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SINIESE
l TUBARAO

Circa de 50 militares da

Terceira Companhia de ln.

fantaria de' Tubarão participa.
ram recentemente de treina
mento sôbre ágropecuária,
educação sanitária e coopera

tivismo ministrado pôr exren

sionistas da "Acaresc"_ O frei

namento, com duração de

quatro dias, �bjetivou
-

a' ca·

pacitação
'

dos soldados con

vocados do meio rural eatari-

nense nas modernas técnicas

agropecuárias e no contrôle
das principais endemias ru

rais.
O treinamento faz parte de

um plano de capacitação dos'
>-reservistas estruturado pela
Terceira Companhia de Infan.

raria de Tubarão.

SÃO JOÃO BATISTA

O interventor' ,federal de
São João Batista, Capitão José
Antônio 'Bento, sancionou lei

"�a Câmara local, fazendo" in
cluir aquêle ínunicípio na As:'
sociaçao dos, M1fnicípios da

Região da Grande Florianópo
lis.

N'ÔVÕ DIRETOR -

"

,Em eerrmenra que terá lu

gar na sede do Depa,rtainento
Autônomo de Saúde, será em.

possado, às 11 horas de se

gunda-feira, o nôvo diretor
geral daquela -autarquia, o

odontólogo e sanitarista Gene
vêneie Mattos Netto.

LAGES

O Reitor 'da Universidade
para o De-�envolvimélitõ

e-; t

do'
- -

Estado de Santa Catarina, Pro
fessor Celestino Sachet, via

jou na tarde de ontem para

Lages, em companhia do di
reter-executivo da" Fundação
Educacional- do Estado, a fim
de verificar o funcionamento
dos colégios, mantidos pela
Udesc e visitar às futuras ins
talações da Faculdade de
Agronomia e Veterinária de

Lages, cujo prédio já está con

cluído. O equipamento neces

sário à Faculdade foi impor
tado da Holanda, e deverá

chegar ao Brasil _nos próxi
mos trinta dias.

CURSO ,-,

Será realizada dia 5 a so

lenidade de abertur.a do cyr.
50 para moços de máquinas,
convés e ajudante de cozinha
na Escola de Aprendizes de
Marinheirós de _ Santa Cati!ri
na. O referido curso será suo

pervisionado pela Diretoria de
Portos e Costas.
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Médici énvia
decretos -leis
ao Congresso

AL carioca
suspende

, -

suas, se,s,soes,

Polícia -busca
)

•

as:sasslno
do 'Cônsul

o Presidente da República enca

minhou na tarde de ontem ao Con

gresso Nacional, através do Chefe do
Gabinete Civil, mensagens pelas
quais submete à deliberação do L�.
gislativo vários dee;retos-}eis assina,
dos durante o recessõ-parlamentar,
As mensagens presidenciais foram

entregues ao Senadôr Pétrônio Por.

tela, Presidente do Senado Federal,
pelo Ministro Leitão de Abreu, Che
fe do Gabinete Civil.

A polícia alemã intensificou as

buscas para loealizar a mulher que,
fazendo-se passar por diretora de

u.m grupo folclórico australiano,
matou a tiros o cônsul boliviano Ro
berto Quintanilha Pereira. A assas

'Sina, de 35, anos de, idade, atingiu
o representante boliviano' em Ham

burgo" matando-o quase. instantanea
mente com dois tiros no peito, Se,

gundo os peritos o crime -parece ter
fundo político.

A presidência da Assembléia Le

gislativa da Guanabara suspendeu
ontem as sessões até que se escla

reça o problema criado pelo recur

so interpôsto pelo candidato Car
valho Neto, pedindo para ser susta

da a diplomação dos que concor

reram com êle. A .providêncía' foi
adotada para evitar que os atos pra
ticados pelo plenário, venham a ser

anulados, tendo em vista a anulação
dos votos de uma urna.

,Sinaleira. foi ·feita
para�' s�i >respenalnr�>"

,

A sinaleira instalada
, na' Praça XV de Novembro, próximo
à ,R1;la Felipe -Schmidt, ainda n�o

, conseguiu ser respeitada pela .maior -s

parte dos pedestres e motoristas: que

pas�.?n:)_." J?elo local. Diversas multas

já"j'01:�rrh'-a'plicadaSl:'p�los guardas dé-
td'ilSitó que, no entanto, 'não con,se
guem fazer com que o sinal, seja
obedecido.

Medici dá
eXJediente
'dobrado>

'Sudepe vê 'aevistás são'
luluro nu mar proibidas

•. territorial·'·
.

. .(Je c,ircular':.:."
, t'

',;'� o .Minístro da' justiça, ".Prrife��or'
, :A:lfJ:edb 'Buzaid -a�'sirÍó.�' �f; 'ii�oi;;ln

"

. do, a divulgação - dOas �e�ist_as <.lSe_
/,,,ikoll", "Sexionary", �'w.ee�-eIÍd_:�e�,,'
'�"Private'l, "Din-dong", ,"Rit(' _ e

.

"Color' Sperrna", ,to_d,as ,di�amal'que
sas, determinando também 'a ãpref!n.
são dê -seus exemplares.' 0 Minis-

: tro proibiu a cirçulação da� revis
'tas atendendo ap,elo' do D�F.

O, Presidente Médici .voltou a, des

pachar no Palácio do Planalto pela
manhã e à tarde, encerrando 'assim

o período de expediente uníco que
adotou na ultima semana de dezem
bro. Até ontem, não estava decidida
a data' em que o chefe do governo
deixará a -Granja do Riacho Fundo,
retoí-nando à .sua residencia do Pa
lacio da Alvorada.

l

_ , Embora salientando, qué a, exten- _
, ,.),

são do mar territorial parà,'200 mi-

lha� não trar�',de imediato, um a�:,"- -{"'

mente da pro ução, o superinten-'
dente da Sudepe, Fernando de Arau

jo Santos, afirmou que a medida é
da 'maior importancia

-

para a pesca

brasileíra e representará um desen
volvimento consideravel das poten-
'cialidades do 'País no setor.

'-Grupo escolar está
�erçado pelo matagal

O matagal que cobre as imedia

ções do Grupo Escolar Celso Ramos
está causando sérios. problemas ,às

ci'ianças que estudam naquele esta
belecimento. Há vários méses o ma

to está crescendo, sem que, até ho

je, nenhuma providência tenha sido
tomada. A continuar assim logo che

gará o dia em que o acesso ao g;U-1po �erá pràticamente impossíveL ,

Sizeno'vai
para o SIM
êstefmes'I

....

o _ General Sizeno Sarmento deve
rá deixar o Comando do I Exército
na última semana dêste mês para

assumir o cargo de Ministro do Su

perior' Tribunal Militar. O General
Sílvio Frota, Comandante da Prímeí
ra Região Militar, é o mais c�tado'

,

,
.

para, substitui-lo. As guarnições do
r Exércitó sediadas ( na Guanabara
vão despedir-se hoje do General Si
zeno

-

Sarmento, homena-geando-o na

Vila Militar.

Segundo nota expedida pelo
DORSP, o Secretário de Administra

ção tornou sem efeito' a convocação
marcada para .o próximo dia 9, dos

candidatos inscritos ao concurso de

classe inicial da carreira de médico,
do Qu,adro Geral do Poder Executi

vo,

Reforma do
., .

ensln'o vali
�,sair logo

O Ministro Jarbas Passarinho

anunciou que entregará ao Presi

dente da República, em seu próximo
despacho, a Reforma do ensino de

19 e 29 graus. A reforma foi apre
ciada - e .. estudada por técnicos" do

Minístério, acreditando 'o Sr. Jarbas,
Passarlnho que ela será 'encaminha
da ao Congresso tão 'logo seja en:

tregue "ao Chefe do'Gdvêrno, Pre
visões indicam que até o mês de

julho a matéria será votada.

Ateoa vê as comissões
(última Página)

Iumulto leva
dois para
O'4hospital

, , iPá�ina 3),
'

Avenida volta
a ser palco

. de acidente
I

(Última Página)

, ";,

Estiva foi,
a sulução'
ellcontrada

-A emprêsa construtora da BIt-lOl,
no trecho próximo à 'cidade de Ara,

ranguá, foi obrigada a colocar esti
vas em mais de três quilômetros do
leito' da rodovia, tendo em vista que.
o solo ideal para' á construção da

I ,

estrada está, situado ' a' '3.8 metros' de

profundidade. :Êsse é um dos tre

.chos onde o DNER encontrou difi
culdades na construção da' BR-lO!.

fi fi n t O escolhe seis
vice-líderes do Govêrno

O líder Filinto Muller escolheu
seis vice,lider�s do governo no Se

nado, dando a cáda' um tarefas es

pecIficas, mas observando que, sen

do necessarlo,' todos acumularão fun

ções. O MDB, terá dois vice-lideres.,

Os do governo no Senado são Eu-
'

rico Rezende (debátes em plenario e

defesa do presidente d� Republica),
Antonio, Carlos Konder Reis (proble
rÍl.!S institucionais), Rui Santos (vo
tações em plenario), Dinarte Mariz

(defes,a da Revolução e das Forças
, -

Árniadas), Orlando Zancanner (delJa
tes em plenario e atticulações na

�

báncada arenista) e, José Lindoso
(c-onHssões e assuntos jl.1ridicos).

I
"

Para vice-lideres da \ oposição, o

lider Nélson ,Carneiro indicou os

srs, Da11ton Jobim (GID e Adalberto
Sena (Acre).
Alguns presidentes de comissões

do Senado 'fora� revelados,
\

ontem,
extraoficialmente. São eles os sena

dores Carvalho Pinto, para a' Comis
são de Relações Exteriores; Damel
Kriegér, para a de Justiça; João

Cleofas, para a de Finanças; Maga
lhães Pinto, para a de Economia;
Gustavo Capanema, para a de Edu

caç�o; Catete Pinheiro, para a do
Distrito Federal; Valdemar Alcan.

tara, para a de Assuntos Regionais
e' Konder Reis, 1 pára! a de Redação
- todas destiiladas a AI·ena. 1 .

