noü

ficaçãQ, purgar ii mora sob pena de não o fazendo, S€l1'

declarad'a rescindida a promessa de venda e pleno direito,

perdeudo 9 Suplicado à irnportâneía já paga. �. Requer,
outrossil�" que cumpridas as formalidades legais, seja. a

presente devolvida, independente de traslado. 5. Dá à

presente .Q valor
.

qe Ci'$. 1.000,00 para oi efeitos legiÜ's.
E. Deferimento. Florianópolis, 6 de mar!iO de 1970. (A3,)

.

'José_ Chindl,er _ Advoga,do.
c •

. ,

Certidão de fls'- 11v.
-

Cei'tifico que em cumprimento ao presente mandado

e sua respeitável assÍnatura, deixei de proceder a ,notifi
cação do Sr. Altamiro José Tenfem, pOr nã·o ser encontra
do neste local. à referido é verdade' e dou fé. Fpolis., 19

de setembro de 1970. (Ass.) José Arylton Oficial d0

Justiça.
Petição de fl$� 15

Exmo. Sr. Dr. JtlÍz de Direito da la. Vara Cível da

Capital. Jacques Schweidson e sua llwlher JosephiJ!:l
Flaks Schwei�son, vêm por seu procurador infra-assinado,
Í10S autos da l10tificação (Ii. 181-70), que promovem COil

tra AI�amiro José l'�mfem e sua mulher, se'· casado fô;',
respeitosamente, expôr e no final raquerer a V. Excia.' o

seguinte: 1. Que face a certidão de fls. llv., datada de
19 de, "setem):Jro de, 1970,. a notificação, dos suplicados não

foi realiúlda, por não se .encontrarem no ende'rêço indi

cado;' 2. ,Hav�ndo' necessidade da I'lotüicação para proso'
se�u.Ílnento do fei)o\ e Ser ·ig�OradO o paradeiro, dos S,i

plIcados, requerem 'a V. E;xda., a citação por ,eçlital, na

forma do 'prescrito no. inciso III do artigo 178 do C. P. c.,
uma 'vez s;'Itisf'eito o requisito exigido no artigo 177 96

'

mesmo diploma legal. Requerem, também, a fixação do
prazó mínimo, permitido. no 'inciso IV do artigo citad(,l-.
Finalmepte pedem a juntada aos autos da procpração en

anexo. Nêsté; têrmós, pedem deferimento. Florianópolis,
28 de novembro de 1970: (Ass:) Altair ela Silva Cascaes

Sobrinho _:_ .Advogado.
Despacho 'de fls. 15

J. Sim. Em 11-12-70. (Ass.) Waldyr Pederneiras Tau-
lois. Juiz de .Direito."

-

.

\ ,
Encerramento

E, para que chegue a� conl;1ecimen_to de Alt<!mil'o JQ!ié
Teni�m e sua mulher, se \'!asado for, foi �xpec;lido.o preS0tl
te Ed,ital, para Pl\blic�ção e afixação na forma da' lEiC
Florianópolis, 1� de. de�emQro de 197Q, Eu, '(Lídia M. <Ül

.

Silveira),
.
Ené. de ServiQo, Q fiz. e subscrevi:

Waldyr Pederneiràs
-

Ta.ulo.is-� Juiz 'de DiÍeito. '

Ordem dos Advog�d,os do. Brasil
.

- SEÇÃO DE SANTA CATARINA -

A!i$embléi;l Geral ExtntQrdili..ria
Nos têrmos do Estatuto -da ORDEM DOS ADVOGA.

. DOS DO BRASIL (Lei. 4.215/63) e atendende ao r-etllrda
mento havidol convocamos todos os ADVQGADOS ;inséri,- i

tos n{\Sta '---Seção e no gôzo de seu� direitos, para. a ass�.tm:�
/"

bléia geral extraol'dinãria a ser realizada
.

�m 26 de JA.
, NEIRO Qornmte, às p_ez, (lO) horÇls, na. séde desta Se!ião,
no Edifício Flo.rêncio Costa, 99/audar, c.onjuntos 907/9W.
à rua Felipe SchmicÍt, 58/62, com a ordem do dia abaixo
indiçada.

�

'-.

Caso não haja nú�ero legal pãra essa reunião (2/'3..
dós advogados inscritos) outra sel:á realizada I}o dia 28.
do mesmo mês, à meSma 1;10ra e nQ meSmO local e inde
pendeutemente de uova cGnvocação, quando: então, se-

decidirá com_ qualquer número. )

ORDEM DO DIA:
I

a) Exame, discussão e aprovação. do relatório e contas

, .
da Diretoria,' refe're'ntes a.o exercício de 1969.

b) Outros assuntos' de interêsse geral!
Flor�anópolis, 19 de ja,neiro de 1971.
Antônio' de Freitas Moura __:_ Presidente.

.

i ,

EXPRESSO· RIOSULENSE LTDA.
Linha FLORIANóPOLl.S ..:._ RIO 00 SUL

HORÁRIO
, ... ,Pai"t�<t� . de '.

I'

&l11to Amarô �s 4,30 e 16,30 'horas'

;Bom Retiro às, ,4,3Q horas,_
Alfl:edo wagnXr: às 4,30. e 16,30.. hqra.s:
Umbici às

4,�.
hq_ra.s, . ,

Rio do Sul às '4,30. e 16,30 horas.

S(\o Joaquinl . s 4,30 J;lOrilS.
Obs. Os horó\ri� rit �rêto não f4nçionam aQs domingos.

Linha RIO

D�O
'SUL - FLORIANóPOLIS .. .. . ...

HORÁRIO· "
, .

Partida de
.

Rio do Sul à,
Florianópoli.· às 5,00 e 14,00 horas ..
Alfredo Wa",uer às 5,00, 14,QO e 17,00 horas.
Urubici e S-o Joaquim às 5,00 horas .

/

TERR NO NA PRAIA DE JURER�
VENDE-SE

Jl4ed�ndo ,15 \x 30 mt�. Otima' lo�alização. Tratar com

"Sr. Apreu, fone �521 Ou 6565.' � ".

VEN'DE·SE
A.partament�' em ótimas condições, inclusIve co�

depeIldênciasr de\ e�pregada. Situado à Rua Luiz Delfino; :
..

18 �. apal'tamen�O 202.

Tratar no lo(\al ou com Dr, Sérgio Paladino no IPESC,
no período' d_, m ànhã.

