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Si1l1ieOO do Boletim Geomeweo16gioo de A. Seixas Netto

, váli�o até às 23h.18m do dia 30 de março de 1971
FRENTE FRIA: Negativo. PRESSÃO ArMOSF�ru:CA MEDIA
1007,5 milibares; TEMPERATURA MEDIA: 25,29\cenfígrados
VMIDAI?�E, REL�TIVA MEDIA 95,4%; Cumulus _ Stratus -

Tempo flled!O:· Estável,

�
FlorianópÇ)lis,

i

\

SI NTES:E
SÃO BENTO

Encontra-S'e em, Sãõ Bento:

do Sul o engenheiro Sakaki

bara Ris'ao, da Toyoda Auto
matie Loon Wrks Ltda. de

Harrya City, Japão' que
monta uma maquina textíl

na 'Mecano Textil F.- Bud

tlemeyer' Lida.
,

'

1

ITAJAí

Cumprindo um Ciclo de

C,?nferencias instituido pela
Direção da Faculdade de'

, Filosofia de Itaiaí, como ati.

vidade didatica, deverá prq.'

ferir palestre naquela uni

dade quinta-feira às 20h30m

ti Professor Osmar Pisani,
que abordará o tema Uma

Conceituação do Homem Mo

derno". \

FLORIANóPOLIS

Novos sindicatos, 'de, tra

balhadores rurais no Estado
de Santa Catarina tiveram o

seu reconhecimento, como'

r,epresentantes 'da categoria
\

profissional, deferido pelo
Ministério do Trabalhe e

.

previdência Social.
Portarias nesse sentido "fo

ram assinadas pelo Ministro
Júlio .Barata, que acolheu

pareceres do Departamento
Nacional do Trabalho.
As novas entidades sindi

cais têm jurisdição. nos mu-,

nicípios de Rodeio, Lontras

Araquári, Turvo," Nova Vene

za,' Praia Grande, Cunha Po

rã; Braço do Norte, Criciu

ma, Rio, do Deste, Água Do

ce, Taió, e Ilhota.
De > outra parte, também

foram > aprovados os respec
tivos ,estatutos, com as cor

reções sugeridas.

SÃO MIGUEL DO OESTe

Vinte 'e duas pa,rteiras de
São Miguel d'Oeste e Des

canse participaram de um

treinamento sôbre o tema

"Pr imeires Socorros",' pre
movi'do pelo Serviço de Ex
tensão Rural e que foi mi

,',
nistredc pelos médicos Gar
rido Yanez Ledy Motta, Her
mes Godo:y e Clovis Gagion.'
Del:ltre os ensinamentos teó·,
ricos e práticos" destacaram
se: alimentação do bebê e da

,'lactente, formação da, crtan
ça,�exàme pré-natal; cuidados'
com o recém-nascido e lac-

-,

,tente, farmácia laseira e

higiene, I e outros. O curso,
realizado " no Clube Montese
de São Miguel d'Oeste, teve
a duração de dois dias.
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, O nôvo prédio, do Banco do Bra

sil que
/

.

se ehcontr�, em
-

'fase' � de
'aéabame'rit� .na ·praça· '15 está com

sua Inauguração prevista' para no

vembro� ,0� trabalhos pl;'esseguem
em bom' ritme. 'Pa�a, o' at; -:i<Iíaugu
ral deverão ·v:.ir _

à 'Fl@i'ianóP9Hs '0

Presidente de BB� ,Sr: Nestor', Jost,
,�idi de mell1bro$ da', :piretoria do

estabelecimento. Não se 'sabe @ que

será feito d� vélho:, préÇlio. :__ .�á;gi-
na 'ni

,> "

- Durante a reunião que manteve
ontem, C0111 seu ,M1nistélÜO -, a pri-'
me ira dêste, ano _' o 'pre,�ident� da

República �'assineu, decreto-lei de

clarando indispensáveis '� à 'seguran-"
ça e ao desenvolvimento nacíonal ,

as terrãs devolutas situadas na fai

xa de 100 quilômetros 'de largura em '

cada lado do eixo, ,de. rodovias, na

Amazônia»
O Presidente Médici assinou ain

da os decretos regulamentandn ' o

decreto-lei que fixou' em ,2,00 milhas

o limite do Mar Territorial Bnasi
leiro e declarando de interêsse ',§'Q:"
-cial, para fins de desapropríaçãã :�?s. J

,

imóveis rurais de propriedade 'l'l,!r,
.s

, , I

ticular situados ,e111, polígono' como

preendidd, 'na zbn� PFi�rltál�ia da

rodov,i'a
.

Tl'an�amázôniéa..
'''Também' dtlrant� 'a :reunião Mi

nisterial "0 'PI�sidente da República
san�ionQu � 'P:l:�j�fu" de', l�i, comple.
men:1:ar' insÚtüindó 'ó '�Prógrarriá de

Assistência" �o 'l�l'abaíhádoi Rural,
·i�:;e 'decr'eto :5e1:[1'. 'en�j:'do�,nos pró-

. ximos d:Í<Ui' 'ao C��gr�ss� "Nacíonal,
Na noite' de ôntem, através de

uma cadeia de emisseras de rádio
e televisão' foram oficialmente ânun
eiad�s '�as

-

novas m�didas: de vimpac
to adotadas pelo Govêrno.. Na oca"

sião foi lido o' .projeto qué institui
"-

a' previdência rural.,

Procissão de
Passos ainda
é tradição

A Procissão do Senhor d�s Pas�

sos levou milha):es de, .Réis no, "úl
til1l,o domingo, às principais ruas do

<

c�ntro da Cidade, reeditandQ' os

grandes dias, do ma�or aCQuteéimen
to do calendário religioso, de �Sarita
Catarina. As mais

�

representativas
aut�rict'ades do Estade cQmp�l'éce
ram' à cerimQnia promovida: ,peia'
secular Irmandade I do Senhor

I
dos

Passos, a mais. tradicional ;P!lra' os
catarinenses. ,�-

/ PHILIPI 81 ÇIA. a' casa do conslrulor
INFORMA

.
I

Os proprietários de veículos CUJa"
placas' terminem pelo algarismo :1

, ,II
têm prazo. até o' próximo dia 31 pl"
ra O' 'seu re-emplacamento no D

CÍ'all. I

8,)d
., '

".
.

,

. vé):nador Colomho Sanes, durante à
'

\
.

audiêncía que concedeu aos dirigen-
'tes da �so�iação dos' Servidores
Públicos "de Santa Catarina. ' Afír-

I,
' .!. ..

mou o Governador que não ,poderá
fazer qualquer pronunciamento 'a

I
11,

�

respeito antes daquele' mé� porque

lião' possui ainda 'informações "con-
c

: ,', \

c�etas a respeito da arfecadação;
. eSÍ11duaI; lm-:a vez que assumiu ,a'

chefia) do Govêrno a menos de 15

dias. Disse que tão logo obtenha
'tais informações 'convocará- a ASPSC
para voltar a falar sôbre .o. assunto"

(última página).
I -,
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Um trator 'que' desde domingo
,'realiza obrás de terraplenagem num

terreno .sitnado; na Rua Felipe
Schmidt causou congestionamento
no' trânsito durante todo o dia -de

ontem, fazendo com que extensas
filas, de veículos' se' alongassem pe
lâ I

mais movimentada via' -púbhca .da
. Cidade enq\lalltd. l,l máquina f�zia
suas frra1ieb.ras. ; Os ,alioJori!tas

.

se
- ... 1,'° }

il11acieIit�va:m; it!a?,eSp'era. ,

'ratar, congestiona' o
trânsito, na,f. Schmidl

•

,e � ,;" '�

•

/ r�
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COnCUfSO"para, Sucurs�
,

'de' ,!' Dnllffuuênio
juiz 'teve' "

,
, Ilumenau, .IQIU ':� �'_II�.após a

5 aprovadGs,
"

/RDVO Chale' " :,: 'f_;Santa�

1
_ \'. "

-�... �. "l'i-�{t�.f�� "-
f '

t"': i t:"
",� 't 50f '/ c

�
'. " I, .

� lo' + "'>:'_ \.

Apenas _
cinco dós 'quarenta can- O jornalista Gerv:á�!o; bU� .<Is:, ,.'

<

:;p:íZêl�4'0{ .rii�e�>ss��ltn,irá a "Arqui.
didatos, 'inscritos' ào Cop.c,�so de sumiu· c a chefiá da S)l�ursaI qie,cêse�,d�{rRi:q,��'e ,'.!aneiro "em es-

; 'Juiz de Direito, pronlovido ; pélo O ESTADO em Blmu\ln,au, com :<viso, < • pirito, 1/].€ s'ervlç_d l,ag' 2'ovo ,de Deus,
Tribunal de JliIstiç� dd, Estado, fo- tás à dinamização dps' serviços da

'

pàí:a, co;1tÚül�r a .g_í-allde obra apos:
ram aprovad'os d,epols ,de 'cúmpri- emprêsa em tode õ,,�Vale, do Itájaí.

"

tóh'Gai de' Dom <'Jaime êâmara", o

rem a última etapa' que çorÍstou de' O nô�o m_elRb�'o< ,da equipe" d� 'C�l;cieai ',Eu�êni�, .;Salles ,e�viou meíl-'
exames orais de 7 .matélias.. As O �STAD0 'é pro{es�or:, do, Colégio. '.. 'sagel1;l', �o ,'p�)\;O "�rasilei.ro dizendo <

provas de >'ontem tiv'e):a� lóngir du- S.\lntõ AntôrliQ ,�, lÔf'."cola?@rad�,r '�,t",';" �s,�ar,.'�e, pr,�p�i5\ri,d(} ]Iara a posse

ração, tendo �niciado: às a horas e do jornal "A Cidade de mlilme�ail'. ,'lo na ,
...nl'i�n�iJ;;a qu'wzplla de abril, ou

'terminadQ por volta: ·das ia horas. Substitui 10 Sr., L�ur(); Lar�! ·des:I.i9'a�: :'\, \s�j,�{ '���Al.i���§I� �s, festividades da

(Últim� , Pági*a).
,-'

90\ -da emprêsa. :, \
I

'
•

" ,Semà'1la "San.ta" - ,�" "

'f � '",
J \ _.

�:;_�-:-:: .....; .'1..
+� - + ....

t.

'''f�
"
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"Biversitários. elegem
Marcia Silva sua Rainha

A Srta. Márcia Terezinha

da Silva' foi eleita, no últi

mo sábado. a mais bela uni;
vcrsitârla de' Santa Catari

na. numa promoção do Di
retórío Central d9,� Estu
dantes da U.F.S.C. Estudan
te de Direito. disputou o

título juntamente com as

representantes de 'Ítajaí,
Crtciúma, Joinvtlle e das
diversas Fneuldades de Flo
rianópolis.
fi. comissão julgadora foi

composta pelo Diretor -Pre- '

sidente ,da TV Cultura -

Canal. 6,. Sr. Darci Lopes,
Srta. R<'gina L'opes;' casal
Migu'ef K '·U. Orofin», rc-

. presentando 'o Reitor e a .

Universidade Federal .Ó: -de

Santa Catarina;' o acadêmi

co Rodolfo Pinto da Luz,
'ex-presidente do D;C.E. e

Srta. Lígia Berreta repre
sentando à classe uníverst
tária a CQÍ1i\lite daquele di

retóri«.

Coube à Srta. Regina Lo

pes, representante da- Co
missão julgadora, entregar
a faixa à vencedora do con

curso, à' Sra. ]Vf:u'j:ltla 'Síl·
via Moura, vice-presidente
de Assuntos Sociais do
D.C.E. a entrega de um ra

malhete de flôres e. ao aca

dêmico 'Dalto dos' Reis, pre
sidente do' Diretório " Cen
tral dos Estttélatlte.s a en

trega de 'lll� �)1e,1.
De!' .marca, feStival pa.l'i(lalho

o Dfretórto Central dos com a Iegisíacão em vigor.
Estudantes 'da . Universida- O DCE informa ainda, aos

de Frdêl:al de Santa, Cata- interessados ,.qUe. somente

riria distribuhr ·nota ínfor-' serão <1,ceitas . músicas íné-
. 'mando (jué Q Prühejr� Fe�' ditas, sel1áo'f�cuÚado a Co-
tivál. thiivel'sitãri� CàtRl:V rmssao O,rga:il'izaclora ex-

nO;18e da' cando', "FJdàc�'.:. cluir .aquel��' gue' já tenham

se realizará no pé�íddo' com- sido dlvulgadas. 'por qual-
;ree.ndic1o· entre' 8 a 12 d�' 'quer 'meio de difusão pú-
julho. ·.AF. inscrições estarão' blica.:

abertas a partir d� d'ià\ 15 ,
O autor. ou autores das

de abril, estendendo-se até músicas indicarão o intér-
31 de maio, na . sede

.

do prete ou intérpretes de suas
.

DCE, à Rua Alvaro de Caro. composições, podendo os

Scéiedade :'Amig_o� de' Campo AI�gre
re�diz� t; Sq�:' primeira / réuilrãi��' : -,�<,i • r

Tendo por lôca I 'a .'��de' B. dos Santos. O Conselho
da Sociedade Amigos .

de Comuuítárlo do Mopral es-

Campo Alegre - SACA. o tá .foumado por Ornith

clube. de Dirigentes Indus- , Bollmann, Milton 'Engel,
triais promovEU a sua pr1- Renato' '. '�feil1ei't, BttIM
meira re\1llião festiva, qu'e 'Wen�lIin'i, f "Zcneida ... K

. constou de um Jantar ofe- Bollmà11l1, Almir' R. Fiates,
,

recido pelo industrial Octá-
.

Egon O.' Zulal1f, Leo 'Scb·

via Rui Schl1)idt, um dos rcil�er, Mário Cristofollni .....
associades do Cliibe.: Gera1'elo Schach, B�rito Gar-

M::lis de s.etenta pessoãs,
entre sócios 'e conVidados

es�p\:)ciais compareé�fâm,
.

acompanhados de· SU<1S es

pôsas, destacando,se o 81'.

Ekehal"CI 'Libie, Drretol'-Ge
rente ele Móveis Cimo de

Rio Negrinho, o sr. Delega·
do de Polícia e Presidente

da SACA, .João Theodoro

Melnert, Karl J. Wlndch,
eng<? Sakakibara Missao,
Ademar F. Frasseto e o

O ESTADO.

A prjmeir� reunião festi

va de 1971 da 'Sociedade
. Amigos de Campo Alegre
contou, com a ·parttcipá_!;ão
do Conjunto Brasil e do Co
ral Montanara' sendo que,
vários ol'adores se fizeram

ouvir, dentre os quaiS o

sr. Octávio ,Rui Sehmidt,
reiv:indicar.do um gabinete
odontológico do SESI e

:;'j;, taul fuém uma agência' d'O

�.�:;;JNPS para' Câii\Pb Alegf('Ç
�':;MOBRAL. � PRíMEIRA"·
�,,,,,, �. r , ,

ieTAPA
, "

.Cêrca de 80 alu�os já

�.�, estão I matriculadoS nos aos convencjonais.
?

.,;., '.'einqo postos de alfaõetiza- ,ANIVER�ÁRIO DA

'ção de São Bento do Sul, REVOLUÇÃO
.!. ':resultado do con'V�l'lio assi- O Prefeito Municipal de
;'·,.In.ado entre a Prefé'itura e São Bento do Sul,' sr. OI'-

�\.o Mobral· e correspondente hith' BolÚnann. e�p�diU: no-

jt,á lJl'imcihi etapa, que aJ:)tan-" ta convidando todos- oS ira-
'\!:7::':�Ç\ : o centro "da cidade, hitailtes a part'icipatem, dos

. baIrros' de Oxford, Pedrei- festejos !lo aniversário da
'�,

.

) �

, ta, Rio Natal e 'Es,trada .' Revolüçãi> e inauguração
'. \

.

; ,;,::}Ii!mboIdi. .

\ .; de algum�s obras murtici-
:,�", �

À" éo'miss'ão
.

MÜilicipál 'pais, corri ó segtlWe roW-
;.;,;� .dp .1\[obral de Sãõ' Bento dO J. -to: Dia 31 .::._ 8 horas __;,

�:'>Sul fi�ou. assim '�onstifi.tida: in'auguraçã� da estr�l1a
"","P{'eslde,;tê, '

Arthlii 'C: Carlos Mll�l,l�f SeniOl\')qlJé
;'�:$ Pf41�eizeni:etitei;' .. seeI-etárIo

'. : liga a localidade 'db QnIzei-
<'�.E;�e,cliÜ�'o '_:_ 'Pedro M. Bit- '1'0 com: ii Estrada "dóS DR-
?t��:��el1<i�i.I;rÜ, 'co'oi4enadl:n-: ge... ,'v1tl; 9 l1�l'as - inúü'[.rü:ra-
�J�;dtàl ,:.;::_ p't't>f!).flfti1ma BO'rge:�, \ .' tã\Q ,da 'Es�ola:i lÚ'l

..

� Bahl111:'
.',,, Grossli ,encarregadó dé'''''fi�' dos I, em Serra Alta e, às

,�i- n��ça.'l,� _ Hel17lUtb Knopp' 10,�0, inauguraçãe .da Rua

:��i� �llc�l'regacio da propaga1l;" Gustavo Katzer,' próxima
"t�':;.da 'e, divulgação -f 'I'edro .ao Cemitério Municipal.
�j�t, .: ...,� .... /_ • � '-"

valho, 38-A, Além de uma
taxa regulamentar, clt,\
Cr$ 10,00 os" concorrentes
terão que apresentar a mú
sica gravada em fita, de pre

ferência.. rotação'
.

sete e

meio, bem como a letra ern
oito vias,
Participarão do Festival

oitenta, músicas, prêviàmen
te selecionadas, não haven
do entretanto lit'nite. para
inscrições. No ato da ins

crição õs candidatos auto

màticãmento
.

rC1;pÕnS�l)Hí
zar-se-ão

..

pela au,torta', das
músicas;' �rn

c

coníormídade

mesmos serem amadores
0\1 profissionais. Cada in

térprete ou intérpretes/po
derão' apresentar- seis com
posições. O. Festival com

pi;eel�d�l'á
.

duas' fases, as

�é 'cl�.ssificação e final.'

O [ulgamento das músi

cas- j'i�a:r'ão. a
.

càrgo de um

corpo-de jurados COlllPOStO
, de' 15' elementos; a' serem

escõll�idos pela Comissão

Organízaddra, integrado, dê
músicos, universitários, além
de- outras pessoas' 'capacita
das. a j\q�àr "as músicas'

concorrentes.

da, Luiz Gonçalve's '(repre
sentante. dos alúnos)', Ro:
meu. lVIa]chH;zky, Ingoberto
Keiser, D:milo Malchitzky
e lI'mã Leonira Pereirà de

Lima.

O çurso terá a duração
de 5 meses, funcionando
às' segunda.s, quartas e, sex-

.

tas-feitas, das 2Q à's 22 bo,

ras,' sob' a' supervisão t!<:l
professôl'es especialmente
trClnados.

CONVENÇÃO DE ,

REPRESENTANTES
As Indústrias Augusto �

Klimmek S. A., há 41 anos

funeionãndo em São Bento
do Sul fizeram realizar a

lá. Convenção Nacional (e

Representantes, com um

"ast� programa que contou
com palestras sôbre Técni
cas de Produtividade em

Vend;lS, para cflrca de 30

parti?ipantes de todo , n.

:�rafiil. ,
.

",

"Ao final da convenção
f{)Tam entregu�s· certifica
dos 'e preset;ttes especiaí�

,
'

() F$TAOO,.FlOl'ÍànópoUs, 'tel'ça-fpÍ,l'fl, ao de março de 1!J'1l - 'Pk?,'. 2

" )

� ..

\

'1,'.';.,
.

. i�' .

s

visconde :de OUrO prêto
,

, "' ,:
>

•

, '�'quártôs e .sala
o apartártienfo -qué 'você .esperava

, , .

: J
'IJJ

.o

\ I

,
.

co
.:J
Bl

.co
O.
Q.

,o.

í '.
,

I e

('

.

"
.

.
,

,·':''.'no centro
_.' ... 1'1

•

Esquina daViscorrde de Ouro Prêto com

a .Praça Pereir,à Otivelra, entre os setôres
corne,rcial e residenéial da Cidade. Início
da 'principal .zotia- residencial de

, ,

'

F.1oliá.,nÓpolis. ,Vista,'panorâmica. para a
Praça, Pereira OUveira" Praça XV 'e 'Ó:Ó, ,

,tê'da a cidade.

, "

O?:rconfortável'
I,

.'
'

o'·

pois .. ou três 'quartos, sala, copa-coztnha e

"

.

área- de serviço. Com ou' sem dependências
'de empregada. Garagem opcional..

"

''i) 'hielhor investimento
, "

':VaIMização de 200'%: V. compra no
/ :.lânê;�m,e�to e, se qutzer, nós recornptamos-

R�lo dôbr.o, naentrega das ,cha'ves,'
i •

I

./

_,;) .

.:....

I ,: 'J'

.,;.. i ' �: .. t, •• -; ' .Ô;» ., ••

. .., -,
.

. '"

PROJEià,JNcoRPbRAcAQ,:coNSTROCAo E VENDAS

IMOBIIARIÁ A�GQ
.

i'
i"

.

'REGIST�ROs:'.CRCI14;e· CREA 2,.493
f��:�, 11· f�e 3450. .',

.

bal� cam�: f.ni. brasil, 1861.
'

AG'A': . .( .

- "

'

. �

'. '.: ...
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::. Nós actê�itam'os, que unindo,'desenvolverem-os
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Universidade le� plano de Pe�soal da, Chuva,s vêm eIQ abri,
mas

no
O Ribeirão, Pântano
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" I mês de 'abril, 'lOS dias/' 3 a : Estat:]of Sul inos .dando CG'

ser desenvo VI o .no In �- Campeche, na, Zona' 1; La- 4' professôrcs de Serviço .Salles assinou decreto apro-
.

• I . 6, 11 a 13, 19 a 22 e' 27 a

rior .da Ilha de. Sanha Ca- goa da Conceição, Barra da Social' - sairá às ..
7 horas vando o Quadro do Peso

19 de'.
. maio; 'provocando

:tarina. amanhã pelo 'Centro- . Lagoa e. Itacorobi, pela da manhã do dia 3,'1 para os soal, de. provimento em' ,

de. ..

1
. .um leve' abaixamento

Bio-Médico. da' Universidatle
o

Zona 2: Inglêses, Cachoei- -diversos pontos ela Ilha, comissão, do DepaJ'tamento .

. " : temperatura e queda de
,F,ecleral de Santa, Catarina' ra e .Rio Vermelho'Ifo.rman· trabalhando durante todo o Autônomo de' Saúde . Públio ' r' .

.. chuvas de intensidade, foi"
Vai mobilii,àr, 114 acadêrni- do.. a Zona 3', C,' finaJmen.. eli.a. :j' . _ ca, cuja escâ1la padúío

/

de' \
. . .

. o qué declarou à reporta-
�ós e 20 proíessôres.t.alérn> te,' na zona 4, Jurerê,' Sêin- Durante o encontro' com vencirnentos.,' será ,'a C011S- #0;rll o :-prof. ,',' A. Seixas'.

"de vários funcionários: to Antônio e Ratones: o Professor Airton. Oliveira, tante do artigo +6" da lei .., .

. -
. Nétto, ,Afiq!l,bu, .ainda que.

Ao,
. apresentar o pnojeto De acôrdo . com a e,xposi- o ·Reito.r Ferreira L, imoa foi nO� 4.44'1, de 2Í .de· maio .. ..

, nos .pcriodos dtl. 7 a 10, 14
cão apre-sentada ao Reitor informado de 'tral)alhos se- de,1970., \\,

Ferreira Lima -pelo Pro- rnelhantes, mas e111 menor O ato também e�tiJ;lgue o

fessor Airton 'Oliveira, aS0icala. já em execução em cargo de -diretor do Depare
localidades abrangidas fo- :algúmas localidades do in- 'tamento de Saúde Pública,

,':.durantp as cornemoracões' ram escolhidas','; pois pos- . teríor da Ilha, com a par- De outra pa-rte" o- Socretá-
\ ',da I:iev�luéãü' de:' 31 .

de . sU,em """'nú61eos assistenciais Íieipaçã.o. éfetiva" em todos' rio- da. Saúde" fld�u .autori-
,' ..m�rç'o de 1;.964 :...., o Profes- mantidos pela 'Prefeit,ura os. fins de, semana, de. aea- z;da â , co)';sdtuir . co.missãó'-'"'

:;'801' Avrton Oliveira, . Díre- . Municipal, pertnitíodomaior 'dê�icos
.

d�, Medjcina, Ser;
: para, .no prazo de',120 ,,'dias,>

,

....

tal" do Centro: Bio-Médico, volume de serviços: ássis'- vico • Sor-ial.
I,Odontologia .

e· elaborar: o ':Q�ladl:o Gel:a]' de ,;,.
� ';tl:�nsniitiu' ao' Rêitoi', ,F�r-- ,tencúii,s. em me!11ores con· 'Engenharia.··· .Psssoal, ao:'ól'gã�,: �e.n(lo

"I

': reira' Lima (> '�ntt!si�smo: d�,' dicões itécnicns e, científi-
,- que êsse pf{creto do, c'hef,e

.,

corp,o
' discerite ,dos cur!,os cas, d

.

Ri:iilor mànifesfou na do Ex'q�;;iivo' já '�oi ipu-bli_
., seriados, db ,Cérit!o Bio·Mé�:;,

.

A. equiue - .cÓnstituídil' oi1orfunicla'de. a sua satis< 'car1o � TIO 'Diário' 'Oficial do

!dico . para realização do de 38 acadêmieós e .quatro' ;

faC'jíp riela ohi'a qtie se d'e- Est.ado

':ti:ábaJho. ;' ,.' 'mê'dic6S do CUl;sn dé 'Me·
.

seuvolve, afirmando. que a ), :Es.tuda.n��s
,
;: 'o· Pla,no' ;p�e'\;ê ':. élssistên· (Íi�inà. 16 alunos' e 5 pro· . 'Ueilóriil ten1' interêsse na

<, da médic.a',:' .P��oh1o�ão ',d�.' fessôres de Cur�? de : j<;_n. JeaJi'Z(lé�o perman.ént� do

;'_ si!úr]�,
, ássistêh�iá

.

'farma:'
.

fénnagem, 24. alúnos' e 5 j:i�aJ�o. ab!'angepclO Íião so' O.

; :.chltya' :�" (ltendi.rnento.... rrofessôres dé;, :i.f!'!1'm�.9ii\! e. ,'ihté1'io� da Tlpa,; �os· o�

Mdnfolóqko, aos distritos Bibqpímic:)."
, 24:' úni'versitá-

.

'm;l"i�ínj()s, (].es�s�i�jidos 'çla
de Ribeirão d�· Ilhá, ' Alto rios e <1 l)l:of�ss'ôl�es de' Grande' !Florianópqiis.

f'',JtJ ,I ,)
" ft ! i ri.. � "l'

•

•

;,

o ESTi1nO,FI()rian�pl)li§� terça-teíra; 30 de marco de H171. -Pág. 3

"',do' programa ,-;- a ser exe

�,cutado' com- a partícípàcão
, ,

da' Secréfaria .da
.

Sallde e.

,:,'d�. p,refeit�ra Mltni�ípal;

0,

Dcfdentado DO," EslreUa
morreu

;

no nos �p i t a l-
o' Não 'resis{lndo aos, fCÍ'ic '.CORCEL. vs. ,GA�IOTA' medticadas e recolhidas às

, mentos 'provocadós por respectivas 'r'�sidç�cia�.
à.tropelam�nto, fáleceu por

.

F'· . :" .. ,

",. O·u".ra oco-r'"'e'n'1cI··a·' re'.::::l·st·l'�oo
:., '._ OI, grauc,e

..

·

a l'l.}.rpre�"a. " " :: a-

I volta da 'I horá dé clõnlin.· I
.

dos· Pl\iIs Am;'1l10',Sahno 811-
go no ,Hospita-l �le Cal'idaclé, "el'I'a

.

1
' , ..

"
-'- easac o, 40 anos; e.

o Sr. Robetto Sobrinho' .

'.t'itÓ' Eustáquio' Medeiros
Sc;lüitz - çásado, 60 al1?s, .'. ,_ çasado" 32 anos, ambos

�. cl).,nto,neiro, ,residente na :r�sid'entes em C�nQPeci1e .-'-,
l'oçalida�e ,de ...tiçadas, mu- ql1aúclo sentil'am que' a, ga�
nicípio, oe AHredo Wagnei.". 'lipta em' qu� vjajavam co.
O a�id,eÍ1t� .oc,·orré,u' rt�s.· úl· l' l' C 1 l'rc Ira com U1tl·. orce y.A em.

\, {imos' inin�t9s de sábado,
nas hriediacões ,dó Detrán,
q�uando. o Volkswagen '. d'<?
.plilças AA.85.77 d1�'igic1o
por Darci Arantés Mat�s
- .casado; 25 anos, via:ian·
te 'eomercial residente à

Rua ,j�sé Cândido .'da '.sil,
. I

.

va, .629 - eolhen a vítima

q�le foi socQrrid� iinediata·

tp.ente, pelo mótorista, O

,çOrl)O' do Sr.' Roberto
S.::hü,tz foi r0n1.ovi'r1o nnra o

lnstituto MédiC'o. Legal oil·'

de ,f�i
I

n�crb1)�bdo. e�' -Poste
riormente. ü"anslàdádo 'para

Âlfled��. Wàgner"':Ciftde, foi' ,

sepultád'ó..
'

. ;",
,.

da n(l Delegacia ..
de· SegLl'

nínçà 'Pessoal, f�i o atro:
pelilmerito '��ot VOltil das

1fih3Qm d,e ontem,' no Jar

dim Atlântic.o,· quando o

/do susto e .algurnas ,es'co·.
,

,riações generalizadas, pelô"
,

. 'cotp,o,
.

nada' acontéceu',' �os'
policiais que'comluúam' a

, ca!',ro'ça de duas: i'odas,:
.,

ôn'ibus ,de placas 50·08-17,
da : Emprêsa . Flo�;íanópÚJjs,
�ir,igtdo , .poi' l\iario ',Pei�er
:..._.. ,�ása:do, 27 anes, {:C:siden
te à Rua Proféssor· Olemen-
tino d.e Brito

_ -+
.

colheu o,

$1<, José Geremias _\ Pa.tríéio
/'
'\

'

":",. solteiro, . 35 anos,: r�si�
dente '.em Laguna': A vítima

A 'estrm�ha colisão racoh-"
!teceu

'

domingo,· no Môrro"
das ,Pedras, quando o Co1'-·

ceI' de placas AA.41·07, di-.

foi socO'n}da pelo próprio
motorista do õniqús atrope
lante, que a conduziu rao
Hospital Sagrada Família,
onde foi m�dlcàda, apr�
sentando escoria!}5es geqe
ralízad_p.s.. 1;ôdas as ocor

rênCiàs' foram .p'egistrada�,
na, DelegqcIa de', Segurah
ça' Pessoal qu� iii instaurou
os (COl11PE?t��tesy': processeis

d?ido' pelo SI'. João Assis'

Filho, residente em ,Coguei·
ros,' dirigi.a·se· 'ao )nterior
da.' IÍha. As vítimas AlÍrino

e Tit.� foram· s'ocon:idas pe:
lo, condutor do .�yeículo que'.

'.;. 7,.:,' ,I,

�S' ': condtl:z;Í\1
,
ao

.. �H9sp�tal
Ceisõ R:amos; onde.' fOl'?m sumários.,

,Prefeitura retira Choje ...U10is
\ duas' pedr,Bs das encostas

.... ,-- ._ ...�

)

,
.