. ,
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o seu ,- ,

programa
CINEMA

15 - 19,45 - 21h45m
I

Richard, Attembereugh _: Susan
Hampshire

AS AVENTURAS DE' DAViD
COPPERFIELD '

Censarrn 10 anos

RITZ

17 -.19,45 r-r- 21h45m
John Cassavetes Oabríele _Fer-
zottí

GUERRA, AOS GANGSTERS

Censura, lA anos

CORAL

15 - 2C.(- 2.2 horas
Michel Pi,éoti - &8y Sohemeiel
J.i2U Mas!>�r'i '

AS COISAS ': DA VIDA

'Censura 14' anos ' , ,

��--------------

ROXY

14 -- 20 horas

(Programa Duplo) .

Jeff Camoren - Simene 'Blenclell

,

SOU SARTANA ... VENHAM EM
4 PARA MORRER

Richard Herrison -- Gilbert Re

land

INFERNO NO OESTE
Censura la anos

/

JALlSCO

I.
17 - 20 hor8s

. , Joachin Hansen
-'..,. Fl'aney Fah'

,
.

Edwige. Fenech

SEDENTAS DE AMOR
Censura 1!l anos

17 -- 20 l1oJ'as

Andy Griffitl1 -- I<::ãy Medford
I

II UM ANJO EM MEU BOLSO
\

Censura 5 finos

RAJÁ

20 horas
Stan LaUl'el (O Magro')
Hardy (O Gordo)

OS 4 PALHAÇOS
Censura 5 anos

,/ SÃO LUIZ

20 horas
Tarcisio Meira Jaqueline Myrna.

I

A DESFORRA
CenRl.l.r:1 UI anos

TELEVISÃO," '

TV ,C!JLTURA - ÇANAL 6

15h45m ,-- Correio Jr.
16h05m -- IVl'!,nh6e - Filme
16h35 -- Batman - Filme
17h05m -- Elas e Eles
1Bh05m - Rede Catarinense de Te
le Educação
18h45m - Meu Pé de Laranja Lima
19h25m - Correspondentes Brasi
leÍl'os Associados
19h35m - Bola em Jogo
1!Jh40m SimplesmentEl Maria - \

20hlOm -- Correspondente Baine
l'indus
20h20m - Clube dos Artista - Mü
sical
2?hl0m - Tele Notícias
22h30m - A Selvagem,- Novela
231100, - Pinga-Fogo - Entrevista

I

I

�
TV COLIGAOAS .,.... CANAL 3

16hOO - Clube da Criança
16h20m - Menino Submarino
lf;h40m - Seriado de Aventuras -

Filme
17hlOm - Mulheres em Vanguar
da

17);150m -"- Xerife de Cochis� -- Fil
ll',e

1i1h20m - Tv Educativa
1!lh05m - A Próxima Atração
19h40m' - Tele Esporte
20hlOm --' Irmãos Coragem - N07
vela

Hlh50m �', Jorrtal.Nacional
I

!l0h55m '- Reporter GarcIa
��hl0m - O CafQna
22h40m - Grande Cinema

Em favor do Lar São, Vicente
de .Pauta, Nylon,'l�, elc�f.ila sua

coleção 71, no Clube Doze
'-

de
Agosto X, Parabéns a Diretoria
do Lagoa rati Clube, pela 'pro
.moção, lançada, tor_'e(io Outono-"
Inverno X Vai se estabelecer em

um luxuoso apartamento deixan
do o Centro Comercial, a Bouti
que La-Rose X NoiLe elos Ca
sais, hoje na boate elo, Clube Do
ze de Agosto,

.-. x x x :-:

Confecções M.K.R., vai apre
sentar sua coleçãe outono-inverno
no Clube Doze de. Agosto, em
'tarde ele elegância e caridade

j

->

Otávio, é' o costureiro responsá
vel pela Icoleç80 M.K.R,

:-: x x x

Helena Rubinstein que lança os

produtos de alta classe as mais
lindas mulheres do mundo dará
início a sua promoção de beleza,
em nossa cidade (lia 19 próximo-

:--: x x .x :-:

Elza Gomes, Rezina Rodri
i"les, Mauro Gonçalves, Octacilio
l Coutinho e José de Freitas, com

guarda-roupa .do figurinista Joel
ele Carvalho, dia 10 próximo vão

apresentar a' peça "A Dama !'o
Camarote", no Teatro Alvaro de
Carvalho.

:-: x x x':-:

Muita Gente importante já está'
adquirindo títulos de 'sócios pa
(trímonila:is do Clube Soci.al Pai
neiras, adq�üra também o seu ho

je tem festa 110 Paineiras e com a

hoa mllsica de "The-Sa,ints"

J
,- Esteve em Cricipmâ, 0I1c1e foi

:--: x x x

I

recebido pelas autoridades da· Ça-
pital do C/arvão, o Presidente Nel
son Pedrini, para uma con ferên
cia,

.

:-: x' 1( x :-:

\

Neide, Mariarrosa e Sardá, "o
show que leva gente' ao bar elo
Oscar Palace. 10Qo mais, estarão

conquistando aplausos ela' multi
dão,

Confra.Àlmimnte José da Silva'
Sá Earp - Comandante do 5°

l)i"trito Naval

Impressio;J10u muita gente, ao

ver -a boa eI isposição da senh01.1
Bernaelete Vi�!!(ts, em recente reu

nião ,social X
....

.Paineiras hoje tam

bém It�m aquela arlini:ac1a sexta- I

feira que' sempre acontece X On

tem, o Rocca, tornou-se pequena
para seus habituais � Quem es-

Zury,
.

Machado
)

tava lá, era o' casal, Angela Ora
cio Borges X Comentava-se .em

ccntta roda; o Senador' A�:clidcs
Ferreira, agora vai dirigir em nos

sa: cidade um escritório X As vi
vinhas do Edifício enquanto aguar
davam vaga para estacionar seus

carros diziam" hoje na TV. Cul
tura tem

-

Elas e Eles e-amanhã
tem Cidinhs. Livre, /

:-:x"x.x -.

Deixa de .aparecer por alguns
dias a, coluna' Trivial.' motivo ele

viagem do jomalista Marcilio

Medeiros, Filho.

x 'X x .__!_.

, . .,

Já está' de volta de sua' via-em
ao Rio o Contra-Almirante jos.ê
da Silva Sá Eá'ro.· O Co�andante'
do 5° Distrito -:Naval anteontem
no .. Palácio .dos .Desoachos, vi�j.:
tou O' .Governador Colombo Ma
chado SâUes.

x xx :-:' '" .

Sergio Pereira e seu, show nó
'Teatro Alvaro 'dé Cárválhb está
marcado para hôjé -: Ao que tu'
do' i'ridi6a�o 'Show de Sersinho se

rá bastante inovi�ent�oo.
�

x- x x :-:

Do Senhor Deputado Juarez
Rogério Furtado,

-

presidente -do
Clube 1° de Jul-ho na' cidade de

'Lages, esta�os recebendo com�i-'
te para o Grande .Baile a se rea

lizar dia
/

17 próxin1o, nos salões
onde Teuni o mundo social da ci-

9ac1e serrana.

x·x x '-'

,PENSAMENTO DO DIJ..: O

a�ar que se tem, é em favore,cer
os que não merecem.

I
,

.,} I ,

-Tribunal de Contas-(

Em sessão realizada a 30 de março, o Tribunal de

Contas do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do'

Conselheiro Nelson de Abreu examinou, 153 processos, Es,

tivPl'í11n presente à sessão os Conselheiros Nilton José

('".j�'em. Vice.Pl'esi�lente, Vicente" Joã� Schneider, Jnde
J Magalhães, Lecian Slovinski e os Auditores Convocados
Raul Shaefer e Carlos Bastos Gomes. Presente, também,
,0 Procuradon d<1_ ,Fazenda, Jair Matos.

Os expedientes examirados foram os seguirites:

EM!lENHOS SIMPLES

• 1) Isolados: I - JULGADOS LEGAI9 - Norton Oli,

veira é Silva, Ronaldo Pinho Cordeiro Neto, (2) Nel'eu

Guidi. , ,"""
2) Coletivos - JULGADOS LEGAIS' - Rois ns. -

SSAS ...:_ 1152, 1071, 1361. SEC - 1073, 1069, B24, 1462.

S1" - 1254, 1196, 1166, 1199, 1093, 1195, 1200, 1091, 1226,
1227, 1092. 1228, 1198, 1095, 1096. SSP - 1189, 1190.

DA - 11ô5. 1175, 1370. - PG: 1205. PM - 1216, 1.225.

EMPENHOS POR ADIANTAMENTO .

Resnonsãveis: DEVOLUÇÃO À ORIGEM: Waldir da

1,u'z Macüco.
'

_

'

VERIFICACÃO lDE RESPONSABILIDADE
PRESTACAO DE CONTAS RESPECTIVO: Arlindo F. dos

Santos, Aury A. Rebello.'Sideni Mário da SilVa, �sé Ca�'
los Martinsl Lourival Borja, Inaldo N. Albuquerque, LUIZ

David Alves, Cláudio Maltos, Cesar L. da Silva, Edemar
Damaschi, Hal'ley A. dos' Santos, Iná da Silva, Wilbert.

'PROMOÇÃO' A SEGUNOO SARGENTd
Interessados: ENCAMINHADO À PROCURADORIA

DA FAZENDA: EucUdes Miguel de Oiiveira.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Interessados - JULGADOS LEGAL - Instituto de

Reforma Agrária de Santa, Catarina.
EXERCíCIO FLNDO
Interessados: I - .JULGADOS LEGAIS - Alina C.