11. f',

/lUTO'VI.dCÃO CAT�RtNENse .

Situado, a �u:N���!�n�Me�E::r���o�, med�udQ �2
, ',-

, rnetras de frente, por 30 de. fundos. Preço Cr$ 1.000,01) a
,

'.. HORÁ-�IOS DtIA�!OS 91: PI,OI.tIAt;h�P.o�IS P�Rf'(',', ,vista. l'IJelhores informacões , com o sr. Júlio José Baixo
, CURITIBA -:--' 5,OQ 7i 7,00 -:- 11,00 _ 13',0,0 -i 17,O? " '� rua Francisco Tol�n�ino, n, 46.

.
.

JOJNV+LLE: _ 5,30
r, 9,OP ]3,30 -::-- (14,30 _�, 16,30

'

(� � � _,....

19,�O (direto).
" ,

ClfISl �'U, PRAIA'
.,BLp�1ENA.u ._ 6,00 _ 8,30 _ 12,00. - '15,30 � 17,00 _I$}; -' IllH. '"

,
1a,OO (direto) _ 18,30.

, 'r _ _,
.
".

Vende-se uma casa' rrlóbiIiada na praia d� Sambaqui,
,. \

� )

'.J��AGVA. Dq �U� � 16,30 _ 21;3p.
.

Preço Cr$, 10.000,00 financiada. Tratar rua .Felípe Sehniidt,

'fAltA TI,IUCAS� ,BALNE�IÜO CAMBORIÚ .� rT���í' - 34, sala 1, de-segunda �'Ç!llarta feira, período da tarde.. '

'rODOS OS HOI{ARIOS �ACIMA:
' ) ;

1
.,

, "EXC�RSÕ�S' .. DESPACHo,(D.E :ENéoMENDAS1 EMPRÊS1· REUNlU1AS I<lTDA.=
. VIAGENS ESPECIAlS

I' ",:.
. ", •. '.

_ 'ESTACÁO� RODOVIÁRIA' _ 'FC)NE 22-60
" �AíDAS, ·DE,I.AGES • ,. c:tiEGA.DA EM VP:O�lS.

, ,

'

, l ,., :: " :_ "(
. 5,00 ,horas :'

1430 horas.
1300 horas 21.30 h�;as
\.

•

..... ••• ' •• J ., ,

21.00 horas . 5,30 hprás.
SAíDAS DE FPOLIS. CHEGADA EM' LAGÉs

5,00 horas '14,30 horas
"

13 00 horas :21,30 hor�s·.
21 00 ho�'as

'

5,30 hor�s
Saídas -de Flqrianópolis S"ío Mig_uel do Geste

. _19,p� horas díàriamente.. ,"
Saídas de San Mrp.:uel do Oeste _ FlonanQPolis

'. 7.?0 h oras di�rii;!rhente"
.

'I
REPRESENTANTES

Importante organi�ação de São Paulo necessita

de representante para esta praça e adjacências.
OFER,ECEi!

.-r Ajuda de custo, comissões sôbre venda e sôbre

entrega de mercadorias: I'
Publicidade permanente em rádio e TV.

EXIGE:
_

. \

Carta de, fiança, 3 cartas de referências', residir

na cidade há mais de 5lanos, morar próximo ao centro

com espaço para aguardar mercadorias.
Os interessados deverão enviar cartas de próprio

punho para "BAÚ DA FELICIDADE".

\ 'A. ·C. Sr. Williãn na Rlla Jaceguaí, 11. 496 ._

8(\0 Paulo.

,LS----��-------�------��r�J

.

AGRADECIMENTO.
As farnHias' Mamigomian e ,Galotti,',

.

profundamente
.

sensibilizàdàs, agr�dec-em tôd�s as. rhani.festaçõeS' de pesar
recebidas pelo falecimento· de ,sua querida ' MARIA

E�THER.

OID�M DOS ADVOGADOS DO. BRASIL
, A Ordem does 1Advogados

.

do Brasil em Santa Catarin'l,
.

'associan:do-se às homenagens qu'e serão prestádas ao sa',l- .

·.doso ',Colega ,FRANCISÇO MASCARENHAS por ocasião
,

. da passagem dó' primeiro ano' de sua :rriorte, convida 9S

advogad'os inscritos na Seçªo e demais ';pessoa,s amigas
p<lfa a nÍissa 'q\1f será realizadà no pró:lÇui1o dia 27, às

I 1a,15 hol.'as, na Catedryl Metropolitana.

. PRECISA-SE DE' CORRETORES
Ttatal' à rUa Gal. Uberato Bittencourt, 59, Estreito

LAVADOR� DE CAPIVARI S.'A.
A V I S O

ComUllica.mo� que. se encontram' à disposiç(io dos se

nhores açionist�s, na sede da sociedade, em 'Capivari d�
.

R"ix.o, mu.n�üÍpio de Tubarão, Santa Catarina, os documer

tos a .qu� .

se :refere Q àrtigo 99, do decrto-Iei 2,627, de

26-9-40.

Capivari, TU�al:ão, 26, de janeiro de 1971.

AVISO,

Comunir;oomos q\le se 'enc.onh'am ª (;lisoosieão, dos. se

nhores aciopist;Js. na sedp 'da sQoiedadê, em Ca'P-i\l!l'l'i dQ
... B;ooixo, municíoio de Tubarão. Santa Catarina. os doeumen

, t(lS a, qU_1l se refere, o artigo 99, do decreto·leI 2.627 de

26:9',40.
" '

Caniva:ri, Tub<lrão. 26 de ,janeiro de 1971.

Q(!f:l' Henrique E, Mir;lnda _ Diretor.

DOCUMENTO E)(TRA�'ADO
Foi extraviado o Certificado de Propriedade do vei

éulo' marça "Doclge''', tipo Dart -A-2, ano i970, de iJropl'ie
. dade do' sr. Mário Reis Raposo. O referido Certificado foi

extraviado no último mês de dezembro.
t�-=--------------------------------------------

',-FÔRÇA E; LUZ Dt' CRICIUMA' S-. A:
A V I S O

\

Acha-se' a disposição dos Senhores Aoi(luistas, nH sf'ile

'sodaL os dor\lmeníos a que se refere o artigo 99, do. De"

creto-l,pi n. 2.627. de 26 de setembro de 1940.

Cridu-ma. 20-. ,de janeiro de 19n. ,

Célio. Crijó _ Diretór-financeiro.