A 'Secretiü'ia de Obra� da
-

> ,h

Mu
..nicipalidade. "

. pro:ssegue'
em ,sua. atividade. ',\is.m,ú]o
pr�servar os h'loraâQres
das partes mais altàik da

cidad�" demolindo 'a� 'ghn-,
des, pedi'as que .ofereeem
r:erigo de tombamento .e. 1'0-.
lar . sôbre . as residências.
lVrais duas pedras de 'apro'

ximadamente 'trinta tonela·

, • da� eatiã: uma serão aemo- no 'tombámento das m:es:

l-idas pe'la 'eq'ttll'Jê:� o€nca1'- mas.'
."

(
regpda dos trabalhos. Es�as �� 'FoíHe da Se'cretaria de

pedras, que estãó localizà- ........ Ob.rasc informoii' que a de-
das nos. fuhdos (da casa '; m.olicão . será :f(';ito atravé(
'nO '28,' <;la Rua Nestor Pas. ( d�-'tl'àRplhos manuais com

sos,
, pferecerri perigo UUl- Ierramel�t�_�,_G.e' pequeno

:"--,

nente e os trab,alhos deve- porte, ,sendo l'lC\ssível',ª,.1J,ti·
( rão ser mais n�or9sos, pois lizaçào de máquinas perfu-,,-
não será possível o uso de

I
ratri�es" para acelerar os

"

explosiyo, que acari'etiuia' trabalhos.

,��._-
- _- 11

,

. I

r'

Novo .endereço TRANSPORT/':IiiORA VALE ITAJAI

Rua José Candid'lto da Silva, S.N,. - fone 6676,' /',
I

ESTREITO - FLORIANÓPOLIS

Esperamos contin'lar sendG prestigiad()s por "loda a clientela

SERVIMOS BEM: PARA SEJi,VIR SEMPRE

'r
'

) '1'
I "

, I
., ,

. .

J '.

Pedreira Barreiros Indústria
. , ,

e Comércio' Lida.;
a 18 e 23 a 25, fortes fren

tes 48 calor alcançarão os

mo consequência ciclos de

trovoadas. e aguaceiros:· Nas
, , • ': I;;
.noites de 19' a 23' deverão

'1\)
�,t

',�

/
.'

� !

,
. ComunIc.a aos 'Srs: construtore�. que1 PQssJ.,li 'p,20-

dra britada nas" diversas bitolas para pronta'rentre-
> \ , ",; ;, ,�,

ga., "'J '� ! .

.

Melpores informações ,e� seus escrit�ri9s. �a
'ptórria pedreira ou Padre Roma.; q:U, _I FOflel,2�2,7.

,I
•

- ."
�
e

ser vistos ao Norte: �énÔ.
menos "astronômicos 'como

.

estrêlas �a'(l.�ilt eS"i meteori- '

tos, procedentes da Conste··

.

,. lacão da" Lira. el �soci��lO';
.

ao Cometa 'rlE' H�61·T ..
·

".

�\
....,

",j.

" "..

, O
.

r,a.m�"ns
I �.'

,
"" 1, ,

Dez 'eqúióes' de, €stlldan·
tes' q'Ú<? f.r:eqUentarn:o 'últi-
mo ano do iegund.o oiclo de·

estabelécimentos' de 'ensino
,

'

,

.

secundártó
'.

desta Capital' e
interior . 'estarão' cúmpiin·
do .:i·ote;11�' de" ví�it� :à.s· -.tns· .

talâções' da. ,Universidade
F�deraL de ..Santá: 0átarina
n� "c!lmpus" ... uiiversltárió

,
,,' ,_,

da Tl:indacle .

.Progr�i:h�çiio·
' .. éláborada.

peia .Àss�ssü.t'ia. de, Reláç6es '

. PúJ.iÚcris, dá R�ito�}ia '� já',
..

.' ,.:
-

i '"

apr'ovada p�lo Reitor Fer·

reir�' 'Linia , 'estabelece'. ,itsi.'·
ta ·'dos alm;os do InstitÍ1t� li.

I ES1adL;al', . de .EdtÍê-aG�1:Í n�s
dias .:( 5: 7 e 8 :de '.�1ái6; ,

no dia 10 ,e,s1 arã'o nesta cíl

pitdl alUJios' do Clnâ!5io "I:)1'.

Blume.Pa�u ';de·'· Pomel:od.e;
i.' ,< i

digS .'12 e, 14 d.e maio,' da ..

ES/'Qla' Técnic�q Federal
'

de�,
Santa: Catarina;: dia 15· da.'
Esr�la:"dé F�l�rÍla�ão de 'O'fi,' ..
ciáis 'dã�polída -MilitaI:: e'
dia� "17 p ,'l'9,,'çl'w ê�leiÚo �c�-

, ta��e���. o:. "�.'- :, � �":_",

. q programa: ele '.

c6me·ç,a.�ã' às 7 �)l�rá� /c1:.\
nia,nhã,' . com

' .'l�artic1a" do
"

", ,'./" ,"r

ôrií))lÍS da 1:Jniversidade. da

frente do <estâbelecimento·
de 'ensino progrà:rnado, -,\_s
8 '. 'hOI�as haveri:\ , palest1',:1
sôbre a Refõrnia Universi-

',tária. coin ,d�tálhés' Sôbre' o·
funeiopamento." do Centro'

ele. 'Estúdos _Básié'os,
'e

IQS" secundariStas percor.

-rerão, a.inda, as' depéndên: <"

ciás' d'o; Depàrta�éntô: de' ( .
'

rGgistro' e .. éontrô.1e! Acadê
mico. DeDm'tame!ltos' Didá
ticos do Centro de Estudos'
Básicos e do' Cent.ró "de:;
Edllcaçã�, 'Museu de An�ro. � '.

poiogia, ·PlÍmetário. Centro
'.,

.

,',. .

. ,.j'
Tecnolog.lco-, c .D�parta:men-
to. de AssistênCIa e Ori'enta: .

,Ção ao ·Estudante.

, ,
-,-t,

.

'�.�
i'"

!,

",', '
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As ,autoridades do-País estão seria-

111... ' mente .empenhadas Duma campanha de âm

i r'
bito nacional de combate aos 'tóxicos e -es

.peram contar com o apoio e a solldaríeda-'
'de de tôda a comunidade brasileira, para
que o movimento 'alcance os seus' objetivos,
Ê inegável o largo conteúdo humano' e So�,
ii�i' dess,à camp,anha. e à sua participação
não puderão fait�r as pessoas responsáveís'
(Ille� 'nos diferentes ramos de atividades,

r

,ocupam, um lugar, por modesto que seja,
no seio da sociedade 9U'c trabalha e

. Que,'

produz, Todos são responsáveis e o êxíte i

do: movimento depende da participação CO'

letiva. E é em vazão disso, que se faz ne

"cessári� a sensibilização geral do Pais pa
'ra a erradicação, se possível, ou' a tenua-

çâo, em que confiamos 'plenamente, dêsse ter
rível ma) dos tempos modernos que atif\ze
"uma parcela, até então pequena da popula
ção, ?"IlS flll� �uito rcpresen�a 'l\elas

' ��nes,
.tas eenscquencras que traz a comunidade.

'Infelizmente a parcela mais atingida
pelos malefícios do vício é a juventud»: �

inexperiência torna OS' jovens alvos fáç�is

" .

OXICOS
para os criminosos que poluem a mocidade'

com o I tráfic. de 'drogas e arruínam valô

res que podariam em futuro próximo con

tribuir de forma ativa e participante para

a ,'edifkação 'da' ,gr�D:de"Nação que estamos
" construindo. Na: v�rtigem:, dos sonhos ine

Ini�:pt�s 'das drogas se escondem fatôres
.-

:funestos de cormp.ç�'o :.'e·..degradação huma
nas, 'podendo levar.: os Viciados, moral e

.

fisicamente; à sucumbência.
:

; Somos de upinião que deve ser dada

ênfase à pu�ição aos 'traíicantes de tóxicos,
essa entidade corrupta e corruptora que

não merece conviver com umá sociedade

cujas bases e cujo valor, mais promissor -

a juventude - busca degradar nà hedion

dez do ofício criminoso' de .íazer proliferar
o VICIO'· Da punição severa. dos traficantes

resultará a poda do mal pela raiz e !,l lei

" ,'nãO' poderá ter contemplação com crimino

'SQS dessa espécie. São .indivíduos , que não

,buscam apenas compensações financeiras

com', a 'venda' de .tóxicos; êles também se

,comprazem em ver um jovem ou um cída

dão qualquer' se deixar dominar pelo vícto

,terríVI,\I e a êle .se aprisionar n,uma das I,uais

, (,

'

..
,,'

enoyaçao
.

,

ele·lnos de
c·1 �

;l ',ESÜn}'lOS em vésperas de Jngressar "RUm
"ano a mais de regime) revolucíonárüJ, no

I"
�; País, As comemorações que, na data

i ,

histórica', se fizerem, reunido tJó,das as ,elas.
I

'

,: ses' e tÔda a opinião pública do Brasil, terão

I ftmd�i:nehto real ha obTa de renovação na

�cio:!1al; auspiciosi;lniente iniciada em ,1964"

ti' : ym.a T,lOva mentalidade política, se formou",

, 1;:, ,mcontesta'velmente nestes sete anos, alçando

1'1' I;; "�,S: BrasÚeiros à exata concepção c;l),U�la eo�-
,

,

, .. ; vivência, democrática, de que ,se excluem

�, �i ':.o� excessos de paixões; oriundos, da confu

li,
"

sãO. dos interêsses da comunidade com ,os
:

II ':':,de).rpt>ito' faccioso ou pessoais. Em v'erdade,

"pois, tudo está indicando que, finalmente, o
,

Bra�11 encontrou o próprio rum� de seu des

tino e, na
..

expressão de seu 'eminente Pre

sident(\,_ general Emílio Garrastazu Médici,'

j� '�rnniueln, segura este País".
� , :

Reestruturando sua vida política, sa-

f16lli{do, suas atividades administrativas,
honníndo suas tradições de independência
ti' ptol?ugpando o- respeito a....que tem direj·

;- "::«tu 'uma,' Nação que deseja manter-se livre;
.. constituida por um povo que preza ,a; prÓ
pria fi'beTctade e procurar preservá-Ia, pelQ ,

trabalho '. ordeir:o, pelas virtudes cívicas 'e

pelO as.at;:tmento à lei, segurança' de estabí;
lidade 'e de progresso, o Brasil vem apre-

"

. (,

oeSI3 e
, .

ecessarla,.
/

/).,

!:/., ..

SfLO 20,30 hs. de, segunda-feira, 29 de março. ;

I�!ltrei, desde a tardiiiha, em r�gime de rigórosa
, ... prootidão, p,'eparando·mé para o que der e vieI'
__ 'o ._. - •• o..

_ (

nu último capítulo de "Assim na Tara Como no

C6u·'. ,S�m vocês, pois, Vinicius e Drumond.

A l\1'Uu-iER QUE J'ASSA,

Meu Deus, ,h!' quero a mulher que passa

Seu" dorso frio é um catppo de Jírios
T�m sele' côres no seu cabelo

Sele espei'allças na' bôca fresca!

, Oh! (;('1110 és linda. tnulher que pas�as

'()lH�' rne sacias e, suplicias
,Deü'lro da noite, dentro dos d/ias!

Téus sentimentos são p'oe�ia
'.1'CII'S sofrimenlos, melancolia.

�', Jell,� pêlos lev6s SflO relva boa

F:'esca e macia

".'fe;ls btlos braços �ão cislles man,sos

Ltl1lgé d�s vozt.' da ventania.

,C mo' [t adoro, mulher que passas

'Qlle vens' e passas, que me sacias

/

sentando índices surpreendentes de cresci-
f'"

'

mento integral, assegurados pela consciên-

ciosa Rarticipação de tôdas as .,;uas fôrças
d� 'produção e de impulsão, nessa extraor

(Unária' ofensiva para o desenvolvimento.

Presentemente, se processa a integração

naCion,al" num movimento que' a Presidên

cia: do géneral Garrastazu Médici desenca

de?,u� dàndo-Ihe'sáoia �obert�ra aiiministra'
tiva com o fim de estal;Jelecer a unidade do

�ít�no
,

'de '�xpans'ão econômica em todo o

territÓ,rio brasileiro. Os antigos desequilí

brios, ,rfIagrantes ',de região para região do

PaíS, 'estão sendo extintos por, uma políti
ca ,que v.ai até os investimentos diretos,
além "dos incentivos fiscais acessíveis à �ini,
dativa" privada.

Essa batalha em pr01 da integração, na
cionál inclui a segúrança do trabalhador

brasileiro e corresponçlente participação no

progresso' econômico e estreita os laçoi') de

solida:qedade entr·e o trabalho e o capital,
,coÍ1sulta�ci6. não só as jústas' aspirações
du�a cláss�,' 'mas as próprias peculill:r:ida.
dek 'da,: 'fqúrütção social do Bràsil é as suas

reaÍícll'Í-des-' no estágio de evocação a que
,

\,

cI1�gou;,
Santa Catarina, cúesa e pacifica, dentro'

dilrila clara e; otiÍnil'?,ta visão da unid'áde. na-

'-,

.

Dentro da noité, dentro dos dias!

Por que me faltas, se' te procuro r
Por 'qu6 me odeias, q�tando te juro

Q,!e te perdia se me encontravas

E mé cnconlrava, se le pérdias?

Por que não vollas, mulhcr que passas?
Por' que nãó euches a mi oha vida?

Por qué não voltas, mulher querida?

S�IIlp.rt, pei-did'a, nunca encontrada. .

Por que niio voltas à minha vida·

Para o que sofro não ser desgraçà-,?
'

j\,lcu Deus, eu quero a Illulher' C),ue passa!
-

Eu qucro,a agora, sem mais de1110ra

A minha amada mulhér que passa! 1

Quê fic_a ,ê passa, que pacifica
Que é taoto pura como devassa

Qu� bóiaJeve C01110 a cortiça
E tem raízes como a fumaça,

V. M,

CONFiDliNCr;\ no ITl\lllRANO

AI;;uns anos vivi 6m Itilbira. c

crueis e sub-humanas íonnas de cativeiro,

(Jue humilha e destrói.
Os' viciados, êsses sêres infelizes e do

entes subjulgados pelas, I drog�s, se bem 'que
em parte responsáveis pela situação em que
S'C encontram, merecem mais comiseração
.que nutra coisa qualquer. Ê�es podem ser

�

recuperados para Ievarem uma vida normal,
; . VIsando' .à- sua ; reintegração' na soci�d:Jd�.

Precisam do auxílio de todos, compreensão
c tolerância, mas não podem estar inteira

mente isentos' dás penas da lei caso com o

seu vício estejiun arrastando em seu cami

nho outras pessoas com' personalidade frá

gil Ou com simples, intento de aventura e

que depois se poderiam tomar viciadas

também.

O País devliI se unir no esfôrço (hs

autoridades federais para o combate aos

tóxicos. Este é um problema que., direta

011 indiretamente, afeta tôda a comunida

de brasileira e não. pude haver omissões.

Pais. mestres.": entidades públicas e priva
(I-;,s, bem como tôdas as pessoas responsá
veis estão convocados a participar da cam-

',panba-.

,'ciona!, vem acompanhando, des�e os pri
meiros dias, as diretrizes' revolucionárias,

prestigiando-as ,no esfôrço de governantes
e 'governados, para o objetivo comum, do

ctescimento "brasi1eir0:. A sua contribuição
a êêsse respt;)ito é concreta e, 'expressiva, tan
to ;mais, quanto os catarinenses não distin

guimos, 'quer no �!!pa do País, que no

. pano.rama dos seto-res que colimam o desen-

volVimento. 'nacional, nenhuma dassl8', ')16-

,nhuma ihdividua1lização nenhuma 'condições'
soCial ou profissional.

A�sim é que, ássociando-se às ci:!lebra

ções que' vão. assinalar a j:>a:;;sagem do séti

mo aniversário da Revolução, os industriais

catarineFlses, ;represe�tados pela Fed,eração
das In.dústrias do Estado de Sarita Ca�ari

na, atrávés do. SESI/e do SENAI, també�
,executarão tim programa organizado espe..
,cialmente para isso. O dr. Carl\)s .. Cid Re

naux ilustre Presidente da' FIESC: foi o

coordenador dinâmico dessa solepidade
com que as indústrias de Santa CataÍ"ina es

tarão presentes às comemorações do his· •

tórico acontecimento ele 1964, 'Ao apêlo ,qo
Presidente' da prestigiosa entidade da elas-

, se, 'os ' ii1dustriais �atarinenses mais uma
.

vez se, manifestam unido�,: numa sau4a.
ção aos novos destinos do Brasil.

Gustavo Neves

TRIVIAL :VIRIIOO

"

A criauçu brincava na :;al;� enquanto a jovem mãe folheava (mia revista recostada'
, /'

Da poltrona, uiteruai.do o-olhar e.ure a leitura, o aparêlho de televisão e o filhinho p�;-
.

I �

quede q.ie se distraia nurnu caótica selva de carrinhos, figurinhas, bolas e jogos de ar- ,

mar, O marido demoraria a chegar naquela: noite por ter muito q�l,e, fazer no local de

trabalho e aquela jovem senhora se, sentia um tanto só, um tanto abandonada com a

criança que mal aprer.dera a andar,

A rotina do dia era ex,;lIs�i��li i, De- manhã cêdo, tinha que preparar ,1S mamadei

ras; depois, devia orientar li cozinheira, dar banho no neném, servir-lhe às papinhas e

aquêle nunca acabar de trocar fraldas e vestir-lhe .roupinha limpa. Foi ainda' à feira,

, ;;0 armazém e ii farmácia. Quando pensou em deital:-se depois. d� almôço, o menino I

!
-

' , ':

t�lIis brincar cr-m a garrafa térmica e espatifou-a no .chão. A tarde, sai.lI para 'd�r' um, I
" ligeiro passeio c. m a criança, levando-a em seu carrinho para 'uma volta na pracinha ..

-

t
. ,

.

Depois, começou a chover e agora ela ali estava, à espera que €I marido voltasse do

trabalho para servir-lhe um copo de leite ou atendê-lo no que tôsse preciso,

Pouco encontrou 'na revista que lhe merecesse maior atenção. Deu uma olhada

nus páginas de modas e sé deteve por alguns minutos décifr ando um jôgo de palavras

cruzadas que não conseguiu terrninar . ,O filme da televisão não lhe interessava, sen-.

do sua única distração olh�r 'o filho brincando rodeado de brinquedos. Mas a criança
/
começava a resmllngar� denotando sinais�de s_ono. ,Era thrde e ha�ia há muilo passado

a hora de levá,la para a cama, ,Dia seguinte, 56 fizesse bom tempo, iria à praia. O'

pediatra dissera ,qlle a criança precisava apanhar sol, ,mas na peql/ena área do apatta-

, me,lio o máximo de sol. que batia ,não clJegava a LIma hora diária. Coilstruirani' um
I

edifício nôvo em: frenle que.�âiéin do sol,
.

tira'i':! tambéli1 a ·paisagem.' do r:nar qu� :ela
; I

\

,I

contemplava todos os dias no início das suas manhãs .

O menino tranCOu o dedo na carroceria do caminhãozinho e começou a chora�
,

" /

i/ ll1ingar, A m:ie apanhou·o do chão e �OIOCOlí-O no co]o para fazer dormir. 'Apa:ga�a a

, tuz d;] sala, só licand� o reflcxo, azulado da televisão ligada no ma'ls �aixç voluíl!�. 'i:
'Foi à cozinha apanhar o bi,co da criança que pusef<\ a ferver e agora contava' ,uina his- 'I
tória infant.il que falava em cachorrinhos. O menino e s t a v a mais inthessado

,em seus biil1quedós que propliamegte, na história já tantas vêzes o�vipa, ,ínas: sentada-,
no sofá com o' filho ao colo, à: inãe J?rocurava" fazê.:-lo dormir, olhos pesadps e cansa

dDs de esperar:
Era qLiase' me:ia-noite 'quar:do o marido chegou. Forçou levemente a porta e, co

,

_mo estivesse fechada_ abriu-a a chave., Ao entrar na sala, viu sua mulher adormecida

na poltrona, .linda e exausta na placidez do sono, enquanto o :1J1enininho engatinhava

sóbre o tapele bl1ncando: tom uma grande bola Coi6�ida.' f
j

"

I,

I
I

DE VOl�TA A CASA

rfr
1

I

"
,

,

Principalmente nasci em ltabira:

Por isso sou triste, OrgLllhoso; de 'ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas,
Oitenta lior cento de ferro nas, almas

E ':sse alheamento do que na vida é porosidade e

comunicação. �

�'

A VOlll,�de de ;lnwf, ljue me paralisa o ,trabalho,

.
Véll� de ltabira, de suas noites braricas, sem mu

Iherês e sem horizontes.

E o hábito de' sofrer. qu'e tanto me;, divelté,

É doce herança itabiran<t.

De Itabilia trouxe prendas, di versas' (�ue ora le

f ,ofereço:
êstt São Ben6dito do velho santeiro Alfredo Duval

/ ês.te couro de anta, estendido no sofá da sala de

visitas;

êste orguho, esta cabeça baixa. , .

Tive oUro, tive gado, tive fazendas.

Hoje sou fUl1cion{lI:io público
ftabira é apenas lima fotografia na par�,de
Mas como dói!

,C.D.A
'Pela cópia,

) Paulo da Cosia Ramos

: '

-l

/
, "

O G'ovêI'nb está faz�ndo um profun�
do �evantamentó das finanças, estaduais,:
cujas petspectivas só serão delineadas

c,m ,meados, do ano.

DETRAN 1
f I

'Vem sendo insite:nteiBcnle cogit�do
para' a direção do Detran o nome du

Co�onel 1\.lino1' José Rlílhés, que já"o
cupou anterioJmente a chefia do Qrgão.
Caso �eja, dê o nomeado, pode a

popuiaçfío ficar tranquila pois trata-se

do melhor profissional em disponibili
dade para' "vir ocupar' Um cargo dà en

vergadura gue hoje, tem "o Detnlll.

; Graças a êle foram abolidos os injustos
,

privilégios' dos estacionaniélitos privati"
�os que cada repattição dó terêeira ta·

, legaria, se acha\a com, direito e quê; a I
certa altura" ch�goll até a, c011tagiar • Q[--

_ I i

ganismo.s part.iculares. J�oi 'até certo .t Ippnto cQmbatldo (inclusive Pbr esta co- t"
IUllil)" mas ao final ;'de sua gestão' o f .

5,eu esfôrço e a sua dódicaçã€l'merece- t
_
rum os aplausos gerais' (inclusive, tam- r
bém, por dever de jUI�tiça, desta' ,cplu-
na):

,',�PLL�IO CANTANHEJ)E

\
Além da conferência que fara no I

Ipróxi!l1o dia 31 na Assembléia Legisla- I
tiva" o ex-Prefeito de Brasília, Sr. PIí- I

nio Cantande, recebêrá 'da Mesa da As- I
sembléia Legislativa uma homenagem, 'f
em 'forma de jantar informal no Res

Itau rante Manolo's.'
'

-

,

LÁZARO BARTOLOMEU

Se as inovações contidas no último

prograÍna Grande Gala, da TV Cultu-
'

I
ra, tivcssem sido anunciadas rom ante-'

cedência, com �erteza todos' os r6cordes
de lBOPE seriam batidos wm louvor

e três estrelinhas.

Para quem não assistiu, aqui vai ,umá
dica: Lázaro Bartolomeu; apresent.a-
dor do programa, aparece0 'no vídeo

1emoçado e com li maior pinta de ga

lã. "nanto assim que sua aparição
chegou a arrancar de uma das mais cu"

nhccidas senhoras da nossa sociedade

a exclamação definitiva: "Que pão!n
Quem quiser saber por quê, ligue no
-, 'b) dprox�mo sa a o no "Grande Gala" que

vera.

'I
II

l�

I,

) ,

O Governador Golombo Salles tem

dado mosras até certo ponto surpre

endentes de capacidade de mobilização
política, nos úJtimos tempos, podellljü, ..

quem\ sabe, desmentir a cudto prazo "a

qLlêles ql;e imagirtav,;m que, sendo êl�
um homem de formação profissional e-

11line�\emente técnica,' se sentisse cons'

tnwgldü em se movimentár com desen

voltw:a 11,0S meandros, políticos de San

la' Catarina.

(Esta coluna não criculara pelo ',res
tallle da semana por motivo de ,viagem
do seu responsável.).

Embora eRl Hnhas gerais, deu sua

delitJ.içao Cm relação ü Arena de mánei

ra que coúesponde� 'agr'adàvelmênte
\ ' ,

aos Jlolíticos ,do Panido majorifário,
náo usando de meias pala,vras para si-'

luar sua po�ição dell.lro da <\gremiaçà(:{
graças à qual foi é1evhdo, ao, ,Govêrno

, do Estado.
.

Evidentem6nte, hão 'pode
ria wlocar-se numa :posição política
sUbalLerna dentro do seu Partido, pr6-'

, I
féripdo a: declaração incisiva de que ,o

comando é seu assim como a sua é �'
liderança arerusLa, Mas, conforme já
foi dito aqui, o Sr. Colombo' Salles es

pera contar wni a sabedoria e a' éxpe
ri"Llcia dos homens da Arena na conso

lidação politica do Partiro, tarefa de

equipe que não pode recair sôbre os

ombros de um elementO' só, por mais

largos quel êles seúam.
-

'I
'i Pelas infoqnaçõe.s çhegadall até esta

coluna, o Governador é um homem de

notável capacidade de dialogar e nos

contatos que tem feito vem demons

trando que -não tem a mínima intenção
de li,derar dividindo, preferindo a pn�-

I !
I dente tática de aglutinar em tôl'no do
seu Govêrno �s' vaIôres existentes, so

mafldo-tôdas as fôrças )iisponÍveis. Di-
�plomata por' natureza, vem demonstran

do condições para a prática política,
r

sendo justo acrescentar que, quanto à

capacidade administrativa é bors COD.
cours, dispensando comentários. Des

sa form�' ém face do fato nôvo que
representa na polít4;va de Santa Catari

na, ,haverá de trazer � vida pública es

tadual muitas inovações. cujo alcance

ainda é cedo para 'se avaliar por falta

ele elementos conci'etos mas qUI: fatal

mente- ba\)erão de surgir com o tempo,
principalmente refletidos nas urnas das

e,leições municipais do próximo ,ano que
serao, provàvelmente, o maior aconte

cimento poIíticQ-eléitoral que está por

vir.

,

,I

AUMENrro

Confirmando a infoITIlação ontem I

aqui veiculada, o aumento �o funcio

nalismo não será para já.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Antes de voltarmos a discutir os aspectos que levaram a :prevl�êncUl. no
Brasil a sacrificar protundaments o exercício da profissão' médica, trazendo
araves c'onsequênci�s para o benefício que a medicina poderá significar pii:a�0s
;egurados, continuaremos hoje � transcrever alguns trechos da mensagem"e0�
que e presidente do Departamento de Otorrinolaringologia da Associação B�ta"
rinense' de Medic.ina se dirigiu aos médicos em recente' jornada reunida

em cncíuma-,
"E" de B�r�an�s o conceito de que Um mundo dominado pela f&rça' é

um mundo abommavel mas um mundo Q0'\'llinado pelo número ,é um mundo
I

ignóbil. Acredito que êle não estivesse pensando no paciente DlÚmero quaír�
das filas dos ambulatoríos previdenciários, nem na' pneumonia do lJeit() número
oito dos hospitais arrendados pela medicina socializada. Acredito que êle ainda
sentisse a diferença que existe entre o menino que tem uma hérnia"e que vai
ser operad.o como menino, e a hérnia

.

que está no menino e que vai ser
operada como hérnia; entre' a criança que tem um' buraco na bôca p�r ter

nascido com láõlo leporido e que precisa ser conduzida como um ser humano

que .devemos
. reintegra� na socíedade, e o'burac� que está na' bôca da criança I

,i e .que necessita ser simplesmente costurado como buraco

el'
-:-0 como outr�

COIsa.
.

,
.-

,

"Só quem vive nu� hospital infantil como aconte e ,com muitos de
11ÓS é que sente em prorundídade o drama da medicina transformada em ofí

CIO, do méd,i�o socializado transformando em ínstrumento, do cliente transfor� I
!

fiado em numero� ,'/ .
. . ,

.

,

"E isso me leva a uma série de verdades inconfessáveis. A primeira
delas

.

me fo� sugerid� .

par Murilo Ronald Capella,
.

Presidente da Associação I
Catarmense de Medicina, quê os senhoras têm aqui ao meu lado.

"Um dia o Murillo me pergunta, de surprêsa, com voz neutra, como'

se a sua questão se referisse a coisa absolutamente banal- "Sabe quais são
os três estágios da passagem de uma criança pelo ambulatório do Hospital
Infantil?" - E sem me- obrigar a confessar que não, sabia, completa. tranquilo: ! .

- "Na primeira vez 7la�veni com rinofaringite. O pediatra aconseíhe, e passa'
os medicamentos, Três dias depois ela volta com tráqueobronquite, porque,
evidentemente, não fez a medicação sugerida. . O 'pediatra novamente medi

'ca, com advertências agora mais severas. Mas três dias e a criança reaparece.j
desta vez com pneumonia. Para internar com urgência e morrer", i

"Tal história do Capella me faz pensar que, sendo certamente a mãe
da dita criança, a sétima, filha 'da sétima filha de um imbecil, em matéria

de filhos só o que sabe mesmo é fazê-los, Por não poder evitar os impulsos
da natureza. E a natureza, já que 'os fêz, que' os cnie. 'Que os pais, êstes'

estão muito ocupados em fazer mais filhos, já que os filhos são a riqueza dos

pobres. E dos canalhas. Digo "canalhas" que. me é, sugerida por aquele
outro fato que aconteceu a Mário Gentil Gosta, também aqui presente, e a mim.

"Havíam�s operado, Mário e eu, uma criança que aspirava -corpo es

tranho, salvando-lhe simplesmente a vida. Dois dias depois passo pelo pai do

i menor que aguardava no "haU:' do hospital, horário de visita. Ouço/alguém
.

a perguntar-lhe: - "Quem .roí que operou o/seu filho?", e a resposta indife

rente que me esbofeteia o rosto a seguir: "Sei, 'não. Acho que foi um

baixinho de óculos e um galego alto". Os médicos que salvaram a vida do fi

lho daquele �azedor de filhos, eram Simplesmente um baixinho de óculos e

um galego alto.
\

"Tais reflexões me trazem ao drama do meu colega periatra que ho-

je aqui em Criciuma se junta aos otorrinos, nesta jornada. de' irmãos. Em be
nefício da' criança. Tanto da criança que nasce corno gente' cerno da criança
que nasce e vive como número. ,

\' ./

"Ouçam a palavra de Walter Pitkin, na sua "Breve .Introdução à Ris·
íórÍa da Estupidês Humana", referindo-se a episódios'- acontecidas em i919' na
!,uropa Central: - "A fome chegou.. Milhões de pessoas morrem de fome.

. As

[miseráveis criatu;as da Rússia, da Polônia e da Austria, comem ervas e raíses.!
.

Segue-se um�'ter:rível sêca. Pois assim mesmo,' êSS,es.,..miseráveis· procriam ,como
'

insetos. As crianças nasciam às dezenas de mães que nada haviam cOIpido

(lU-I'i

rante um ano. Milhares desses infantes

nascendO. nus, assim continuaram
p,or

'

falta de trapos. Os mais feUzes eram enrólados em jornais, de maneira_ que

morreram prontamente, para a maior glória de Deus".
.