Ramos e outros. Mal'Ía J, Lorenzi, Geraldo B. Gonçalves,
Vcndramina M. 'Dal Sasso, Luiz M. Pinheiro, José Angeloni,
Aduri ParhccQ e outros, Irmã Paulina Perk\)sld, -Hélio
Carvalho, Pedro A. dos Anjos, Ma_rli A. Madhado, Delorme
Werner, Leoni Sokow, Emprêsa de ônibus N. S. 'da Penha

e ou! 1'OS, Dalino Bilbao.
II - DEVOLVIDOS À ORIGEM: Damázia da Silva,

NiltolÍ Schmidt. III - ENCAMINHADO AO DER: 6a. Re

sidênrilt de Canoinhas� ,

DESPESA ORCAMENTARIA A LIQUIDAR
Interess'lPos: JULGADOS LEGAIS - Evalin Pereira,

Alexandre Pegaro cI outros, Esperidião Amin Helou e Es·

pólio Dahil Amin Helol1.
'

APOSENTADORIA
Interessados: I - JULGADO LEGAL - Lorena Jan

seno II - ENCAMINHADO Ã SECRETARIA DA ADMI

'NISTRAÇÁO: Il'aci Jenóário da Cruz e Lauro Francisco
de Souza.

SOLIC_lTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE ROI.,
Intercssado: DEVOLVIDO - Lázaro Bartolomeu.
BALANÇO ANUAL DE 1.969
Intel'essndo: I - ENCAM;INHADO À PROCURADO

IÜA DA FAZENDA: Prefeitura Municipal de nhota. II -
ADIADQ O JULGAMENTO: Prefeituras Municipais de
Govern::ldor Celso Rmnos, Três 13-a1'1'ns, Guabiruba, Corupá,
Ituporanga.

.

I

<'
APOSTILA
Interessade: SOBRESTADO: Ttaliba Cabral Neves.

R.ECURSO
Interessados: I � REFERENDADA A DECISÃO DA

PRESTDENCIÁ: Roseli Miranda Vieira. II - PROVIDOS:
Adilson Braz Bittencocrt e Vaiani K. Pizani.

LICITAÇõES \

Interessados: JULGADOS LEGAIS - Respectivamente,
Número de Licitacão, Origem, Importância, Adjudicatário:
01. 05, 10;71, Ss.ÁS, Cr$ L255,50, Distribuidora Represen
tação Coell�o Ltda. - 085/71, SNO., Cr$ 1.530,00, Vitoria
no, Zalet e Ci�.' Ltda. 281170; 'SIJ, Cr$ 3.150,00, Linhares
e Oliveira LtrJa, 019/71, SNO, Cr$ 1.6BO;00, Gisi Giacomaz
zi e Cia. Ltcla, 207;70, SNO, Cr$ 2.649,00, Gisi Giacomazzi
e Cia. Ltda,

CONTRATOS
COMPR'A E VE'NDA
Interessados: DEVOLVIDO À' SECRETARIA DA FA-

ZENDA: Cia. Telefônica Catarinense.

LOCAÇÃO DE PRtDIO
Interess3dos: �OBRESTAD.O.�_- Adelina Scaro"bnato.
EMPREITADA ,

Intere�sados: I .,..... ENCANÍJINHADO À .ruNTA DE

CONTRôLE: Consórcio Cortstrutor Viát�o, II - SOBRES
TADOS: Construtora Serrana 'Ltda., Construtora São Luiz
Ltda .. M;:l!wiar S. A,

CONTRATOS DIVERSQS
, .

Interessados: I - ENCAMINHADO À JUNTA DE
CONTRÔLE': Sociedade de Estudos Técnicos Ltda. II -

SOBRESTADOS: 'Cia. Hansen Indl1stti�l, IndúStria Villa
res S. A.

éONVêNIOS

Interessados: SOBRESTADOS: I - Sociedade Hospi-
( talar Beneficente de Modêlo, AssoCiação Evangélica Bene-'

ficente ne Mondaí, Fundáçãorde Serviços de Saúde Pú·
b lica: Prefeitüras Municinais de: Monte Castelo, Grão
Para, Içara, São José do Cerrito, São João Batista, Salete,
G3S.(lar, Bom Jm'dim da Serra, A4torfl, Pinhalzinhq, Aní
tãno1is. Itaiópolis. Itá, Itap'ema, Taió, Palma Sola, Mafra,
Sombrio, Morl'q da Fumllca, Jabor�, Tangará, Grão·Pará,
Petl'olândia, Rio Fortuna, São Francisco do S4l (2), Içara,
Governador Celso Ramos, Florianópolis, Iri.neópolis, Ro
deio, Presidente detiílii, Indaial, Timbó,'Alfredo Wagnér,
:Barra V(-'lha, Ihirama, Bom Retiro, n - ENCAMImIADO
À OHTGEM:, DER -.Governos dos Estados Santa Catarina

. , I
/ e Paraná.

ADITAMENTO AO CONTRATO

,Interessado: SOBRESTADO
de Guaramirim.

BALANCETES MENS�IS

Prefeitura Municipal

Interessados: I - ADOTADO O. PARECER DA INS·
TRUCÃO - Instituto de Reforma Agrária. II - ADIADO.
O JULGAMENTO: Departamento Estadual de Caça e Pesca,
Caixa Econômica de Santa Catarina, Associação Santa Ca
trina de Reabilitação, Hospital Infantil Edith Gama It,a
h1QS, Materl)idade Teresa Ramos, !PESC, Maternidade Ma
rietà Konder Bornhausen.

ADICIONAL.
,/

Interessado: ENCAMINHADO À CONSULTORIA JU-
RÍDICA DO ESTADO: Dante Horacio Fortunato de Patta"

,\....

o E�TA.DO, Flol'hmóllolis, sexta-feira, 2 de ahtíl de :l!171 - Pá.�. 2

\usica Popular'
ÂüQt,mto eueehler

WOODSTOCK

Todo mundo está por dentro do que foi e o que representou para a.música
pop o Festival de Wooel�tock, realizado na localidade do mesmo nome, em

Ncw York 'em 69, I ,
,

Muita' gente conhece o álbum com 3 LPs que a Companhia Brasileira de

Discos êditou em seguida, trazendo artistas como Richie Havens, Joan 'Baez,
The Who Joe Cocker, Santana e outros,

,
,

-<,- - -.- -.-.-

r-fã mais ou menos uns dois meses foi Ianesdo nos Estados Unidos um discó
com o tema do Festival ele Woodstock, composto por Joni Mitchell . A composição
recebeu o nome de Woodstock e a' interpretação ficoú a cargo do conjunto
Mathe\vs Southern Colflfort:

Ouvi' o disc'o pela 'primeir; vez na' BBC de 'Londres e-gostei muito. Gravei,
inclusive, Mas depoiS, por discuido, apaguei R gravação. Não me restou mais

nada.
,

Dias atrás. descohri-o numa 'loja de discos da Capital.' É .uma pena qUe

. muitos discos a '['ente só venha a saber que. já, fonàm editados' no Brasil, Por
.

obra elo aeaso . Uma pena, �esmo,! ,.

I'
" ,,'.' .

Do lado 1. elo compacto, Woodstock, com a duracão de 4!·26, Música boa,
conjunto tranquilO. Os 4:26 passam sem 'a gente' sentir. : "'

"

Do lado 2. a composição Ballad' of Obray Ramsey,: da aútoria do líder do

conj unto. Estilo ceutrv � western, com, ban] o', no. acompanhamento e outros
babados, Música bastante .anirnada ,

-----.-,-.-

SOUTHERN COMFO�T
r

A título de ouríosidade vai uma explicação, relaciorrada- com o nome do

conjunto citado acima. O nome é "Mathews .Southern Comfort';. Pois bem,
saibam que o uísque que a falecida Janis Joplin tomava, chamava-se (e ainda

se chama) "SOL�thern Comfort".' "

,

'

Na se�ção' "O Cruzeiro clá o recado" ("O Cruzeiro", 24-7-69) há uma" citação
sôbre êss, assunto: .

"

_ Uma revista diz que Joplin é uma mistura de máquina a vapor, "Calamity"
Jane, Bessie' Smith, explosivo, cachaça, posta num liquidificador e" enviada num

avião supersônico ele AI Paso, Texas (sua, terra natal), para San Francisco.

Ela ruge, uma canção de forma jamais vista. Canta duas notas ao mesmo

tempo, feliz por não poder explicar tal fenômeno. Consome uma garrafa e meia

diàriamente de Southern Comfort, o uisque mais forte e mais caro que pode
ser encontrado , ,

-.-,-,-.-.- ..-,-

JAMES TAYLOR

I '

Mais um .co�pacto simples, integrante do recente suplemento da' Companhia
Brasileira de Discos: o de James Taylor, 'De um lado, Fire and Rain e, do

outro An\,lwhere Like Heaven.'
êom ;'Fire and Rain", James Taylor tOi:nou·se um dos maiores vendedores

de discos ilos Estados Unidos em 1970 e ganhou dois c_liscos de ouro pelo simpÍes
e pelo LP, tendo ambos chegado ao 19 lugar nó Éi.1lboard e no C;ish Box.

'

-._:__.-.-.-.--':',-.-

DUAS(BOAS DICAS DE ·COMPACTO
,� , ,

'

l

Por fal::lr em compacto siillples da Coinpanlíi:a Brasileira de Discos, convem
destacar dois - já' eitádos, juntame'nte com outros no mesmo suplemento, em

edições anteriores elesta coluna,:
Mdanie - "Ruby Tuesday" / "'\Vhat. Have They. Done to My Song, Ma".

O destaque para a segunda música.
Neil You'ng -' "Only' Love Can Break a Heart" / "Birds". Destaque para

a primeira, Uma tremenela música, Segundo a gravadora êste disco há 12

semanas está colocado entre os 50, primeiros no Billboard. Além do mais, ,essa
música é uma elas mais .tocaelas em tôdas as rádios do mundo.