VENDE·SE
" V;ençe-se uma, casa de madeira, sita à Av), Ajlântica,
777 _ ,Jàfdim" Atlântico. Tratar no local.

CERTIFICADO EXTRAVIADO
Foi tierdiilo o Certiflc�do de"Proptiedade do auto·

móvel marca Ghevrolet. ano 1951, motor' n. JAM-17973, ('61'

verde. pertencente ao, Sr. Irapuan, Mel1�.· .'

/

\

SA"TA MÔNICAEdilício
em construção

Na mais bela praia do sul db Brasil.

Apa,rta,mentos i'esidenciais d�, luxo, modernos e

altameute ,funcionais.

Preços fixos, sem reajustes sem correção mo

netária.
Entrega das chaves; do primeiro bloco em de�

zernbro de 1971 e do segundo bloco em julho de 1972.

_ lncorp'o�ador: Júlio Paulo Tietzmann, de Brus-

,que - S. C.
.

/
.

,

Informações e verydas no próprio .,local ela cons

. truc;ao: Av. Atlântica, n. 2.498, Balneârio Camboriú

Santa Catal'ÜW,
e

\
I' ',.' ,

f:stado de Sanla Catarina
D�parlamenlo Aulô.nomo de Turismo
DEATUR

A MARCHA DA CIÊNCIA

�P'_TAL N.
, O Diretor Geral do Departamento Autônomo de 'Tu

rismo do Estado de Santa Catarina _ DEATUR -,-'-,' faz
.

saber que se acham abertas (IS inscrições ,para o Teste, de
Habilitação para o cargo de recepcionistas do. orgão.

.

As inscrições deverão serem feitas' '-ria' sede-rIo
DEATUR,. à Rua Araújo Figueiredo, 11. 27, no horário das

14,00 às 16,00 horas, na Diretoria Administrativa à partir
do dia 28 a 2 de fevereiro do corrente ano.

Florianópolis, em 25 de janeiro de )971.
Gerson Neves. - Diretor de Administração.
VISTO:

Lázaro Bartolomeu _ Diretor Geral.

Eng<? Gecy Reeha _ Diretor.
'

MóVEIS CIMO .

\
.
MUDANÇAS LOCAIS E PA�A OUTRÁS CII)A>DE'ih�_, ..

:"DISPEN'SAMOS ENGRÃDEAMENTOS.· RUA PADRE
RÔl\lIA, 53, _ FONE 2778 -- ANEXO AO· I!lÊPo6S,rrO

DEPARTAMENTO CENTRAL DE' COMPRAS.
TOMADA DE 'PREÇOS N° 71-002'5

.

AVISO
'O Departamento Central de Compras torna_' pú:.

blico, para conhecimento dos' interessados," que reqe
berá propostas de firmas habilitadas prelimiÍ1armenh�,

. nos têrmos do Decreto GE-15-12-69 -- 8.755, até, às
13 horas do dia 12 de fevereiro de 1.971, pára o: fót'�
necimento de Papel Papyrus" destinadb ao TESOURO'
DO ESTADO.

.

. O Edital encontra-se -afixado na sede do De;'ar�
tamento "Central de Compras, à Praça Lauro Mtill�t
nO. 2, FlorianóoQ1is, onde serão prestados os esclare
cimentos necessários e fornecidás cóoiás de Edita1:·''-

Flo'rianópolis, :25 de janeiro' de 1971.
- -

pi ZÉLIA FRANZONI GIL .

. Diretor Geral

DEPA�TAMENTO (;;ENTRAL DE ÇOMPRAS '

TOMADA DE PRE'COS N° 71-0026 ,. ,

AVISO -,-'
O Dep'artâmento Central de Compras tonla >pú-:

blic.o, para conhecimentO- aos interessados. que re��
berá propostas -de firmas habilitadas.preliminannente,
nos têrmos. do Decreto GE-15-12-69. -- 8.755, atê' às
.13 ho.ras do dia 12 de· fevereiro de 1.971, pa,ra o·for
neéiclento . de Aparêlhos. de' ar cOtldidonadb, destinado
ao TRIBUNAL

�

DR CONTAS DO' ES·TADO. ,

O Edital encoritra-se' afixado na sede- do'-Dep�r
,

"tamento ,Central de'" Compras, à Pra:ça -Lauro Müller
n°. 2, Florianópolis, -,oud'e. serão prestados os' esclare..

cimentos necessários\, e fornecidas -cópias de Edital. "

FlorianÓbolis. 25' de iáneiro de
-

1'971.
'

pI' ZEIJIA' FRA:NZONI 'GIL "
.

. Diretor Geral
.

.os PGVOADORES DA· LUA.
A.' SElXAS NETTO

A Lua, 9 astro-satélíte da Terra, já o sabemos, é

muito5._milhpes_ de.anos mais velho, que O .nosso ._PlÇlne
ta; portanto, ao nosso entender, um astro morto fisio

quírnícamente. E� .Idades muito remotas, a Lua, que

teve sua-génese estetas índepente, foi o satélite de Marte
"

,

' I
'

ol'uun�d() nisçótcUa; Os outros dois satélites que aínda
. grawtam.' 'em 'tô.rn? do l?lan.eta Vermelho são -OeimClS
Q FopQS, Ou- $�jll:m' Terror e Mêda. Assim se conta, em

linhas"m1,1Íto'_-ampias a História da Lua. Mas o caso des

ta crõríícé' é .muho. Por um "alvatar", a Lua voltará. a

reinar Q()mQ' o' Satélite Discórdia, 'nêstes momentos he
róícos. c:tª oonqUista.. tntElfplanetárias. 'Se. não -vejªooos:
Os norte a.reedcanos já fizer� dois pousos". com. quâ.
tro ,�t�tr:á.ll�' :�a auperríoíe l�lOa:r. 'Q� nussos p�ra, lá,
remeteram, prrmeiro uma estação. robot de 'r,etorno que
trouxe ;tJ.mbstras 'da superfície da Lua. sem qualquer ln
térfste-floia dQ"Homem, o que prova à magnírioêncía

. do inltbtnoUsmo, ,í\gól'a mesma; está na superfíoi-s· do
's_at�lit�,wn ,])aboMNlttor, .que poda' locomover-se a . .\00
metros por dia,· fazendo uma série oe pesquízas que

-

os

SoVfétícp.sc,:jtiI�m: de"irpportânQiai _À sua vez, os -âme,
ii(}1tri�6S�idotn��te :ápOOstain-s.e . paNa enviar- a - nove .A.P�
l0114;'�<Íó.�(tr�s --astronaatas a bordo, para novos .estu-