"Isso me leva a outra verdade inconfessável. Tal tipo de, paternida
qual se fabrica gente para entregá-la aos hospitais de caridade é 'tão

,_crime comum quanto o esfaquear o vizinho ou violentar a menin,a inocen�e.,
.

Como o da'iluela mulh�r de quem recebo pela terceira :vez uma criança para

operar de lábio lep6rino e ai .quem pergunto irritado: � "Até quando a senho

.ra vai continuar fabricando crianças i�eituosas?" e ,de quem recebo esta res

posta que é um p�imor de primi.tivismo� "NUIIJ.: sei, n�o... inte quando Deus

quizé ..:"., \ .

_

'

"Más ,o pediatra,' I') meu queri,da innão pediatra, apesar disso, con-

tinua sendo' :um otimista 'incorrigível.
.

"Qu� não luta apenas contra esta socialização mal feIta, que redUz a

medicina, de profissão ':a ofício, o médico, de profissional e instrumento, o do.en-

fe, de 'homem 'a número, e a criança de gente a,.índice demográfico".
,

.

"No setor de prestação �e serviços médicos, é O que se vê. Rape- :
tindo mais uma vez Gustavo Murgel, as leis· são desobedecidasi os contratos.f

..

desrespeitados, 'imposições 'ameaçadoras �presentaq.as numa pol�ica de criar o
.

fato consumado antecedido por preparo de oplruao de áreas específicas de
li.derança, na chamada "conscientização"; e nela, a calúnia e a injúria são ar� .

mas usuais. Haja vistas para a campanha de dÍfamação que se promove con

tra a classe médica em- todo o pais, em tudo injusta. e vil, mas orientad.a em

procura de fins definidos, apresentando ao público a exceção' como ;regra e

8:pontando a classe que mais colabora.desinteressadamente para o bem estar ge':'

II ral como constit!lida 'de mastros empedernidOS .e argentários, e jogando da
.

antemão a opinião do paciente' contra o médico, provocando o ódio 'quase

�
� entre categorias, e � desacêrto total do relacionamento médico-paciénte., �gri-
f de-se aí, só o ex�rcício da profissão como também a nossa própria estrutura,

.11 �o;:l." � CõRES INTERLIGA da Universida.de de Harvard, �SA,'es;
HospiTAIS '- tá equipado de modo a peimiÜr o

E" possível que, 'em breve,. 48 hos- tr�tamento de' d�enças da hipófise,
pitais centrais de Nova .York possam

como a acromegalia,- numa só sessão

manter contato. entre si, com obje- de 30 minutos, em. vez das 6 habituais.

tivos educacionais,
.

através de um Nas aplicações realizadas pela' equipe

circuito fechado a côres. A finalida- médica ,daquela universidade, 135 pa-

de dessa iniciativa consiste em contri- cientes foram t..ratados por acrolIfe-

buir para a informação dos médicos, galia e 30 por moléstia de Cusching. A
mantendo-os constantemente a par das proporção de curas nos 100 primeiros

novas técnicas.
.

O primeiro 'passo pacientes foi de 75% e de, mais de

nesse sentido,
(
estimulado pelos pró- 90% nos casos de mQlésia de Cus-

'prios profissionaIs" consistiu em es- ching. ) :

tabeIecer um serviço telefônico dê DOR DE DENTE

i 24 horas por dia, para garantir con- DURANTE O SONO ('

I sultas ,constantes
.'

entre a Universida
de dI') Estado de N. York; o Centro

Mé.dico da' cidade e 1,2' hospitais cen

trais da localidade. Este programa

·piloto deverá ser estendido a todos os

hospi�ais' da área de N. York, visando
facilitar diagnósticos e tratamento, e

especialmente em casos de doennças
�

(cal1díacas,: tumores malígnosi <Jrises

convulsivas.e acidentes vascuÍares
celebrais.

TR,ATAMENTO DA HIPóFISE
EM 30 MINUTOS
Um ciclotron de 160 milhões de volts,

Dentistas do Hospital de Falun,
�a Suécia Central, verificaram ter du

plicado nõs últimos ano,s ;a incidencia

de dôres de dentes psicosomáticas.
Êste tipo de dor, causado pela teiis�o
nervosa, é mais comum entre as 'mu

lheres de aprOximadamente, 40 anOs

de idade. Os pacientes apertam os

dentes uns contra os outros com, tan- '

ta fO'rça, durante o sono, que provocam
a dor. Em alguns casos, os músc)l
los dos maxilares ficam de tal forma

contraídos que o individuo .julga ;. !

Tribunal
,;: �

,

..,

de Justiça
, RESENHA' DOS

JULGA",ENTOS

o Tribunal de Justiça do

Estado, julgou, na sessão

ordinária de 17 de março

do corrente, os, seguintes
processos:

. 1.Habeas-Corpus,n. 4.623,
de Brusque, impte. o Dr.

Ozinaldo Carneiro de Mes

quita e pacte, Ismael '1'1.1-
ríbio Farina.
Relator: DES. ALVES

PEDRbSA. "

Decisão: Unânimemente,
conceder o ordem, sem pre

zuíjo do prosseguimento
do processo. Sem custas.

,

2.;Habeas-Corpus n. 4.627,
de Florianópolis, impte. o

Ik. Roberto Gonzaga - Sam

paio e pacte. Nelson Con

ceição.
Relator: DES.- RUBEM

DA COSTA.

"Deeísão: Unânímemente,
conceder a ordem, sem pre

juízo do prosseguimento do .

,proéesso. Sem custas.

Acórdão
.

assinado na

sessão.
3. Habeas-Corpus n. 4.619,

de São Francisco do Sul,.
impte. o Dr. Agenor Aris

tídes' Gomes e pacte, Na-'
rondes Borba Borges.
Relator: DES. CERQUEI

RA CINTRA.

rte.çisão: Unânímemente,
conceder o ordem, sem 'pre

juízo do prosseguimento dQ
processo. Sem .custas,
4. Habeas-Corpus n. 4.629,

dê, Canoinhas, ímpte, o Dr

Jàão Colodel e pacte. An

tônio, Gontareck,
. Re�ator: DES. ARISTEU
-SCHIEFLER

Decisão: Unânimemente,
conceder a ordem' para

que; baixando os' autos à
comarca 'de 'Origem, o Dr.

Juiz profira, de imediato, a

sua sentença. Sem custas ..

Acórdão assinado nll _ses·
.

},ião.
.

n,'f ,Recurso de 'Habeas;.
Corpus, n: 1.009, de Bom

'Retiro" recte. o Dr. Juiz
de Direito ,ex-officio e

·recdo. Orténcio José Anto'
.

nio Melo.

Relator: DES, CERQUEI
RÁ CINTRA.

Decisão: Unânimemente,
negar provimen�o ao recur·

. soo sem custas. I

6.� Revisã9 CrimInal, n.

f!89, 4e Ll;Iges, reqte. Car-

los José Thomaz.
.

Relàtor: DES. IVO SELL.
DeCisão: Unânimemente,

inde'ferir o lledido. Custas
ex lege.

7. Revisão Criminal, n.

897, ,de Palhoça, reqte.
'O;osvaldo Luiz'Heinchem.
"

Relator: DES. IVO 'SELL.
D'e�isão: Unânimemente,

indeferir o pedido. Custas
ex lege.

r··----------------------

SCATA,
f'RO'A8AIIDJI

PAINÉI'S
e CARTA,ZIS

EMS� CATARJNA

R. ÂNGELO DIAS, 51 I
c.p.480 ... f..... 22-1457
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ri una
Em sessão realizada a 25 de março, o Tribunal de

Contas do Estado, sob a Presidência do 'Conselheiro

Nelson de Abreu, examinou 306 processos. EstIveram
presente à sessão os Conselheiros Nilton José Cherem,
Vice-Presidente, Vicente João Schneider, Jade Saturni
ÍlO Vieira Magalhães, Lecian Slovinsid e os Àuditores
Convocados, Raul Schaefer e Carlos Bastos Gomes. -

.

Presente, também, o Procurador Geral da Fazenda, (

. Wilson Abraham.
'Os expedientes examinados foram os seguintes:

EMPENHOS SIMPLES

.

1) Isolados - JULGADOS LEGAIS,- Bel-Mar Co
mércio e Indústria Ltda., Silvestres, Silvel:ra Com. -

n - DEVOLUÇÃO À ORIGEM: QUerência Palace Ho-
.tel (2).

.

2) Colethros - JULGADOS LEGAIS - Rqis nvs.. -

STH: 1180, H77, 1182, 1179, 1178, 1176, 118.1, 1263. - IOE:

3279, '5184, 5185, 5180, 5186, 5182, 5188, 5187, 5197, 5183. -
SSAS: 3960, 22:10, 3976, 158, 2251, 2244, 159. - CEE: 4260.

DORS?: 4263. - SEC: 1066, 3373, 1070, 3348, 3442, 3547,
1068,· 3558" 3342, 1065, 2218. - SVOP: 4236, 4240, 4.243,
4669, 021, 5071, 4045, 726, 4235, 1021, 4242, 332, 5072,
4915, 2660,' 3262, 5077, 1878, 5073, 3059, 695,.4812,' 3356,
3012; 4234, 4231, 4886, 3263, 3013, 4232, 4244, 4618, 3278,
5076, 4238, 5079, 1185,_ '419, 4815, 4044, 2155, 2933, 1383,
1551, 1924, 2845, 3277. - PC: 1204, 1208, 2982. _:. SF:

1201, 928, 070, 4506, 4703, 3827, 2934, 2489, 2519,: 1253,
1069, 1070, 3280, 3914, 3392, 1353. - IEE _' 4293, 4294,

.

4286, 4288, 4295, 4296, 4285" 4287. -:- SESP:' 3999, 4101,
2551, 4947, 2024, 4214, 4208, 5086, 4210, 4952, 4945, 029,
3257, 1224, 4213, 4948, ,4954, 4949, 4209, 4212, 494ti, 4950,
4211, 4.307, 3998, 4102, 269, 4103, 196; 4200, ,4953, .: SIJ:
5162, 1026, 1045, 1028, 2778, 5166, 5173; 5176, 5178, 5192,
4227, 1046, 4942, 5161, 5191, 1034, 5193, 1027, 1025, 5181,
5164, 1049, 1559, 5148, 1048, 1033, 4393, 5165, 5175, 5151,
5177, 4666, 2789, 5152, 5149, 5174, 4105. - DEE: 4988,
4898, 4990, 4268, 4273, 4274, 4275, 4269, 4276, 4270. - S_SP·
..:. 1194, 1349. - MP: 4997., - DAT: 4941, 5157, 4283, 4282,

.

4190.

.

EM,PENHOS POR ADIANTAMEN'l'O
.Responsáveis: DEVOLUÇÃO À ORIGEM �

das Graças SiÍva.
ESTÔRNO

-Intereesado: ANOTADO - SESP - Despesa, Orça-

,

Maria

mentáría.
VERBAS AUTOMÁTICAS

'Interessados: JULGADOS LEGAIS

zaga, Diva Garcia, Izabel Pôrto.
RECURSO

Interessados: REFERENDADA A DECISÃQ DA

PRESIDÊNCIA - Sociedade' Carnavalesca Filhos do

Nair C. Gon-

C,Qntinente, e outros,

APOSTILA
Interessa.dos; JULGADO LEGAL -' Oscar Beller.

.. VERIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
.' Responsáveis: DETERMINADO O APÉNSAMENTO

AO PROCESSO DE'PRESTAÇAO DE CONTAS RESPEC-
,

.. I •
'

.'
�,.;J

TIVO: Aloisio Luz Silva e 'Ezio Rutkoslti.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA A LIQUIDAR
Interessados: JULGADOS LEGAIS - Álvaro Bruset

ti e outros, Acioli Vieira Filho 'e outros, Ivanildo NUnes

õe Albuquerque e outros Hospital Maternidade Marie-
- . - \'

ta Konder Bornhausen.
RELATóRIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Interessados: ENCAMINHADO À CAMARA MUNI

CIPAL DE VEREADORES: Prefeitura Municipal de

São Miguel do Oeste.

EXERCíCIOS FINDOS'
..

Inter-es:sadGls: � - JULGADOS 'LEGAIS -:- Zenaide

Medeiros Campos, 'Jandira Oliveira Stopassoli, Maria

Lucia de Souza Delorme M. Werner_e outros, Terezi

nha Paula dá SÚvà, Maria C. Coelho Sil�a, Maria P. Li·

.> \

e untas
ma, Lourenço C. Souza, 'ferezinha F. Zimer. - II

DEVOLUÇÃO .A ORIGEM: Aloísío.Wíllemann, Irene da,
Silva Pereira.

APOSENTADORIA
Interessados: I - JULGADOS LEGAL ;_ Vili1:5tli'to

Francisco Batistotti. - II - SOBRESTADO Doralé-

cio Soares.
r

CONV:f;NIOS \

Ipteréssados: I - ENCAMINHADO À JUNTA DE

CONTROLE: Prefeitura Municipal de São José do Cer

rito, Secretaria da Educação, e CUltura, .Prereitura Mu

nicipal de Arrôia Trinta. - II- - JULGADOS LEGAL:

Legião Brasileira de Assistência. - III - SOBRESTA

DO: Campanha Nacional da Alimentação Escolar.

IV -,- ENCAMINHADO A COMISSÃO TÉCNICO-JURf

DICA; Serviço de AssistêncIa e Seguro Social dos Eco�

nomiários. ,

., \

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS - RENO.

VAÇÃO
, Interessados: I - JULGADOS LEGAIS - Edmundo

Bublítz, Elízio Tamanini; José Altair Sltzki, José Ge

Ta1do' da Silva, Luiz Fernando Jung, Mário Kasu Sch

niki, Osvaldo Jos� da Silva, Rubens Cesar Farah, vast
le Jojac, Ivo Bez, Carlos Rodolfo Heimjarsh, Romeu

Antônio Cherobin, Pedro Américo F. Salles, Mário Ta

kaschi, Assanuma, José Cláudio Della Giustina, Geral

do Bach, Benedito, Iglésia Canha, Oscar Emílio Peck,
'João Artur Traverso, Álvar�, Walter Brunetti, Amélia

Duarte Bonomí, Carlos Alberto de Mello, JOpé Maag,
Nery' Figuerôa, Ubiratan Vaz, Heleníta da' Silva. ,- II

- . ENCAMlNHADOS A PROCURADORIA DA FAZEN

DA: Adilson Braz Bittencourt e Vaini Kotzias Pizani.

CONTRATOS LOCAÇÃO DE SERVIÇOS.
Interessados: JULGADOS LEGAIS - Cecília Pereí

.ra da Silva, Alide BIasi Meurer, Dalmir L. Laureano,
Diamantíno Pereira, Érica Bernhardt, Gervásio Santa

na de Oliveira Filho, Hadwig Mesch, Ivete Wanguita,
José Ignácio da Silva, Laurita Fagundes, Léa H. Athai

de, Leontina Cadore, Maria Adelína Dal Rei, Maria 'Bea
triz Costa, Maria J. Wstphal, Maria de Lourdes Amo

rim, Maria O. Rebelo Amorim, Namélio V.' Bankardt,
Otomar Gaia, Solange Gacomelli, Sueli Sima, Tereza'

M. Souza, Teresa Pinto, Wilson Alves Martins, Amaldí

no Lapa 'e .Àurea Pereira .

LICITAÇ'êES
. Interessados: I - JULGADOS LEGAIS - NO"s, �87.

SNO Cr$ 1.349 40 'adjudicatário: Ind. e Com. de Vidros
, , ,

São Pedro. - Ô71, SNO, Cr$ 6.602,50, adjudicatário: Cons
truforma Ltda. - 009, PGL, Cr$ 160.000,00, adjudicatá
rio: Com. e Ind. Schmidt S.A. - 168, SNO, Cr$ 3,100,�0,
adjudicatário: Comercial Planalto Ltda, - 189, SNO,_
Cr$ 9.9993&;, adjudicatário: Manoel Paes Ltda. - 008,

SNO, cri 1.349,40, adjudicatário: Ind. e Com. de Vidros
São Pedro. - 177, SNO, C�$ 2.12746, adjudícatário: Wil

son Erasmo Colombí Ltda. - 017, SNO, Cr$ 6;602,50,
adjudicatário: Construforma Ltda. - 09/71, SNO, Cr$

1.164,95 a.djudicatário: João, Krovonski.
.

...:.. 196, SNO,

Cr$ 5.860,00, adjudicatária: Lunardi S/A. 014, SIJ, Cr$

1.114,00, - 012, SNO, Cr$ 2.440,00, adjudicatário Gisi

Giacomazzi e Cia. - 201,., .sNO, Cr$ 1.846,50 adjudicatá
rjo� Gisi Giacomazzi e Cia. -' 167, SNO,

'

Crf 2.180,00,
.

adjudicatário: ,Emprêsa Gois:Enn Lida. - II - JUL

GADO IRREGULAR: 13}71, SIJ ..L Cr$ 21.705,72, adju
dicatários: Norberto Kuhnen, Armazem do Povo de

Arnaldo Luz, Kiliana Kretzer, Produtos A Jucil e Sam·

rig S/A.
CONTRATOS DIVERSOS

Interessados: JULGADOS LEGAIS' - PGL Co-

mércio e In\clústrfa Schmidt Lt,da .

'. ADITAMENTO ,AO CONTRATO DE EMPREITADA

Interessado: SOBRESTADO - Sageci EngenharifL e

Coméréio S/A.. -.
' ,

RETIFICAçÃO DE DECRETO .... .. .. .... ., .....

.Interessado: Secretariá da Fezenda - 25.11.70}10029
- ANOTADO.

mare
.

a·
.

a ci·ência
A VIDA EM OUTROS PLANETAS

A. SEIXAS NETTO
I

''Não é a primeira vez que o digo, -'e nisto é bem

conhecido dêsde anos tens'O: Semelhança Bi01ógica im

plic� ein semelhança Ecológica, Assim ao meu entender,

está definido o problema, de .. mpdp pattiGular, da Vi

da no Sistema Planetário Solar, e; de modo geral, em to·

dos os' Sistémas Estelares do Universo" tomando como

unidade,testemunho o Ser Humano' terráqueo. Agorà, po

rém, com tanto progresso científico, surpreende-me ver

os russos afirmarem que há vida. em Marte; ma�' até aí

não é importante, por que um déles, tido PO).' sábio· de

nomeada, faz alguns anos aventou a hipótese de' que os

Satélite� De:imos e Fobos, de' Marte eram ôclJs e 'artifi
ciais. A Velha Europa,' de quando em vez, claudica )'lOS

seus cotnrnos e depois qesmente·se a si mesma como se

nada tôra difo. 'Mas deixemos pra lá .••

x. x x

Será possível que ainda não se chegou a aptender,
ou concluir,' que o Ser Humano é produto das reações
ocorrida ntl Planeta durante bilhões de anos désde que
se iniciou o ,pl;imeiro estágio de encrostamento da Ter·

Ta. EstréIa? E como o Ser ,Humano todos os demais sê:
res vivos dêste Orbe? E mais: Que êsses mesmos Sêres

evoluem .dentro e paralelo com as mútações ecológicas?
Depois, a evidência não alcança os "idiotas da 'Objetivi
dade" como diria o Nelson Rodxigues para esclarecer

que os grandes sáurios existiram n'um dado momento.
ecológico. os gigantes noutra' dado :momento, o nomo
sapiens em u� certo moInento. No futuro, em: milénios,
com outro ecologismo e outras reações fisioquimicas pla
netária, os Humanos talves sejam pequenos seres va

-gueantes? Isto não é Ciencia ficção; /é a realidade ,vista
dêsde' o prisma sério da Geofisica Planetária. Portante,
nada mais l·idiculo ql,l.e satélites art.i4ciais de Mal'te; na·

da mais depoente contra a inteligéncia de llOje e as con

quistas cientificas de agora, que situar Homem em Mar:

te;' ou em Venus. Está havendo em tudo' uhla certa fal

ta de lógica e um hate-pé em conceitos que estão mal

enunc�ados, ou mesmo nem 'Conceit6s são.'
, x x. x

Houvc tempo que n&o vai longe, é cousa de anos,

chegaram a descrever cidades marcianas, sêres venusia

nos,' astronaves· gigantes c' ·"discos voadQres" minuscu-

19s, esquecidos porém duma verdade que apesar de estar

reduzida à síntese das� sinteses' nã'O perde os foros de
verdade e que se registrá na Biblia. O Homem é pó e ao

pó voltará. Lêm isto cOln-. objetivo ritualistíco, mas não

o é; o objetivo é cientific.o.· O Homem é .prOllto das rea.

ções fisioquimicas do planeta e reforma às reações bá
sicas. Ê complicado mas. é verdadeiro. Só espero que os

.

ledores vejam os fatos cientificos, astrofisicos e ash·ono.

micos e não me venham com complicações e sutilezàs,
pois não estou misturando as cousas. E' para provar que
não afirmo que para além da Ciencia sou espiritualista;
mas 'até nisto tem,se que ser lógico, preciso,' exato. Mas,
terminando esta crónica de jornal: O Homem de :Marte
é uma "barriga místIca" como o Homem da Lua - os
\

'

privolver e os subvolves -, como o Homem de Venus

cgmo o Homem �OLltl·Ó Planeta Solar... A Humanidade
-está já em altura de não ser ruim e ... "enrolada".

ADMINISTRAÇÃO nç _BENS CON..
,

TRATOS DE LO'tACÃO E INTERNE ..

"

DIAÇÕES DE IMÓVEIS
Profissionais altamente especializados às suas ordens.
AC - Administradora & Corretura de Negócios Ltda.

Gal. Jaclueline _' Loja 7 -- Fone 3689.
' .

_j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu
programa

'. CllfEMA
SÃO JOSé

, 15 - 1�,45 e 21114511:1.
HoJ's1. Buchhels ',-- Giria'LoUohrigida

o JOVElVI HEBEL:ôE
._ "

'Cchsiil'Íl, '14 anos
.. ···t-- --.

.

17 ___" ] 9�41)m c 2JM5T)l. ,

Burt Reynolds '_:_ Angic. Dickinson

SAM WrÚ.SK�Y, O PPDSCRrI'.o
CCllsJu:,a· 14 anos

' .

CORAl,.
. .

15 - 20 e 22 h,Qras
.�oaeh�n: l�.allscn '- f;dwi,O'e F.encch

REDj1;N'l'1\ F) PiE AJYfOR
,Cr)JílÜra' 113 .. ainlMj
-_':::-.-.-'�.��----��-

, R:OJ<Y

14 .e 2'0 horas
,.

(Pi',óg):ani'a Dlip�o�
Andy' ,Gi'Ú'f1.th �., Ká:y Medford

UM ANJO EM MEti BOLSO
Paul Newma'n - SyIvia :Koscina

-

QUE DELÍCJA DE GUERRA
CerrSl11'a 5 anos

. JAi..ISCO

17 e 2.0 horas

t'roy Danahue -, Angie Dicldson -

Sazann� Pléshette _:_,.. ]l(h�s.ane Bl'azzi

CANDELABRO IT.A,.LJ_,\NO

çensl1J';;t lO anos·

GLOiUA.

17 c 20 l)oras

SUECIA, INFBRNú. E P "�RAISO

Censura ] 8' anos

RAJA

20, horas

Michael Ca,inc Nigel Dnvem,port

" INFFJRNO: NO. ·DFiSERTO
Cenpura 18 anos

SÃO l.UiZ

20,horas, ,

Antliony QUJnn - Gina LõUobrigida
,

O CORCUNDA DE' NOTRE DAM.E

CpJ1SUl'a 14 alios

TELEVISÃO

TV CULTURA 'CANAL 6

lfih45m - Corrpio Jr.

] 6h05m - Rohin Rooel

16h35m ,- Batmann

.] 71-'05m - Elas e Eles

] 8h05m - Rede Catariuense de 'Te

le Educação
lflh45m - Meu Pé de Laranja Li

Ina - Novela
19h25m - C01'l'éspomlentes BrasIlei,
ros Associados -- Direto 'Via Fim

brate1 \
Hlh40m - Rimplcsff1t'nte Maria -

Novela
"

20hlOm - Correspondente Bamerin-

dus
20h20m' - -Show Sem Limite
22hlOm -' Tele NotIcias Cofinance

,22'130m - 4- Selvagem - Novela
�

.' 23hOO """:" MeTcaâ,or de Almas � Fil-

me

TV COLIGADAS C·ANAL li

16hOO - Cluhe da Cdança
16h20m '- O Menino Submarino -

Filme

l,(lh'40m - ,Seriado de Aventuras
- Filme
)7hlOm_- Mulhel'CS em Vanguarda
17h50m - -Patrnlhekos do Oeste -

Fil:riw' .

- \

181120m - Rede Catarinense de Te

Je Educação
_19h05m A Próxima Atração

Noyela
19h40m
1!:n50m
20hl0m

Tcle Esporte
- Jor.naT Nacional

Irmãos éOl'agem - No- '

vela
-

20h55m '- Disebtera do Chacrínha
- Nful?ical
�Jl'j)5t1l Reportl)r Garcia
22r,lOm - AssjJTI' N.a Terra Como

No Céu - Novela
.

_
2m '50111 -::- Gunsmoke - Filme
23h50m - Cidade Nua - Filme

'. ,

.

I

Amanhã às Zl horas no Paláciq- do
Poder Legislatsvo, os Senhores: D.eplI'
tados c esposas, com um j;milll' ;V�Q
homenagear o. Governador (lo Es

tado e Senhora Coíombo Machado

�al!cs. J. /,

:-: x x x

.,

Procedente' de Brasflia chega l�o
ie a l}OSSa cidade o ex·Prefeito do

Distrito Federal, Dr.' Plinfô ·Cata··
nhede.

:-: x xx :-:

Em sua residência, o casal Margot
.

Sandro Mascaranhas,' com Um jantar ,

'J�ec,ebe,u o' Deputado Federal 11'r:in-
•

1 ,cisco GrillG e sua esposa. A anütriã
" usa.v.a mo.d,êlo Cal'dil) adc(llJriclo ,.m1l

São Palllo. A homenagcal;ta
.

Senho
ra .eriHa r.c,alçou meHlOl' sua hele·

.

7.a com roodêlo do co.'A:u'reil\O L�nJ,i .

x xx :-:,

.

Está �le' parabens a Diretoria do

IIp''
.

'

, n111CI1'a8 _pelO movimentado eóque-
! te,1 que realÍ20u sexta-feü:a; pam o

laoçamehto oficial dos' iítúlos pa

trimonaiais. O Pl'esid'ente d�' Chlbe
: .Social Paineiras, Mauricio Amo!'il�,
I muito satisfeüo fiCou com: a p1'e5.e'n:'
ça do Prefeito e SeNhora Ari Olivei·
ra, ,além da imprensa que cstava 're

'pr,eseotada: Televisão Senhor Darcy
''LoPes, Mariza e Cesar, Jornal O Es-

1 tado M;mejJi_.o Medeiros Filh� e 1.niz
H'r,m'i{]lMl 'I';mcredo.

:-: x x x :-:

Ont.em com um grupo de amigos
jantamos Iil-O res.taurante du 08Ca1"-"
Pallace Hotel.' Luiz Francisco Silvá
um ar,q,udteio paulista disse, além do
bom atendimento e excg],cnte .servi
.«13 .a paisagem é o que ('le melhor se

I pode imagimal',

Zury Machado I. I

x x x, ':-:
r.

noites de 's'e:xcta e 'sábado no Oscar

'PaiJaee,' o .har que rec.enteluente

contratou a nossa '<]lwl'ida Neide 1VI;1'

-riarrosa.
Ámanhã as ]7 .horas no Plcnário·

do Paíáeio Legislativo, o iPr{)side.n·

te Nelson 'P.erilrille necebe convida

'dOS e a Imprensa para uma sessão

. especial cm cornemoracâo ao 7° ani-

verMll'i,o da Jlevohlçã{):

:-: x x x .-.

"

Mariza, e modêlo e apresentadora
"do programa' Elas e Eles, sexta-feira'
usav� modêlo "midi com etiqueta
"Art-Nouveau", botas em verniz pre-

,tas cabelo penteado por Julio Ca

beleiro. Com todo aquele charme,
ao deixar o bar' disse, Mariza, N.e,id�'
cantou bem, amigos que me acom

panharam foi um gostoso papo;, mas ... ,

,parece mesm?, que vou, é fazer no-'
vela.

:-'-: :!í.' x x: :-:

Nossos votos de' pronto restabele

cimento ao Dr. Mareio Luiz 'Collaço,
que já há alguns. dias encontra-se

sob, cuidados médico.

;-: x x x :-:

-Clúbe Doze de Agosto CGJ1l a boa

música de Paulinho; teve uma ótima
noi.te 'sexta-feira.' Muita .gente chc

gou', 'olhou 'e' da' boate' voltou, Não

hnvia lugm;.

:�: x x x .-.

.-.

Aplaudiram Neide Mar.iarrosa, no
bar do OSCal' Pa�ace, ,ás moças !in·:'
das de, nossa sociedaele:,Maria Çrista:
da, SiJ;veira Assis, Nara Hulse :ê Li·

lj:;t Hulse, qu� est.ava· acompanhatlo I

�lq tão eliscuÜcl; Flávio, G. Perl�J'nej-
.:.

� .

Comcntavam em,

Quen� está. festejando
'ta eHa' 25 ele' miio é

, 'ChI) a�o' de , OJill,�Íl:h.

, eerta roda:

podas dI) pl�a
p 'cas�l Vanio .---" x·x,�' :'-: .

raso ,

\._.

.\ \

.

'
'W�lOS tamb.ém no àl1im�c:t0 bar do'

Oscar Palaée, nl! �oit,(' 'de sâbado"
qtue ,estava �esm�" loíaQinho, �s ca:
Sais: Deputad6 e Senhora Fernando;
Bastos e Djalma 4,r'aujo e. SenJ1,ora;'
Murilo Pirajá Martins, Raul ,Calçll!tl!
Filho e os médicos Ayrton Oliveira

e JOI'ge José de s.ojJ?la FHh,o..
. .'

J

.----:"'. X X .. X ,.- ..

.' NQ Pl'óximo dia 15 Helena Rubins

iei�, em nossa cid�çle vai patr�cin'ar
ma�s uma pl'o)Roçã() de beleza. H. R.

vai trazei· piu'a noss�s mulheres ,ele

gantes ° seu· lançamento 7�, para' a
I?w,ogatl'.i;n Fanll'flcia Ca'tarÍJl'l,ense,

:-: x x :x ._.

:-: x x x :-:'

Sábado e dom�ngo, ,o Govel'l)ador1
elo Estad,o e Senhora Colombo M,a· I

ehadQ SaliLes, acompanharam' a' res·
ta da milagr,osa iroa,gem do Senho� I

,dos Passos,
.

. ','

Dia' 10 )10 Teatl'o' Alvaro de Caro

valho, "A Dama do Camarote", co·.

média d\Õ) Castl�o Viana',' O elenco é
e,blnr:>os,to de: Elza Gomes, Regina
R,odrigNes, Ma'uro Gonçalwes, Otá
cilio Coutinho e José Fr,eitas. :-: x x x :-:'

x'x x Pensamento do, dia: Espere gU,e !J

seu di.� c:hegará.Bastante whcorridas esti-veram as

- - __ . __ - __ � ..... __ ..:-_ l_

,MES DE ANIVERSARIO ·IÍE
& IH

Nêsle m,ês gran,des oportunidades de C�mpras
Hedu.ção de pr�ços com descol!les especiais em Iodos

materiais ou 6\ p_!lgamento�, sem acréscimo

Especialista' 'em vigamentos

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 763 - Estreito - Florianópolis - Santa Catarina

Fones 6001 - 2425 - 63�a e_6403

, \

"

'MULLER Sr FILHOS
\

, I

'Musica Popular
.