Neil Young' ,é integrante do grupo "Crosby, Stills, Nash' & Y9-úng" ,

bastante conhecic1o daqueles que estão por dentro da música pop underground.

Horóscopo
Sexta-feira - 2 de abril de 1971

ÁRIES - Um dia muito promissor para a grande maioria dos arianos, é. o que'
está previsto para hoj,e. Espere uma sexta·feira amena e agradáveL
Cuide da sua saúde e procure aprimorar seus conhecimentos. Divirta·se
e pratique esportes.

TOURO - Tôda e qualquer mudança' no setor de atividades deveria ser adiada,
,

se possível. Logo você terá uma fase muito melhor para se ocupar de

questões relacionadas com o emprêgo,
'"

trabalho e a vida social. \
Novidades,

G1!:MEOS - O setor espiritual e o aumento de conhecimentos gerais continuam
merecendô sUa melhor atenção, Aquário favorece, ·ainda, as longas
viagen�.- Terá um dia f�liz para o trabalho, as novas amizades' e o

romance.

CÂNCER - Hoje você' terá uma sexta,feira propícia, apesar do período de

qúadratura solar. Dedique-se mais aO próprio aprimoramento e cuide
da .saúde. \ Tôda iniciativa importante poderá levá�lo(a) a positivoS
resultados.

LEÂO - Esta. s�xta.feira tende a ressaltar as favor:}Billdades e anular: as
negatividades elo período. Assim sendo, terá um dia totalmente
benéfico. Conte com a colaboração de' amigos, parentes e gente do sexO

oposto.
. VIRGEM - Bom dia para você consultar Íllédico, dentista, psiquiatra, orientador

profissional .ou qualquer pessoa importante pa'ra QS seus interêsses OU.

benefício próprio. No plano das atividades, conte com a colaboração
de amigos.

LIBRA - Dia de novidades,' especialmente no setor dos elementos e assuntos
do planeta Vênus. Terá um período bastante féliz para os contatos coJl1

° sexo oposto. ,Questões de dinheiro favorecidas. Notícias alentadoras.
ESCORPIÃO - Data em' que terá oportunidade de melhorar o seu nívei de

produtivid�de no setor de trabalho. Envi1:le esforços neste sênfldo,
eSl1erando os mais posiÚvos resulta,dos, Sexta·feira promissora para o

romance.

SAGITÁRIO - Aproveite o fluxo astral do período para expor seus planos de
acão e buscm; o apoio ele terceiros. As amizades que fizer nesta' sexta
feira contribuirão efetivamente pela melhoria de sua personalidade.

CAPRICôRNIO - Vooê terá que fazer alguma eonceção nesta sexta-feira. NoS
contatos com parentes paternos, use de mais argumentos positlvos,'a
fim ele be.nefidar ou influenciar favoràvelrntmte as pessoas de seU

/

.i

interêsse., , '. , .' _,
.

'1'�I.I."AQUARIO - PosItiVas favorabllldades astrals l'lstarao atuando, sobre voc� nesta .

sexta-feira, Daqui por diante, pode esperar melhorias progressivás�)
Os contatos qu� fizer com pessoas de Libra deverão ser promissdres.

PEIXES - Fase relativamente feliz para você de Peixes. Quantol ao setor daS
finanças, êste será o mais beneficiado em todos os sentidos. AP:oiO' de
pessoas importantes. Procure trabalhar com otimismo e confiar mais
em si, I

\
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esporte
'. '. I'

I, ,

o governadO�s�;'�$otnbP Salles,·, md§ e', deCiclido� ao lado Para-
confOl'fne 'divül%de os em'primeira , tJ.á é Riô: Gtan:de'�W, que tudo

mão, tocou, pel;lo ,rimeira vez; no ,:Vétrt�,:co��g'UiI1.d()'jda Confederação
assunto da con�r lIção' do estádio :: Bi'â.$.il�ira de Desportos na Area

:li.a Trindade, tnj)l.JrE\ndO que Si'in", .. :f,u�eb�,lisFca.�por€J.ue 'possuem gran-

pãtiza 'com 'o e� j'reend,iTIlent,()', que ' :'des estádios, E 'f grande .estádíos

vfrá colocar San 1 Catarina l,1? mà- '�ta;rtq.üiÍi���i' '�ignifi,cà�; anima�'
pa !utébolistic' tlQ país, ÍJe:inlitin�

I

'qué� réál>mente ,quer ,trábalhar nas
do 'otnbte�r�s� p/rn os ',�st�c(o�: '1�>' e��id!l(�e�,. hoi> gtê�os" ��,e�. vier
Sul do pais quqjj graça�.:a rea:l��a�, , .qe� longe ];mm,· urna' 'exiblcâo de

ção dêste 'vult�; POd�rr:' reSPir.�,t;'
"',; Ún{R'�Ii:neÚ'�Si ,"Fiain�p.goi 'V&S�o e

um clima de

IJ�og'resso'
corrípativél- :" Coríntíans somente para·' citar. 811-

cô'1h as corrquístas .br��lIeirn.s n�s' guns . pl'��ilegiad0s "da�" bi1hét�ria s.
lutas .pela sup "ernaciili,"': ô:oj • f.tlt�bÓ'l.;' f _. !iI?ode,,.Vir,.'�ii;\rlq{;;HÓ que '. no' estádi�
no mundo. ,'1; , ;'.,',', ':,.' :';, ;,'

.t
" !iã;6 pér<Íet\i�:o� seu iuga,r.pára apre

,

'; Réstá" ao govkrtÚtdO�r atraVé�;, !ij�< � ",(jiàt·:O:' .;g�Pet,á�til�;,(, poi� o' dE)talhe

�,eéretaria
de '#1'a,.'�,SPD,:,.�,�,,:e, Obrns, ..��: f�lt, iI,·t. \,�.(! ;l?�aJiàad�s: dêix;álrá de

mandar aCelel'o/"Ó ar:lfiattlento das existir. :e; '{)sd_flgre�sp,s forç05Rmen-
pliras, a fim �e: qyénão'mais ve-; te est�t�.; 3,0; i.lcanc� �e :qi.talquer'

- " ,_ .., ..
- \. " , ':-... •

.

�" ."
.

,

•
'

'I

'n-l\am a sOfré\),:;:pafali:t��ão:' , Qôls,a; l\fal,&:' g,e:i;tt:e-�nQ!-! 'está�ios;' a�o-

; ,'No rriomentor'o es�á;dió ainda se ri1úda€loi�. cohf.ortltvê1trtente'de, ma-
encontra na !ase dê- 't�ttaplana-

.

Mir.a. a�/t�tnir �,,' 'tÓ'id�d�� '.c�tari-
'getn que pode' terminar 'nos pr6xi- nén$e .fr,eqUe;tador assidio dos es-

rrfôS dias, acreàitando":se 'que áté pet,áculos' ql.!e crescerão sempre de

o '.fim do ano estaruo.,prontO:s '08 '
. 'iÍ'tU>oftãncia, pois os clubes, melhor

,

alicerces qUe susté,ntárãd o· çólo�- ; ii..cn�ioados cam as rendas saher'io
I so de cimento armatj.o 'que pôÇlE1t�, ":h.;é,Úi()t.fj.f Sempred o índic-e conjunti-
de futuro,. vi� a Côns·titti-ii"-I?e .ruim' )'v,o.'�, 'f,e�n,ico de 'suas equipes, deve

navo cartão de' visitá d� mitr-ÓIlP-" ;'�é'no: l�:fii� dâ"F.d.F, e daS suas fi-
'

l-e barriga-verde.,;
"

'

'>,',
'"

'j ,: ;:liaq�s',.qu.e p�<iem ;m�strar a pujan-
Precisamos de estádiQ'" o ;'quanto." :

.

(;�,:;d;ti'.seu futebol; meSmo antAS da

antes, pois com êle da;i-ettr,os 9 'JjàS-i: ;: . 'matígutaG,ão' do eshíl{jio. O govêr
sd'inicial para descortinar, hOrlzorl" ,.', trQ ,pr:éclsa ver que encaramos com

tes novos l1a ansra .·de,mat9har 'fii..:�;; s�#e.dacte a prática e difusão do

,,: "l" .':'

:;
•

ii ',NO:' $�TQR AMADOR'S!A
Caberá mesmo aó vice prêsidé:Qté, ' , c$pecfal" partindo às 14 horas da

da Feeleraçãq Aquátiéa' d� i Sà1ita" '���biç�b ro,cloViária.
Catarina' desportista. $aely Béi'b.et,'
chefiar a delegação bàh'igà-ver.4:é
,qúe estará partiCipando' do :ceniam.e:
nacional ele reino, na duariabatlr. ,i

c.
,

.;_...... ,.' ..

.

'

: Os ,barcos 'de '2 Com do América,
2,Sem do Riachuelo, Double do Aido

.

'� �llZ 'e:Skiff .
também do Aldo Luz, �

. ést�rão senc�o, tri1._nsportados nos pró,
"XImos ;ôia,s' para' a Guanabara através

;'1e: éaininh�<?<.
'

Hamilton BO,netto, ;José Júnior,
Afonso Corrêa" ,e' �dson' Oliveira
Ap,drino, são os compÓnep.tes � 'da'
delegação catarinensl de uflivefÍ;i
tários que estará nartieipa.ndé :rlo
eél't'ame nacional de' caça' s�bm·a-rina,
m,arcado para Gàbo Frio,

.

j,,� ;. Ô>;TdFrie;i�. �de "'AGesso vem se'ndo
i ��iderà'db; >pêii'í ',equipe d�·'Celesc' com
',/0 p.>ih' tendo 'vencido Q,s seus dois

:�ptird�im�.� é�;nnTóm�i;os pela'mesma
éontàgem,· diante da Associação e

" '�rebté ati_.7 de Setembro da Palhoça,
, p.or 5 x 2.