4?s;"o�:'Pa,�tiq�� �e:�'� 31 q� [anetro oorrénté. Os nossos
yia-inp,Q'�;:.do},jlbI!te.:'ci'êem, .maís; .nà . íntelígencía humana

Q����tf�,���:\�; pà,�: .'��&,Hdaiie programada .doa ,Wbots).e .

eê:Í'l?1:>��,el��NnléE!s;,no 'que estão -eertíssrmosj nada: J.1le,

ÚlO�;g_U�:':0:�I:té>we� e. ,naçl:a 'mais 'ínsubstítuívelvque
'

.0

o'�f€lPN bY-MàIÚ):':l\{as�-e agora'Q ;�iolilema luril;tI' está

�m.:' t��t)s-:(:ii;i oorrrpétição' cien,tU'ica,. t�lves 'não' seja. as,

$,im :;ôéJitro. d�: mais;nlgmÍs anÇlS quando fie es,tal)ele,.
c�ré.r#;·io0Ionià,s· e"l'a:bo.1iatóriQS' na: L'ua..Hã :mineri,Qs :.ti·
hic'ô'$' i�tiate$ g,}�eoMeciqos na Terra; ,certamente fáQe

: ".' .. ( ,
.

à, ',quimiQi\ '"nu(ilefrr ·talião valaI dncalcu.lável ,e _abri.rfto

PÓft�ú{;'p�ia:" ���,s� descoh�rta�. 'A Lua será,. quem, o
•

\
� ,. '"�,o -,!.t-., "',�,'

i' .. ,
.

.

• �_

sa.be-, qivídi:<.la :�ejn sétotes de' comando e, d� prQpnedaae

, n�cloHà:f·.Ent�Q;· p�àÍ"re1t'i
.

o. Ú1Çrivel:
'

'Aquele. inundo
'ni_ô�to '.faz.':,�IW:l'ilõ'ei ,.:de anós começará a reviver 'sob'

tÍqi:i�,: :r�9à�: àli�riige�as . que, irão; '. com.Q pass.ar do lerl:l
. p�-; Éi ;��g': ig'�raç�és, 'sl transformando. em novos comp'o.:

, �eI:lt��<l����:: --E::!J., l.úta, competitiva será transfornl'a

di;t, ern:. �uta�_bé,lica,'Ma,s rezemos para �1ue .isto não aéon
, ,��a: '.�1;�,:�ti'â.'$e.ja.:;sempre <8:tlvolta em mistério Para'�ue

, f '""" '�4- '! ' "

..

.', .". -:.f •

•

o.s', l!Qll\enS', qu.e ip.da noo" s,e 'entenderam: bem na. 'sua

Te.i-rãi." �ão ;'à";façiup,,':p,aloo das suas desavenç&s,.· das
,itias 'est�p,ia:ezaS)!das suas, ganimciàs ... '

...,

,< � .Á-i1.1Jª' é' �ais::citil à T�rra cOmO OJ;denadora do: flu,

.�Q e' qQS; rén�6a qi�, m!ires; . CQlXJ,O luz das noítes cla
:

���)���" in�ú('GQmo colOnia.. humana,'e.:. perigo:;a:,
-

.

-" '" , .•.. :_ :".,";. t·· ....
<.' • •

'�'.
.

_\'
.

"_ .
.

o',
',' 'j'lBIP$ICOLOGIA (XII)
_.� t, � "t, '. I'". ". '.:.'.' .

< , ' ; ", :;cf CONTO DO VIGÁRIO
. '- , ';- ,;. ,.,,', ",. "

, S. '.:, irila e S'i Iva Hoerhann'
"

. , . "',r '>,oi
" '1 ..:\,,: , ,- .'

',' _.

"
,

Eis, ii r�Z'ão ,,' 'de,
.

{êr.mos 'assa'cado �ontra o .mestre
'Óóíki�,�-Qu��êd�;' a pecha qe vigaffsta: 'ele; a � tódos ,?os
embpi.llflieu :�Pn.t ' :q,1p . à\ltên,tic� cant§ dó

_

vigário. ver�q.de
Au�; Ii�ti" (:P�9º"_;' "ve!p !rtuitõ enfeitaqo, muito dis{arça:dl!'

,

n�sfa�!i.lI,dQ' iUQ�ÚSiVé.), . ,c,om o apoio do l;>epart,amentc;> de

PSiçQÍóg(a" 4á::.1fh:h�ei;Sidáde F�deral
.

de Santa' ç"at�:i;'�níl ..
�-·Não- �b�mõs>:êonio b emérito parapsicólógo conseguiu
ênv�íY�t'.�,PFSÇ : ,A -ver4ad�' é q1Ie h.o certificado fer'n�
cid�� à-$::víUrha&';:'est:â 'expresso: " .... promovido ,pela A�s�

çi�:9ã.� ��de "ÉcÍ\lç�ção.. Ci"is,tã'�tie Santa Catar-ina, -em �olab�
tª�ãl'{®�:ó ��Í!.rt,aWeÍito,�e Psicologia da U.F: S.G, " '.

"

,imt*f�làti(t'l�:o.:, l_)ª��luél1<)"nã� está assinado nem pelo Reitor

4a uFSC;- :nem; ti!'>1- nenhum representante oficial da, UFSC

�u:de �etl: DeoaÍitàmehic; .de .Psicologia. Por que', heiri?'-
,
','

,Fi�o�·�e:vid�rid�do.·Qlle'o seu' (!curso"
.

tinha uma únic'á '

'�1�ílligiid�ti�l>.at.�r- o' ·.�si?iritismo e ,a Umbanda.
.

'_', 'Getto;",��d;l: l\ .apor· ..

· C<lda qual que abrace s'u,a fé. �

rn�t�i «(pau;' �as' otütas,.·· S-e católico, desateudetielo, as
.

p:istotái�'�;de,,- S.' S: , Pio' xir e todo o espírito ecumemco

qíi� �esÚ'-'�ilV:di�eridó � 'Jgreja, ,ap6s .João XXIU. Não

s�mos ("ObttãJ1Ós'. à - poiêl\1ka, 'à defesa da fé, até 'mes�:>
u�:':&6ffih:�:t:ê';d�M) bérit' feito (nirrgúém falou. em Noite dI'!