"Augusto Bpeehii'lf

',. .

Aj:,Rq-�11.
.0.0.0.0,0,0.0.0,0,0
Setna'na retrasada o compositor e cantor Gilberto Gil quebrou o

lêncio de' quase um ano 'e se apresen.t,oll no British Council 'St\ldents
(dia 1.2) e no M�r(gles Club id$a '14)_'

.

Segundo arügo do semanário Veja; GÍl apresentou-se com um

a guitarra e. a sua voz, (rouca) puxando monossílabos da garganta. "No e

tu�t()': - n.rós,segp.e à, r�vist� � '''0m som' en�ol�cnte, quase primitivo, ll:i
Xl1l10 das ongens da musica, �v�cando C?� calor o :'itm,o, africano ---:- e baialJo"

�. , c

4. l.J:NçVA,G!JEM
.Q«):,.D ,O..Q.O.,O,JI.D,O

.

O .correspo:n,{�ente de V�ja assis�ju e gravou o show. Eis o que êle con�

,

_ A,n:(m.Ç�o.s �m, r!�licfk<:ões �omG, "r.i!p.e Out' e '.'],d.e�oçly M,als-er". - Qiõ

gjdp,$ .à • ár,c"l)j j,ovem.à � �le, :v.;mguM·�� =: .atrai�;am á .p�qUena .�a�a do Britj!1

C.oU:IJ.9il., (35Q lugar.qs). um píl'�Mc9 ,ele j,��'e}'o)lt,uQe� cll.t.usiast,q (;l eosmepolíta. N

p.ilatéii.a�, .anses .. ,e ;cleJ�ois ,.d�. e?,P�t;.íç\.tlo" ,QliiVia):Jil-,se frases em .in�glê�, eastelhanl

alemão, japon,ês, francês, s\yahili· (dialeto' africano) e. português. O, show CI

mecea ,Ç0;R� ..vmt!.ll 'J1!lÜil�ttOS ,d.e: ,atra.s� ",,?é!rJf' eseoar .a, ma, for;rnàq_a ,diante da li

aheter:ia .e :L)a�lia. �<W!l:I,Lta gente ·s,ematila JH� ctlli:ío Q:!-la:nGj.G GAl .� •. çaiç;a -de {lanell

.ma,rF.om, eamJ&e,Ul.de.malb.a �e ..bilH�-ªQ tJic,Qtil�o ,-;- .s,�bi.)ll 'lo, pa}ço .. Sôzj.nho, se,

tado nU)1l banco(apoiandp-se nUffi'·violão,.,abriu' o sho,w c0IXIc ,Língua, dQ P, e

cuja J�tra :r:epeJ�u. � c�r)-1,�l}g�scutíye:t dose :,e,ie ,irJ9ni3 a: �r,aêe, "Vocês não �ão el

_

tend�l' bu.U;nl�",S': ..Outri.l ca'llJ;ão re.yitalizael� 'pela .CÔl' bqlsileira foi "Vh,am)llldf

há .o!l,u.l\-se. doi� tt1j.OS fora; clG; �l�sit, êl,e ,PJlr�eciq. ,tr,!!n.sm�til' 'ês,se, aiastlp:rtf?nto'
i;n;terpr�tagã.o .) irr!Pl·,e_s�iQn.aIi!:te %�e �e'4. á, n�ú�ica .. Q.tl�l.m�el::} ,Jln:t,a' certa frl

Í1'1iç�a'l; por j}fl}:'te ,dQ au.d�tório, )G� fie.ou. l1)a·is A vQIlJtad� RªF;a é,lP!'eseÍl:tar: o S(.

cpnjlUJll;to: (;I:Ii,l!J>. �.M��� _(QaiJ{,tsta, i!jlgl&s,).; T.vt� Q}a!eri�ta" :bai?llg)" 4l!re,o (ll�

ç.��,si9n�6-tat píÍtioc;a). Com, 0S J�·ês..; dtt início à. 5lpresentaçãQ ,. d,all. mú§ic.as do se

n!wp, Lr ... :F._e�� J,)EQgrama !el,e :ap)\�s.e1'lt!.lçãQ.: .êle; qev�r,ii,l ,cé,lJltªr;;roúsiça�: __'. se

.d.Q n«T>\\,,(i) c!.i�CQ.. " M-as, ,ni! h.ora. ,e ,meia --;- ,��m 4l'tel�rupçã9. -. '. q.ie, )estêye. nl

lHll(lG, .Gil -: ,á YOlilt-;lde" incep.t,j.�adp .p,elos aplgusps --;- sQ �iflC�J3J):}9��. tempO):
1'a onze núm.erOS:'. �

",

" ,

1;) L.P. ",\.",
.0.0:0.0.0.0_,0.0.,0.0
Mas Ciil está. prá lançar ,o selsl LP. também. Diz ,Veja, ainda,. que ."ua gn

�'adío, GH pa,rece mostrar ,qlle rec'.ms-tr:!,liu ,seu percurso m.usicl11 SÕÚl).)lI)

mas :às, vêws CGlill -a J\str,anha de p.o,eta ,brasileil',o .Jm·ge. MauJ;iiel",. cril!.d01; e'

livlIOs . .(!j.a 'iF4ilosofia -.do, KaQs" (;cem '''K''), seu paa:cek,o ,em três :músicas, .cio 11

iE�e.eto -tll�{l filúsicas a®.t;igl\s compostas' no Brasil, .Jtôdas �s, snas noyas .. cal1çõ

4'a�,a:pil ,de t€mas ,u.n>Íweçsais. e f�)I'_am' cantaclas ,em iNgLês., Nas 0ito. faixas em, se'

LF <iJ.ue -será l-ançaclo 'na Inglaterra- peia. gl'a;vaclora ,F�m�l;Is GW" na' apen'

uma 'palla,vl'a·...L, 'o tí,tulo do r.efr·ãG Qa: música' "N.êga" - e urna frase ,em por
tuguês�' "Tão' Triste'·', est-a na músioa 'IOne- Q'clGçk Last lVIórning,_20j:,h, A?ri
1,970". A única música estrangeira que caHta, chama·se "1 Can't Find My W

Home" ("Não 'Posso Encontr·ar o' CaminRG de.' casa"), ! ,

'

_ �. 1,
• t.

FREE

'. 1).".0:0.:0:,0 "p; O ;0, Or

!
. Em;.. ,duas ediçõe,s 'ÇI.nt.o.1'iores Ü'01lxem0S para ;vG�ês .alguns dQl', recent

. lar.g,arne;Jl.Jos" <il.çt . .c.ollilpanhia. 'Brasileira' d.e D1scos' �' mais, conheciela com

Philips. Lança�entos, em compacto simples., .

,

Vamos, ,'hoje, :.a 'ma,is dois. o 'pá,meiro é ,o ,elo e,ondunto F.ree, criador d

su�esso "All :Right Now" .. A PhH1!1s lança agora, mais duas Co}uposiçõe,
SteaJer e !,.;yiAg in t,l)e: Sunshine.

O !'l4sc-G' está coloeaclo -em -499 ltrgar) segu'ndo a, Eillboanl.
\..

'0"

I�RAÉL Toí.a,eRT
.b,Q.O.�.O,O.O:O.O.O -

])0 sêlo Stáx; ? ,C.E D, lançou o compacto de' Israel Tol,bert,

composi�õ,es 'Big Leg' WÓl;T1an 'e '1 Got Love. O bà�etim da

o' disco: é "'soul '€los mais q'hlenies". E ,é 'mesmo.

I

I
I' .

I

HOlÓSCOPÔ
I'

Terça feira 30 de mar,ço

: '

. ÁRilES _ Hoje é têrça-feira __: db,' �Ú! 'lVIàrt:e, seu ast-ra tutelar, Tudo pode,

'rát'c6ille,çar e aéabar bell'!' )3ara você, nesta dáta. Favorábilidades pa'

r,a o ,traltlalho,' á vida s0cbl 'e os eORlta-tos .corri o SeK(i) oposto. ,Noti,

cias a,gradáveis.· ! ' , '

TIGURO _ Dedique maior atenção ao� scus objetivos profissionais, e tudo

saiI�á 'bem. Tenha êm :mentc que o próximo mês 11;1e trará meli]lql'ja�1

q>\:lando o Sol entra'r· em sua faiXa de natividade. N0tíeias agmcláv,eil
em pauta.

G'F.:ME0,S _ 'tudo 'quanto você. a!m�jar em seu setor profissional, poderá ser

fadlmente atingido. Dia .'benéfico para os estudos,. a palavra escrita

e orai e tado guanto tenha relação com as suas, finalidades de ol'deOl

materiaL
'

,

�

C�CER .:_ Tenha .mais fé �m �r me,smo' (a), a fim de não perder sua infh��
cia sôbre alg�ém 'de Aries, Leão ou Sagitário. Lembre-se de que a�

pe�soas. d.a triplicidade do fogo não gostam de pessoas indicisas. Aia,

'exe.Cl:lt�, reaHze:

LEÃO � Dia sumalliente f.eliz para você de Leão. Influências favoráveis à

Slla viela intinila, ás viagens,' aos ,e,�.tudos e á sua' c,oIT)unicabilidade,
Pr�uie falar ma1ts com as pess�as. ,A�;mel1:t,o de pop.cÜaridade. Notí,

cias a'lent.ado'ras.

Vr�GEl\[ � Dê mais ,atenção' ás co�sas essencialmente' prátic,a,s, deixando de

Ilado ,o, ,que seja s'j>lpérfluo, ;tllx,ito previs,to no setor da prt!ilell:tÜvidade
em. seu. eampo .I!le atividades. No \'),nta)1to, p,r,ocute de(jÚea-r' atenção à

saúde.
LIBRA _ Dià em ql:le os seus as�untos ,de' or,clem. i�essoaJ ,estar,�o sendo ana'

lizadQs; c-fiticados ou pressionados' por alg'uém. Não se precipite eUl

cdntl'a.atácar. Procure, por mitro lado, ap.erjjeiçoar-se espirituaJmeJ)te,
ESCORPIÃO _ Dia em que terá' explêndidas op,ortunidades de �oFltar c{»)Jl

apoio e proteção de gente amiga, especialmente na esfera de atividades: pro'

cure levar o entusiasmo . á�s demais, 'e será corre'spohcliclo (a). BoaS

:
.

Notícias.
'

SAGITÁRIO .� Actedite mais na podero�a i-nf1u�nc'ia 'de 'sua personalidade,
,

apoio e proteção de gente' amiga, especiaImente na esfem " de ativida'

des .. Procul:é ''levar ó entusiásmo aos demais, e será correspondidO (.a).

Boas, ;Notícias.
'

.

.

,

CAPRICÓR�Ô - )30� dia para vorê, enh,àr' e)1l '�o'ntato c0111 os pais e pa'

l'ehte� _pat�rnos em geraL Uma notícia feliz que r,eceber pOdérá con'

ter ele_mento,s f_avoráveis ao seu progr,esso materiaL Co�te cof!l 05

seus é,lmigos.
AQUÁRIO - Yoc_ê �de A.qu�rio terá hoje um' dia muito feliz, particularmen'

�e 'para tratar de a�suntos técnic,os e profissionais. SÚSl person�l1idllde
Stl!';;' marpçjpte'" _prometendo-lhe, outrossiii1, aumento de popularidade
�m seu lI\eio arnbie)lt�. .

PEIXES' -;-v Apróv,eite o. <,lia. para din'amizal: tôdas as suas i�iciativas e ativid1
des de dia., Marte será especialm�nte fa�orável aos' piscianos do ter'

ceiro decanato, que o tem como co·regente do seu período de 'nati'

vidade,

, ,I

'j

I

ti
_I

\
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, PR,Q�RAt,y.'ÁQ SP�I��
Dia......:.. 27 de março: "

'

" I"
- ;ijAILE; PARA A ESéOLlIA ,PA RAFNHA ÜNIV1j:R-

$ITÁRIA "

'

,",' ."

'
,

- Atração: 79 Á�RixAÁN KGmpS �,
- Mesas ,

e convites d�� Ditetório 6entral ',ias, Bs�ú·
dantes

{ '", r ',' ,', (
"

Dia - 03 de abril
�,

- la, FESTA I9A: A�HZA�'E .: .. em b�ripfício do
"LAFt SÃO VICENTE DE 'PAULA'; ;'

' ',," =,
'," J'

� Âh'a'ção�, lYl1JSFILE de �INQER�E da r:�l\YLONSul___/
,

e o CQnJunto:�'7,Q AFRll<A'AN 'KORf>S')' ,
'

, - Mesas com as Patv'orlesses:·oU; ti; �Sect�tarià" do
-Olube ' ; �;',,' �:,;' ';"" 'i,

Comunicado impaft��'fe: .. A,::tl;_riti:r. de,:28 ,rle: TIllli'ÇÓ à
,(!)2 de abrü a .gOlT'E do ,Clube, ,estar--á�"f,unCiúIÍatld0 C0111, o
CON$JUNT.O '7,p, ',AFlÚjKAAN,': KORP;S; e': b - Cf:;NJ'Ol-JTO
"PAULO PAD1LHA T1lI9:"no, tfélit-aHrapte",dá '(5IÚhe,; "

'

,

CLU�E 12 DE AG,Õ�TO ,m::A"IÚ4.NCAD'A_.P.�,nA o
ÇENTENAR10 ,: ", ':', ';': "

',' _.:,
'

PIOVINCIA CREDITO, 'IMOBILIA"
RIO, S. A,.
CG,C N. 83.891.884

A V rs o .

)
Avisamos que se acham' a ,diS)J�$içãO ' dos Senhtill;eS

Acionistas, na sede social" à, Rua Tiradentes esquina Nunes

Machado, os documentos a que' se refere o, ar... 99, "do
Decreto-lei; n. 2627, de 26.,69,1940.

"

-,-
,

Ftorianópolis, '19 de, marco 'de,.1971 ','
,

'
"

, ,

,A: Diretoria

���:::àO�,,:,�I�r�:', ,,,,<:.,��;;�,:��,\ �': ';��; �'�:�k\�:� ::,
,.;

Somente C(i),II). �ó�a, matcii�:�, ,: ',,' ""
Centro Comerc�àf, 91'! ,F1Q/iafi�pgii�.. .;_. �áia, ',' i16.: •

;It Tenente SUweJ,r'a;'; 2' _:: Florlari6pôlis _;_ se
"

,
,

DR. ,��'�àE�T�:�tE'���� ,

. c

• "'"
"

, "

, CuN.ICA' D:é'�,ii!íMORÊS" ",

CIRURGIÁG.aEfílTislT"A;-, .: "1 ....
.,:, -.

" I.mplante :e' transP!ânte' tle' déntes� ,..::;_ be�Íistéiiâ Ope
ratona 'pele slstema '>de a:lta rotár;iio ,.:..;_ 'Tratawento indolor
- Prótese fixa ,'e' _móvel.. ,'Cons�It6fio: "E�:' ;JúlÍeta, "29
an"Q.ar _ sala. �Q3 �,:&:u.a �,J�r�rii�o (�ê�[t};J�", :€35, :.,_ ,h�
rário das 15, às 19 'horas.

'

\
..

' ',"",.,
" �'t �

�
(

.

'

"

DR. EVILI'SIO :,(:.101',;:
" '. ,_- \., �

_'j,.il1••',' • � .��
, Ad,voqààO;' ", , '�', '; ,',

I·ua Traia��;' IZ", +-�'C�Di:Qà�ô' 9 ,

OAB-SC-688 �-CPF 007896239 " ','

Clínica Geraf � 'I,Prój.,s�: "� ,Cirurgia
,.

\

.

r."
�, -

'

" "

CUNICA GERAL, _:�,pR.�;reSE,F�XA, E ,MÓVEL'
CORÓA DE' JAQÚ):l'A;: � CiRl1RGJÀ :

'

.,
.. .. .-� - - �-, ". :

.

BAR E RÉSTAuRANTE'
A Diretoria do CkUl3E �' !PE�SeO >á:visa ,�que q

BAR e o REST.t\�E ,estão, :p�tmanei}temerit�. à qis.
posição dos associ�qOs,' sébdo petm�·tida.,à freqlIência' ,df'

"turistas e publico em gerai.'
'

, '
,

Florianópolis, mat�o/71" ,

.�

: A, -DmET0Ji'ú\

Vende-se um terreno. medindo, 1�5 fuetros de, f.rente

por �5 metros de �.sito à,ÁvenidaRubéns de'j\:rtuda
,Ramos (Beira Mar Norte).

.

'

Tratar à Rua Almirante Lârri\ego, ,1:82: ,

'

,

I

""VtRDEfSE
"

Uma Lan�ha com cabihe;:' medindo' 7,2m de com:o!'��

menta, 2,2m de boca, ,e 1i>In' de. p@p,taj, ' com ,IOOtor d�
:t20HP marca GrElY .Márioe" Y�r' e tl'atar Bazar Xavier à
Rua ,João Pinto com' o, Sr. :,j�a. ,

\ i, . t ,I'�, . '..•••. ,:

CASA'BO ,:CERTRO :'
"

Vende-se casa grande ,cQm :4 qJlanoos,: 2 ,banheiro� s().
,

ciais, dependênciSl!. qe e:fuPteg�CiJá,,: gílrqgem, , Tratar n� rua

CeI. Melo Alvim, 19 ou pelo fp:ri,.'e;4"104:.'
'

,

� .
- ,.'

"

,

Três, quartos, -1 sala de" visitas,: 1 'sala de"jantar, co

zinha' e bánheiro, LocàliZada "à 'Rua .JOão CM!VaUw. 56 ._

Báiri-o Agron�mica, Aluguel', Cr$', 300;00, ':
Tratar na"-Rua Crispim �.,"1�7."

'Vende-se .churrascaria' n,o 'Centr�o, ,do;Balne�rio de

Camboriú em ,pleno fJlÍl,cion�lPe,nto, 'Ttatar. ,I\O'!ÓCíl1, Ave

nida Brasil, 1.,591 - Bllll1.; �e�m:bóriú: " '

, RES'IDtHCll � �E' , LOTts'
Vende-se u�a residência" ,situ�da ',fi.O JARDIM

ITAGUAÇÚ, com' duas s�1as c�gadas,' ,tr.ês, ,qu,artos
banho, cozinha: depepdê'hcia : dé' , emprega9a" ,garagem '

va�anda e estacjo�wmento, ailuIa .';Sem' 'lt@ite�e.
LOTES _ Vendem"se, ótimos 10t�s,_ �tuados' no

JÃlmIM ITAGUAÇÚ' com 'água :inStru�da,' ruas' calç�s
e drenage pl�ial. ,,' ,

,',' "

DIRIGIR-SE a rua Urba;no .sales, n.' '37, -7 Fone ,,2981. ,

CÉRTIF.ICAQO ,EURAVI'ADO ,

Foi extraviado o c�tÜfieacÍQ' &e :PIlOgriedSl\le "Qo ,Sr.

Nazir Dutra, de veíCúlo KOJ;nit1.í; motor�e' 36 HP :(SAEJ ,mo-

tor n, 70931, c,hassis 37442"
,

'

'

DOÇ\J�,"Tds E"T�jéil��'QS'"
,

Foram extravi�dQS (Is-'dOF:l,lin�rttos "Q.e pliopriéqade ,da,
caminhoneta Ford F-l ""'" ,anl), de fª)Jriciiç�o' 194!J "7 pIa·
cas 3271 - motor n9 M8RC13'161 ..:;... 'cii.,�S,sis' s'em Iplm�ro

/ de propriedade' do Sr. ,Aires Resa.
,

/ I - '
"

'

,

B�C'VM,�,NiJ'OS ,P:É�PlPOS
,

Foram perdidos a carteira ,de mQtotista é os' doeu

mentos de propriedade do Opalá li&nça: n9,· 172,' motor
OJ0127-N, chassis nO 51369K1l25t39, pertenCentes ao' Dr.
Zulmar 'Lins Néves.

COMANDO DO Sr;! DISTRITO ,NAVAL

AL,IENÁÇÃO DE VIATURAS USADAS

EDIl'Ai.' Di! .\lENDA �;LEiLÃ{;J'"
v ,4' "

'
f

. Por ordem do Exmo, Sr. Comandante do 59 Distrito

Naval.: participo aos interessados que no diaõ de abril do

�err.ente, às 14,00 horas será realizado na sede li!o Coman
do do 5'1, D��;�ri�o Nava], o L!õi�ão par,a,;"l compra das viª-

_

turas 'eonsidetadás sem 'aplicação- na Organização: Camí-
I
nhão "Ford" �1952, de fabricação, americana, motor u.

R2SE\X101'i'1, 110'HP. 8 cilindros; Caminhão '!Dodge"
1954, 90 HP, motor n. -TX-3155308!C; e Camioneta "Volks-

'

wager;", t!P� E:om.Pi" 19�0, 36 l!P, 4 cilindros, motor nú-

mero B''/293.: " ,"
.& v'iat.urá!; 'c�erão� vendidas aos licitantes q,ue apre-

, sentarem. ,as: melhores ofertas, ,O pagamento será' à vista,
no prazo' de: 48 horas após' a 'Iíeítação, findo o qual; o Iíci

tante vencedor,' perderá o direito passando êste ao que se

segue,na ofertá:
'

-, �.!lrão, exigidas" no ato' 'dá licitação os' seguintés ,Ci}o

eumenjos:" "',"

Para pessoa física:
a) Prová' de 'quitação' com o' serviço militar;
�) Certidão negativa' de' ímpôsto. 'de 'r�rt'da'; ,e
ci Título de' eleitor; ,

, ,

Para' pessoa jurídica prova dê:
'

a) .Pérsonalidada jurídica; �'
,

b) Idoneidade�,finalleeklt.
'

", ,

AS! v:i.atl!ir"q� .poderão
-

ser, vi-stas dlãríameate- das 12 OI}

'às 1;8,90 b.(j)i·,�s, n:a'&ede -do- Gó���dG' d� 5i DJst��to
-

N�al,
, à rua ij'u�es :M!a(}ha:d�, s/,N." Mài��i�� esclare�iiÍi.e�tos setão,
prestados .Pei�, I)JvlsÍi0 ,de Íliteri.dêncià: 1f� , mesmo' horário,

,

Comangoê dn,M, D�S.trito: R:allad;:'F:L6I'ianó'pPÜs, SC,' em
10 de inàt,�o, de 4971:: :" .'

,

:,
"

,

,

,;
, "

,

,DERM�VAl: N�-V.ES· DA' Cos":A '�I.C!Í,'pitãb�Tenente
(IM) _::_ Eií0apr.egaeJ,o da- DiVisão�de""'.Jhteridêh�·iá: "

\

"lfINÍSTER:IÓ' :DA�{'iGílêuttÜRA,--
Dir.etoria Est';�úai �o' Mi;ni�té;i9 -'�1I' Ag�rç�lturtl �m'

S,inta' Cà:tàrina
E[,>ITAL '

',.

Faço PÚblic.O para conl).ecimen:to dos interessado�, que
'se encontram afixádos' na portaria' ,do Edifí�io.Sede d�st�,
Diretoria -Estadual" estab�lecida à', rua Santos Dumont

•

�
, •

<

'

'n, 6, nestll Capital: as intru�õ�s ,regutador,;;l� das prov'ps

"práticqs e, de tí�.L\los, para acesso -'aGs cargos d,a cla,!lse
inicial' das séries de, classes de ALMOXARIFE ARMAZE
NISTA, ESCRITURARIO, OFICIAL DE ADMINISTRAÇA,O,
AUXILIAR DE - P0RTARJA, 'PORTEIRO e da classe 'sino
guIar de CJ:IE.FE DE PORTARIA ,do Quadro de Pessoal do

C'Ministéri0 4-ª .A,gt:J�uI.t),lra. <'
'

A 'pr.ova será"-realizada dia 2 de maio de,1971 às 9
,horas, na Academia de Comércio' d� Santa cata�ina" à
Avenida Hercjlio Luz" n, 47' - Florianópolis .,_ Santa Ca
tarina, e' o rlão comparecimento do candidato implicará
n� desistência do ,Acesso.. '<

Florianópolis, ,11 <je março de i],971.
AL,BERTO DOS SANTGS _ Veterinário TC.I00!

,_ 22-C - piretór Estadual do Ministério da Agricultura
'em Santa Catarina,

,Federaçã:o dó� T�abàlhadores naS 'indÍls.
frias ,Melahírgi�as, Mecânicas e' do Mao<;

ler�al Eléfrico' do Éslado de Sanla
'Calarina
'E D, I:T'4 L

pelo presente EDITA,L PE CONVOCAÇÃO, ficam
convocados todos os Siridiciltos filiados a esta Fed�ração
a comparecer no próximo d'ia 15 de' abril às 14 horas na

sede social da mesma, sita!t Rua Tiraden�es", 21, 5� arldar.
sala ;;5, par-a uma A(lsembléia' Veral Extraordinária; que
tratará da seguinte:

OROEM...DO DIA.
"Escolha dos nl(mes" que, compol'ão a lista tríplice

para' j,ui?: clal?,��sta' ])e'Pres�ntante\ dos" trabalhadores> rio
Tribunal R�gional do Trabalho da 4a,', Região, ' em 'Pôrto
Alegre, Rio Grande do Sul".

,

Florianópolis, 29 de março, de 1971,
Raul Clemente' Peréira - Presidente em exercício.

x ,x 'x

,DR., ANToNIO SANTAELLA
'Professor de Psiqui[\tria da

-

Faculdade ele, Medicina'
'Problemática PSíquisa Neuroses

DOENÇAS MENTAIS
Consultório: Edifíçio Associação Catarinense d� Me

dicina, Sala 13 - Fone 22�08 - RU8 Jerônimo Coelho,' 351
,

'

- F!orianÓpoUs -:-

CUNICA DE TüÍAORES
I DR. �OBÉRTO MQRIGUTI ,

.' ,_(Ex-Res�dente do Hospjtal �. C. Camargo .. 4!Sso.
_�laçao Paulista de Combate ao Câncer; Especialista' pela
AMB-SBC).'

,

tAtende no HQ�pÜal Sagrada Família, diàriament�
, das 14 horas em diante.' , I, '

CRM,SC 968 :_ CPF 021911218'
Rua Tenente Silveira, 21 - Fone 2768

! r-- '--'--'--.:.;..---_'=_' _

Experim�te
o .$àbor ,riquíSsimo cio"
LEITE PASTEtlRIZADO

LICIUBISA
/

(,

'.produtid� ,por

�
LATICINIOS TUBARONENSE S. A.

,

;l.',:,,��R�u�a�L�a�u�r�O�M�ü�"�er�,�2!!.1�5�7��T�U�b�a�rã�O��S�.�c�.��:00.

-

ttl

--------'-,-',�- ," .�,

..........

' ..

>
, <·'PlOHEl

1'��rO��é;i,i neoóciOS ..

IMa:
, �17,' , ""�" " �I O!m@�(gG� I

éA�A: á R�lá, Melvim: J9nes; À.J.rª,z do, �0�t9' 5, çasà, \,111
de Material, c/150m2'de co'n�trução 'c/3 quarto�; s�a;:e�p::},
cosinha,i.:banheiro e garagem c/ t;m ranch6, de,"ma�Ielrª
cóm 3(im2. 'e; eséi'íi,ori6, í,úval'1dcrJa'� (Tépositl')� '",'."

EDIFICIQ DAN"�t.A .. "..

..

" ",
,

'

, Grande loja_ para fjns comereiaiJ;, l�i�a4aS:, e_:n}
ãrea

.

de grande' densidade" habitacional na rua AmtjJ
.Gafibalcli. n, 35, preço de ocasiãC:!, ,part� fin�l:i.c�ad;k

,

CASAS - C.ENT'RO
.. -,.. , ' ... -

': :'.- ,',
, COQUEIROS"

'

,."',"",;' , ,:,. ,,'

R.lã, José Lins' do R�go,. do�, tetr�no ,co�;,$,3 :metros
de frente' com' 24,55 de, fundos, 'àreà' T0tal' .. 5S4,5(:)m21 '

PRAIÁ DA SAUDAn�S
"

",..'".: ,;, ,:

Casa na praia das 'SRudade&, '.frentt�' pá� o.mar,
consJnIida em, terren,o ,de, 600 m?, Pre�o' .C;r!f,5g:000;()(}; :

'

com' financiamento,
,

'

,,>; )�-,

EDIFICIO:' NbR�ANJ)YE, , ,
" ,'. ,,'

U,m ótimo apartame,nto )la Prái( da, Sàu�,!1d�8;c. ÇOIp
hall social ,3 quartos, ,2, banheiEos, sal'a,:,eopa, e, cosrnM,."
jardim de invern<l, 2 vagas: pal'a garagem.

,

'

ITAGUA,SSU " " " "

•

-.:
_' " ..

,
CASA com dois paV1�entos, tenflp ,na Pl\rt� !l��rlOr,

3 quart.os, living, copa; cÓ$inha, 1 'ppnheiro, ,j)aTtI! ,,,*rlor; :1,
Rala' <'te' costura; dispensa, lavanderia,1 ban\h�ir�\ área d� ,

serviç('); área construida,',,�27,29, :1)12 ,,�ll, ·tflrreI}<)
380,85 m2.

"

,S-AO MIGUEL, ,

EM SÃO MIGUEL; com frente para 'a estrad4,fe!;lera;i
e fUI1dQs para a estrada Estadrtal, Um�,Chacar(l.,oo;!i_ 'd1,las

.

casas de madei.r-a em ,terreno de,l,* mil 'm�tpps"qlW�diQs,
semIo l20 metrp\> P51rl} estrag!}, yeder;al � .60 JllJ��rQI!I;, ;WJ�
Estqçj{)ql. Cr$ 4,0,000.00, ,

"

'"

"

,

,

E,OIFíCIO PRESIDEN'Y'E
'

.

Apartamento "tipo "A" no H�) andar.,c/3,' Qlla,J'tX)S,
sala, copa e cosinha, banbe�r,o, llI!l!8:rJo,I>lj:!,,�I,llp.r.eg�.3 ,�,úl1l
banhekp, fir�;t c�p.struida V�&,8? �l PF?nta c,r.Jlf.(l$!!,

4partamento tipo "e" nQ 119 ap,dqr cn,�s,
sala, Nsinha; b'al).he,iro, �Tea de' servi�,' á�e,ª, CO.Íl$.íi"l;Ii·
da 6,9.91 m2,' pronta entre,lSa. '

' ' :,,' ..
'

"

,"

�partament.o �jpo '(1)",.)1,0 )1'1 �J}dar cf� 'q��.o,
sal;),. copa e casinha, banheiro, quarW\ ge ,eID'p#@da
com ba,l)heil'ç, área de serviço, área çonstruitl? 58,mr:m2,

, A,partamento' 'tipo' ,'IA' no 59, 8mGar' ciS cgi�,:rt.os,
sida, éopa, e ,c.asinha, ,ba,n}1,ejvo. ql;Í.al'j;Q' de, ,ePlPr-eg.gna
com J?an}lejro, área de ser'lj.'ço: área �l1§trnjda

\118,86 m2, '

' " "
, ,

'EDIFfCIO' AR'TUR
'ÀpBrtamentú com 1 ,quarte, sala, .cOSinh!!i hanl.elro,

quarto de emm'p,"'''0'' com b�nheh�,. ;irea,:)ie �,�rviçQ�
RIO DE JANEIRO
Vendo um apartamento pequeno no', 30' ,andar de

prPrlio nôvo na rua Barata Hibeiro n. 316 'J'Qr .,: ...
'Cr�� 40 0,1)0,00, ou permuto' por �Pê'tatnento ��m fio,
rianónolil'. '

.'
,

'
- "

•

FI;>I,F.iC10 ITAJUBÁ - CQQI)EI��
Na pnlia do Meio: Apartamento ele 2 e 3 qU8l"óos,

entr&'''", ,,,tá ,r1P7�mbro. Grande financiamento. !'TE'U�ENOS
. , ..