"

1'''·-,· .
A . 'delegação catarinense de, reTl)o

que' participará do certaine nacional
da canoagem, seguirá para' _a Gilana,
bara, no próximo .,dia )�:em' ,'ônibus

',.. �
,

_:.'

: ' ()Qm �,ssas 'duas vitórias, o grêmio
;T�a '�C�l�se .rlassÚ'icou.Se para parti-

" 't "�,,'
,

.

EMPBÊSA BB1SILtlllA' ,

DE T�LECOI'I"RIEAÇÕE$
.

"

nosso futebol que precisai eyolnir
para estar entre os participantes
do Campeonato Nacional de ClU
bes que a C,B.D velo é(etuàt pelá
primeira vez 10g0 ·ap6s ,à teaHzaQilo
dos certames, regíonaís.

xxxx.
O· apítador Gilberto Pedro.' de '

Nahas -que não gosta de' exptílsar
ninguém quando ao jôg'ó 'é ,dado õ

caráter de amistoso, anteontem
não estava para brincadeiras; eon-,
soante advertiu dirtgentes e jOÍ4a
dores antes' do choque qÚe·:reunid
os dois trâdícíonaís tivaís' Aval' é
Figueirense. B:ouv:c "sururü" e ,·tCj� <

dos os, jogadores hrigãrattl éfu Mm!
po, levando o árbitro á- trliJ,Má�li)s
para o chuVeiro, Bem qué êle nã9:
queria apitar, simplesmepte' por-_
que o policiamento, solidtàdo pe
lo organizadores -do ,ioga co� an-

\ t3cedência de 24 horas não veio:

Agora, Avaí e Figueifense estão,
a deparar com um problema sério
pois o CampeoM,to começa mesmo'
no próximo domingo 'e ,'todos jo- .

,;,

gador
.

·expulso não' pode. atuar I1�
,

partIdas seguinte, a rilet19s: q�úe
consegue.rn um amistoso hoje, oU
consigam um julgamento do ça:so,

pelo T.J.D. ,para tentar absolvê-los,
Vamos aguardar,

çiDar, da divisão especial aitida eM

1971. A outra vaga' está entre Sete
de Setembro e Associação: que e9ta.
rão decidindo entre si o direito de

passar para o bloco da divisão ,espe
cial nesta temporada.

O Torneio de Verão,;també.tri pro- .

movido pela F. C. F . S. i' 'aPresenta
como' nder as equipes' do Club,e 'do.'
Cupido e Doze de Agõsto com:ó;P:P:,
seguidos do Cai"avana d§ Ai' e

Colegial, ambos com 2 p .'V,· .'

,)

Além de Santa éatarin,a" esta'rão
participando do campeonato: nacioTI!iÍ
de caça submarina universitário, o�
Estados da Guanabara, são Pa111ô,'
Rio Grahde do Sul, Estado do Rio',,+ ,

Espírito (Santo e Bahia,

/

TOMAZ

LTOA, FABRICA DE HEFRIGERAÇÁ,O COMERCTAL

E INDUSTRIAL·

ÚNICA NA II"�-IA DE SANTA CATARINA

INO. E COM. DE REFRIGERAÇÃO
ESÇRITóR,IO E EXPOSiÇÃO
RUA 7 DE SETEMBRO N, 14
FONE 3095 - C. P. 775

f:pOLlS -'- S. C" '

"TOIIJ\Z" GARANTE O ttUE"·FAZ

"'
..

Giulliare vai
reunir boj�,
·a Imprensa

.' h �.

,

4 ,Pr,es�dêhcia da 'I"CF, através a

A;CESC 'éstá:· convocando toda a

imprensa' e�p�rtiva'�'do Estado, pa

ra, uma reúii,1ão, hoje as .10 horas,
rio;'),úqit.ód.6 "dà enfid�de de' nosso'

_f�Je1:J_dC' pesconhecen-;os ,o· assunto
\ '

á .. tra,.ta�, ; tJ:'!i:tr�., �stii\rern(�S .. :.iJresente8
a· �ssa tétl4lã;o. do Presiciente Giu
uà-h Y�orn: ir crônica esportiva.

1, • :." ,!:�/���.;:,
.

.
.

;;' -r·ç�, 'já convóccu
\..

, !' '", ',: ;, -. �,�

; ,

'.
,

,

': . ',:�emadores
A .!'!omissã,o, técnica

.

da FCDU",
convocou 011 remadores para os

jogos '�mi�e.isitários de Porto Ale

gre.. Sã0 J'o�' 'seguintes os universi

i tários 00n;fiJCarlqs: MariO' Gonça!
..,.�s..,.... Saúl0 .1ob Souza - Samuel

SouZa' - 4ti.l Mullen Silveira' Filho
..:_...' Reinaldo Ussler - Nilton Pache

TO ., E�nêst.o ,Vahl Filho Soares -

jo�e CarIos. Oleniscl{i -, .JOfQ8

Chfrighini. As ter.ca." o Depto. ele

remo se reune e' sábado circuit

ttálning, l'lOj4 BC.
"'_'<

"

Con�etho' faz vistoria'
em esladias

i
"

O Conselho Técnico dos jogos a-
(" .

-

.. �.,. ��

bertos de ,.Santa Cat.a,!'ina.\ conti-

mia suas' Viagens pelo intérior, vls
to'riando 'os' locais onde serão réa-'

lizaclos o's -'

jogos {"lturas, no cor-'

rente ano, e' em 1972. Ibi.jaí e Biu
mehau' (�isputam a vag� para 1972:
Sábado ',viajarão. para Blt1menflu

. Nilton
.

Péteira ,e Djalma l'Iípolito"
pata vistoriar os locais dos 50\105
e .diá 17 e.starão em �taiaí para o

mesmo ,':fim, No corrente ano os

jbgos serão realizados em Rio do

Sul que se prepara ativamente pa
ra ofE),recer o que de melhor há em

matéria ·de· disputas amadoristas.

�

Vlnoulada . ao Ministério das

,
.

�.

"

. � .

/

/

't,xigé:
- Curso ginasial compléto ou equivalente.

� Idade de 18 a 35 anos,

�' Ápr-ovação em elÍ:ame de seleção em ·nível de Escola

Comunicacões
'"

.'

/

Of.erece:

EMBR8TEL
f •

\1

-,'-_-

. ;-

" ,

I,
,

't'

- êerlÍficado de ConclUSão do Curso Ginasial.
,�

� fotos :3 � 4,

- à,rila Sáldanha Marinho, s/n" fundos do BRADESCO dias 2 e 5 no horário das
\

08:00 às 12:00 e das 14:00 às 20:00 e no dia 3 das' 08:00 às 12:00 e das '14:00 às
.

'·1 \

, l�:OO horas" do corrente mês,
.

Serâ éobrarla no ato da inscrição a ta�a' ele Cr$ 10,00,

/ ,

, /

·

Luiz Carlos e Jairzinho
continu�m

.

no Hospit�1
,

-·i ::rl.êste domingo," o Figueirense nã

'poderá contar com os mesmos.

, ,F'3lando ,à reportagem, o presí
'dente do Figííeirense' disse que es

·!.?ef'a sómerrté o julgamento do

TrHJtltíâl de Justiça Despottíva pa
.ra .punír ,_()S • elementos. de sua e

quipe que sejam' cialpados do" :'1-

.cídentes, Tal" medida, será levadal
'a, efeito em �e_conhecim�nto ao pú-:�\ 1
b'lico 'desportlstâ que IH corn�)a re- cy
.�ceu· pata .preséfléiár a llltla parti - �

,

da de futebol.
�!

Gilberto ,c�nlirma ex'pulsão dos, 22 �
.�--,--_.�-_-_.,_ ....�..._-,-_,...._---.............._��-�--------- �fOram expulsos, criando assim un I '

'prOblema para os dois Clll])es qw. '

i espetaitn p�1'a hoje üma rennião d

Na súmula do jogo Avai.x:, Fi
gueirense o ár:bitro Gilbérto N,�has
confirmou as exl'mlsões

r

de 'tQclos
os atletas, :durante o conflito gEme-
ralizat'J.o' qúe subitamente' énvol- T.JD da FcF, pará resolver o as

vetl à todos o} disputantes: ADenas ,sunto, criado p2la ipdisciplina ,lo i ,i
Deodato, havia sido expulso antes, ,atletas; que a bem da verda:le I \

quando cometeü infraq1ío ,( flCT,a<'- c'ór:1Portatam-se bem durante tocl ILIsão) ao adversário. Os. demais 21, o primeiro tempo, ,
! .,

Iesoureiro da FCF diz r
que contas estão,certas1i.\

i'

"
Pela primeira vez, o sel'vico d ,I

'contabilidade é feito' por escritó!
riO, especia.lizaclo patÚcular e

tojl"tios os clubes, e Ligas, psceberm
,

extrato de conta em 30-3-70. Tam I

bém foi, 'por resolução, da Presd
'dência, res'olv�do q�le os clubes \

Ligas em débito ,·poderiam parce:1lar as suas .dívidas; o que não. fo

cumprido pela g'rande maioria. A,

penas Itajaí, pagou assim seus dé'

bitos. Os ,documentos da entida'

de" >
na :p�,rté da tesouraria, estã<rl I �

na ,FCF a disposição dos interes,I ' [I
sados, Fala-se. muito, afirmou Djal' i I
ma, Bertonctn, i mfls não procura 'I I,1(. '. . '\ram 'leI.:. as resoluções, e 01::ltras lei '

ma.iores, do e�PQite que tratam d
"

ass)lTIto.

Remo
.

; -:-�r,
"

'. ;.>

Luiz Carlos e Jairzinho são as

baixas do Flgueirense alJÓS o jogo
em homenagem a mais um aniver

sário da Revolução, Os 'dois joga-
-dores receberam- muitas pancadas
durante 'o conflito" de quarta feira,

. tendo ,ambOs siGlo imé'cÜat�thente
_ ltcspitalízados.