��ó.' �á.i';t{)l§fué�):';é J;jÕriit'�. "

O que· �erberainÓs; 'o lllle
firb'fÜdâmos;' ,i'é- 'bÔ'r '�máscara, disfarcar-sé; 'usar de- men.

,

Úr��; '�.i�tÓi:��f'Js ;f�t�s;"falseal"�' ciência';' É d�srno'taliz��r'
ár', 1>,(râp�irfilQ!iJ.ã �ao 'f.JJle��o' tempo que -desmoràliza, 'a

I{é'lil-'l!f(/� c'at�ltda ':é '<>.; EspirÚ;Ísmo. É knfim, faze'r obl'a

'a���f�i{x'�t'��\í��'ri,'1� .��: "ili�üós d�sánestos e até ,.\mes,m!>
-<:r.itfil'ijQ,�Q�:' '�à.nf�s:: aO$ Jiienqs. ter um' pouco· ,de' respeito
� .;; , � ,'; J" .... i "',- .... " >,. -_,'

i} : {-éi ' bhi'§ilgtra"
'

..aos" nossos' costu.mes, à nossa cúltura; à

nossa :'n�i,úi,tã�Üi�(1�: I, 'I :- ; :, .

-

'

"",:..P��a'; () !.ínc_ll!'&, �aâ_re, �onios apenas uns, pugres,' todt:s

·�Õ:�·f :.' ���'�"'� r��·:".�. _. :!��.���;:::,> \"._:" ���"- >, '," .

-

,

�" ."

". QiHj, !��. 'Il< ma@ffico ilusionista Quevedo? Sirrtpl'es

trl�.nt� . e:�Phetáculos (le'; circo, de teatro, para divertir uma

'pl�téi�(�:Q�\.és�'élv� '!rhWto acjtna daquilo que -foi apresen,·
- tl!,do�. 'Rjii'�e ,'tf�; nÓs:: <> d'êbochado!

.

,

>... Qi,J,�.:n�Q.' m<?�r�u' �'irande batalhador· padre Her,�dia,
cOÍiheceaQ� -'do� 'éls$4ntos de Espiritismo, houve-se por

hem. �mportqr 'o -que houvesse de melhor nesse terreno.

:ijavia' na Espanha Q jo:vem que prometia muito por
dotfldo qe" qua:Vdades de ilusionista, mágico, hipnotizador,
E:x-eatólico, �x-e,spírita, ex-ateu,,' atual padre e' que servida

eorno �!,lcessor do pe, Ilerédia. E lá vem o mago Gonzalel'..

-Q\1e.ved,o, 'par\!; opí)r feroz combaté ao Espiritismo.
.

Por tudo' isso é que :não' gostamos nem concordamos

co,fn a a�u,aç�o do Pe. ,Quevedo. Faça seu combaté

Hm�l\rpetite, :ll'!riamente, sem galhofas,' sem desrespeitos, ,

CQW as i ílfllil1S da, Teolõgia, da Filosofia, pode até tllesmo

usar. a fllrélPsféolog\q. Mas faç__á-b cOm hOIÍestid�Qe, sem

b4rlas. às leis brasilejras, com respeito ao público que o

foi ver e' pagou par,a assistir ao. 'espetáculo:
, Sobretu�o, não' diga que

.

é curso de Parap·sicologia.
SJja; �on�sto le declare que a .sua finalidade � ;Jllostràr '0
Ç�Q' dp �piriHsni,o e d� Umbanda, ii ,luz da Parapsi�0Iogi3.

, '. "i, \ J, _ " ) "

S.eria aceitável essa posição, embora'· os fimônienos

P�l���st,���gtÂ�}Ie,' fi.'�tam do�. fantasmas); -

_ . 3:inda na�,
��Je��P,l ���l�f�cl�o� ,ew. nenh,uma p;lrte qo' fil.lndo. ' Não,
��dareddos à. luz da, Paraps\cologia, 'dentro do$ liibora·
t�\OS 4'e '- pesqtiis�, eviq_entemente.

.

É :menÜroso é' todó aquêle que disser' o . contrário.'
-'-'-�"_--.

CERTIFICADO' EXTR:AVI:ADO

Foi' e'lttraviadQ o ·certificado n. 096275'.de· uIll"Wóllcs
wagen' ano' 64, motor n. B-245416,' de propriedade -do· $r.
Orival'Meira. '!

SO'CIÉDADE' 'TERMOEJ�ET,RICA.' Di:
_ tI'
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.
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CAPI'.ARI' ,s. A. - SOTr.I'�CA
,n$�riç�o' �ó tG'ÇMF' ;- N. 86.429:842

'A VIS O

Comu�ieámos �os senho'res' acionistas Ql.le � achám

á suá disPosiêâo., ria ·,sede da Emprêsa,' em eapjvarí ·'<}e·

Ba�ô. m,QpieíJlio. de TUbarão (SC)" os documentos a :'que'
se refere· o art. 99. do Decr�to n. ,2-627, de 26-09-4Q, re�e
re.n.tes ao E:x�rcicio, '<le. 'l9'10.

. ,

Tubilrão, 2'1
_

de janeiro de 1971.

En� Llri� Ilúrlil@ ........ Presidimte.

"'TERRENO .- • BARBEIR/DS
1850 1J;l2. Frente para a estrada velha, de .si

guaçu e o roar. Vendo urgente. Tratar com o úo�
prietátio.à Rua Conselheiro Mafra; 47 - Te!:' 6654.

CENTRAIS ELl:TR1CAS' ,DE' 'SI"T1
'CATARINA s. A�' - CELESC'_

A V i S O

Acham-se à disuosição dos Senhores '_ Acionistas,
,

na

sede social da ewv,rêsa, os,-documentos a que se refere

o Art; "99, do D'eúreto-Le.i n. 2.627, de setembro de lM"Q.J-:
Florianópolis. 27 de janeiro de 1971.

Moacir Ricardo Branáalise _ Diretor-Executivo.

.

Vende-se uma chácara com casa na praia de Jurerô, '

'serido esta corri luz, água e ônibus à porta-duas v�zes QQ"
diã. Vende-se ou troca's·e por uma casa em Florianópolis
ou bairroS vizinhos. b interessado pod0rá procurâr O 81;',
Hortenciano Luz, mais conhecido' por seu Neném, na
p�.aia de -Jurerê.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, Quarta.feit-a, 27 de janeiro de-1971

esidratação· já ating·iu; T�ça Jule'�
. �.' '.'