,

. , , , ����I�?:; :i<t�ul;'a: ã�e� 'd�' �rre;�' ��. Est;�d; IVe�h" de, Barreir.os., com f..undos para o nu\,r:' �-'eç(.l, de
, ocasiiío. , ,

,
2 toté,; meaii1aü' lO' x' 30 600 m� ª _r),lq A..d1l.Q Seh.

midt em Barreiros p'reco (h'$ 6.000,00 a vista OM 50%
de entrqda o �aldo ,a ,combip,ar, ,

Dlt ROBEITO' MOIIEIR'A • AMORIM
DOENÇAS �A PE,",�

- Da8 .trnhas - Do Cou,ro Cabeludp - Micose -

Al�rgia -" TratatnetltQ da Ac,n� ;PeJ�: ��ve' ,Carbônicll ,e

HPe.elin'c,ii".
'

,

M '

! ,
,

DEPILAÇAO
Ex-Esta-giãrio do Hospital das Clínicas da Universidade

, de,São P�1}lo.
,

'

CONS'@LTAS: Diàriàmente; it parti!' das 13 horas '

'CONsm,TúRIO: R. Jerônimo Coelho,J325 -:- Edifício

Jü:iieta .::.., 2'9 andar '_ sala, �Qí). ,

"
., '

, ,

--

"���-�'j,r�-,AI.I«[I.-VltÀ :DA·tUZ:
':'� .. ,..

'

AjJ,JOGA_O,:'c .,'

'. í •

:.' ;,'C:"P",F. ;=',�Ol�<®g8j ", ';
" ,Dr. �O',J;.RrQ. �q�J�TJ -, ' ,

:(Ex-R-esi4�� '1,e JJ;p�pit!W., Ã., ç, ,;CNlli'pg� da, Assocíaeãc
,

Paulista de ,Ç�mbfltt.l, a!l C&n.cep; E�p!Gi9�ta pelá �MB-SBC),
,

, :' Atende no ,JWsni-tfll, Sag}.';a(\il Família, '. díàríamente.
das '14 horas: em 'diaUt.e.,: '�.,'" í '

" , "

'I "
CRM-sc"968 - CPF: 0219t1�18"

--���--------�--�----------��------�

FABMACIA,
'

I Vende-sé 'no Estreito
" '.: .

(

rua, J",.i.ber,ato, Bitencourtt.'
,

, Tra'tai na ihesma:' .,
'

. ,:- .

r ,

'I .
J '�"

"
'

.

.,: ..
:....

't
1
'.' '

CAPÕj5IRAS,' '.' "

.'
,

'

" nu�,'D. ; Pedro J' '(�'lt,�
,

:�a,\>� a. qü,ejta) casa, co�
,,2 quàrto:;',,,sala, "bart:herro/ ',c?sln-ha,,:,. gal'agem{ ,v,I!1",andM
fecllado, ,vente' para '0 mar; ,'sem HABITE,SE. CjJsto

;, Ci$, ,25.0ÓO\M.:':'
.

..
"

,< , ,... , , '

ir ·COQUEIR.PS .. ',� .') '. J. :�' : , '.. .

� .

.
-

Um ótimo ,té'rr�I1o':Iia J.>rai�A'l Sal,1da.des� medmdo 18

per 20 11Iet,tOS, . �I'
" "

>.:' :.
,

'

,OM ,ABR'IGO " -

,

,

• ,Ruaj �eÍ'miFliQ ,M�He8, \(l��aL com 2 ,q\lai't,08 '2 sa;h!;'!"
,c'Opa, Cos,IJlhaA' ibrmb!i!lX,o" 8ªJ.'ag;em, :Yªr.�n411 : parte O?

, ,trá�, sala,' 'bap,he'irQ, litv;md�ria,'2 quart�s:, çosJ!lpa chJlr·
rascaria� .ierre'rió Q_e' '3Qº m�,', construção '180, m2.

,

'TERRJ:NOS "

,Rua L'ã-úl\@ Linlial'��, ,s:n. 4téà lfi :m., lateral 50, m.,
fr,ente 1.200; ,de 1vri!lp.s',. ç)l�O',: .C,r$" ,80,.�ot) ,ç@m 50 a

6G% ',dê, éDtraQª o:' sald� ,a, çombinar (Ttil1d!ld�).
, SÃÓ '.lOS I!!'

' ':'
,

',',
,',', ,

'\ ,,' ,

•
.

Sito à rua Ponte dé Baixo; ãrea, 40;(>5'6 m2- �e!:o
Cr$ 59.(}O,O;6(1' �IJ,.q�,:w>r�' � Yi;;tll ,� ,9: $.l}ldA em 21; I,Ilêsec;.

,

JARDIM ,A':L�N"fIC() �, , ,

'

Teri"etlo :(le ,'1:4;5:0 :yjOr, 27, m. 'de' funêl08: Custo ...•
/

Cr$ 8_�no�po fiitancj�,do3." i, " ,,'
'

, ,",CANASVJ:EIRAS: ,,-- ., ,,- -, .. -

,

'

�oc;U "J!lItlim �f�.r�ãn�1ª: ,� '�pte� "q� 1.260 metro!!,
cust<p.cra,,18;ooo,()O, ' , , '-" '", .. " ':: _.' ,

� CO'"Ji11�N,T� ,'" C" " .', , ,

JaIldim� ,Contmepte .._ 'Lotes ;�*e_ 11 rua, Sapto..
,

Saraiy.ª' � "A,y. 1vº ":Siív,éfra..�;
,.,' " '. 'i '

: Um, lote à Avenida <�sidente. J{enT)�dy, medindo
14, 'POr ':15 ,II),e,trp�" :f;l.e, ��qlri.na., ,

l'JltNl>ADE,,'
'

, 'RiJa, São Tomas de Aquinó, um-téueno' com ,12x?0 e

28x23: ,

..

TERRENO ...... ,CENTRO
'TeFlIWl�H.Ja, ma 1I0epçke .. medindo l!J !por, )5

�_ I
'

tl1�1<-\1s:p�À R;T A'M E N'T,:O, $ '\
Edifício, 'Bahia, : ap�ment, cQnr '2 qq8l'tos" sala,

copa e cosinha, ban1:lei,to, ppP.nt,a ,�trega .."., Si!lal ., ..

eiS ,14.o®,oo ,qAe ,p9(1�ri, ker, f:inancia-d,o ,f!J!l pequ.éno
pr�.9. " , " '" , " , ,

iJ2DIFICIO "ALCION"'
( CofÍl financiamentô ertt: 10' a!l(')I!I, pleno centro da

cidl,lde ao ,bel\) cio ·'['eatra. �áprio ;p�rà ,e'a!jal ,sem fWb.o!l
00 ·pessoa' só, 4, m!!Jhor ,�1erta, ,4,0 momeI}t,6 p!jra ,em-

,

pregp de ,c.!lP'it!ll. ,,', "

.

IEDIF,ICIQ "CEI!!A�' ,

, No ponto mais cen�l 'de Fldtian6;tioJi!l, êonjU]1tO!l
pará' escritóri08' ',e ,c,flRSI11tóriOS. EntMda pequena çom
gl'llnde ' fina.nciam�l)f<I;) .. "

•
, . , : , ,

....
,. , lf!D!�.!Ç,º, '��,Q�� Y�J�A", ' , , " ,'-' y

"

. A:nartqID�nw, ,p�,r'.\! PlP,n,t-ª ,entr�g!l, preço flXO s,�m
, rea�uste.

" ' , "

"" "

,
"

C,ASAS � C'l'J'i;'1'BP ,

I Rua qoro�êl 'Lopes Vi�ira; n, '7. ãrea do terreno,
3,38, ,!ll2, ,çªs,ª' com' ,ª-'giJi!it�", !l�la, ,r.çipa \��ii!J:1.ª, 1 ha·

n'heiro: de:gendênêias, ·de '''empregada,;\' gaJ,'agem, Cpsto

i Cr$ 'lil),,:09PJQ0, ª" :ê,r.rWviOOr; :';- .

, ' Casa na,"rua Vi�lal' ttàtnQS, ,no ()Q, com grande' ter-
\ reno. ,e PQnto� coriter.êi,á\-:'Ç!i �OO.0Q9;QO .de entrada e

o 'saldo a .wmbmarc.· .: ,; , ',,'
"

'

r , M:;úisão na- Ávenítlâ�, Tt:ompos�, n., �, grapde8
';�u;tlªs. grandes" quaJ't9s/'1lj�ng; '2 bíJifl'heiro8, dependên·
cÍa� de, :em�i.egadps", ga1'll:gem, consttt,I«ao, ,em terreno

',,de 25"p()J' Q,Q:,roét}:l�",<iqQ;Q:'roQ(l� 119: ;meJ.hpr bairro' rel'lÍ-
'. �e_�ciaJ, �e FIOljanópo}i8,

,

C()NTINENTE,
.

'Jj:STRRfrO"
'

I

I

,

T: , _e i ii' ---L_��,� �;. ' <
.. ,; I.i.,

S 4 ._ 5 '2&42 .. meffi21 'AZ! 2 413 4 f d«t,4.-

. ';§l

It� ,,2 .

Si; j";;_:TI �r "j J'

desDCUpadQ.

,
, \

,

'APAR'1'AMENlfOS: 1
,

€ha€ll.\'á, '.d'e ,ES{l3Ilha, ,�part. ,com '� ,dol'mitórios,
'lj,ving., bw}1.ejro, ço�nJ).�, .�rel!. de· serviÇ(l. Preço:
,Cr$ '47,347,00 com 2,5 ;no �to,

Pra�à XV; apllnamento de 69 ��" desocup�d9,
, ílndar' alto" 'pr.eç-o: ,45 "mil' e6m 50% saldo ,combinar.

Osmllr ,Cu.,�lha, Ilipapt1l.me1;lto de �sqJ.!:ina,,' ª_ndar al

to, entrega. ,e,tJ;l 36 �ªs, � 4orroitótios; flacadas, cozi:

nha, ,banheir.o,'�dep: d� iimpJjega,®, garage. Preço com

financiamento. "

'

,

"OS.ffi.ªJ." Ctjpha, ���rt�ento (le f:ret}�,' com 2
dormitórios e, dependencias '4e empregat'}a, garage.

Centro" apartamento com'3 dormitórios, "banhei·
,ro, lMpg, çozinha" :q�p. de emp.r�g�da, núvo, prc;mto,
(leS'oçtÍpàçl�; SEM: 'H:Aa3ITE-SE. Pre,ço ',com financia-
mento., .,

, '

CASA DE, N&G6Ç'O$.iI= II4)jAS' ,

Loj'? nova; pronta, ,desooupaç1a" servindo para mero

,cé�ria', padãTia ,e eJ;c.,'Y�le, 080 n;lil ,...... ,t,orra·se por 45
mll� "

".

,: Sala' 'no :centro, ' e,g; em aCa'bªm:en;to; ,�)53 M2,
fOro ban-heiro" de freilté -

P�a o Norte. �OIIi bom fi-
nancjamento.·�" '

, �"a,ndfU', de ir.eI,lte':no ,Ed. M,ig),le! �a1,1X, j4 em

aca�,mtW-tq., ',Bam', Ji'jI}.llI,lc. '

Edifício COiIDasa, ,amplo �çmj\lnto
1I0m ' fi,�nciamento. I,: '

'

(4,4JS4S� ) , ,

.
,

,

BamceJe.ll?-, ,I!tv.' Eug9,,l'dax 'Q� $ouZIl" f; dormi
tórios, ',living, sala Qe' 'jantar, cO,zmba com aztJlejos
coloridos, batlliéiro coloii.dó,� 'd�. º� � empI'�gâda, ám
pl� gar;Ige, terreno" c;le - 800 1�. Preço: PO mil com'

lfinánCiámento
_,.. ,acéíta·se ,apar.t1Imento, '

('
,c.��tr\.o, �,J!llS� t&.r.e-ª· �,ont :� ,do,r,:ptj.t\'ítiAS,.,:! sa·

l.�s" ' ç!>p,ª/tm;i®ª� )PWª4ª,: ,P��P.: 0r$ ��. llli} c/finan·
,Cla,mentO,. D�oeup.adíJ., ,

"
,

, SEI\:):. H�:rfE.SE -� casa, com''3 amplos dormi
tórios, pronta, n�va,. de�'ijpada, ótimo ter.teno. SÔ-
'. \

\. " '

-

\'.
.

'

;-- .

" I '

, ,

IUIl\'l'EX

/ ,

L H A,T E X
"

I
.

I
Oasa especializada em cama, mesa' .e: ba,p.h:o..
Toalhas de rosto e banho, pisos e t�fI1POS, guarnições

de mesa, roupa de cama, jogos)nfantis, ,jogps lfJ1J:'a e'fjJ{(w!I;Ís,
panos de copa, tudo das melhores fábricas catarineeses; e

agora, também a novíssima coleção dos, moderníRsÍJ[1.os
roupões ARTEX para ssnnoras e cª�J\JJwir;(i)s. '

,

QFERTA DA SEMANA:

.I
Toalhas de banho "ARTEX" 1 •••••••» • •• 9,80
'Fàcilitamos õ pagamento em. 3 "vezes )frN ':jU:f,O,S ou

(acréséimo.

CONSEI.HEIRO 1\1AFRA, 47. , ,

.........--____,---...,.........--..............-�-�-=-"'- 'I'
DS.

-

SEIAS-f!ÃO MABTI�S" Di:
MOURA'

Cirurgião )jen,iisl�,:" .",',' .

.

•

I '. '

.

, '
"

Prótese Alta Rotação -- TratalIlei*� {I'!l�olor, .Atende
pé'la -manhã,' das 8 às 11 hs.: e fi �In'd!;l A!I.ª 16/�s; 18i3(l ps.
'Ex,clusivamente com hora marcada. ,�Q#Íeio� 'i\PLlU13' -
sala 53 si: 59 andar -- tel. 4671. ',: �'::: .'

'

, •.
'!. ;,

,---'---�"'"
-

/1
,

, .�. �
.

.'(.."J,. f,·
.....

"l: -

',: t ••�(· \ /..;' .:

Veodeoíl,{::
'; � '""1. , \'. '.�. '".

.. :�, "

3 3

A PRGNEL
Resohre seu Problema,." ..

"

,., ,

R1!� Tenente Silveira, n. 21, sa�a 02, F!)ne, 4.763.
-,

I

mente- -6 miJ, no a�o, e .saldo, ,apro�imíld!lln®te
mensai$. , , " ,., . " .

SEM HABITE-SE - Casa de l}lve�:tt;iq,', nova, O§!·
socupili:la, /2 doi'iriitótíds, déll1aill peça�. Garª�� Jardi,m
de In'V'€rno. ' ,.

"

CHACARA DE ESPANHA - AfI'!.pJlj.",:C?,�ª: :térrea,
com 4 dormitórios, 3 arm\'lr�@s emb�ti<;lQS, :�, �an�e:i.
ros, dep. comp. de emprega'd�, c,opa-eozinha, garage,
lavanderia, Preço: 100 mil com financiamento.

SEM lIABITE,SE - No Jar\}Ím �tJant�co, ,a.,mpl,a
casa de alvenaria, com 150 m2, 4 donnitór.�os; living
amplo, c.ozinha, lavanderia, garage. tod'� �\i.r.íl!l.�) ,(lois
terrenos aceitamos BNH, !lutomóvel'ou a,p�tntQ. ,

SJ<;M HA.BITE-SE - casa ,$ ma�eJF'll"eJ.ll' CàP®�
ras, pronta entrega, aceitamos IPESe, caioxa ,Ec.· Fe-
deraL ,

,

SEM HABITE,S,E _ Casa de àlvenaria;' com 3
dormit8riotl, sala; cozinha, garage, dep" de emptega(1a.
Condicões ,a estudar..,. . "

TERRENOS:
, ' é�Q1!E.rRÓS ....:_'Úirre,pos com áglJ,�, lJl?:, e, calça
mento. mmlmo de 300 M2 n'O ato' 5 mil.- sá!l,do 750;00
m�g�. '

,

, COQUEIROS - terreno .de· 600 m2 ;�,pOr .1'8, mil
com ,9, ��l no ato � saldo com longo fi�I}.ciainentQ:- IITAgUAÇU - Terrenos prçmtos para� 'receJ,ler
construçao, 6 lotes juntos ao' asfalto" mínimo: de' �OO
,m2 c,ada um. U)11 ano PJlXíl pagar, pod� is�r ,S�ll}.' ��.
trada. 12 pagamentos iguais '

POSTO DE GASOLINA _ ,áreas, ç1e terras (3) na
nova Gov. Ivo Sih"eira, áreas de 20, 40 e até 1do me
tros de frente,

BOM ABRIGO - 10 lotes em ,só uma ãrea,.'ter
l'el'lO al1.o, limpo e seco, prQnto ..para 'construir.'

....
. .

�
...'

SAWE.LAR EMPREENDEE)ORA' IMOBtt"PfA
Galeria Ja ..queline, loja 9 CRCI' 1066"

AGORA COM ADMINISTRA'ÇÃ�, D1: IMOVEIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Automoveis
,

VENDE, 'TBOCA, E ,COMPRA,

=

,,,.

'/1.'.,
'

,
,

AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA 'I; VENDA DE VEíCULOS"

Dodge Dart OK - AzuL.......... Ano 1971

Variant 7 Azul diam. Ano 1970

Variant - Vermelho :...... Ano 1969!7(

Volkswage-n 1.300 - azul diam.
' Ano 1971

Volks, 1.500 OK � Beije claro ,,' Ano 1971

Volkswagen - Beije' clar-o .:.,.... Ano 1969

Volkswagen - Beije claro Ano 19p7
Esplanada: e/teto de vinil .,

'

: '. Anc, 1968

DKW Belear S -:- Vermelho .......• ' Ano 1967

Gordini - Cinza Ano 1967

Gordini - V-ermelI1p ,i • • • • • • • •• Ano 1966

Aéro Willys - Branco ....•....... Ano 1963

Lancha Turbina
Lancha' 18 HP CI Partida Elétrica "Johnson
Lanchá CI Motor Popa 2Q BP·

FINANCIAMENTO EM: ATÉ 30, MESES

,A. COELHO AU1;OM6VEIS
'

Pinto, 40 - Fone 2777 - Fforianópolis I
,;;;;;;;-����������������Jr= .1

Rua João

.COMAFI ,:;-1.
COMéRCIO DE AUTOM6VEIS FI�UEIREDO DE

A. S. GENTIL

Rua Araújo Figueiredo, °25 - Fone 27.50

Volkswagen Sedam Verde . o ....... ".,•••
'

VolRswagen Sedam Branco .........•.•

Volkswagen Kombi Azul ':, ...........•
Volkswagen Kombi Branca •..........•

Volkswagen Kombí Béije •..•. � .

Volkswagen Kombi Vermelha" cf
,

,

Teto Branco Luxo .; ....••..... ,: .. : ..•

Volkswagen. Kombi AZul cl' Teto ... ; .•

1962
1967
1966,
1969
1969

1969

'Branco Luxo, :.'. , ..

'

.... 0 .0.'.;' •••• ',' .'�, 1968

Variant Branca
'

o. 0................... 1970
Vaniant Vermelha ,., o. 1971

Corcel' 4 Portas, Standart Amarelo ••..• 1 1969

t'Corcel 4 Portas Standart Bsanco ...... 1969

· DKW-VemagfBe!car Cinza, o r· .. <:> �... 1965

I) DKW-Ven;tàg_ Belcar Verde
°

• 0, •••••• o...
1966'

DKW-Vemag Belcar "S" Cinza Pratã • o ••

" 1967

[''Gordjlíe Verde ... o
"
•••••••• o • , • ',' ; • • 1966

Aero.Wil-lys Bordéau::.. � : ........• : .•.. � 1962 J

Aero-Willys Preto ... ;.. • .••.••.••• •.• 19fii2 I
/ Ford F·35Ô Verde ,., o � ••••••

,
196'8' : IFord_ F-100 V�rde '," .� ,�. o ••• ". 1949

1· Rural Azul e Branca' '� .. '.,:�,' 1967
I

Rural' Verde e Branca • o 0·0 .. '," 1958 ,j�.
i�'�'���������������"���-��It.

JENDIROBA',o AUTOMOVEIS
RUA DEDORO ESQUINA C()NS� MAfRA

Fo.ne 46·73 ,

\'

· OPALA 'luxo () c:iJ....... � .. " '" .......
'

.. �.•'., 11>: ...... o .. '"
.. ( 69

OPALA' luxo 4 ,cH.' •• , H •••••••• , ••
' •.• '

••••

'

69

,. VOLKSWAGEN 4 pi .. , , .' 70

VOLKSWAG�N , .•• � ••••. ,.. 70

VOLSKSWAGEN o ; .. � " o •• o. .. • • 69

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
ESPLANADA
ESPLANADA

····7··········,. ..

·,·\"'·······
...... " e .. '"/._ " ' ..

.... lO' ,.: " fII .•
" .

.. , � _ .

CORCEL 'CUPE ..••. o •••• , • o •••• o o.. • 70

VEMAÇi-UET o o

' 65

VERANEIO
.

ITAMARATY

.............. 4o
'

,
.; 69

....
,
.••...•••• � •••••••••• � •• 68

66S-IMCA EMI SUL •.•.•••••••••• � •• " •••••••

AERO WiILLYS .' o ',' o....
66,

,
.

I

AERO WILLYI? o , � "
- 65

LANCHÀ A' TURBINÂ.
LANCHA A TURBIN�

i'
.

- .' Financiamento até 30 meses

IPIBARGI "AUTOMÓVEIS
: I

COMPRA VENDA E TROCA DE VEICULOS
Rua 7' de Setembro,' 13 - Fone .3886

1 Sedal1 Volkswagel1 ' :............ 66

1 Sedan Volkswagen '0................... 65

......... , �

' 66

64
1 Gordin:(
1 Gordini
'1 Vemáguet
1

.
Rural Willys

, ,

.............................,.,/ ...... '4".

• : •• '; •••••• � •••• : .. � .A •••••• '" 65

64"

..
"

,," ..

Financiamento até. 36 �i'\ses
\

DoR: MÁRIO' GUEDES'
ADVOGADO·

, :Rua Alvaro de Carvalho,.'34 'lQ andar - s/2
:JPI OÓ4684779 �. OAB-1244, no hfiJrário das 14 às 18 11S

,

!

1- .1

l�
I
I

ALVORADA' VEICULOS

.

Comércio de Aulomóveis e'
I, ; J -,

-

Acessórios APOLO Lida.
I .

ReDr. Fulvio- Aducci, 1045 - Fone 6284
Volkswagen brarÍcó , • � ..••••-:.'.

-

"1969

Volkswagen verde ." '1961

Volkswagen cinza ,1964

Volkswagen azul . .. ..• 19.62
y Volkswagen cinza .. :•..... o.... ......• 1965

Volkswagen beje nilo : '.. .. . . .••.• <1968
Volkswagen verde, o.... 1971

,Volk�wageli fuscão verde •....•.•...... i971
.-

Kombi luxo : • .. .• 1960

Kombi lúxo •. ' ' .....• '.' .'........... 1968

o'.... 1962,<.. "�IVeniaguet beje
.

\
... " :...... 1967

Belcar azul ... ',' . . .. . . . . . .• . . . ..•• ••• .1966

I· .

Aero Willys verde
,
....., ... ; .. :...... 1964

Corcel. branco c/teto vinil •.•• : ..•.. ;. � 1969,

1 :�ifal�ill�� �����l�.. o: ::�: �'. :'.::::::�':: ·i:��,

'"i".-"'I-l\' .. I LI�1�c�an�d�an�g�o'�.�
..

�

•.

�

..

�.�
..

,�.,.��
...

�

•.

�.�
•.

�

•.

�

••

�

•.

�.,�
••

�(,�19�59��,

",-",1..:._ Finan�a_m_e_n_to�até 36 �e�s.

�Ir�"-�A�MA�U�R�I�A�UT�,OM�'·�ÕV�ÉI�S��.
R•. Gàspar Dutra, 9() -. fon. 6359 'e '6632 1

Compra, troca e. ve-nda d. Veícutos.

,j: Da-rt Coupê ......... o "... .. .. • • 1970

1 Variãnt Azul Dfamante OK 1971

1 TL OK ; ..
'

; • ;. ; • � • .. .. • 1971

1 Volks Branco '.�. � � '. 1970 �;
1 Volks VernieUio 19"/0• . r" .

f Volks Branco ...
' '.......... 1969

'1 Volks Beige Nilo : • � • 1967

1 Volks Beige Areia "0 o •••• 0..... •••••.• 11:164
1. Volks Pérola " 1962

1 Volks Azul
'

� ..-. ••'..... 1960

67

,63
68

, \

67

Comércio de Âutomóveis em geral
COMPRA ..... VENDA - TROCA

.
Carros infeir'am.� revisidos

I

.

End. R., Jóio Pirrto, 21
Fone: 4291

Fuck Verde ano 1970

I Fuck Azul

I t Fuck Branco Lotus ..... ;............ ano 1969

I. Fuck Vermelho Cereja ; ano 1969
Fuck Pérola ...............•..... " ano 1965

Aéreo Willys ano 1964
Corcel coupê de Iaxo , .. .' ..,.': ano 1970

I Volkswagen 1500 branc?, ..
,

o.. OK

......... � '. ano 1970

....',....'i-J.'_

VEicUlOS :USADOS

A/la Duo/idade
- .,

FINANCIAMENTO A,U 30 MESES
MEYER VEiCULOS L'TDA.

Rua Fúlvio Aducci, 597 _ Estreito
Telefones 63-93 e 63·89

Simca Tufão ..................
-

\, 1965 ,

1970
·1969

Dodge ,Dart luxo
'

'V , •••••••••• l ..•

Esplanada, ':. 0' o·"

CAMINHõES ."

F-600

F-600

·1956
1959

1966
1969

F-500 I
......•

-

o. 0 ..

Dodge D-700 .:
• oI" "_ :

..

,t i.

Siinca verde

1 ,Volks Branco . . . . . . . . • • • • • • • • • • . • • • •

'

1908

1 Volks Azlll Cobalto .....•• "•..•.••••• ' 1970

1 Kombi Pick ,........... 1969,'
Entregamos o1i éarros usados com garantia e !man·

,

c.iamentos até 36 meses

Venhá conversar :conosco

Rua Felipe Schmidt,./JO - Fone 20-51

DEP�RTAMENTÓS ,DE ,CARROS' USADOS
,

Volkswágen _ branco ..•.....•.•..• 1964

'Volkswagen - heje ............•....•• 19�9
Volkswágen _. verde' � o. 1969

Volkswagen,- branco 4 'vortas' : .•.• '1969
Kombi - verde • . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • 1962

Aéro branco. . . .. . . .. .. • . . .. .. . .. 1964

Àéro cinza. , . '.' .......•..•.. : . . .. 1964

Aéro
'

azul • . • • . . . • . . . • . • . . . • • . . . . • 1965:
Aéro - .branco .... , .. ' ....•..........•

Rural _ verde e branca ; �
'I 'Rural - -azul e branca
0_'_,__ \

....

�
.. " ..... ·0 .... " ......

1965

1967,
1966

�It
...-:

-

"r t

, I"

li"
!

-: ' .

'"
'I

, .

"" �
t'

�.
. .:,.

_ t

,

-,
-�.---'

-,-}�-=--7��l:s::i5=t\

.J

':����������Pll.1 I

VALDIR AUTOM,ÓVElS LTDA. � �in�stério da Educação e Cullura
\ ,."

R. Vito'r Meireles, 32 - Fone 4139 UNIVERSIDADE 'FED,ERAJ;. DE

SANTA' CATAIlIR-A
" ... '...."

Florianópolis - S.C.

Opala luxo ........• ; .. : . . . . . . • . . . . • . • • 1969'

Opala Standard· •........• , . . . • . • . •• • • •. 1969
Variant '" ...•.•.........••..••..•..•. 1970
Volks 1500 - OK 1971
Volks 1800 azul 00 • • • 1969

Volks 1300 beije
'

•... :................. 1969
3 Volks branco •........... , . . . . . . . . . . . 1969
Volks " . :

'

....• .' ..-. . .• 1962
Pick Up Kombí :.. ,'.. .. . . .. • 1968

"Financiámel_lto em ,·30, mêses

, ;

EDITAL 'N. 07/71
I

I Torno público, que esta Universidade fará realizar
às 16,00 horas do dia 29 de .abríl de 1971, em sua. sala de

concorrência, a aberi\l�a da Tomada de �eços n.1 '07171, .

relativa a aquisição de nlatedal destinado ao Centro' Bio

Médico, �aiores. esclarecímentos serão prestados na Di

visão' do Material: localizada à rua' Bocaíúva; 60, nesta

Capital, no ,horário das 12,00 às 16,30 horas, de segunda a

sexta-feira.
'.

; ....�f4�f..
, Florianópolis, .<2�. de março de 1971.
Jos� Forlkamp,.Diretor da Divisão do Material.

,
•

J
', .. '. ,

I.�L���������������������-�· ;

��N�A�L�A��O�A�D�A�C�O�NC�E�IÇ�Ã�O�líl
Restàurante e Lanchónete

AOUAIIUS'
1\ Restaurante: 'p.la carte - peixe" camarão, sm,

I t
ostra, 'carne, gatinhá, 'bebidas nacionais e estran-,

,�',','�'I'�
geíras,

��

Lanchonete: .a la minuta ,.:... .sorvetes, cigàrros, '

bombons,' 'salgadiríhes, sucos, vifarnJnas,' sanduíche,"
doces.

. .

FINA AMBIENTE
t ' 'Ir

, I 4Tiaçl0,
,

V�N��oSE'
.

Apartamerit;s: .

em
'

Canasvieíras .-:. Preço de

����': .

'Terreno na' Lagôa da Conceíção -
20x40 m2 todo 'muraão,'

"
'.-

. .'

,>", ALUGA.SE
Salas pára .eseritôrios.

. INFORI\iAç0ES:
.

fuI'a João Pinto \ 21 - Sala 1
FONE 2828.

. '. .

.

.. (
,

Preço de

, VIS!TE
O.' �RTES,ARATO 'CATARlNENSE

'AGORA,
EM SUAS NOVAS INSTALAÇõES

, Rua Trajano; 51�A (junto à escadaria da

'Igreja Nossa Senhora do' Rosário)

\'
--I

,'CADQNOS " JUVENTUDE
Brochuras __.:. E!SpitadS em Arame ou Plâsticos
,leAl,;: ""';i' �cí:,;:-'Latónados - Cromados

" "Isqu,éil-tí-s:;Çom tuna e duas rodas
. : IqALEx (Áutomáticos)- ", .

,

reAL 7"" ImlÍistna'é'Oomércio. AIDriliadora Ltda. I" ,RU� ��iho,::N�Jto� l.!Ol_l70 ._ Fones 349 e 361'
.

ex. Postal; 137:-,:" Teleg. leAL. '- Rio do Sul - se I i
,

'�-T---·
-

_� .;'�--- ;-�1-

t .. -

I
I

,

Dll. EPMO, BAR.IOSA SANTOS'
Cirurgião. Dênnsta ' r

Horário: dê 2a;'à ,6a. feira, dás 14 às 19 'horas .

'Rua Deodoro, '18 _,_' Edifício Soraia":_ Saí�' 13
ATENpE PATRONAL no INPS"

'

.

4"11. ;-
, II

A 'CIORAS - não 'qUer que
':

/1vQcê ande a pél .

.....

.