Luiz Carlos com profundos cor

tes no supercilio dir,sito' e Jair
'Com problémas renais encOnhatrt
se sob�cuidados médicos. 'Caso o

campeonato venha a ser i,ruciad'o

TécnicodeComutação
Curso ministrado ria Sede da Emprêsa n& Guanabara,
entre 19 de abril e 16 de julho do corrente {lno.

� Durante (o curso uma bõlsa de estudos entre· ... ,

Cr$ 300,00 e Cr$ 400,00, hospedagem e alimentação
por conta da Emprêsa,

- 'Os aprovados no final do curso serão admitidos

Técnica dé Grau Médio. como empregados ela Emprêsa.

I

Os candidàt6s que preencherem -pfenamente os requisi!os, elevetãó se apresentar
l

. .

.

munidos dós seguintes docuhlentos:

Carteira profissional.
- �rtificàdo de Reservista.

,
I'

- Título de' Eleitor,

A respeito de notícia divulgada
de que' a contabilidade da FCF es-

tava erráda, o tesoureira Dja.Jina

Bertonc�ni; afirmou que a entfdà
de não é casa comercia:l, bnds ,se

vende a prestação, com duplicatas
assina,das, Quando os clubes reme

tein contratos para registro' SE)tn o

respectivo numerário, automàtica

mente a FCF efetua à registro oe ao

._

mesmo tempo extrai um aviso I de

débito em' nome dó cliente deve ..

dor. Por outro lado, afirmou que ,a

FCF não ficou fechada no dia das

e'],eiçÔ'8s e permaneceu' com· as

portas abertas até as 19' horas,
quando inclusive o :ferroviário
É. C, liquidOu o seu débito,

I
I

I
I

I

,
.

o Clube Nautico Franéis'co 'Mar
tinelli dev,erá ser punido' p�la. �e'
deração Aquática de, Santa' CfiJa

rina, logo apos o regresso da' dÍ.lle
gação / barriga-verde ao B*aSil�iro
de Remo, marcado para o dia 11

do corrente, na raia olímpica da

Lagôa ROdrigo de Freitas,

Segundo a nossa ,r.etorta�"�m
soube, a Comissão Técnica de Re-'

mo vai apresentar á presidencia
da entidade substancioso ,felató

rio sobre as eliminatórias reali,za
das, assim como a organização e'
preparo da seleção que irá ao Bra

sileiro de Remo. Dele deverá cons

tar o havido nf!. segunda elimina
tória do "óito", quando o M::>,f·tj

nelli, recebendo ordem de saída

da raia peio árbitro geral que co�
siderou Um dos seus' ,remadores

sem, condições legal de integrar a

guarnicão vermelhinha,,' perm::me-
,üsu na' raia e, ào ser dada a !';8ída

para. o Riachuelo, .
saiu também,

pa.ra chegar a frente do alviazul

cêrca :de cinco barr.os. A �ro?ósito
da disputa, estivemos com o téc

nico Orildo Lisbôa que disse es

tranhar a nossa reportagém, pois,
oficialmente, o Martinelli estav,a
desclassificado e saíra a, frent,e do

Riachuelo que não ,'chegou a se

esforçar, porquanto estava COrh o

triunfo assegurado, Or,�ldo co,nfes-
5a que, assim pl'ocedéndo, a guar
nição riachuelina errou impérdo8-
velment,e, pois não obteve tet111)0

suficiente para a sua homologacão
COlno vencedor das eliminatorias de

I

(

I
i

I

"

.

) ';'0 Martinelli ,:I1ao Ignora que so',
'

., ',f,rerá .'saU?5e1> ,por bart,e da PAS�\ I,

�m V1sta}cJ0 SE)U procedImento, ne ,

gando-se,:: � m!)-ndar pS S,2tlS "qua
,tro com e Skiff", ambos clasE'Arica ,�

clo� nas eliminatótias, ao Brasileir' I

de Remo. àssim como l'ér.l.lsando i'
e a' col!\botar ,ná' organização d f
uma guamição mista ele "oito" cal' I'

os remadores qtje a FASC convo
[

li

cou e que foí o se}.t 'quatro corr

Sabem os rh�rtihelinos que o pn ! !i
sidente da FASC. desportista' Aer.J 11"1:Pereil'a Oliveíra, não hesitará �
ptmilos, incltísive negando-se a c1:;\liautorização. para a dis1)uta, e1'l:1
Pôr to Alegre da Taça Brasil de RG ,I
mo. ,; 'i

xxx I"�Liquinho '9 seu irmão, que n�:
aceitaram a' decisão da diretori

Ido Maftinelli, tem comuarecido 'I
o segun�o ,á :do Riachuelo para tr) ; ',"na:-, �bJet1-vando-se manter-se '2V'
prImeIrO a garag'eni do Aldo Ln:>' ':
'forma para o Brasileiro de Rem)'
O primeiro.-'declarou -nos Que J'1 'I '

Martinell� nfio encontrou mais flJ i. \I

biente cordial � que foi impediq:
de utilizar um skiff para treina!'
Os dois -estão firmes � decididos

fazer parte da 'delegação cataríneII
se ao certame do dia 11, mas cliss,

!ratu sôbre o Q\1e pretendem faz'
depois do Brasileiro eie Re�no, S'2ll, a '

do be� provável one venham I! I

transferir, para o Aldo Luz ou Ri: : I
chuelo, isto se não decidi1-em abm I

donar a prática do .esporte que ( !

consagrOu, em Santa Catarina, ri I

mo expoent.es autenticas da "r' ano:,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o extraordinário desenvelvimeuto ur-'

�ano" que Florianópolis conheceu de �ns
tempos para cá tem contado em grande par�
te' com o apoio dos podêres públicos .que,

.

'aliadpS ao empenho. da iniciativa .prlvada,
iiqui 'aplicaraoi considerável soma 'de 'in.

,>esthUentos; A apllcaçã« d'as verbas ofi�iliis
no' 'pioc�sso de crescimento da Cid�dc deu'.
se stib várías' formas, sendo unia delas a

pavi�eptação (das nossas ruas, obra" que
também' contou com os recursos dos pro
prietários dos imóveis situados nas vias be
líefici?das.

;1'01' paradoxal que pareça os melhores
dlçáj�entos a paralelepípedos de FJo�ia�ó
polis�" são justamente os mais lan�ig�� , .'A

.

desp�ito', da ação. d� tempo e das obras

subterrâneas de áç:ua 'e esgôto que obrig.alll
a arrancar as .,edras do calçamento, "as,

\'elb,its, pavimentações têm resistido hero]- '

camente, &lsta uma ligeira 'comparaçii� pa
r:a, �ll� çste falo H<,tue constatado. Já os

calç��éntos mais recentes, dçtuados, nês
te ÍlHimp. quill<luêni,o, 'quando, a diciê,'icia
�!,�'n,ti:',istl'�t.i"a da �tef�itlll;� s�' fêz sentir'

'ef�t�vaÔ)e�]te, estão deixando,·.a desejar; não
faze1)do' jus ao esfôrço e d,ioaniisnio. dós
Pre(�itos que a Capital possuiu de' ;Vieir;
da

.

�osa a' Ad,Oli,yeira, passando pel�, pc.,
r'9dtli �.e, Acácio Santltiago.

'-
)' '-,

! .

t
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:';â: çâmenlo
" ,

Or�', a Prefeitura decide pavimentar
JlI1]� rua, sendo para tanto, necessárias apre

'çi4�eis somas em.dlnheiro. Conco�rem os'

recursos dos coíres públicos e do contri-
'

b�iiate;',para que' a, obra seja, realizada. .In
terr�DlPe-se o tráfego, revira-se

-

a terra,
I ((J��l�am-se operários e,' tempos depois, o

c�lçamento é entregue à.,po'pulação que dis

põe de mais uma via pavimentada, ganhao
.

do.' a- Cidade mais: um ponto no seu quadro
de progresso. Passados alguns meses (não

mnítosl (lo calçamento comeca a apresentar
sinàis; de defeito.' Surgem os, buracos, as

,p";dr�s se soltam e os veículos sacoletam na

.�OV!l via pavimeatada. E o calr-amento. mal
. .' \

'feito, não resiste ao grande tráfcso. DI�Yt'll1

'eutão. ser 'pl'Oc�dido o trabalho de restaura

vil,ó. �\l<:tal1do-se nisso mais .dluheiro, tempo
.

e pactência, /

No particular da pa\'lmentação merece

;,�ind,a um registro o calçamento a lajotas.
,:.l1á ��ca,s, como a via pública de acess�\' à
f�,:llte j-lercílio Luz e a Rua Desembargador

._; Arno Hoeschel, em que as lajotas e�t�o sôl

, '�a� do terreno; tornando a pista �rregulaf' e
,'acidehÚida.. Não po.demo.s '�fiançar. co.m
�. s�gurança se o' defeito. é de colo.càção. das

" ,,-, .! •

.

,a�o�as o.!l se o material não é adequado
, �p�r.., a pa,iimcntação. Mas a ,;erdade é qÍle

loura

as ruas ussim calçadas estão com sua pa
vimentação deficiente.

Sejam paralelepípedos ou lajotas, a

creditam 'que êsse tipo de' material esteja
hojé superado na, pavimentação das cidades
e das estradas. A solução Jnccntestàvs] é,
som sombra de dúvidas, 'o asfaltamento

,. .,' '. ,

que,) embora mais. dispendioso, apresenta
uma eficiência infinitamente, superior. S"J'Ía

dçsnecessário relacionar áqui as, excelências

Ido asfalto. 'em relação. aos demais materiais
usados na pavimentação das nossas ruas.