,
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• RimeI domlnOo
3,50 crianças e'ste ..ano, na Capital· .

o calor tem feito suas vítimas,
rincipalmente crianças, acometidas
e gastroenterite e desidratação, 011-

em atendidas no Hospital Infan
tíl que registrou 33 casos, dos quais
3 obrigaram a internação 'dos me

nores,

Durante o mês de janeiro dêste

no; do dia primeiro até o dia 24,
Hospital - Infantil registrou 350

atendimentos de urgência de casos

âe gastroenterite e 60 de desidrata

�ão. No mesmo período foram re

gístrados 57 Internamentos, sendo
20 por gastroenterite e 37 por de

sídratação. Desde o início do ano,
o Hospital Infantil registrou nove

óbitos de crianças internas no seu

) Centro de Reidratação, sendo, cinco
"

,

dêles por gastroenterite e quatro
por desidratação.

/

Os 'médicos do Hospital Infantil
�oltaram a repisar ontem na; necés
sidade .de os pais manterem ,se1l1-'
pre os seus filhos sob vigília; a- fim
de que não se exponham exceàsíva
mente ao sol, u�em ro�pas lé�es! e
arejadas e tomem bastante líquidos.

O calor continua abrasador � na

,Capital, sendo, que a temperatura
máxima verificada ontem atingiu a

37,8 à sombra e 45,7 'ao sol, isto às
14 horas. As mínimas de 'ontem','fo-

.

I :,'
.

',ram 35,5 e 24,4, ao sol e à -sombra

respectivamente, às 7h30m.:�""'" _

vo inaugura 6a. feira
,

'

edifíciO' da CeJesc,'
I

'

o edifício-sede das Centrais E10-
tricas de Santa Catarina _ Celesc _

que será inaugurado' na próxima
sexta-feira pelo Governador Ivo Sil

veira, possui uma área construída de
6,000 m2 dividida em três pavimen
tos, um sub-solo e um terraço .. O

conjunto arquitetônico é dos mais'
modernos, sendo o projeto de auto

ria do arquiteto paulista Hans Broas
que durante, a . construção fiscalizc'u
o andamento das obras, sob admi

nistração direta da _Celesc. Além
das instalações \ amplas, 'para o fun
cionamento da PlJ��idê�cia 'e das

I

,

ClIWO diretorias, ,o prédio -possuí sll-
) Ião de conferência, hall' de entrada,
lanchonete, recepção e um anexo

para o computador eletrônico, 'dá
Univac, especialmente projetado pa
ra o processamento -de ,(lados da
emprêsa e de outros órgãos do go
vêrno. O sistema de comunicações
internas é feito através 'de -uma
-central telefônica dotada, dei'10�':Ii�
nhas-tronco e de 90 ram�is;' At� �

< 'c· I: .

inauguração do nôvo prédio já esta-
" ", ,

rão funcionando os dois elevadores,
bem como o sistema de ar condícío.
:nàdo.

' ,

) ';' 'i

Os catarinenses terão oportunida-'
,de de, conhecer a verdadeira €opa
JúHes Rimet, conquistada -definiti
vamente pela seleção brasileira, no

alio' passado. A taça será apresen
f�di 'ao público desportista da Ca-

13ital no próximo domingo, por oca-
..

síão, do amJstoso em homenagem ao
quinto aniversário de administração
do Sr., Ivo, Silveira, entre o Avaí e

<> Dínamo, de Bucareste, 0 Chefe
do Executivo' deverá apresentar 0,

troféu 'à torcida presente ao Estã
dia, Adolfo Konder, antes da rea

lização do encontro que tem seu íní-
, , '

-

cio marcado para às 19 horas. '

,\

Turistas têm
problemas
com o' cambio

,

A inexistência de casas de câmbio
'em :Florianópolis e Camboriú está
causando sérias dificuldades' para o

grande número de turistas estran

,géii,os que está passando a tempo
rada de verão na Ilha de Santa Ca

tarina e naquele balneário. Segun-.
do' 'se "informa, vários hotéis, restau-

'

rantes, boates, postos de gasolina e

outros estabelecimentos Se recusam

'l:) .aceítar os pagamentos em moedas

estrangeiras, o que tem, provocado
" .problemas aos turistas. A maior par-

't,e dos visitantes' de outros países
" ora em Santa Catarina é constituída

pár 'àr�eÍltinos, paraguaios'
-

e "urú

guaios. \Festival de músicas
começa à noite no IAC

,

Á Comissão Organizadora dó I
Festival de Músicas de Carnaval de

Florianópolis, promovido 'pela Díre
toria de Turismo e Comunicações da
Prefeitura Municipal, reuniu-se on

tem no Lira, Tênis Clube para pro
ceder 'o sorteio das 120, músicas ,

classificadas para as' quatro sél'ies,

eliminatórias, cad'a qual comportan
do 30 canções.
As eliminatóri�s serão inic�adas

hoje às, 20h30m no Teatro ÁlvarQ
de Carva�ho, prossegqindo no mes

mo local e horário nos próximos
dias 28, 29 e ,30. Em cada elimina
tória classificar-se-ão cinco músicas,
totalizando vinte canções que dispu
tarão a final no próximo dia, 31. A

.

i
Diretoria de Turismo e Comunica-
ções' pens�' em convidar "0 seguinte

/

corpo de jurados para julgar, as

músicas do, Festival: Neide Ma-.
riarrosa, Maestro Hélio Teixeira, dá
Rosa, José, Nazareno Coelho, Hugo
Silveira Lopes, 'César ,Struve, Arid
Botara Filho, Marco Aurélio :808-

baid, Waldit Velloso da SiLva, o can

tor carioca. E��o: Silv�, Altair' 'Tei
xeira da Ros,a! Augusto ,Buechler e

Paulo da Costa Ramos, de O ESTA
DO. O Júri deverá ser 'presídido
pelo jorJ?-alista Ylmar Carvalho.

CARNAVAL

Além do Festiyal de M],Ísieas d�
Carnaval, a Prefeitur<;l já �st�' tó
mando outras providências relacio- ,

nadas ao C�rna�ai de' i971'. Uma' to-'
.