\ I

: :.; -

'� :: 'razo,ce.rlo �e émreg;a"
. ,...:. .. '

Selit' fiád'or "

'

;.�: "E�lrada"faoi1ilàdJ'
- _'

'
" �

..

,

..._., '45 planos a sua'. e�çolha ,

' : ;;'
.

:S�ldô amorii�ávelém lO, 20;"30',40_é 50 meses
-'

,

" '\
'

- .]4 anos de prestígio nacional
" Escrilório' nos pr!ncipais cidades

,.

CIBR.ÁS - CIA. BRASI.LEIRA DE- AUlD�T'OR'ES

, ,-

j'j'

'.

TASt;:LA DE VEfCULOS
" 'l.,;" :

'AmortizâçãoAno Entra�aMoc!êlo
/"",

faoiI itada

1.500,00 9Q,®
• 2.250,00 115,00

3.000,00 ·180;00
2.25,0,00 115,00
3.500,00

/

200�OQ'
3.250;00 190,50

,; 2. 25(j,00 115,0'0
4.5pO,00

. 290,00 ,

6.000,00 3Q6,OP
3.000,00· 180,00
2.5,00,OQ 150,00,
5.000,00 ;300,00"

.

6.000,00 306;00
3. eOQ,oo 180,00
3.750,00 225,00',

., L O"R I A N Ó P O L, I S- Rua dos Ilhéus, D. ,8� Ed.Aplub
.:.:.. 126 ,"

r

Sedan 1964Volkswagen
Volks_wagen
Volkswageri
Volkswagen .

Sedan 1968

1970S6dan
Kombi
FUSCAÚ

1968
O.K.
Ox
1965
O.K.

Vo1kswagen
'Volkswagen
Vol!iswagen
VOlkswagen
Ford Wiliys

.

Ford Willys
Ford Willys
Corcel Luxo

1.300

Karmanghia
VARIANT ',-
Galaxie LTD 1968

Rural 1970
1967Aéro

2 portas
�ick-up
Pick·up
4 clds. Std.

1970 -

O.K.
19'68

� Chevrolet c14
Chevrolet c14.

Çhev. Opala 1969

/'

CURITIBA - PR - �d. Bradesco, J5Q andar ,

LONDRINA - PR, - Ed. Júlio Fuganti - 1Q a�dar
CAMPO GRANDE - M'f - R. Don Aquino (conj. Nácional) 7·Q andar

PôRTO ALEGRE - RGS ... -'- R. Dr. Flores; 245,'5� andai:

BELO IÍORIZóNTE - MG -- Ed.'Helena Pássit, çonj. 601

GUANABAlÍA ....., GB
.

- Ed. Darke, 3i? andar

SALVADOR '_ BA - Ed. Rui B�rb()sa, �? andar
.

MATRIZ - SÃO PAULO :"� 4-v. _ Viera de,CarValho, :)72. Sobl'�lojai
L Fones. -,369453. ::_ _361p44 - 2393712
ainda em,Goiânia _,:. Anãpolis - Brasí-lia '_ Belem e mais 180 ag�ntes em todo Brasil

�

Não fechamos para almôço - Sábado até às 18 horas - Domingo at� às 12 horasII
L I

./
. \
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1Dotação de
,

" ., • I

porloscvaI �
a 3 milhões

Totalizam, globalmente,
três milhões e seiscentos

. ,mil .eruzeiros as dotações
�:t:o;n .que foram contempla
'dos ps portos de Imbituba,
'Sã.o :Francisco do Sul e, !ta-

[ai, no Programa de Apli
,cação dos Recursos do Fun

do Portuário Nacional.

,

O Ministra Mário

'dreafza já aprovou o men

;ci�,na;do programa, para o

.exercício de 1!h1, ao ho

'niü1ogar resolução do De

-partarnento Nacional de'
portos e Vias Navegáveis
As- verbas vinculadas, ao

, :Orçamento da União, dis
': tribuídas para 18 portos no

'País, ascendem � Cr$ ....

.' 139,660.000,00, além da

':,c(\mplem�nt�ção de recur-'

sos ,do FPN, da ordem de
"

pr:i " 27,.910.000,00.

. ,":

B A;L A N ç O

i
i.

l ..

, ,

Banco do Brasil' inaugura
.

e'm
c 1a üe

IFlorianópolis
, '< A

S U '8 A n o v a a g e n
)

; � í � �
- .t:

Prosseguem em. ' ritmo
acelerado as obras de aca-

da peia firma Teagasa do
,Paraná e possui nove pavi->

An-

bamcnto da, nova sede do , mentes com uma área
Banco do Brasil, Agência construída de aproximada-
da Capital", ,c,lIja conclusâo mente sete mil metros qua-
está prevista', pará, -novem-

'

drados. Os trabalhos fo-
bro vindouro- A ,ri).�jéstosa, !am iniciados em meados
sede, .:___ �

,

antiga aspiração de 1969 e estão orçados em

dos servidores é clientes do "Cr$ 5 milhões. O prédio
estabelecimento. �: propor- ',terá capacid,ad�, para aco

clonará um perfeito aten- modal' 450 funcionários _

dimento dentro das modero' número bem superior ao

I, atu�- e os técnicos en

"1:elü:lem que, no momento,

nas técnicas bancárias .e

sanará a deficiência apre
sentada' pela disposição 40'
prédio -atual, que já não
comportá

. funcionárioj, e

clie�tes com certo cohforto'
tendo em vista a ampliação

não '; há possíbilídades para
>'uma .previsão do tempo em

,que o prédio atenderá sa

. tisíatõriamente às neces

sidades da agência local.
Essa previsão, 'afirmam,
depende do aumento dos

serviços e encargos do ban

co, .do desenvolvimento' da
economia nacioNal e, par-

,.

ticularmente, do desenvol
I

dos serviços.

A obra, que foi projeta
da pelo arquiteto Abíel De

rizans, dó Denartamento de

Engenharia" d0 Banco; do

Brasil, . est� send,o exécuta-

vimento da região. 'Outro
fator que impede a fixação
de ,um prazo 'para atendi
mente satisfatório � o' da

modernização e autómatiza
ção dos serviços, inclusive
com emprêgo de' computa
dores, que reduzirá o nú
mero de funcionários. Ar

riscando um tempo míni

mo, êsses técnicos enten
dem que a nova agência
estará atendendo perfeita
mente suas necessidades
durante dez anos.,

INSTALAÇÕES
SUPERADAS

Em .declarações a O ES-,

TADO o Sr. Elmar , Rudolf

Heineck, Gerente da Agên
cia de Florianópolis, afir
mau que "a inadequação
d&s atuais instalações às
necessidades do serviço 'e

novembro
I"

Educação especial vai (
.

se.. ampliada no Estado ,�
"

Falando à O ESTADO, <) dentro do nôvo esquema,
diretor técnico' da Funda- serão atendidos excepcío-.
ção Catarinense de Educa� nais recém-nascidos, ado-
ção Especial, dr. Alvaro lescentes

....
e adultos; com

José de )Oliveira disse que, ida_de limite de 20 anos,
"desde a fundação da enti- "O nos�o maior proble-
dade, em 6 de maio de ma"> _ dísãe -õ diretor _
1968, as atividades da Fun-': Ue porisso 'é qUE! 'teremos de

cionaís 'na Região da Gran- dação têm sido limitadas a limitar o número' de alu-
de Florianópoljs, Florianópolis". , nas, é o prédio. .onde esta-Falando sóbr�, a arquite- 'Se�undo o médico neu- mos Instalados. Por . conces-tura do prédio, ó Sr. Elmar ropediatra, atualmente a são do" .: sr, Aderbal Ramos
Rudolf : Heinec:;k revelou Fundação prestá maior as-

.
da SÚ�a, estámo�: numa ca

que as novas, instalações sistêncía' ao." défiCi�lite" ,: sa ",k.fitl.ga, à(:�u�' Frei Ca-são as maís rhodernas no mental' "e não ao�' �OUn:06 : n(;ca;' ; 145;, �I.i� não nos
ramo bancário e dispõem excepcionais, pOl'gu'ê .o de- ! "Petmiti�;' 'muita' kção.' Re-

- ,', t \ ':' " "._ .•.de perfeito sistema de se- ficiente mental é o. que ..
' ,form:amos' o ,predio, 'porém

gurança., Quatro velozes tinha menos apóio. Dentro os
"

pedidos- ; de" inscriçõeselevadores, dois dos quais "de alguns meses, podere- . são além, do quê, podemosexclusivos para clientes, mos prestar assistência a atender. O lmp,· está realí-
sistema de ar, condicionado todo o E�stado de Santa Ca- zand(); ,algumas 'I, melhorias
central, l'lÓVO sistema de tarina" no, prédio e ,b.llé:v�mente os
comunicações com central I

chamados .e,��,E)p<;i,qn,ais edu-
telefônica e I telex, com- Dos 160 inscritos - des- cávels terão novas salas de
põem ainda a nova' sede de os recém-nascidos até 40 aulas.

,j,,, "

do Banco do Brasil na Ca- anos de idade - ap��as ".A Fundàção' 'Catarinensepita I. Finalizou (Í Gerente 98 recebem .assistência efe- de .Educação Especial con-
local do Banco. do :Brasil tiva, através de aulas, fisio- grega, técnicas �'�m fisiote-
informando que o acaba- terapia e trabalhos na ofi- rapia, �1Jsiquiattia, assistên-
menta do prédio é de alto r: cina. cia �ocial,' .�lém' de vârías
padrão 'com aberturas de Entretanto. a direção' da professôras ' espeeíalízadas
alumínio e revestimento de, Fundação' está anunciando .no tratame'nto de excepcio-pastilhas de mármore. que dentro em breve e nais.. "

,'.
\

'

...

a exigência de modernas
,

instalações compatíveis com

, as atividades do Banco do

Brasil, além, da magnitude
de seu papel no desenvol-

, "

vimento da economia re-

gional e nacional; foram os

m'otivos que levaram à di-
reção do estabelecimento

const>uir urna nova sede".
Acrescentou qlle a nova

agência, além . de permitir
melhores condições de tra

-balho aos funcionários e o

consequente aumento de

produtividade, proporciona-'
rá aos clientes um atendi"
meato mais eficiente, rápi
do e seguro, bem como um

ambiente amplo e acolhe

dor. Outro ponto positilo é

a possibilidade de expan
são das atividades da agên
cia local", através de me

lhores condições' opera-

.... I'

bro ,do, Con�elho Delibera�
'tivo: D�. DIogo Vergara;
Di-� Séi-gió' ,V. Schaeffer;
Dr� 1tni� éesar Vieira Pe-

.

'""I'" .", ,'"
�

-r,êjrq; :Dr; Odilon de çaeta-
, ' no; ,Df. LlliZ Carlos Lins;-

::"Jibli6técá-vi1::" o Dra. Anna

G�chet., '

, ,,'

COMISSÃO';CIENTIFICA':
1<'> Vice. Présidente: < 'Df,
Antônio ·C:arlo� P. Lourei-I"

•

1'0; 29 'Sectetãrio: Dr. Mau
riei Nascitilento; BibliOte.
cana: rira .. Anna Cechet;
,pr; C�hradó 'Baisi-ni: ,Neto;
I:lr; • Walmor . E. BêIi; Dr.
RômuaÚio Hei{'

'

.

,.

'.
- !

CONSELHO DEUBERA-
TIVO:' Pte'sideáte:' Dr. Lp
rival Hari Hubner :Saad;1'
Vi�e Presidente: Dr;, AntÔo
n\o Carios .P. Loureiro; 19
Secretário: Dt:.

, Antônio
Marcos Üllian; ,EX.:Presi.
dep.te:

"

_

Dr. Lothar Frántz;
Ex. Presi�nte: t. Dr. JaisOD
Tupi ;

Bàrretô;' .-

Ex. .PTesl.
d�nie:' Dr." Robe:i.io 'llueche-
]e;

'. "', "
'

,RegiOnal da ACM. de lJ-lúj1��au
empo�sou 'a sua nova _dir,etoria'

••••• J

'RELATóRIO QA DIRETORIA

DISPONíVEL
Caixa , . , .. , .', , , ,.

,;
.

Bancos CI Movimento '-': .

lltlW,

frigor�licos,:.�oepckec, �I�'94:/oo�omértio e In��st_r_ia�
Senhores' Acionistas: •

"'. '
_

B 1
.

G . I ,ta Lucros e Perdas. e; 'oCumprindo disposiçÕes legaiS· e i �siattitál)ias, 'temos o prazp,r de apresen tal' a V. Sas. para aproyaçao, ,o a anço el a , ,: COl'l
,

'''',
.. ,'

.

70 't
'

t Il1'd"de' para 'Íalar·fhes sobre a nossa emplesa .parecer do Conselho Fiscal, relativos ao, exerClClO ,de 19 ,e aprovel amos a opor li '«" "

, . . , _

bt maTemos envidado esforços pqra' ,dotár � a emprêsa de uma �rganização sempre mms aprImorada, ,com o obJetivo de aumentar a

produça,o ,e,,�,_. - ' "

d bt súltados cada vez maiS prometedores.. 'I ,I ��I�""i1!a!l.�__"minimlzaçao dos custos, a 11m e o, ermos. re, ,

. '

f' t. d . de Cr$,:, 150. 000 00 para C�'$ 1.500.000,00 mediante li incõrporação de" Com relação ao capital soclal; devemos esclarecer �ue o mesmo 01 aumep a o
_ ., ," ,

bens 'imóveis confor�e escritura públicá de'"OB·.Q7�70,
'

."
,

"

, A. • 't 1
-

AD'. t .'O r�sultado econômico -: financeiro' do' e:xei'cício dispensa quaJquer comentaria, vlstO que a empr�sa encontla-se em ,fase de ms a açao. ll'� o::�julga' ter prestado aos senhores acionistas informações S'\lficientes para aprecia ç�o dos documentos submetIdos à sua deliberapão, mas coloca:_se a

disposição para prestar-lhes quaisquer outros, escl�recimentos que julgem neces sanos' para o mesmo fIm_

, �t,í.;il" '.' �Áderbal Ral1)os da Silva' - Diretor Presidente.
I 'Fioi-ianópolis, 27 q,e fevereiro' de 1971.\ Dr._ Jose Matusalém C'omélli _ Diretor Supel;intendente. ,,_

139,01 '

.15.488,27 15.627....28
\

, REALIZÁVEL - CURTO PRAZO

Contas a I'Receber ,.'" , '.
'

'.;. i
, Adiantamentos pi Empreg. .:;. ," .' ; "

Estúque (l<�\ Mercadorias "

.

51.051,32
1.400',00
3.588,00 56.039,32

REALIZÁVEl.. - LONGO PRAZO

i Investimentos .. , , ' , , ' , , , , .

Bradesco - CI Bep. Vinco F. G. T. S _ .

'I
I'

1.371,52
,76,57 1.448,09

,

IMOBiliZADO

Imóveis .. ',' , . ' . ' , , , .

Equipamentos e InstaI. .: ,., , :
.

Móveis e Ute�silios" , ; .

PENDENTE

Lucros e Perdas

Despesas a Amo�tizar

UH7.:ID7,55
'349.014,20 '

,495,00
,

,1.366.806,75

... '.' .

_

'�" �. 139.516,08
108.800,00 248.316i�8

1.688,237,52
CONTAS DE COMPEN$�ÇÃO,

'.

Ações Caucionad,as ,
,' ).'.-. ,,'._ �. _ . ",

I
� __

�l..Qo.Q,OO

G E R A'L

A Associaç&o Catarinerise
de Medicina Regional

de,Blumenfu, empossou '!la
última s.emana, sua, nova

diretór:ia' que ',está assim
formada: Presideme:� Dir.
Letiva!' Hal.-i H»bhér ". Saa'd;'
19 "Vice Presidente: Br.
A'll:tônio Carlos P; Lourei

ro; ,29 ,Vice Presidente:
Dr. Sílvió Auréli,o S�blnitt;
1<:> Secretário: Dr. Antônio
Marcos Ullian; 2<;1' Secretá
rio:, Dr; Maurici Nascimen

to; 1<'>' Tesoureiro: Dr. Cel
so Hoffniann. da: Silva; 2Ç1

Tesb.urbiro: Dr; Edemar E.
�,

,

WinckJer.
COMISSAO. D E F E S A:.

1.500.000,00

-

,

CLASSE: 29,Vice Presi�
dente: "

Ik Sf1.vie. Aúr-é1io
Schmitt; 19 Secretátio: Dr.
Antônio Marcos Ullian; Dr.

\ '.' ,

Roberto Buechele; Dr. Vic-
tor C. Garcia;' Dr. Eduar�o
V. ,Ferencz; Dr. Edco R.

Niemey�r; D'r� Hercílio Luz
Costa..

DELEGAÚOS: 1 Mem-

----�--����--����--------�----\
PASSIVO

NÃP EXIGíVEL

Capital

EXiGíVEL - CURTO PRA'ZO

Fuúdo .de Gal'. T Serviço'., .

.
'

'

"

Fornecedores Acre. cómunica 'io· 'TJ: que!
dispõe de vaga de desembargador

76,57 1.500.076,57

25.052,70

,

"

...

,' /
.

3.745,89Cyntas a, Pagar
.

,

......... , ••••• 0.0 o' •••••••

154.000,.00 182.798,59 O Presidente do Tribu

l!al' de Justiça do Estado de

Santa CatarinÇl, Desembm;
gador ' ,:MarcHíoc' IMedei1'9S
recebeu" comup.icaçao ' do
Presidente ;90 Tribuna" de:

Justiça do Acre, infernran
do que s.eO e:p:contrá abertas,'

.

até o dia.5 d� april pt&
ximo, as 'inscriçõ�s pl).ta o

preenchimento de uma va

ga de desef.\1batgador na

quêle Estado.
.

São condições essenCllllS

ter o candidàt� mais ,de 35
I. ,�

e w,enos, de· 60 anos; ser
inscrito na Ordem dos

AdVog�do!/ do Brasil .há
mªis de .10 anos e ter prá
tica forense comprovada,
por igual período.
Os interessados poderão

fazer s1,las inscrições dire
tamente ao Tribunal de

Títulos ,Descontados . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . .

EXIGíVEL _: lONGO PRAZO

Contas Correntes Credoras
4

Titulos ii P�g�r

-

'CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ca'u�ão da Diretoria-

, ,

272,36

5.090�00 5.362,36

1.688.23'1,52·

, ',r
1.000,00

.

1.689.237,52
�--���----��--��------�--------------�----I'----�------�----�--------�--�---------------

r

I
D É B'I T O

)-.

FRIGORfFICOS HOEPCKE S. A. COMéRCIO E INDúS"-TRIA

DElVÍONSTRAÇA0 DA CONTA· LUCROS E PERDAS

Receita Patrimonia.l

1.689.237,52

-�

I,

"

446,25,

� , .. ,

75iZ!?6,30 79.487,13

130.834,80

PARECER DO CONSELHO, FISCAL

Rece'itas de Vendas

Justiça do Estado' -do Acre,
através de ,I, ,requerimento
coni fuma reconhecida.

,
.

..G0M1ssÁRrCL " :

DE MENORES":',

,,,,,'

--�--�---------------�--�---------------------I,--------�--------�----------------------�--
CRÉDITO I',----------------..,....:..---------�----- i--------�----�---��-�----��-·-��1-9-.0-1-8-,5-4-�MerCadOrias Ger�� ...•..................,.... a28�58 li.Despesa� Fina,nceiras, , " .

�:�;:;�: :eOr�1��ent��: .

: :: : : :: :: :: :::::.::(::::�::::::: ::::::: 2�::��:��
Despesas ,co;m Pessoal '

, , . . . • 13.21_?,31
Materiai� ,Diversos , .. , _ . . . . . . . • 10.035,32
Despesas �dministl'ativas _.. . . . . . . . 11.337,93
Despesas Gerais " - .. . . . . . . . . . . . 41.767,54
Despe�as Tributárias .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.534,87
'Conta Projeto ..............................•.• , .. '. .. .... .. . 72.450,00

\

.,'

. O, Tribunal ,de Justiça de
Santa Catarina; em sessão.

plenária, apl'ovou o regula
mento do cóncurso para
provimento do cargo de co

missário de �enores, sendo
que, 'dentró em breve será
aberto concurso, para pre
enchimento das vagas exis
tentes.

/

,

Por outro lado, acham-se
abertas na secretaria da
quêle Poder, aS inscrições
para os concursos de escri
vão, ajudante de escrivão e
de porteiro do Juizado de
Menores da Capi�al.

,': '

COMPANHIA .J;'AMINADORA CATA
. RINENSE ,-7"- INDÚSTR_A .E' COMER

CIO DE' MADEIRAS :

........................ .o ..

)-

Prejuizo do Exercício' � .

Florianópolis, 31 de dezembro de 1970.

210,321,93

I'

C G.C.Mo-F. -/83.873.034/0oi
''-(,

" AS$EMBUIA GERAL ORDINÁRiA,
,EDITAL DE CONVOCA'ÇÁO

Ficam convoCados os senhores acionistas a se reuni-,
rem em. ássembléia geral ordinária no· dia 31 qo mês de
março de 1971 às quinze horas, n� sede" sQcial, à rua

Conselheiro Mafra, 126 nesta Capital, a fim -de, delibera-
rem sôbre a seguinte:' ,

\ ,

ORDEM' DO DIA
a - Leitura e. discussão e votação' do relatório da

diretoria, 'balanço geral e' conta de �ucros e perd�s 'e pa
recer do conselho f�cal, relativos âo ano de 19'Z<Y.

b - A�stintos div:e�sos do interêsse di( sdCiedade.
p.. V, I S O

.

Acham-se 'a disposiçãb dos senhores acionistas na sede
\ '! .•.• ,

,da sociedade os do(!unientos, 'a que se refere t? artigo 99,
do decreto-lei 2,627," de ·'26.01Ú940.

F,loriahópolis, 19 de Ii1arçd de 1971,'
Luiz Battistotti - Diretor presidente.

210321,93

Aderbal Ramos da Silva - Diretor PresidelLte.
Jósé Matusalêm Comelli - Diret0r Superililtendente.

,

NiHon H:"lUsmann - Téc. Cont. CRC - 5486.
.

)

Flol'ianópohs. 17 dé fevereiro de 1971.

Os abaixo assinados, membros d�- Conselho Fiscal J da firma "FRIGO RíFICOS HOEPCKE S. A. _ COMERCIO E INDÚSTRIA, tendo procedido ,ao
exame dos livros e papeis, balanço, inventáriq e demais documentos, especialmente dos negócios e operações referentes ao exercícÍQ de 1970, declaram
ter achado' tudo em perfeita ordem, clareza e regularidade, pelo que são de parecer sejam aprovados pelos senhores acionistas, o balanço, contas e demais
atos da gesl.<ío praticad�s pela Diretoria da Sociedade.

aps. Dl:., AI'i Can,guçú ,de Mesquita
Dr, Arnoldo José Régfs
Heitor de Sousa Lima

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FALANDO DE-CADEIRA
'. , ..' . '��: i '. i' �

Giiberto' Nahas .c viver" sem pedir esmolas.' 'Va''l1o's
perdoar isto, que' não faz mal .ne
nhum ao futebol nem ao estádío,
lembramos que estamos também
na campanha da fraterriÚiaQ:�. Não'

,

vapi.os 'criticar' a, FCF por i�So. pe:-"
10 -contrárío, vamos pedir para dei
xar 'um pobre ancião, ali pe"tmL
necer mais �m pouco -ainda, o

, campo, êsse' sim, está sendo melhe-

'�raÂÔ. É�:�s6, ..vêr. '

, ;"

:' 3' - Fui cientificado de; que ':0.
1)" Ginásio Coberto do iCólégto CH.-,

tarinense, está cobrando' a 'baga-
.

le)ah de; Cr$.. �5 ,00 por hora.. .. para:,.,,'
.

çed�r ,suas instalações. Até, 'a ... '.' ,

, CELEse que ajudou muito' 'àqu�l,é';
giri�siO paga; 'Eu acho que: está

;çlarb que sér "deve cobrar uma ta
�à pará" as 'd;éspêsas de, manuten-
0ã:o, mas lÍài;xa. Finalmente {à Gi
násio'G,bbe�to' do CoiégfÔ :'éatari�
nense, foi, construido pelo 'ex'

ptAMEG,: .e a fama' de e:x;�cução;
'foi administração direta, custando

Cr$ 476:000,00. Por mais' que eu

m,e'� esforçassé' ,no PLAMEG, não
derain' ii imprensa uma cópia do

, \ '

convênio assinado, sendo possível;
aJien'âs" observar que num dos

itens está escrito que êle foi f,eito
:parlj. ,servir a comunidade.' B�m
que� o' COlég!o' Catarinense,' estava
merecendo um ginásio coberto,
mas fi comunidade e ás clubes tarn�

b,em, e'a, FAC não ganh,ou, o seu.

EJ, sÓ, qu�ro' saber 'como' vão viver,

os 'clubés "amadoristas se Üverem
que pa,gar sempre á taxa 'de trei

no,s?, .Vão f,echar como é possível
feçhar, o, es,táqio Santa Catarina, se
� Mllnicipa:Iidade ou o gQvêmo do

E'stad0 não o ajúdàrem pclis a�é
a: vktbá :dé 'manutenção: foi dimi� ,

nUida péa" Prefeitura. Finàlment�
'. .

.' � �
l :' ,

- ..,

4ue�� se beneficiou com a· coris-,
trução, do ginásio coberto' lá no

Gfuási'o�Catarinense?
'

, '

'1 - Nesta ,semana' que passou>
muita coisa rór nctícia.: Posse- do
Tribunal de Justiça' Despotú-Já' da.
FCF; .homenagem ao DEATÚIt.;PÓi-·
parte .do esporte amado�;' \po:g;
se .do novo 'direto!' dO'Dep_artameh:':
to de árbitros -da FaP, e comp0ii;
ção . do, quadro; 'coisas .es"tFa�iiS
acontecendo 'np' r1qio c;atafi;nen��,
que, aliás, nunca' se .entendeír -bem

para infeliq�d�de nqs�a�:e J;?eio!r?Jo,
,nos \lqs" trêt> .copsêlhcis ; R,egiQnais"
de Desportos ,; nomeados, ,c9I!l ,.� "

satisfação doe finalmente,. 'a.glilra: J,a,;
• ,",'

..

»: 'I'" Y' .",_,_<..,'

ternos o mesr,no ép1PáSSad@.•E§se.
'

atrazo na composíção, .do dJ,'in(�"
, trazou 'o .inícío' '>do cafnpeorratQ; :, o
que foi .para·a; �maioria' - be�éficp�

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

.;-",' ....... ,'
i

por não estarem" com' tódos.' o's ae
,,' , '

- �,. ,... ..., , ,

� ';,;. '\ ... "
:'",

tletas ·régistràdos, outros, por, t�
rem assumid0s 'compromisso pa-ca
amistosos. e 'na Capital' o' At>aí
que soliCitara" ao' Paissaridú 'j0!ta:r
no sábado, "devido a" procissã0, dI'!
'Passos 'no domingo, ;f01 de: 'ceJ;to
mod@ atendidó, ,pois nãO h3fer4
jogo mesmo.

'

2 -'- Muita gente falou., que rio,

campo da :FCF, o "Adolfo Kondl3'r"i
havia Se instalado uma .

veraurá.
Eu ta�bém' -fui ver "éssa ta( bcid,é-'.'
ga que -estava" serido tão critiçac;la:�
Lá� no: últim,o portão, que nunc�_,
foi, aberto, ppr, não, s,er ri�c�ssá,riQ,
mesmo , realmente, está instalad9

,
um' tipo 'de q\litanda com, m,eii;l

,

porta .aberta, quase; es�ondidâ. N5:&
pocga se� ,da P�e�idente ;da

, EÇE
netil dO Yalóca'que já tem o'seu
bàr qu:e só' fu;"ciona 'nos' dias 'cÍe'
jog�s; Pois' bem: ,Á:' qÍlit�rtdii:,:� qú_�
não vende outra 'coisa, 'senão 'càl-;

.

do' de cana fói a�t6rízad� a fuii�
cionar ali,' 'a' favôr, pel6 rresidert: '

te da pci<' para que um poó�é':êi" '-.
dadão; pai de it, fÚhOs :pud�,s�

�., ��, ";,,.�.: .' ",'
-

�

,: <! :-lj,tMO.,
'

.. ".--

�.
- .•• :/:" .. �'p ';. ',. • .�

"

Ao :<;!ue soube ,';3 no,ss�. l'epdri�� c�jtna prop�cio às suas:, atividades
gem, surgiu, no Cluhe Nátitico;�M�r no:. '�Wermelhinho", o que,'pod�tá
tine�li, '!:uma' vez di��rg�nite: 'da;" � ,

reswtar: nas
�

suas
' tÚl.risferên.clas

cisão da direto' ria" do' grêmi6,i:t\v p�ra "outro cÍube.' Varnos' águardar
bronegro de não colaborar ·bom 'à o,s�âcontecimentos.
Federáção AqUática 'de" Santa";C� , ,

tarina na brgariização do JS.eu eléri-, ,'msT6 ALDO LUZ - RIACHUELO
co ao Carrípeohato Brasileil:o "d� l.

'

'.; O ,OITO
Remo, que está,'marcado para' ���:' 'cdm' à deéisão do Martinelli de

lugar na Lagôa ROdrigo' de I Fré't;,
"

não cecr�r os seus remadores '1afà
tas,' no dia; 11 de abril pr6:idrliô:� :,': o "Cámpeoriatb Brasileiro de REi- '

Trata-se. do esportista E1)igêí:)i,b1 '
. ,',mó, como protesto contra a deci

Dutra de Mello, consWérado, comp{,!:'i < :s�o 'da FASC qtie não classific('u' o
o maior torcedor· rubronegro' 'em

. "

'seu, oito, ,a Federação Aquátic'J, de
todos os tempos. Como, todQS §B;: Sànta 'Catarina, através dos t6cru-
bem; Eugênio ê ptogetrltor de' d<>#;' cós designados Ori1do Lisboa' ') ,0-
valares por excelência do eXP.é:Íi� dilon Maia MaI�'tins, formou um

mentado elenco dó "Vermelhinho": nôvo "eight", /aproveitando, o, 'lua-
Luiz Carlos e C6rlos Al1;>ertq, ','.0 tro, sem aldista Edinho, Gilb0rto,
Liquinho.

, ",,' Martin e Vilela, e as I duplas ria-

Eugênio acha ,que a diretorili chuelina,s formadas pOr B�'Se e

martinelina. não procedeu direitó- Ivan e Ardigó e Alfredinho, convo-
il'etirando da del-egação da Fedel'a·_ cada êstes dois últimos vistos

ção Aquática de Santa Catarina ,as

'

tepem sido eli�inados p�ld dois

suas, guarniçõe6 de quatro com' ti- com do Amé�ca formado por Afon-

moneiro e 'single-skiff, que obtive- so e Davi. Estes dois últimos fo-'

nim classificação nas eliminat6�ias rám lembrad0s para o Ç)ito, ,mas o

efetuada!1li pela, entidade. Sem' se estilo de suas remadas difere mui
Teferir ao que houve com relaçãó to dos demais componentes' do oi-

às eli�1inat6rias de oito remos; to.' A guarnição, convem lemhrar,
Eugêrio diz que os- !remadores' do não e definitiva, pois há possibUida
quatro com' e skiff lutaram muito de de ri,ela serem incÍuidos 0S ir-

I?ara' obter a credencial de 'defen- mãos Liquinho /� �Luiz Carl�s, isto
der o remo de Santa Catarina lá fo- se concretizado o seu não :aconte-

ra, e que portanto" eram, a partir cimento à desisão martinelina e

da classificação remadores da não ver nenhUm: de seus remado-
FASe e não' do' Martinelli. Pois p res servindo a FASe.

que _estará em jogo é o conceito: NOVO BARCO MARTINEJ_.INO

d'o remo, barriga-verde e não do Nôvo oarco de enriquecer a frota

Martinelli, uma veZ que o certlÍme do' Cl�be Náutico Francisco l\IT'.l.rti-

do ,dia, 11 é de interseleções 'e não :nelli vindo a demóstrar que a di-

'interClubes. 'retoria rubronegra, tendo a sua

'Ele quer, Seüs dois famosos fi- frente ° esportista João 'Batista

"lhos'"!ío Campeonato -;arssiÍeiro,dé 'BonnaSsis e Argemi-ro Cabral tra-
, Remo,." como aco:p.teoou no 'certa.- balhem objetivando o "Ve�meli-
me p!j.ssado, quanto LiqUinho, féi

'

nha" uma das autenticas expressões
:vice-camIDeão de single e tel!ceír-Q , nacionaf,s do esporte da canoa!{em.