Qualquer um sente que é melhor, sendo

por isto mesmo ii' solução mais "duradoUl'a

e '!Ue melhor se compátibiliza com a dinâ

mica dos dias atuais. Nos grandes C'e�ltr(' s

do PaíLe' do mundo ninguém mais se dá

aO. tf�balho. de pavimentar uma rur- com

J?flra1elepípedos; Deita-se uma camada
_
de

asfalto. sôbre a via pública, e em qucstãQ
de um o.u.ldo.is dias, a mesma já pode ser

inteirámente aberta ao tráfego. co.m as obras

concluídas. E é, justa�nellte de 'asfalto. tIne

ploriallópolis. esttí predsando para substi-

tuir. eSSa, péssima pa.vimentaçãl! que aí está,
superada e roco.có.:Os Podêres Público.s do

Estado e do Município. po.deriaJI) unir suas

,fôr�as pa{3' asfaltar a Cidade que, afinal

de COlJt�lS, ajndá não é tão. grande assim;

sta idade
./

':q� . espiritos �mpreendedores e decididos ..
" ',,�','.Vein isso a propósito do projetado edi

_,:JJcia. que ocupará em· breve ,uma área de,
•

c :i8.234 metros quadrados, construída, com
,irêntes pa�a três ruas centrais da nossa Ca
,pitál:' Íts' ruas Arcipreste Ji'aiva, Vidal Ra-

'�.'nj:o$.: c'e' .Trajano. Referimo-nos aq "Super-,
<.\Ú:mf�o' 'Grande Florianópolis",

�,

imponente
::Y-1-:oj'etó' ;de competentes engenheiros, o qual
; ,s'er"á. ex,eçutado pelos Estabelecimentos

.

Jo

�,: sé Da1:J.,X S. A .. Comercial. Destina-se, espe-
·

,:, .cialrnente, 'a, um hotel de categoria inter-
· .

- ".", ,�'. '
.

. .' \

-jladohal', com· capacidade:para 430 leitos e

.': nó�Suindo, alem de'amplos' salões para con

:íArênoias ,e festas, que comportam mais
.

ide 500 Pessoas;' :restaurante,: piscina, lojas
·
,oomerciais e escritórios, instalações de ser

:yiço� gerais e garage para 118 \lnidades,
',: ('Hª, uma novidade no sistema. de incQr

'..0, Rór�ç�o 'dos recursos financ,eiros para a

.
ID:onwnental obr'a: é que não se fará a ven

'�a-d.e,�etores ou compa�timentos, não sen-

· j�,ci? ::P21§;' fracionada a pr�priedade. Ao invés
" :':gisso, : os contribuintes se �arão copropt:ie
':: t�rÚ�S :<10 'edifício, que será alugado - e não

'l';�··' de a ril
Antônio João, funcionário f.ederal, ele

_gel.! como principal distração a de . aperIeal�
a vida dos colegas com a mai>; variada sor-'

te. de brincadeiras. "I}rincadeira", dizIa êle:

ia ao: c'a.rtório de protesto de títulos, apa
nhava, tlim formulário e ,arrànjava qÍ:le a

brutal correspondência chegasse:,!-o d{ls,ti-.
natát!o nas vésperas de sua saida para a

praia: ".,. dentro de 24 horas a �mportân-,
cia de Cr$ 12.000,00 na qualidade de avalis-

. .' ,
'

ta do sr, ..

" Esta era wna das preferi<;ias.
Mas havia também as cartas dirigidas

às funcionária!> solteiras e desesperançadas:
"Ontem vi. você entrar na, sua Repartição.
Você estava linda; com urn conjunto estam

pado, sandália verm3lhás, óc{üos esctfros e

bolsa marron. So,u tímido� não te:nho. (!or,a
gem, ·ainda. de me ilproximar, ,mas sempre

que' posso estou por perto dutantd o início
.

.,".
, ".

do expediente, pelo menos para lhe' ver,

aind� qu'e de longe. Ui11 dia, me apr�sentà
rei".'

A jovem (nem tão jovem 'assim) cuida
va de se vestir cada vez melhor, numa, es

calada de elegância que não se coadunava

siquer com os seus vencimentos. E roct.=ava

a sua Repartição cam os olhos espertos e

,nervosos, enxergando em Gada paf de cal

ças Ó ameI' anônimo é sempre esp·erado.
- Vm dia você se dá mal.
---'-. Brincadeira, .',
_:_ Brincadeira tem hora.

Aperfeiçoou êste tipo de "brincadeira"

com i'equintes neurotizantes. Semanalmen-

,

vendiq,o: M�diante cotas de participaçãô no

seu financüimento, os subscritores se con

verterão em cOQproprietários do prédIo,
1;>eneficiafl.�o-se diretamente' do produto dos

alugueis.'·
"
Í)izem�nos que isso constitui inovação

no BrasiVé� o' "Su'pementl'O Grande Florianó"

pô-ri�'" serã: a ,segunda criação ".:dessa • Datu
reza é s@b, êsse, regime de coparticipação
financeirà; em tôda a América do Sul.

, De tudb," porém, qecorre, como interês
se cor:nurrl1 'a, todos, nós, o ex,emplo que nos

derem os capitalistas ou homens de empr�
s� sôbre a ma�eira como estarão conconen

do para o desenvolvimento de, Florianópo
lis . .A verdade é que já não nos escass'eiam
as mostras do elevado sentido dessa coope

. ração, que vem inspirando, os nossQs ho

mens de iniciativa e de dinheiro
.
em ém

preedimentós que respondem aO apêlo des

ta hora, de renovações, no tocante à expan
são integral de Santa Catarina e ao progres�.
so da Capital catarinense, com o fim de

'situá-ia, como merece, �o 'nível das mais
acliantâÇtás cidad�s ,do pais.

Gustavo Neves

'", �

·1

te, mandava à sra. Emengarda chefe da

s'ecção' do protocolo, uma carta' desvair�da:
'.

(" .

"Somos 'alma' gêIIl)ea. Não. Po.sso me dar

'a, conhecer; !pelo menos de momento. Po.s

so, no entanto, !fo�ecer indícios a meu res

peito.. Sou solteiro, com 56 anns' de idade
; 'Resido em uma penslãio res;p!�itáv�l, como

collvém a U1ll ho.mem; com o meu te'mpera
ménto e es.tilo de vida. Sémp,re ansiei por
uma abertura llêsse estilo; e plenso que ela

agorâ se me revela, na sua pessôa,_ Quero,
no entanto, estar bem certo. Antes Ide tudo,
,preocupa-me o. não. lhe magnar. Sei de seu

estadto de viuvêz, uma villV')Z ho.nrada peJa
!da tllÍt; empreende na· edücação de sua fi-
lha única."

,

,

Por aí afoI'a, a sra. EmeJ;1garda se apai
xonáva perdidamente por aquêles vedaços
q,� papel - que corriam, discreta porém
Jargainênte, por tôdas ,as mesas das fu..'1.cio

nárias, erigidas em confidentes.' Tratava-se,
Gl'a claro, de wn seilhor distinto.

.

••!'. ..... "rl�nho ca.belos· ,grisalllos" e selnpre t.e
,

'1$0 � prazer. I(l� lhe enco.ntr,ar na Santa -Mis

sa. d�. dez hor.as, aos domingos, na' 'Cate

dra!'::
Dez cartas depois, a promessa que àbria

) os� horizontes: a próxima correspondência
levaria wna foto do suplicante. Uma semaI).a

tertível, feita de 'espera incontida' e
.

desen

contradas conjecturas. Antônio .João não

.,�eixou por menos· que isto' recortou dos;

jornais. urna fotografia do Arcebispo e re

meteu-a:

"Snu eQ., mas no.sso a,hlOJ," é ÍJnpossivel�
c()mo podeis bem reparar".

A aproximação do dia 1.0 de abril, An

tônió João, se ia excitando. Usando suas

artes, viu-se dono de um impresso do Im""

pôsto Sôbre a Renda, Sua id.éia ipicial -era" ..

a de enviá-lo a um colega, co� o'''recheio'
de wna intimação a recolher 'alta impor
tancia em exíguo prazo, "sob as penas de

.

incorrer em crime de sonegação fiscal, pos
sível de detenção". Mas hesitava; o colega,
conhecendo-o, desconfiaria: Havia vários

amigos, mas êle não admitia se furtar do
momento em que a correspondência fôsse
recebida. Só poelia ser para 0- colega" pois.
Um momento!

\:

Arqu,itetQu, então, o plano diabólico: re

lue,teria a si mesmo, exibiria ao colega, de
.idêntica categoria funciohal e cuja declara-

I
"

•

ção da sua era cópia, atingindO assim per-

seguido objetivo.
Tanto

\ rebuscou, tão perfeita era re

produção cdas assinaturas, tão bem funda
mentada a intimação, que quando a rece

beu, Antônio João ficou pálido.' Nêsse mo

mento, perdeu igualmente a noção ,da im

portância que assinalara, disso resultando
a impress?,o que não confrontava com a

que agoratlia. Em dez minutos estava abso
lutamente convencido da integridade do
documento. E na própria tarde de 1° de

abril correu ao advogado, intimação' em
punho, para "derrubar mais wna violência
do fisco",

Paulo da Co�la Ram.os
\

. Rural de entidades oficiais ou de em-
.,

, . '.� ...' ;

presas privadas e assistencia
.