,...
�

I .' ! .

mada de preços para ;t construção
de 6 arquibal].cadas qu,e circundarã.>

a Praça XV de Novembro e de um

tablado para bailes populares' - , a

ser I iocaliz�do no parque d� �sta
cionamento fronteiro a Catedral Me
tropolitana - está sendo efetuada
pela Municipalidade que .��. empe
nhàrá ao mãximo para' fortalecer o .

famoso Carnaval de r.u� flóHànQPo
litano. As seis arquibahcaa�{ í���o
capacidad� para 6, e até a mil, pes
soas, situando-se nos segtiintes pon
tos: defronte ao Banco do Brasil e

a Prefeitura' Municipal, nas, imedia
ções da Cotesc, defronte ao Palácio
do Govêrno, nas proximidades' do
Banco Nacional de,Minas Gerais e

dI' Padaria Brasília. O Pal�nque Ofi
cial será mont<ído nas proximidades
do Banco do Estado de Santa Ca
tarina.

Segundo informou uma fonte' da
Prefeitura, ,os bailes popillares 'que
s.e .realizarão np tablado construído'

pela Municipalidade serão animados

por um conjunto local e ,os, popu-'
lares poderão ,se divertir pagando Q

ingresso a preço acessíveí.
.
A Dir�toria 'de Turi.smo e ço_mu-

'\ ,nicações da Pre�eitura entrará hoje.
'

_ em, contato cqm ° Capitão Oswaldo

,

M,artins, Di,retor do
.
Détran, a i:im dê

'coordenar um esquema de' 'trânsito
para, vigor�r nà CapÚal nos dlas de,
Carnaval e no ,dia ,7 ,de fevereiro,

, quando ,ie realizarã 0.19 Rallye 'fu

rístiço ,da Ilha' de Santa Cat�rina,

,Ç��.!?F;rÍ§�romov,i�a, pela Prefei

tura,
. atrãv!;!iLb àDiretur que' conta'

coI!! a co,labo).'ação .

de 'o EiSTADO,
,TV-Cultura, Rádio Diário da Mahhã
e Ci�. Catarinense' de Refrescos.

. �.

II V,úva Diva�:V:�:. ����c���a�Aparente; e am��
•

II p,ara a ,?issa de p�'imeiro ,aniv�.rsário de faleci�ento dG saudoso Dar:-

� C1 Ga�'cIa, que ser� celebrç,da as. 18h15m dodia'

29",na
Catedral.Me-

tropolitana. AntecIpam' agl'adeClmelltos. '

'

"

,

��������'����.��'�.�������.�'�IpL"'\,,;,I ::::

•

-:

Prêsos na CapUal dois Balneários.
cobram precos
elevados.fugitivos

·

do, RGS e sr
, Agentes da Delegacia de, Serviço
Social e Administração Pública -

Dessap. - prenderam ontem'à tar

de nesta Capital dois foragidos
que estavam sendo procurados
pela Justiça do Rio Grande do
Sul e de São l!aulo.

Um dêles, Doriva1 .Olíveira

Baurnn, está condenado pela Jus

tiça gaúcha a 12 anos de prisão e

encontrava-se foragido há vários'
dias.' l!:ra intermediário entre. lar'
drões e compradores, de carros

':coUbados, j� tendo passado mais

de 400 veículos,

,O outra indivíduo prêso é o' ,

Japonês Kasaro Michi Mura, este

lionatário e foragido da p0lícià de

::;ãG Paulo.
i Os

_

dois. màrgínaís foram presos
no, Dormitório Melo, situado 'no

'Estreito, onde estavam hospedados
jÚntamente C0m duas jovens. Por
tavam, carteiras de identidade fal
sas e .os agentes os localizaram,

apôs receberem denúncia. Tão logo
foram prêsos confessaram suas

verdadeiras identidades e nos pró
xírnos dias deverão ser remetidos

à Justiça de Pôrto Alegre e de .São
Paulo.

O delegado' snbstítuto da Sunab,
Sr. Jorge Carneiro, informou que o

órgão tem conhecimento extra-ofi
cial de que os proprietários de ba

res e restaurantes de,vários balneá

rios catarinenses 'que estão cobrando
preços elevados' 'dos produtos que

'vendem, esclare�endo que a- Sunab
só poderá agir quando receber al

guma denúncia, o que não OCOl'rf'U

até o presente. Afirmou o Sr. Jor

ge Carneiro que' a Sunab deixou dê

ser um órgão fiscalizador, tendo cc-.
mo função ori�ntar o mercado in

terno no que diz respeito aos pre

ços dos, gêneros alimentícios.
"

Blumenau faz
Marceneiro m.orre nas Feslival

·águas do Rio �ubatão da ·Cerveja
( , Com 'mais uma' morte por afoga
mento, J'egistrada ante-ontem na 10-

calidade de, Sombrio, em Santo.
v Amaro da Imperatriz eleva-se a 4 of

número de casos fatais ocorridos nos

últimos 10 dias na região da Gran

de Florianópolis. :Esse último aío-

.gamento foi constatado por' popula-
'

res que sentiram a falta do marce

.neiro Lúcio Pauldno Santana-�'ca
sado 33 anos,' residente em Som

brio, Santo Amaro da Imperatriz -

que se banhava nas águas do, Rio

Cubatão, por I
volta das 19 horas. '

O desaparecimento repentino do

marceneiro fói comuriicado à Dele-

, I '

II
!

I

,COMPANHIA' C�TARINENSE DE',
TELECOMUNfcAÇÕES COTESC

A V I S O

2199 � Wilson Pereira
2224 _ Alaíde Fristsch

2226, _ Caixa Econômica Estadual

2324 _ José Patrocínio Ga1l9U
2340 ___: Mário Laurinda

, 2341 _ Secundina Le�os Filho
2342 _ João David de Souza

2343 _ David' Luiz Fontes

2344 _ Secretaria da Agricultura
, 2347 _ CONCASA

demais interessados, que

o número dos seguintes

PABX
para '4017

pill:a ,4483,

para 4114

para 4748

para 4280

para 4484

para 4335'

para '4778
para 4779

para 4780

para 4781

para -'4782
_ p'a�a 4783

,'.