, �6cado' de dois', sem ',tilhoneil'o;' Juntamente com - um �'ser,n ti-

dando os dois remadores, Pertanto, 'mon,éiro - chegaram os rest::'ooti-

pontos, com 'que Santa Catarina�ga. vos remos assim como quatrd/'dos
,"-rantiu a. te;rceira colocação dentm chamado$ curtos para skiff e dou-

oito lJ,:�tados. :f:le acha que' preva.. ,bl�. ,QuatrG mil cruzeiros custou o

lee�rá, a. sua 'deci'são' ooIi.tra',� ',� barco.
diretoria do Martinel�i- que \�, 'PP- nentro em breve chegará outro

de pun,í-Ios disciplinamentet; pois barco encomendado - um skiff -

são remadores da FASC.
,

- e a'grande meta rubronegra des

Resta, portanto, aguardar � Pro. te ano é a aquiSição de um "eight"
nunciamento dos dois re:r;nàdores, que vai ser' const'ruido como C!'I} de-

achandG muitos que, se OOmtrária mais no estaJelro de Ugo Leonardi,
à diretoria, não' mais· encontrarip em Porto Alegre.

·Avaí Banhou'
fácil. em
Blumenau,

� : ' -

.

.

(;lQml·nova. transferência do início

db.,� Ca;Íílpe�nato 'C,ataririénse de Fu

t€;ból' as' qiriet�riasi d�- Paltneiras é
,
' �'.

- . -

Avaí acordaram a' realização; 'ante;
ontem, deum amistoso' rio campo'
dojprímeiro, ,em Bhi�nau quando
0', '�l.viverde testei).!,�,�tta� f��ça' ,CÔh;
siderada capaz de levantar 'o título.

o :Avaí jogando 'com tódas asssuas

peças bem entrosadas,' acabou "do- ,

minando o jôgo, pára; no final ,esta;
bei�cer o marcador de,2 ;<0. �" .

- ,O Avaí jogou e "VenCeU com Egon
(Vicente); Paulinho, Deodato, Ju.

�à:,e. Raulzinho (Mirinho); cMoacir

e Rogério (Moenda); França (Dail

toa) Mikey (Cláudio), Cavalazzi
J' .;." ).

(Gerson) e Carlos Roberto.

Recurso-de
.

,
. ./ ;..

Jair vai
ser julgado
o recurso do�atacante Jairzinho

�.'.
.,

qUe ,revindica I passe Hvre 'aQ 13Q-

taf,O-go, ,serál j1_flgadó 'pelo' Superio'r
Tribuna.l de Justiça Desportiva na

próxima quinta-feira. Jairzinho a

léga falta de pagamento no iníció
do, ano mas o· Botafógo

.

prova que
ct,e,posi.tó-u .-�á �ederaç;ã.l;' Carioca de

FUtebol os salários"" do, 'jogador
-

' ,

qUi3 não quis receber o din�
,sem' explicar as raZões para esta

àtittide. \

,!ito primeiro julgànién�O; 'rio Tri

bUnal d!!. FCF, Jairzinho foi der,ro�
tado e depois resOlVeu' através' de

seu advogado recorrer ao STJD,
que marcou o julgamento para a

noite de quinta' feira.

ue faz
,

'

torneio
para sócios
b Lagoa Iate Clube f)stá ultiman

do os
_

preparativos para a realiza

ção da primeira competição esporti
va entre seus assocJados, o Torneio

de Outono.

De acôrdo COf)'l o regulamente ela

borado 'para tal fim, e já aprovado
pela diret<H'ia do LIC, a promoção
objetiva o desenvolvimento' dá' prá
tica de espor,tes' por parte do qua-

'dro social do LIe: Po�' üüttó' tacto,
sua realização sera de grande valia

para a;' futura, org��iaçã<? 'do' De
partamento de E�port��. �o, ,L��oa
Iate ,Clube.

A participação no/torneio, é exclu

siva para os �ó.cios, nas modalidades

esportivas de Futebol Americano,
Futebol de Salão, Voley ,de Praia,
Basquete e Tenis de, Mesa. De acôr·

do com a classificação' por idade e

'por sexo, a competição será �esen-,
volvida nas categorias Infanto-Juve-'

uil' e Livre. Com inicio dia 17, os

torneio terá sequência. aos sáqados
,e domingos, sendo ideterminada a

sua duração, já que. dependerá do

número de participantes inscritos.

As inscrições, 'individuais ou por

equipe, poderáo ser feitas na secre

taria do ué, à' rUl;l Deodoro 11, ou

na sede' do clube, na Lagoa da

Conceição. Ao final do Torneio de

Outono, as medalhas e troféus se

rão distribuídos aos vencedores du

rante a festa de encerramento.

TOMAZ

/
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"TOMAZ" GARANTE O QUE FAZ

Copa custou 9 milhõ s
"

I

\
'

A CBD,; segundo relatório do pre- Durante' à/ Assembléia Geral da

sidente João .Havelange, gastou a- CBD, JOão lembrou', que em 1958

penas _lO por cento do dinheiro ficou' sendo -conhecído' como o ano

empregado na Copá do, Mundo do d� ouro-' por causa do, título muri-

aro passado; com os espor� a- díal de" futébol, antes 'de .compará-

�aclo�es:,.:C�$ 9;'{qO:17�jOO para Oi
-' 1ô' com 1970: >'

'

,

Mundtál e�Gr$ 13;164;999�O' eva "t�:" :--: 'Que título' pÓdernos' da� ao'

ceita totalizou a ímportâneia > de, ano de 70 com a conquista- do tri- "

,Cr$ 10.592.2'77,00, havendo,' portan- 'campeonato -mundíalj.a , PQ��e deÚ."
to; um. déficit de Cr$ 2.572.721,00 +nltíva da>tação "Jtllgsc\ ,:R;imet': 'e
rhas segundo Havelange: êle será 'com 'o.iversos- titulo "conquistad'os
coberto em 71. .-' pi;):ios de'�'Qortos' amad(fF�S;. na �7
O presidente ,ex.plicou que a en- reas sul-ámertcanae mundial?

'

tidade�pagou, Cr$; 572.5B7 07:ete ím- ,-:
, ,,'o -Bra�i1,,;'seít1mdo: '.j�ãà,: em; 'es- ,

posto', d;e :ieh'CÍa; '.CQnjo' j��os, a�b�d- ;,': ,

.: pÓrtes" ter�es'trési; < ,pa<�Ü�iPoti 'de
cos "por:,títuJos decontados>Je ':ér$ qu�tro:' caritp�on�tôs'\ brasiléiros,
717:184;23 'qimo �rde�a'dos ,d�' flin'-,' três: t�rrÍ�ips' de -,a!'Úbito Naci,9ual,
cionários, :quatro cairitieonatos moodiais 'dois

.' "';'.' :_.;- c-.· "_
,
•. ". "

,

torneios internacionais,' com os, .se-

guintes 'resultados:- 'oampeão inviC

,t(j .0:0 �i,sul-iuneric�no: >de baseb,ol;

camp'cão tio to.rnetél
,"
iriternacional

de ba:sebol 'de Buenos:'Mres; quinto
lügar' rio �" CàmpE\b�ato' •

Mundial' :de
,Joquei 'sôb,re pati:ns e:sexto lugar
:na ,copa: latina de Harrcfebol. ,

"

','Na párte', de ésporje's aquátiG:q:s"
.1 1."'

'.

a participação brasileira foi então

campeão- sul-americano de caça su

bmarina, exa-campeâo : sul -ameríca

no de natação, masculino e femim

no; campeão .sut-americaao de sal

tos ornamentais, masculino e. femi
nino e" více-campeâo sul-americano

, ,

de remo.
'

NO ;FUTEBOL :-
O relatérío do presidente- ,

apre.
",

senta a -estatlstica 'dos jogos da
seleção de' futebol, partidas contra
seleções estrangeíras . C3x4),. vitó,
rias (215), .empates. (55')" derr.ot�s
(74),' gols a' favor (834\ 'gqls côn
tia (431), saldo 403)'; partidas- CÓh,
ti:;t times estrangeiros: '(-34');' viM·
':r.ías (25) eí1fpates ; (7), ÔJerrota�

(2), gols a,' favor (,111'), góIs con,

tra (932)' saldo (79); contra sele·
- çÕes reg��&aiS /9) vi.tórias (7) em

p);ites (1), derr.ota. <I), ,gol' a favor

(27), contra (19), saldo (8)'; totais

gerais" jogos, realizados (38('i), vi,

tórias (246), empates (63), derrotas

(77) 'gols a fa:vor' (972), gols con,

tra (474) e saldo (498).

NIUITAS VIAGEM,

Outro pormenor" do 're'latorio, 'de ,

Joã,o fóL� 'impressionante núrrl'ero
de 'v�a:gerts de dirigentes ao' h}te
rior: em,70, a CBD 'esteve rep'resen�
tada por 47 delegados en;t ,23 con�

&I'essos, interpacibmíis.

/

....., ,r"--- --

,li' �'*'. -,..--_

teste 35
�

,

I
f

tar corri um time misto à exemplo do Cruzeiro. Na pri·
meira rodada, venceu o Tupi peJ'o escasso marcador de 2

à loque irritou sua torcida. Não se encontra muito bem.'

Já 0-Am�rica êste ano vem com um time muito bem es

�ruturado e fazendo boas apresentações. Poderá quebrar

O teste n9 35 da Loteria Esportiva apresenta para os

dias 3 e 4/4/71 êstes jogos:_
Flamengo x Fluminense - Tradicional c1ássiço gu;J.�

nabarino, apresentando um' Flaméngo em crise no seU, De

pal:tameJ1to de Fu�ebol e um Fluminense qlle vem de uma

vitória! tranquila contra o Vasco da Gama.; A principal a-'

, tração do clássico pelo lado tricolor é a estréia de lvair re

e6ni adquiridO. ]tlriiõ;aos',Corintians>; E' a: vitoria: que o' Fl�-
,

mengo neces5ita para �erenar os, ânimos de sua flamante

I
torcida e para isso contará com a: ,dupla D'ionísio e Ro)Jer

,

to juntos pela primeira vêz. O tricolor VOltOB a embalar

e com Ivair e Flávio prometem não decepCionar:. Jôgo de

resultado imprevisível.
América, x Botafogo - O A'rnérica nâo- é o mesmo ti

me que dto Glória preparou no ano passado. Mtiít0 em

bora a presença de Edú. ao lado de JerelIlias, o clube' de'

Campo Sanes terá que lutar muito para àssegurar um em

pate frente ao Botafogo. Por lógica, só dá Hotafogo.

o tabú de longos anos. '

)-
,

'

, "

'l
. 6 Amé�ica, é o que reune maiores condições de vitó-

ria.,

T11'Pi x Uberlândia - O Uberlândia é .o melhor time

do interior mineiro. O Tupi é fraco, mas joga em casa o

que rfnde çomplicar tím pouco, Empate' ou vitória do, U
berlândia; pelo que já apresentaram 'as duas equipes, nêste ,

ano.

Uheraba x Vila Nova - Si'í.o duas eauines equivalentes
e o jôgo é pelb Campeonato Mineiro. O Vila é de Novà

"

t,ima e possui uma boa esquadra. Seu adversár'io, o Ube

raba. está também com TIm bom time e por jogar em casa,

çom o calor, ele sua torcida, fica' corno vencedor. Palpite' \simplés. I
,

1

Água Verde x Coritiba - O jôgo deveria ser realiza-

90 no estádio do Água Verde, mas dev,ido a l;eforma que

se processa naquc1e', estádio, será realizado no Durival de

Bdto. ,O Coritiba é mais conhecido, o que poderá dar-lhe

grande ,número de apQstas, mas o Água Verde armou um

time certinho e vem ctlmprindo boa campanha êste ano. O

,Codtiba não está jogando o seu melhor futebol, E mais

um jôgo difícil, onde o Água Verde reune maiores vanta

gens. 'Àssinale empate Ol! vitória dei Á,gU3 Verde.

"

Campo Grande x Olaria � O Campo Grande, de po- •

sitivo nêste campeonato; só conseguiu um empate com o

Botafogo na 1" rodada. Seu time 'está mau e pràticamente
desclassificado da fase final do certame -carioca. O Ola

ria, dos times pequenos é o melhor atualmente. Apresen-

I

;

ta um time reforçado com jogadores do Santos e é o franco

i . favorito. Não deve nem dar zêbra, é Olaria mesmo.

São P31110 x Col'inthians - Grande clássico do futebol

paulista. O São Pau lo foi até Araraquara e derrotou a

Ferroviária por 2 a 1. O Codnthians não jogou nesta úl

til)13 rodada e 'apre�enta como novidade um nôvo presiden
te o que poderá influir junto aos jogadores. É outr'o jôgo,
onde não se pode apontar um vencedor. Mai0res possibi
lidades pé,lra ó Sã.o Paul0 que é o ]Íd�r do campeonato aei
lado do Palmeiras.

..

Tamoio x Bag� - O representa1ít� de Santo Ângelo le

va,'nítida vantagem sôbre o Grêmio Bagé. O campo do

Tamoio é pequeno e lá será r�alizado êste prélio. 'Vitória

do Tamoio.Ponte Preta x Palmeiras - A Ponte, venceu o Guara

ní por um à zero e é um bom time. Mas o Palmeiras é

atualmente o melhor time paulista. Joga um futebol boni-

to e objetivo.
..

Está embalado e venceu ao Santos por 2 à 0./ É apon

tado por todos como o provável vencedor.

Ferroviário x Fortaleza (CE) - No' estádio President�
Vargas acontecerá êste clássico. Estas dtia's equipes jun
tamente com o Ceará formam, o centro de ' ate�ções dos

desportistas cearenses.
'

Uma partida dura onde sempre a

contece emp;;tte.

Portuguêsa Desportos x Ferroviária ;._ A Portuguêsa
tem maoir possibilidade de vitória. O jôgo é na Capital
Paulista. A Ferroviária perdeu pata o São Pàulo lá em
Araraqúara por 2 à 1. � Remotas possibilidadés, de empate
e nenhuma de vitória da Ferroviária..

A B C x América (RN) - Aquí nê&te clássico porti
guar,' também não 'existe favorito. rAm,bos dividem a lide

rança da Taçá Cidade de Natal, possuem o mesmo saldo

de, gols e as defesas menos vasadas.. É antro jogo para

empate. O campo neutro, portanip, não existe fatores ex- 'Itras ·para influir no resulü)do da pArtida. "
,Atlético x Amél'ica (MG) - O' Galo poderá se apre-

EL, ==
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BANCO REGIONAL 'DE O'ESENVOLVI!ME TO DO 'EXtREMO
,

,

Està presente 'nQ' processo de,';
engrandecimento de Santa Catarina'

'

I �'

Você já' ouviu falar na Portaria G B� 215 ': 'Não,?
,

, Pois, saiba que foi" esta Portaria ,que' fixou os limites dos

,
' rendimentos, e, a posse ou propriedade de bens d�pessoas
físicas" para fins de 'apresentação das declarações de ren

'dimento no corrente ano.

O Artigo 28 do Decreto-Lei 401"de 30 de dezembro de

,68, é que- trata .especlficamente do assunto, E foi o Minis
tévio-da Fazenda que resolveu 'sÔb�e, a' obrigatoriedade 'da
apresentação -das -declarações de 'ren'dimentós' no exer- I

cício de 71. Isto; p�rá 't'ôcias' as pessoas físicas '_ assalaria
das o�' não -:- �Lle "f�c�m enquadradas nas,', situaçfies
ségilintes: "

\
.

a) _ que' tiverem auferido,' durante o ana' de 1970,
'

rendimentos bruto�, além. dos Cr$, 5.040,00, '�pu�ado .de
acôrdo com a' legislação' em vigor;

b) _ q'ue �o ano-base de; 1970' tenh3� auferido quais·
((Iler rendimentos do ·exeroício ·de profissões liberais, ou

corno titulare�, sóCios, c0tistas, aqministradores e direto·,

res ,de emprêsas individuais, excluíd,as as sociedades- reli-

giosas' e pólítiças;
, '

c) que tenhàm tido, durante <> ano de 70. independente·
_

•.. . J
"

mente do montante de rendimentos' brütos' auferidos 'a

posse �u li. prôprredade de quaiSquei· dos ,seguintes ben� 'e
:valô�es:

' '" "

'

1 _:_ 'Veículos automotores com mais de 30,HP.

AS COMEMORAÇõES EM
2 _ embarcaqão �e t�'ansportei, com finalidade éconô·

,JOINylL,LE
mica, e barco ,de corrida ou recreio; de qualquer natureza;

.

3 _ aeronave;
"Em Blumenau, a Emprê-
", , 4 \-_ imóvel residencial com 'áré'a constrllÍ'éla sU"erio'r
',sa, .Industrial Garcia, vai

1-'

a 100 metros 'Quadrados; ,

com€mornr ,a rev0lução
", ," ",

'

5, '- resid,êÍ1!?ia de ver,aneio,. ou casa de, campo',
com a ,instalação da Escola, 6 _' imo,reis urbano, com 'óu sem' benfeitoi'iàs alurta·
e 'do seu' C'enho de' Trei,

' b

do; desocupado óu com" sl:úi :Qso' cedido' gràtuitam�nte;
namento, <

dia 31, seguind.p., . .
. ,

,
., 7 .:__:_ título' patriíno,nial. efou sócio proprietário 'de clube

assim 'a orientacão da Fede, . '
.

rerreativo' ,ou' 'sociedade 'esp,ortiva, no válor superior' a
radío dRs Indústrias de' Cr$ 5,000,00: ;

,. ,

' " " "

Santa Catarina. ,par;a que o, I .

'

, 8 _ títuto de renda �/ou títulos di'! crédito, 'de 'valor
, l!n�versário, ,da' Revolução.

, superi'or a Cr!ii, 5.000;PO;. '_ , ,

'

fôsse 'comemorqd� com, me· , 9 � imóveis rurais, cuja,exploràção tenha 'produzido,
lhoramentos para a classe

.
,,,,,"" ., durante; o' ano de 1970" uma 'reeeita, bruta tota,1 superior

operária, catarinense.
RE X

" a, Cr$ 12:000;(j0�, jNAU RETqRNA
DE VIAGEA?

10 _ crédito e bené, de: quàisquer' montantes, dispo·
�íveis' ou 'e:xistente,s:-rio exterior." Retornou da Guanabara o

.

" Se, vo&�, nãd chef'óu a ganhar Cr$ '5.040:00 e não estáSr. Carlos Cid Renaux" Pre" 'dp.ntro· de Uma das: hipóteses acima, peló me,nos neste
sidente <la Fiesc, a-pós par-

ticipar das reuniões do
ano não preci;sará apresentar 'deClaração' de reÍ1dimento�.

Conselho de "'B,epresel).tan
tes da Confederação Na·

cional da Indústria e do

Conselho Nacional do 8e,

si e do Serrai.

t>ervisão TWI. iniciado. no,

\Í�tjmo dia 15. Êsse curso

teve a ,pr�sença de nove re,'
,

• ,I" -

présentantes, sendo dois
do Senái e os demais da

indústJ;ia joinville-nse.

Sardas' 'faz leilão de',
conl:r�b�ltao al1reendido

tonetas· e lambretas italià·

nas, fitas para máquina de

escrever de polietileno,
chaves de aço, peças e'
acessórios para -rutomó
veis, , 953 quilos de fibra

poliester, motores elétricos;
produtos químicos, roupas

para senhoras e crianças"
termômetros clínicos japo
neses, papel, linha d'água,
eletrodos para pilhas, por

ta-jóias de . madeira de
sândalo japon�s lavrado, 20

baús de sândalo japonês
lavrado, milhares ,de gar-'
rafas

.

de vindo espa.,nhol,
6.890, válvulas para TV.

Os lotes de números 2,
4" 5, 9 a 11, 13 a 15 e 401
a ,50 poderão ser solicita
dos por particulares, desde

que aprese,ntem o número
de inscrição do cadastro de

pessoa física (CIC) do Mi·,
nistério da Fazenda.

AT� 15 OU 30 DE ABRIL VOC��DEVE
FA�ER A ENTRE�A'
Aaora qbe você já viu que\-está enquadrado entre as

rpss�as que, obri'l:atnriamente, têm qU,e fazer deélaração
de rendimentos, fique sabendo táinbém até quando pode.
rá anreser'itá;la. Veja'bem:

'

Se 'você �uferi.u um rendimento br\itó, em 70, iqual
a'll slJDe,rior " Cr$ 10;OOO�00, terá que apresentar sua' decla.
radio de rendi-mento� áté o dia 15 de arril.

,

M"s se ,é, dos que tiveram uma rend'a br�""" entre
CorS 5.?4000 e Cr$ 9,999,00, você terá mais tempo para

ar-res"'!1tar sua d'edarat:ão: até o ,dia 30 de abril.
,voeI; MeSMO PODE FAZER O,CÁLCUlO

'

QUE AT@ ti FÂCIL

.

,Quando
_

vorê r�ceber o, formulário para apr�sentação
d� decla-rara.o de rendimentos, réceberfl também um fo
lheto exnl�can�o como deve preenchê-lo .. Você verá, então,
a��. denOI� de subtrak_dos rendimentcs brutos as dedu.

c()p� e os ahatimentos c?tistantes dos blocos 5 e 7'dá decla

r�('ao, t�rá 3 sua renda líquida - que é a base para o
calculo do imnôsto devido.

/, .Olhando a tabela, verá as' diversas 'classes de renda

h01:trla. a, ,'R!í(luda (porcentagem) e a parcela a ser sub
tnuda em dinheiro.'

- 'Para você entender melhor como é feito o cálc I
"'pna e h t

u o,
, ,

,

r, em nes e exemplo: ,sunondo uma -renda líquida

:e Cr$ 12.695 00 Be�, es�a renda está I'nt�:e Cr$ 10,081,00
�r$ 1'U,00,00 ,cuJa, ahquota para piiJculo é de 12%.

ASSIm, o calculo a ser feito é o seguinte:
Cr$ 12:585,90 x 12% ,. Cr$ 1'.510,20 Bem, dêste valor,

f:1z-se a dedução da importância que CO'lsta da última co.

luná da tabela _ que se refere ao impôsto devido nas clas.
ses de renda líquida' anteriores à sua. Fntão: Cr$ 1.510,00
-� Cr$ 878,00, e Cr$ 632.00, que é o impôr;to devido, do qual
deve ser retirado o que foi pago na fonte.

'

SUL
'»; ,

�--------------��----�..--------�--�------------------------------�------------------�-------------�,,_-----------

, Fiesc ,I,a'ça �
normas para

,comemorar a Revolução
\

o Presidente dà. Federa-:" -rnento. Mereceu especial
cão das Indústrias do' Es». atenção a cidade de Brus-

tado de Santa Catarina,' Sr. que, onde,' junto ao Sr. Jo·

Ca�los' Cid Renaux, d�t�r:; -, sé. Zen, diretor' da, Agência
mil1'ou que nas fliversas \,' local, foram : programadas
unidades do Sesi e cl6 ,Se- a� 'futuras atividades, da eu"

nai e da própria Fiesc, -'a'; , '

.tidade, prirrcipàlmente a

comemilraçõ'is 'r�lativas' 'a realizacâo futura -de' um

passa�em' elo 7Q' Anivetsá. '

'Curso de, Média Dirracão

rio da Revolução' séjárlt 'bara Diretores, de ,
emprê

marcadas por" atos: ql1é' 'sIg:
'

-saS. Um grupo de enge

nifiquem .melhoramentos', .à,. 'nheiros foi' incumbido de

classe industrial" çatilrinen;', ',,:fazer um diagnóstico da

?e. Segnindo' essa Córi�nta: ". 'atual situacão das metalúr

cão. o Deua'rtl1melitÓ,' ·',Re'-.., "giéas brusquenses, a fim,
gional do Sesi, instill�rá,' é1;>� de,' serem pí_'�gl:amad'as' as

i�' semana: na. cidade ,: (h:{ ;lt1�ricl�cles'rí&,tlvas a es-

'liinbó, um" moderno,', "p'�,,; 'sas 'indústriàs. Em 8ií� Ben

gue-Pague", ,', Tambéf!l! .,' se· " � to do Sul ,bs 81'S. Célio Gou-
II .

- . - .. �, '

,1'&0 instalados ,cQ1"!los: l)(iI'; "

lart � Luiz Fermmdo Bo·

,Plllares de,,-"Corte' e' Cos,to." �e�ho 'esfudaram a v.iabi·

ra", Bordados, ',Educação '1idpd� da instalação futura

AJinlentar' e, Ttabalhos Mo· de .'uma �gência d� Treina-
IlIolais em quinze outra,8 cio . m!.1nto riaquela cidade, e em,

dades. Nos Grupos Escolà. 'Joinville, -assi,stiram apr-en-

rés está sendo distribuido o cerramento ,do Curs,o de Ins·

liVro "EdUc·açao Morál" -'e trutor - Método de Suo

Olhe que ja faltam -poucos, dias"'"
para fazer a Declaração de Renda

.',

' ",'" \," ",'o' "r-.', ,..,.::, ,-' '"
.. "

,r ,,_ , :; ,',' r . "

?', :.� ",

. '"
.'

..

;
: ,�'" . .

� -i. ",' ':.:;,�:, :

. ,

) ,
'

-
,

: c:

, I -:
: t"

.
_, I

Pode ser, hu�\a sua renda líquida, quer dizer, rendi- Uma 'out��'-�it'ii��'ãQ,/nol'Í: cas,��" dê -\des<l.tilt� OU'-ànU!a.
mentes brutos ;inf�riQS' deduções celulares f) abatimentos, cã� do;c�s�mêntq>ead�. GÔ,�füg� �#á, a '<J.eçlara�ã.0 con:o';;e
sej a, inferion" a: Çr�\ '5,040,00. .Nesse caso, voc,ê ésta�'á isento iêsse �'()lteÍlio' ten4o"dit;'eitp' ,a" i�e�çã9 .d.e�,Ct� .5.040,00 e, ae

do pagamento de; impôsto de renda. 'abati,rne)}to reI!\tiyo ao� '(p.�or(Wé:4c�t�� �o,b'SUa: de�en.
AQUI O qUE 'VQC�',PODE 'ABATER DA dência,eéohômiéª.' '\'<' ',:',' ',.:", ., ,',
SUA IrENDA 8RUTA' ,

,No �àso :do f::üecim,e�to}e .um. do,s .c?nj,uges� 'o .sobl;e.
Antes: 'de' começar � se preocupa'r com o que terá de vívente' apresêntiirã decIa.r�çáo;,etn, �eu� rlO�e, relativa as

pagar de i!llpqs-�o de' r�nda, veja com calma .se ��ocê não pensões :d'e, que: ,thi(jr )Ô�o "pt�v,at:i�?( :�oscc renclline!ltoS ,�o
terã uma" sêfii(d(àb�ti�entos permitidos na renda bruta.

seu trabalho ;PtÓpF�O te ,a,o$: f>tov�nj�,pt«:? de, �eJ)s_ p,es�oa�s
EiisténÍ 1ifuites:-:párà 'ê�S�s abatimentos. Veja só:' '. .

que
.

n�o 'se"inclLià!ll. Ú9'Jl�QI1t�: ;!l,':p;�ttilha�, ,g�zando o jní-

No caso de:::ter'dependente: 'espôsa, filhos ou entea- '

$ OitO 00'\
, nimo de 'isenção' (Gt 5,., ,,:, !J., , "

' '", "
·

dos menores de" 21 �nos ou ,de qualquer idáde, caso sejam
"

,

'I
' \,' , '"

'

,

'

ESPqL O" " ,'\ ,,'
"I ': ", <"'"':,, : ,. ,r,

inválidos, oü �tê 2t afio,s;. se' estiveram fazendo curso suo
. E� càso "dê ,:e$pólio,� li .d�ç1ara�aor �:inda' obed�c� ..

aS

perior, e uma série 'de' .0utranitl,laçõeS que realmente ates- formalidades,;no:n11ãis:�,;dêv.e �t �api-esentadl,l, �ÍI). pome do

te� ,a. de'pendêriéia, ,o !imite !ie abatimento é de .... L esnólio enq�ar{to� dpr_i\t ô. ítÍvent\íri,o.� Somente. 11,0 eano. do

Cr$ 2.256,00, por,dependente. - "ale�i���tó
;

o !ú�'�rtó�,têjji','�ireito ao 'li:nli�e cde isenção
Se _você esúvef pagando os, estudos de 'uma criança . �par�' êst'e :�tt�<eií� iÓ.40;?�)r; .

'

:', (. ':. �
�

, ',;� ).:, ,'.',
'

popre, poderá, abater �, importância realmént{� dispendida A décHarai;afj; s,érí!"àpres�nt!Ídª_�Pe1ô lnv.en�al'lante, seno

até o limite de Cr$ '2:246,00. .' .
, do permitidoS- �s/�b�Üro�n1:o� de renéJà. b,rtita eqnstant.es-

.

Mas nã'o esqa��a'do s�guinte: a soma dos ab'atimentos;. ',: do bhiéO ,,:�a;cié��I,lr.:açãº:::O,s .l?�a�?s�,pªra apr�seritação da

excluídos aquêléS relaÜvos, �os. encar.gos de Iàmília, e de- declál:açã�,sãoJ}$ no.rhilis �lJ,I'l;�anto durã� !> in�el,lt,ário. �?
·

pendentes, 0S dé hospitalização, cuidados médicos' e dentá,
.' aho',M{ q'l!� :fôr,-�eitp.·� p�rW�,�r 6; _i�v�ti�.��iall,te'tepl.o praz�

rios e os de p�nsão:alimentar, não 'poderá exceder de 50% .de 10 d;ias:-�'cb�tar <1& dàtA'qa �enteriç�"PQ)ui�, pa\·a;apre.
da renda brutá..

. .

sentar a .úitiJriã',de�ia�açã_o d�)"eir�a ,:q-� e�ll_Ól,i�, �ue, �01P:,
.

O,utros casos' para ,abah�ento: juros de dívidas "'pessoais, preêndel'á' 'ri. i:lW'odi) ae�"i� 9e"·jllnéjro até" a�Jc:}ata lia seno

ihclusiv� as taxas e' co�is:sões pagas a estabelecimentos de tença: h�m�lQgáttirii (ia íÍ\af�:lí)ia.� .
'

,

'

. "
..

crédito; prêmiú�_'dé segúros' de vida: até C�$ 2.493;00' - : ciUE 'DÓCUMEN:TOS"p"H':êISAM J,E'SIA�
desde' que �ãó ,ultrapass�� 1/6 da renda: bruta;. p'erdas .