PABX

.2348 - (Augusto Alvetti
�:

para 4784
, 2349 _ SERPE S. A. para 4785

2408 _ Banco Regional ,de Desenvolviniento - PABX pará' 468ê

2424,- Napoleão Delambert para 4242

2502 _ ,Universidade Federal de Santa CataÍ'ina
- PABX

2503 _ Universidade Federal de Santa, Catarina
-PABX

para 4395
\

.

para 4397

.para 4519

PABX para 4090
4603

, ,p�ra
. ":tpara 4791

>,'li' pára ,4005
/

,para 4126

pata 4014

para 4281

3134 _ Heitor Ferr\lri para 4362
3215 _ Universidade Federal para 4398

3244 _ Aureliano Hanos para 4460
3324 _ Mário Cantição I para 4,528'
3428 ....:.,' Banêo Nacional de Minas' Gerais' - PABX para 4091,
3454 _ Angelina Cascaes para �

4611
3524'-""':: José Paulo G�rcia para 4792
3644 _ Nicolau Haviaras para 4023
3754 _ José Pedró Gil para 4137
3762 -:- �a,nco Regional de Desenvolvimento - PABX para 4685
3824 _ José Benciveni

, para 4282
3909 _ Universidáde Federal '_ PABX para 4396
3954 _ Acácio (faribaldi Santiago para 4363
3999 _ Hospital Cels'o Ramos para 4141

, ,

6299 _ 14<:' Batalhão de Caçadores para 66�7
Florianópolis, 27 de janeiro de 1971�

,A Diretoria

A Comissão 'Organizadora do V
I Festival da Cerveja de Blumenau

está ultimando os preparativos para

a realização dá festa, marcada para
\

o período de 5 a 7, de fevereiro vin

douro. A promoção, que conta com

os auspícios da Prefeitura Munici

pal, contará com a participação es

pecial da conhecida Bandinha de

Paulo Sá, .da Guanabara, e outras,

atrações típicas,

..

Jgacia de Segurança Pessoal que soo

licitou auxílio de uma equipe do

Corpo de Bombeiros do Estreito pa
ra o resgate da vítima. Até as últi

mas horas da noite de ontem, ne

nÍmma novidade havia sido registra
da, tendo os bombeiros continuado
as buscas no Rib Cubatão.

'

f_i
,

I COMPAN,HIA� 'CATARINENSE DE

TELECOMUNICAÇ�ES - COTESC

SERVIÇO URBANO MEDIDO
A fim de esclarecer os senhores usuários dó Serviço Urbano Medido,

(la Companhia Catarinense de Telecomunicações, transcrevemos, 'a seguir,
a Portaria. n. 28. de 27-8·1970. da Secretaria Geral do Ministério das

.. , .•1L.......W��
I'

uso das suas

Alteração do número de, télefones.
'

A COTESC avisa aos seus assinantes e aos

a partir das 18,00 horas 'do dia 29/1, mudará

telefones: ,

'

'

'2054 _ Luiz Carvalho
2096 _ Caixa- E60riômica Estadual

• 2124 _ João Med�iros

2524 -; Raul Bastos
2567 .:__ Bànco Nacio.nal de Minas Getáis
2634 '___:' Mária Berka
2724 _ Ruth Fontana \

2824 _ Dalton José Araújo
2924 '_ Alba Silv�ira'

'

2999 _ Elgídio Lunardi (

3034 _ Arnaldo Vicchietti

Comunicações:
PORTARIA N. 28 DE 27 DE AGôSTO DE 1970

I O Secretário Geral do Ministério d�s Comunicações no

, , ',atribuições legais.'
,

"

,I ,Considerando que, os valores determinados para as cha�nadas exee-

dentes no Serviço Medido fixadas na Resolução 43·66 CONTEL, bem como.

os valores atribuídos aos Serviços Eventuais" fixados na Resolução 9·67

€ONTEL" parte II, foram calculados a preços de 1966;,
Considerando que da data acima referida até a presente ocorreu

sensível variação no índice Gçral de Preços; .

Considerando que o preç() de uma chamada excedente é uma função.
direta do preço da ,ta,rifa básica e que esta já sofreu reajustamentos em

razã'O da 'variação do índice supracitado, como também em razão da

variação do Ativo Fixo das emla:êsas 'én razão de correção monetál'ià

efetuada. ,�

Considerando que os 'preços atribuidos aos serviços eventuais são

uma função direta qa, mão-de-obra a êles aplicados;
, ,o.RESOLVE.

,.'

Modificar o item B e C�2 do Anexo 3, da Resolução 43-66 CONrEL

e a parte II da Resolução, n. 9·67 CONTEL, fixando os valores .conforme
,

I

tabela abaixo:

1) Resólução 43-66:

B _ Ligações I.;ocais em telefone públicos ...
"

. � ..... ', 0,15
C-2 _ Chamadas excedentes 'por 3 minutos cada •••.•.•.• 0,09'

, '

"

'

,I

, I

2) Resolução 9-67:

Os valores serão atribuídos em função dos Saládos Mínimos regic

nais, c,Pnforme abaixo se r�laciona:
C _ Serviços Eventuais'

/

Percentag'em sôbre. O Sâlário Mínimo.
, 'Regional

1.
'

Instê>llações:
'_ Linha Individual ••........•••. _ •••••• _ _ •••••••. _ 0,25
- Troncos P(A)BX p6r' tronco __ • .. .. .. • 0,12
_:_ Extensões Infernas •.... __ .•••.•..••.• _ •••. _ • • • . . •• '0,12

2. Mudanças
Na mesma propriedade do assinante ••• __ •••••.........•

Pqra outra propriedade '

.•. _ • _

'

•. _ . _ ..•..•.. _

I."
•

Transferência de Responsabilidade •.•••• - - ••••••• ; .l}4. Religações: •

I
A pedido do assinante •••...•..•.• _ . , • _ • • _ ••• __ ••••

Por culpa do assinant{!_ ou falta de pagamento de assinatUl.'a
.

3) Os novos níveis acima fixados passarão a vigorar a parti ,

do dia 1-9-1970:
,

.

, ,

'

'

,

4)' As emprêsas que executam Serviço Medido deverão apre

sentar quando do pedido de revisão tarifária um demoJílstra
tivo mensal dêste serviço, ond�, se evidencie o número ,de
chamadas e respectiva rec�ita .;,._ PEDRO LEON BASTIDE
SCHNEIDER.
NOTA: Serviço Urban,o Medido
É a seguinte a composição do custo do' Serviço Url;lano
chamada' excedente:

'

Chamadas excedentes p/3 minutos _. _ •.. _ .•.••. __

Cota de Púwidêncül - 15% .... _ ..... _ ....•..••

'Fundo Nacional de Teleçomunic1\ções - 20% ••••

0,12
0,25
0,253.

Cr$
Cr$
C�'$

Total

"

/
�o6 o' •• " o ,." """" �o6 ,

.. '''o6 o6"".""" Cr$

'I
}

\ '

.',

.�
I'

)
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