'. �A ,DEict:A;v��ç'R(:f?; '-'.' < l,,':·:', -

.• ;
\ extraordi�árias :decorr�rtt�s' de irtcên'dio, naufrágio,'

-désa· 'i Àn�té��a')d .'�que :\;-;'Cê';':d�v�rã: âpre�'éntar/�hi: 'têrm'os,
bamento. .ou ,catá,sÜ'ófes; semeUlílntes; contribuiçÕes, e d�a- d� �doctimetJ:io:i jh-nto:':c�ri1'/a�}�eúiraçãh�' �). �o0,pi.:ovan't�
ções a institlÍiçõ�so artísticas, ,científicas, �Jltu;ajs; edu,c'a.. dos descalÍta�: dÓ,"Jmpôsto'",d'ê/t�:n�;:i ,reriM,1,1r�on�e.; b) de.

eionais;. 0lt }ilan�rópicas, com. existência lég;ll. n� ,B,l'ai?il,. . clara�ão d� ;fôJte' ��gá'dbi'a?� g"(l( s�-u:s, r'eJidi:fn�nt9s\ p,o càs'�'
reconhecidas ,d� :utilidade'"pública, peIa União é ,pelo Esta< d-a eélul-à: "C;,c: :,ój: i'n'fb!.'fu.à4ão\de:�:��ú(Úinen1io-S :p&go'S tão aho·�
do e, funcion\Índ,g com perfeita observância da�,dispolliºões" 'base '(�liékO- �)(d)�>form�íã-9&,;'à� ':��d\ií�, ;'Gi'�: '4-���do iÔr:
estatutárias �� desde, qu� elas publiquem '�e�lestralme,�te J '.

O c�so; 'e)· ce,�ti1'��ad,o,'Ae:"����i.p'��4,S; at!�hot,e��a��iit� for��e.
· a� �emo.nst�aç;es da'�ecelta e despes·a do penodo antel'�o�', .' 'cido -pel�'�Itl;fi�ífto< -ara�9:é.h��\:�d�;,n:�sep.vpl"�:n.e��':'Flo���:
,

e n:o, dl�ttlbu<lm.s_o? ,neuhuma f?rma o.u ._Pfetexto, bonlfl' ,. I.táF (I: ,�:I?',.ln;;· .nó:, C�sQ �Jd�,;�pt.<)�eltap!epf�. "cro: _'l�centi;v?
caça0, lucro oU vantagem.a assocIado, dl1"lge�lte OU'mante- - "corres-po-hdEhiié::< ;, \� (;i::::;;"U� :,:�' ;-,o,� '_. :-� . .' � ..�',
nedor.

'"

' -

E 'ni;';· 'é�4i{�Ç�, .&ep:Qist?ctê� livardãt::'c'onsi!io: ;õ� co�,
.

T��bém �od.� �ér ,�õa�idas, as âes�es�s que .'��cê 'tem . l(r.Q�imtés�� �qs:2��à.Ú�ê�r�$',,;�'�1e,q��ô���,,:vi,f�ê,: :��vf fi�a:'
com. a, sua prOp[l,� �ns,kuçao, <;lO se� conJuge e �il�o,s. In- cplp êles '�,t!rap,.t�, '<;j!lco, Jip,f;lao p�r1J_ ,:tln:�s!f;�tar. '-�a,s repart�-
�!u�lVe ��p�n��11't�s' me,n�res de 21 anos de idade, até 0" çõ�s., ,quand,�'Z;�'0ieita(los ... ,�,,:: (� ;, .. ': ': ,," "J

.' .', '

, "
.

h��te" d:e, �OO!� d� r�e�d.,�, �ruta, des�e .que essas. pess�as "_I,NCE�;1':IY,O:�';F,,,�"q�):�;J,,: ::.�, '. ,;" :' ;, ," :, ,: ,:' _'

1)ao ,aPlesfl�t:� , declar�ço,es ,-de rendime1)to� \' el}1 ,sepa� . ,Qs 'ii'ié.é�tt\:,Q� ,-,físC:��: i:!\mb�mJ se,r:ti��'o' ��l'�' !edu�,\o
rado. ", ,', "" ' do, itÍlpôsto',;q�vjAb. 'Sfi:ô;. �Il�es,; o,s ,c,a�(js; .es�ê�rfi��:,', '

_ ,

PI:êri1ios de esUmulo" à produção intelectllal e, bôlsl!s " " "Até' 12o;ó: �ó�i-fu:i)Ôst9,'l.)�r� ªcip4s�ç�'ó:qÉ! ::qerti��a'do ?e
de estudo, també,m, concedElm abatimentos, quando .as con- 'COInnra de"À{)Õé!t�:e�:�i�s\it,Íl,iç�es :.�utQr,�Z1);d.as :J?�locBan�p
dições para a suiconcessão sejam ,divulgadas previamente,. Central dé}:"BM�il, .o� :i;il.�rf.�e�qsiW ,daq��la, imp�rtânq?
assegurem ao ,eaMidato livre e pública inscrição e ,ao ins- , num' banco deJ!nvesti�eniosi·tambéIÍl.àütor.i�adc). ,É, o :Oe·
crito julgamento perfeito, e desde que concedldos por creto'-l..�i .1:57� : "',

'

.. ';;«' ,> � ,;:
" .' ,( ,':,' ,,:

'

''-
'

intermédio de ,academia de letras, instituto de educação, . 25%'üti,,\Únhôst�,."a:té·;5'Ó% dá>,quanfia, efetivame:nte
secundária ou té�n{ca" universidade, órgão de imprensa áDlicada;��·ânó;:h��e::'ri�,'ê�m.pÍ'�.'de' a�Ões,c�Qiôca:das � srinso
_ �odos com eXlstência' légal no Brasil.

'

�rl�ã�: públ1.é'a;óel? ,���:Q)'�Ó�:r-r?�g�!lle':'��-��rá�ii,� �anc�
da

, �maz��:i'�:',��, cq�,?u'�'õ��<yo��, �ey�,;����T,; n.or;.)ocais pió·
prios do 'fofniíjÍ�r;io

·

.. 'tlá:,:'�.ecJaraçãi):,'(itÉals,"(Í2, :04: 'e 05 dÓ

bl�co'8»::::' �': :;,,': �"'j«.' t> ; ;','.,:, : :. ,,::".\
ATENr:ÃO �í;.!;:Â;�b. P'ERéA,;6�·:::: I' :)i

_.

ÁR:ATE·R:,TUÔ'O':O�QUE::pbDE ",', '. �- :..,' ,

'�'\;'_).._- ,":,1; t:' (.?:;� ,-:"" �:'I_�:<-�:,'" -.
•

,

.

Não \nr,éc'isa. ,ter,: .tihÇl :.par-il: negociante. Mas, se você

aulicar.· al<iuÍl:!li�:d}t�;��!>, 'sc:�, ,fI{ 'em'�nvestim�ntos e réndi
mentos ;diü�§':'aeriy�dqs;:: ,p.ód�tá� .eshir 'f�zeJido um bom

negócio." V'éj:i}s6tOlÍ��:;;pod�l:á':'f-a�ê;io::e,'�úa;to:
_:'_: 3do/� Ms q�irritia� ,éféfi\laíhente' áplicàâas em 70 na

a�uisicão vol�lr'ítá�-ia de 'Obfig�çge� Reaji.i'stávei'l d�', Tesou
ro Nacionai e' títulos d� dívida' pública. .

"

_ 30% �as ',quàtitia's ;.�feti�àll}ehte "aPI-icadas em 70

na aquisicão 'voluntária de ações 110minatIvas·Ol.i nominati·
V3S endossáveis de sociedades anônil,l'laii de, capital aberto,

,

a�sim' córrsideradas ,pela Biinco Çe,títrâr ." .

.

.

_ :30% do valor das" letras ilpobiliárias nominativas
ou ao portador. identificado, adquiridas voluntàriamente
em 70.
_' 15% . das importâncias, efeUvamente aplicadas em

70 na ..a'qui�ição de cotas ou certificlld'os d�, partiCipação
de fú,ndos em condomjnio, 0\1 açpes, d�' sociedade de 'inves-

timento. ' J

.

Se :antes, de' dois anos você vend�r os títulos,- aSe ações,
as cot;lS' oU certificados, inclua como rendimento da célula
"H" as iniportãncias abatidas. ,_

'

Enfiírt, há uma série. de cot\.4içõ�s, e�� que �ocê· po·
derá ,gozar de, abatim(lntos .. :N'o folhet�. que' chega jUl).to
com o· formulário, ria p�ginjl '16, você. encontra, tudo bem
esclarecido.,

.

. HÁ CASOS ,EM QUE CADA CôNJUGE
DA UMA D'EClARA,ÇÁO
Normalmente,

.

a'
. declaração· é apresentada no· nomé

dp marido, abran'!endo· todos os rendimentos do casai e
,

� - ,"

dos 'dependentes:' '\ias, 'pode haver o caso em que a espôsa
.. seja a "cabeça' do casal":'São êstes:

.

-

.

quandQ '6 marido, ,estiver em ,lugar incerto e não'

sabido; \
- qllando O marido estiver prêso há mais de 2 anos;
_ quandO õ marido. fôr declarado interdito.

Mas, há tamb�m os' casoS em que o casal 'pode apre·
sentar Uedaràções em separado: sob o regime de comu

nhão de bens, a cspôsa poderá fazer declaração em sepa·
rilclo quando aufprir rendimentos provenientes de traba·
lho próprio, supel'iores a Cr$ 5.040,00.

' ,

,

Neste caso .. a, decl�ração da ,'espôsa abrangerá os ren·

dimentos 'do<seu trabalho próprio e d'os bens pessoais que
sejam gravados ('om cláusulas ne incomunicabilidade e

inalienabilid�de e ,os das pensões de gôzo privativo.
Terá dir�ito apenas às dednções necessárjas à ,per

cepção dos seus "endi'mf!ntos e aos abatimentos relRtivos
a seus dellerident,e� pessoais, dévendo ser acrescidos. de
Cr$' 1.1>1,20, uma vez 'que só ao "cabeça do casal' cabe a

'isenção de,Crs-- 5.040'00 e (> abatimento relativo ao c,ônjuge.
Nó ,regiine 'de sep'aração 'de bens. Neste caso, cada

declaração' dévê ab'ranger os renrlimentos próprios do de·
clarante. Ta'mhém aí 'só o "cabe('2 do casal" terá ,isenção
de Cr$ 5,0,40.00 �e

.

aoatimento 'des encargos de família e de-
péndentes . comuns. \,

,

J'

,a

,e esti,mlJla
indústria

a prodl;Jçã,o
, . . � � �

a,gro- pecuá�ia
através de

.
.. ,

catarinéhse

BANCO REGI'O AL DE' DESENVOLVIMENTO DO EXTRE O SUL
Financi,a progresso
finànciàmentos

, \

,

,Cípiea", 'de. Flávio Pêreit?"
.pa:ra as quartas '-sérieS pti-'
w'ãrias. Em Blumenau P

Jolnville e Senai cieu' i�í'
,

'

dó serrúma passada, Íl:0s
,Cursos de: Formação' Pto

fis�ipnal para gmasianos,
qde estão sendo· reàlizados
nos Cenfros de Treiname�-
to daquelas cidades,' .com

vi�tas à formal"' prófiss'i,o.
ri'llmente 'os jovens, qUê Sé

afastam 'd�s estu,dos dep�is,
'

de concluído o. ginásio. o
SI'. Carlos Cid Renâu:X· di
ri!1iu t[lmbém �pêlo aos in:
dustriais

: catarinénS�S, pata"
'qüe programem M, comê.
mor�cões alusivas" ao Afii.
vérsário na Revoltitão 'ãp:tê�
,sentando realizaçõ�s quê
vis'em dar rrielh6res con(lI
Gões aos operál\ros \ ç,àta:ri�
nenses.' �

,

ATIVIDADES DO SENA!',
Após um rodízio pelo in·

terior catárinense, retorna""
"ram à Florianópolis os

Srs. Célio Gonlart, Técnic;')
de Ensino Industrial do Sé
nai e Luiz Fernando Bo'te�
"lho, Assistente de" Trel�a..

A Assessoria de Relaç&eg
Públicas ' da Delegacia '

da

ReCeita Federal em Florià
nópolis está informando
que a Delegacia, de Santos,
Estado de São Paulo, fará,

realizar, nos d'ias 1� e, '2

I
de abril proxlmos, um

� grande" leilão de mercado·
rias estrangeiras, apreendi·
das e, abandonadas, em

prinieira, segunda e terêei·
ra "praças, do armazlÍtn

XXVIII externo, da Cia.
Docas, de Santos (próximo
ao Mercado Municipal e no

Depósito de Apreensão -da
quela Delegqcia, com início
às "8,30 horas.

Entre outras, serão lei

loadas as seguintes merca·

dorias:, toca-dis,cos, máqui-,'
nas fotográficas, aparelhos

�

. de TV, bebidas, artigos de

perfumaria, binÓculos, mo·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

Quarenta (candidatos inscreve

iram-se no concurso para prestar
exame psícotécníeo, t-endo sido ha

bilitados à prova escríta de Direito

Civil dezesete bacharéis. Elirmna

dos dez candidatos nessa matéria,
apenas sete prestaram os exames

escritos em Direito Penal, tendo

sido desclassificados mais dois.

Assistência
médiclé tema
de debates

Os preSidentes das Regionais' da
Associação' Catarinense 'de Hospitms
estarão reunidos hoje à noite no

auditório da Maternidade Carmela
Dutra. O encõntro tem por obJeti
vo debater os últimos acontec1Inim.
tos relacionados com a assistência

médica no País e fixar a agenda da

assemQléí� 'geral da entidade" a _rea

lizar-se no dia 4 de abxil, no mes·

mo local.'
í

O encontro de hoje estã 'marcado
para as 20

_

hOl'as.

i
'I

ACL inicia
seus trabalhos
dêste ano

\
-

Cem uma homenagem póstuma
pr_estada a,o acadêmiéo Laércio Cal·

deira de Andrada, ocupante da ca'

deira- ng 2 da Academia: Catai-inen,
se' de Letras,' que faleceu áos 81
anos de idade no último dia 20 de

janeiro, a -'entidade reabriu suas

atividad�s do corre�fe �no, O ato,
que teve lugar no Institu�o HiStóri

co e Geográfico, foi presidido pelo
professor C,elestino Sachet que de,

clarou-se satisfeito com ,a 'abertura
dos trab,alhos acadêrrlÍcos; afirmando
que "poderemos' dizer' à comimidã
de que, mais uma vez, a Acadenlia
Catarinense de ,Letras se compro

mete a trabalhar para a cultur'a éa·
tarinense., \-

,

Prosseguindo os trabalhos, o pro
fessor Teobaldo da Costa Jamundâ
proferiu discurso em homenagem ao

acadêmico falecido recentemente,
dizendo que "Laércio Cadeh�a de

Andrada vive; pojs um homem que
escreve um livro não morre". Fi

nalizando sua palavras, ° orador
enfatizou que "a cadeira de n\) 2,
cujo fundador fôra o )10menageado"
está vaga, Foi uma vontade supe.'
dor inapelável. Antes o tínhamos'

i

no enderêço, hoje o temos na

imortalidade" .

Estiveram presentes' à primeira'
sessão dêste ano da Academia Ca'

brinense de Letras
�

vários membro�
da família do homenageado, aléiu
de convidados especiais.

Durante o -eneontro. que: manteve na

tarde de ontem , com' os dirigentes da

Associação dos Servidores Públicos do

Estado o Governador 'Colombo Sall�s
afirmou que antes do, mês de julho não

poderá antecipar um pronunciamento-a -

respeito doraumento de vencimentos ao

funcionalismo estadual. ( _

o Governador declarou que não pos

sui elementos suficientes sôbre a arre

cadação' do Estado para antecipar uni
'pronunciamento que atenda as reivindi

caçôes 'dos . servidores, 'tendo em

vista .que assumiu o Govêrno a menos

:de 15 aias. Ressaltou que tão logo ob

tenha i elementos seguros sôbre a arreca

dição
'

convocará os dirigentes da JAsso

:9i�ção' dos Servidores para voltar -a fa

lar sõbre o aumento;
,

./ 'i,

OI

"

Florianópolis, Têrça-feira, 30 de março d. 1?11

NOTA DA kSPSC

" Logo após à .audiênci� com, o' Go;er� ,

nador .do Estado os dirigentes' da As

sociação dos Servidores Públicos reuni
ram-se na sede da, entidade, .oportuni
dade em que distribuiram a' seguinte
nota oficial sôbre o encontro,:

\
"A Diretoria da Associação dos

Servidores Públicos do Estado de San
ta Catarina foi recebida na tarde' de

hoje (ontem) pelo Governador do Es

tado Senhor Colombo Salles , Na o

portunidade o Chefe do Poder Executi
vo disse que não poderia antecipar um

pronunciamento sôbre o aumento de

vencimentos, dos servidores estaduais
antes do mês de julho do corrente ano,
quando então. terá elementos sôbre o

comportamento da receita p�ra aquêle
desencaixe" ,

Bom 810:oso declara ser
, ;., I

Para inspecionar a Delegacia Esta

duti .do IBGE, 'che$a hoje a Florianó
polis o sr.: Isaac ,Kcrsterietzky/presiden- ,

te da Fundação. O objetivo dessa- visi
ta está relacionado

,
'com a realização-.1°"

-, da segunda parte' do: 89 <RéceÍ1&'eanieriió�
Geral, na primeira quinzena de maio.
O Presidente da Fundação IBGE de
sembarcará às 8 horas, no Aeroporto
Hercílio Luz, sendo recepcionado / pelo
delegado Américo Gomes do Amaral

e pelo Secretário do Desenvolvimento
Econô4'ico, professor Alcides Abreu.

Às, 10 horas coneederá entrevista' co-

,

letiva à imprensa e logo após participa
rá de almôço oferecido pelo" Govêrno
do Estado, através dá, Secretaria <lei 'De.
senvolvimento Econômicó. Às .:•..•
14h30ln, fará uma visita de cortesia a:o

Prefeito Ari Oliveira e às J5 horas 'es
tará 'na Assembléia Legislativa. ' .As-
16h30m terá audiência com 'o Góvér

nador Colombo Salles, e à noite estará
sendo homenageado por UIÍl grJpó, dC1 '

funcionários na Delegacia dó IBGE,

com uma camaroada, na {;àgÔa, d�
Conceição. "

COmO Presidente cio lBGE,,�sta _!S._a
primeira

I

visita do Sr, -Kerstenetzky a

Florianópolis; Além do cargo que 0-

cupa no IBGE há um ano, o Sr. Kers

tenetzky _é economista e técnico em

planejamento há mais de, vinte, anos; é

integrante' da equipe de assessoramento
'direto do Ministro do Píaneiamento, e
membro da,Comissão Nacional de' Pla-
nejamentó e Coordenação Geqü: da
Comissão Censitária Nacional, '

Amanhã; o presidente do IBGE visi
tará �s agêricias' do IBGE, de IntiJrt�
nau e Joinv,ille, segui!ldQ depois r.�rfl
Curitiba.

RÉCENSEAMENTO

NoS plÍmeiros 'ciias d<r mês de Il'bri(
a Delegacia Estadual 'd;i F4nda'ção
:r�GE publiéará' edital, para li,dmissão'
de recenseadores para li- segqnda parte
d0 89 Recenseamel,lto Geral, que se ,e

fetuàrá ll"1- primeira quin.zeÍla: de �aio,
com o leva�tmnento dos Censos','Ec&
nômicos, que compreendelA os' Censos

Agro-pecuário, Industrial, Comercial. e

de Prestação de Se,rviços. ,
A a4niiss'ão

será em caráter precário, sém '. vfuc�lo
empregatício e sob a forma, de presta-;
ção de -serviços. \ P;ra a' ár�a ,,�;barta,
serão selecionados recenseatlores

'

que
possüam instrução eqúival�nte' ao' gi�â
sio ou que possam favorecer' li- :coi,eta J
de dados econômicos.' 1á pára', li área
rural, os recensead'Ores ser�o seleCiona
dos' dentre os que, residem próximo ao

,local de trabalho e possl,lam conheci
mentos da região. Ao iIl$crever-se c0-

mo' recenseador, o candidato deve apre
sentar: Doc.mento, de Identidade, •

QlIitaçã�, com' o Serviço Militar, (seio
-" masculino) e Eleitoral, foto 3x4 recen

te, e atestados, de residência e de 1;>on�
antecedentes, firmado por duas pessoas

c idôneas, Os c�ndidatos aceitos terão

um treinamentó intensivo, de quatro
horas diárias, pór uma semána, "com
instruções dos Agemtes de Estátística,
Supervisores Mupicip'ais 'e Atixiliares

-

das Delegacias.'

,

.

'
.

• •Caminha
.

foi
e onvê 010 vai uarantlr para ,conselho

\ '
,.'

'

combate
/

a 'febre ,aftosa de' escoteiros

\ '" e

Cincu passam Aumento dos servi'dores Presidente do se lem ,prourama p,ara
no concurso" '...

'

' I
é

•

Ih
IBGE hoje' em

de juiz 'do J J nao vem antes de JU o Floria'nópolis

!' ";-'

tontra;, p:en8 de morte
-

,
.

\

; � Arcebispo Metropolitano, Dom

Afonso Niehues;
,

dectaiou:se pessoal
nj�nte có4trário 'à aplicação> da pena de
mor;te; ';muito embora' a' Teologia Mo

ral,Católica aceite, eu!' teoria, sua apli
cação"êm casos de extrema gnividade,
'DiaS reconhece que o progresso da civi·

liiaç$.d acónselha. a' a4oção de punições
mais humanas que, ao, mesmo tempo,
satisfaçam à segurança e o bem da co.

�

le,tividade1'. "

DOM' EUGtNIO SALLES'

,D,om' Afo.nso' declarou que 'a ,notícia
d� nomeação de ,Dom E�gênip de Ara(J.
jo SaiJes pa�:a_ o pôsto de Ca�deal-Ar
cebispo 'do Rio de Janeiro, não () sur

préendeu, classificando-a de "ótima".
� Encoj:úrava-me no' Morro dás Pe

dras, participando' de 'um cursilho', da -

CTistaIíaade, quando soube da 'nómea-
'

ção dó Cardeal da 1;3ahia; Dom, Eugê
nio Salles, pára o importante pôsto de '

C:a�dêal"ArcebisPo do Rio, de Janeiro.
A notícia n,ãci me' surpreendeu; pois

, hldo estàva à indicár esta solução. E

fqi, ótinii.' :'0' mómen� histórico por

que atravessa o Brasil encontrará na

pbrsonalidade de Dom Eugênio a con�
tribuição equilibrada de q'!e necessita
- afirmou Dom Alonso Niehues:
Voltandg a referir-se, à nomeação' de

Dom Eugênio o Arcebispo Metropoli.
tano de Florianópolis declarou que

"junta'mente' com a marufestação de'

minh'a alegria vão meus votos ao nôyo
Cardeal do Rio de Janeiro 'para que
obten4a pleno êxito, em sua elevada e

penosa missão".
CELIBATO

,Dom Afonso informou que o Papa
Paulo VI enviou recentemente aos bis- -

pos d.!ô.. todo o mundo um documento
_eu:'; 1;�lÍim, contendo 54 pági,nas, â res-

,

peito' do celibato sacerdotal, ,"a fim de

"

\

Foi assinado simbolicamente on,

tem i à tarde no Palácio dos' De.sP'a
chos ,um convêllÍo entre o Mi�sté.
rio da Agricultura e o, Govêrno do

Estado, objetivando o ,combate à

febre aftosa em Santa Catru:ina

Representando o Mini(;tério da' Agri·
cultura participoq do ato o secre,

tário-geral daquela Pasta, Sr, Eze,

Uno ,A.raújo Arteche. Estiveram

_que os prelados tenham tempo suficien-'
te para 'estudar conscensiosamente "a

possibilidade �e admissão de homens
casados no sacerdócià". Esclareceu

que o celibato �lerical consta do temá

rio do Sínodo Episcopal ,Internacional, /

a 'realizar-se no Vaticano" em outubFO

próximo,' para, 0 qual o' Brasil ,se,râ re·

presentado 'por Dom. Vicente Scherer,
, Dom Eugênio Salles, Dom Aloísio

Lorscheider 'e Dom Alfredo Tepe.

lVOCAÇÕES SACERDOTAIS

Solicitando a colaboraçãl> de tôda a

cOIÍ1unid�d� nas celebrações do 89 Dia
.Mundial de Preces pejas Vocaçõés Sa

cerdotais, 'o ArcebisPo Metropolitano
enviou a se�uinte mensag6m aos fiéis:,
-;- ,Faz' oito anos que se celebra na

Igrej\i Católica o IDia Mundial de' Pre

ces pelas Vocações {Sacerdotais. Esta

vez a data estabelecida fOI ci dia 2 de

maio,. O objetivo da promoção reli

giosa é despertar o católico�para sua

verdadeira ',v0cação., Todos são cha

mados 'para desempenhar, uma missão
no, mundo: , �sto tanto, pode' acontecer
nos diverso,s misteres temporais, comfo

na� tarefas esp�cíficas da vida sacerdo·

tal ,e religiosa. É decisivo que cada
um saiba qual o dom que recebeu do

Senhor e como deve torná-lo vantajoso
par-a si e para 'o próximo. De modo es

pecial, o Dia Mundial de Preces desejá
incentivar a consagração total à causa

do Evangelh'O. 'A população do. mun\
do cresce ao mesmo tempo em todos os

lugares e os operários da vinha do Se

nhor são escassos. Por isso a grande
prece que faremos naquele dia será a

mesma que o próprio Cristo fêz: ';É
grande a mes,se e pouc()s são ds' operá
rios. Enviai, Senhor, operários à Vos
sa messe'\

presentes o diretor da Equipe Téc·

p.ica de' Defesa Sanitária, Animal do

Ministério da Agricultura, Sr., Ubi·

ratan Mendes Serrão e o coordena"
dor da Campanha Nacional de Com

bate à Febre Aftosa, Sr, Evandro

Horta Costa.

O convênio tem o valol' de ••••

Cr$ ,1.300"000,00,

O Secretário da Educação, profes
sor Carlos Augusto Caminha, foi

empossado no cargo de Vice-prési
dente do Conselho Anual da União

dos Escoteiros do Brasil, em reu

nião realizada donlingo em Joinville.

A posse do P:rofessor' Carlos Au

gusto Caminha realizou-se às, 9 ho-

" ras do mesmo dia no �alão Nobre,
da Associação Comercial e Indus

trial de Joinville.
( ..

comemorar Re,voluçã
" Durante reunião .realízada ontem

,'no, pàláciO do Go'vêrno ficou decí

,

>

dído que 0,,7° aniversário da Revo
" 'lução :,<1e março de 1964 será come-

morado �:2bm a realização' de ,um
construtívo e dinâmico programa
de trabalho em benerícío da. comu

nidade",
A par do programa, especifico

elaborado para o dia 31, na pro

gramação
- comemorativa ,desta

cam-se as seguintes atiVidades:,
i> AÇão civico�soc�al alcançan->

do 18,localidàdes rurais do- ínteríor '"

da .Ilhae no .contínente.,mobílízán-. '

do o Centro �Bió�Médiçó .da 'uDi�' ,

versídade Federal, de Sánta Càta�:
rina e contíngentes ". militares, do

E�érdto 'e da Maririha�, :, .

'I
,

2) doação de sangue pelos con-: ..'

tingeutes,' do Exército, Marinha "e ,

Aeronáutica;
"

,

J

'

, 3) .ínstalaçâo de" CUl;SOS pOpu-'
lares protíssíonaís em' mais '

": de
'

400 localidades, a cargo' do NúCleO,
/',Regional do' SeSi;

",. ,
.

, ,

4) instalação de. Juntas de Ser

, ,viça:Militar em Galvãó, Agiia.s'ido
',Chapecó, Canelinha., Piçarras," "Na-

'

vegantes ---Balneário de Canlbohú
• _,. '. • .

I

e ' Floriánópolisi

5) inauguração das novas íns.
talações da' Biblioteca Munitlpal
do Estreito;

6) .ínauguração do Hôrto Flo.
restal em'Ribeirão da Ilha;

7) entrega da Ilha
_

do Carvão
ao grupo de escoteíros de Floris,
nópolis;

.

,

8) distribuição de mudas de

árvores aos escolares, a cargo

Instituto Brasileiro do Desenvol

vimento ' Florestal.

PROGRA1\lA 'NA CAPITAL )
Aind� na .reuníao de ontem foi

elaborado 'o seguinte programa a

ser 'cumprido amanhã nesta Capi
tal, -ccmemoratívo ao 7° aniversá

rio dá. RevOlução:
: ; As S:horas - Missa em ação de

graças ná ' Catedral Metropolitana;
, '" , ,As '17 horas - Conferência, do

'Sr: ,plúllo -Cantanhede, ex-Prefeito
de 'Br�íÍia; na .Assembléía Legísla
"tiva,: Tema: "Março, Tempo, de

" 'ConstrUir "- Desenvovimento Na

:' cíonal e �ReV'olução".
.As 20 horas, - Retr('lta na Pra

ça, xy. de Novembro, a cargo da
, : Bandà de MÜSica da Policia Mili

til.r� do Estádo:

Federação· aurícola
tem.hoje · sUa nova sede

,
Q�presidente da Federação dos

Tra,palhadores na Agricultura do ES- ,.

tado de Santa_ Catarina, Sr. ,Zacãrias
Pedrl) Schnlitz, confitmoif pata· às

10 horas de hoje as solenidades 'de
inauguração da sede própria, da en

tidade_ Ao ato deverão compru:ecer

autoI'idades especialmente convida·

das, 'pre�identes de sindicatos e

Imprensa, que conhecerão as novas'
e fuilCionais dependências ,da Fa

taesc, �
localiiada na sôbre·loja do

Edifício Praça XV, na Rua Arcipres·
te Paiva.

rr-::=---,'--------'-'-
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II
. SO�IED�DE AMICOS DA LAGOA

I
A SAL convida seus associados para a g�'ande churrascada dia 03 de

abril, às '12 horas" para comeinoração à, cobertura de sua sede social.
,

,
'

l?'rio Ti!vares _,. Presidente

Convite para'M,isS8' de. Terceiro Aniversário
Rosato Evangelistâ e família convidam os parentes e ariligos para a

missa de 3\>, aniversário de falecimento da sempre lembrada

NIASCêNCIA EVANGELISTA'
,

'

que será re\ilizada no.dia 30 de' março; têrça feh'a, às

do Colégio Catarinense,
-

(,./
Antecipam agradecimentós.'

19 horas na Cápela
\

L

�I

I 'Ia. FESTA DA AMIZADE

dia 3/4/71 - 22 horas

Em benefício do, Lar São Vicente de Paula ,)

SOIRÉE 'com o conjunto 79 AFRIKAN KORPS

DESFILE de LINGERIE da' NYLONSU'L

'Promoção ,Clube '-Doze de Agasto, TV Cultura, Jornal '''0 'Estado",

Rádio, Guafujá.

,Coordenação: 'Carlos Müller, Celso Pamplona.
�

- -.

"
-

i������������������i�''''"'-
i,

ASSEMBL'ÉIA' LEGISLATIVA DO ESTADO DE'

SANTA. CATARINA
CONVITE

O Deputado Nelson Pedrini, Presidente da Assembléia Legislativa
do' Estado de Santa Catarina, tem à satisfação de convidar as autoridad�'

, civis, nlilitares e eclesiásticas e o povo catarinense" para assistirem a

I Sessão Especial comemorativa ao -79 Aniversári.o da Revolução, a se

realizar, amanhã, dia 31 de màr�o de 1971, às, ,17' horas, no Palácio Legis

lativo, o_portunidade em qll.e ° Dr. PlíÍlio Cantanhede proferirá confe

, rência sob o tema: "Março, tempQ de construir - o desenvolvimento

,nacional e a Revoluçãó". li ,�
'li

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