·.técnica
e mesmo de particulares 'espécialmen
te credenciados. Cáberá á entidade ou

\

';. ... ;J... �/�
.. �; rf.:\. ";i'Q,.tE�All9�.;':MtJl'iUt1i�!eext��feira, '.�,�.:dê�:·.briI -de 1971'· - Pi,."4
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AGENDA ECONÓMICA r.'
l\1AQ�INAJUA SEM o ICM

'

(
, do Artigo 28 do Decreto-}l, n.o 73; d��' ,�

Os secretários de Fazenda dos 21 de novetnbro de 1966. Jt ! "

Estados e do Distrito Federal, reuni- RESOLVEU: J
'

dos em Brasília pelo ministro Delfim Determinar que os cri�erios, eSÚ1���
Netto firmarám convênio 'dispondo lecidos na ResOlução nP J n3,.,de 28 .de
sobre' isenção de. ICM, até 3t de de- abril de 1969, para' apli éações das r�-
zembro de 1974, para máq�inas, apa- servas 'tecníêas das so dedades se�-
relhos e equipamentos .industriais. de radoras, vigorem até nlnarço de l!'}72.
produção nacional. A isenção será to- observados, com atualízzação dos, exer-
tal pois não se exigirá o estorno do cícios, os prazos indirEados em seu
crédito desse imposto relativo às ma- item III". II

terias-primas, material secundário e Resolução n.o 181 -# O Ba�co' Cen-
material de embalagem. O nôvo con- trál do Brasil na rornna do artigo 9.°

vênia revoga o anterior, sôbre o mes- da Lei n.0,4.595, de 3bl12.-64, torna PU-
,

mo assunto, no qual não se falava SÔ" blico que o Conselho ];Monetária Nà-

bre exigência d.o estorno, que vinha cional, em sessão,'rea�izada nessa da-

sendo feito 'em vários Estados. Aten- ta, 'tendo em vista �) dísposíçôes do
.

dendo a um apêlo elo ministro 'Delfim artigo 4.°, Incisos VIt, IX e XVII, .da

Netto, os secretários de Fazenda in- Lei n.? 4.595, de 31-iI2�64, e 5.° e 60:
• ,. >

cluiram um dispositivo no convênio da Lei n:o 4,829, de 5y 11-65,
nôvo, que esclarece a matéria. ' RESOLVEU: .i" .'

' "

.; A deliberação tomada ficou assim I - Aprovar J'pKfograma Especi�l
redigída: ., de Credito R C . ,lentado para as

"Os secretários de Fazenda dos Es- �Regiões J:il'ott�l:);. e�este, abrahgend9,,'
·tados e do Distrito Federal 'reunidos .

inclusive o de� I')
lado Polígono

..
das

na cidade de Brasília - DF - no' dia Secas, com reC'&t .\ no valor de Cr$
30 de março de 1971, resolvem '. cele- 800.000.000,00 (o-os 'd�ntos milhões :;:d!'l
brar o seguinte convênio: cruzeiros), a Sel"(1. constituídos 'nos:
Cláusula. primeira - Ficam os sig- .exercicios fínancj, 1s de 1971 a 1974,:

natários autorizados a conceder, até innclusive, media) \ o destaque '.' de;
31 de dezembro de 1974, is-enção

-

do recursos especificc '( no ( orçamento
Impôsto d� Circulação de Mercadorias monetario dos res\ ;ctivos, .exercicios.
às saídas de quaisquer estabelecimen- II - O Program�, Especial de :Credi-
tos de máquinas, aparêlhos e equipa- to Rural Orientado, ')em por'�inali,da-
mentos industriais de produção' na- de promover maior. quilibrio entre', o

.

cional que estejam 'relacionados p�ra desenvolvimento eco' omico-social' das
gozar o benefício, da atualização do diferentes areas do :país, estimuland.o
crédito relativo ao Impôsto sôbre Era rias regiões Norte_ e (Nordeste ou' au�
dutos Industrializados, concedido· pe- menta ,da produtivi4de do setor ru-

la legislação federal. ral, da oferta de g'en?ros alimenticios,
Parágrafo único - Não se exigirá de materias-primas industriais e' de

o estorno do crédito do Impôsto de empre'go da mão-de�obra. .
.

Circulação de Mercadorias relativo às .
III - Os recursos) de que, tr�ta·. o

matérias-primas, material secundário item I dest� Resoluç�o' serão aloeados
·e material de embalagem empregados ao Fundos, Geral par�,Agricultu.ra: e

na fabricação dos produtos objeto Industria :-- FUNAGRI ...:. E1 aplicad,ds
das saídas de que cuida esta clál1SU�. em operações de credito destinada's;:a
Iil. investimento, inclusive para finaHda-
Cláusula .segtmda - FiCam revoga- des fundiarias, tendo par : objetiv9

dos q convênio AE.-1t71, ass,inado em precipuo a· organização e a moderru-
12-1-71, à clá,usula 4A, do Convênio zação de propriedades ,rurais, cora

de Pôrto Alegre, assinado ,em 16-2-68,
/

vistas a adotá�las da infra.-estrnturà
e o item ? do Convênio de Fortaleza, indispensaveis ao s,eu' melhor aproyei.-
assinado em 22-2-67". tamento. . "

O convênio �e 1� de janeiro do cor

rente ano, ora revogado, tinha uma

cláusula ímica com esta redação:
"Ficam os signatários autórizad0s a·

outorga'!, até 31 de dez,embro, de 1974,
isenção do Impôsto de Circulação: de
Mercadotia� relativamente às saídas
-de máquinas, aparelhos e equipamen
tos industriais de produçãõ nacional, '

cujas 'entradas em estabelecin1entos
fabris sejam beneficiadas pela utilí�

zação de crédito do Impôsto
.

sôbre
Produtos Industrializados, concedi,da
pela' legislação federal atinente".
MAIOR PRAZO PARA

PROMISSÓRIA 'RURAL
O Banco Central divulgou onteúl as

três r,esoluçõe� tomadas pelo Conse
lho Monetário Nacio�al, i}o dia 29 do

mês findo, �uando se reuniu sob a

presidência do general Garrastazu
Médici, no Palácio do Planalto.
A principal delas é a que dispõe

sôbre o Programa Es.pecial de Credi�,
to 'Rural Orientado, para as Regiões
Noite e Nordest�, no valor de 800
milhões de cl"l:lzeiros. Outra;' já, a:riun-.
ciad.a, prorroga, até, março de. 1972, os

criterios estabeleCidos na: 'Re�olução
nO 113, para a ap�icação' das reseryas
tecnicas das' companhias seguradoràs:
E uma outra determinà a publicação
do Curso de Cambio, PeriodicarÍi�nte,'
no Diario da União com base 'nas

\ '

taxas de: compra e venda para, pronta
Émtrega, fixadàs pelo Banco Central.
O diretor de Credito Rural do Ban

co Central, ,sr. Paulo Yokota, expediu
circular às instituições financeiras
comunicando"lhes que por d€ciSpes
do Conselho Monetario Nacional . foi

prorrogado por 360 dias o prazo para
utilização das notas prornissorias ru� � ; ,

rais, emitidas por frigorificos' a ,favor'
de .

invernistas, relativas à co,meréia-.
lízação de gado bovino para abate.
Tal prazo terminaria ontem.

RESOLUÇÕES, .

As resoluções divulgadas, que tom�
.ram os nw;neros 179, 180 e 181, estão
assim r,edigidas:

.

"Res91]'lção n,o 1"79 - O'Banco Cen-
.

traI do' Brasil, na forma do artigo 9.Q.
.da Lei n.o 4.595,. de 31 de 12 de 1964,
torna publico que o Conselho Mone
tario Nacióna.l, em "sessão realizada

.

,nesta data, tendo em vista as dispo
sições do A:r;t. 9.° ,- paragrafo II, da
Lei n.O 4.728, de 11-7-65,
RESOLVEU:'
I - Publicar o, Curso de Cambio

pe;riodicamente no Diario Oficial da'
União, com base nas taxas de compra
e venda para ·pronta entrega, diaria
mente fixadas por este Banco;
II - Dispensar as bolsas de valores

para a apuração do Curso de Cambio,
bem como os bancos, firmas e socie
dades cClrr-etoras da remessa àquelas
entidades dos informes pertinentes;
III - Revogar o item "X" da Re-

solução de. n,o 38, de 15-10-1966".
-

"Resolução n.o 180 - O Banco'Cen
traI do Brasil, na forma do Artigo' 9.°
da Lei nO 4.595, de 31-12-64, torna pu�
b.lico que o Conselho Monetário Na-
cional ,em sessão realizada em .

29-3"'71, tendo em vista as disposiçõ�s

As operações da especie o�edecéfão
as ,normas' que forem fixadas ;pelo
Banco Central do Brasil, aprovadáS
pelo Consalho Moneta�io Naci�mal.."
IV _:_ Os produtores rura.is penefi

cià.clos pe�o Programa Especiai '. "de
Credito Rural Orientado' serão;; se'm

pre que po�sível, assistidos !)oi- te:éru-
._J

cos do SiStema Brasileiro de Extensão
.

.' .'

particular que prestar essa assistetlcia
remuneração correspondente ' a 2%

(dois por centp) ao ano, sobre ó S�l-'
do

.

devedor do empr-estinlO, :<;ústélida
com recursos alocados ao programa,
sem onus, portanto, para o produtp,f

l ."

rural.

V ':.__,. Em casos especiais; �e· de aco!-
.'0.0 com as condições que ó ",Ba.n�o
Central do BrasÜ- detetIniriarj' pOderã:o
ser amparados pelo programa'"plános
re.lacionados com � p�squisa e :e�
rimentação' agÍ'icola, preparação e!"sé-
/le'ção de sementes. '

'

'.) l;'
VI - Serão agentes fimmeeirqs .do

programa o Banco do Bn.sil S·t!;<',o
. J?anc9 do Nordeste do Brasil s�A>-:O
Banco da Amazonia e o Banco' 'Nació
i,tal de Credito Cooperativo SrA, e_;Óü
tros hancos, a criterio do Conselho
Monetario Nacional. ", '

VII - 9s financiamentos especiaiS
-de. que trata a ReSOlução n.o 175, de

4-3-71, do Banco Central do Br!J.sil,
ficam abrangidos pelo Programa �s
pecial de -Credito Especial Orientado,
ora instituido. . . '.1
VIII -

.

O Banco G�ntral do Brasil'
adotará as nwdidas complemetitares
que se fizerem necessarias ii pronta
implementação dessa resolução".
CIRCULAR
A CircuJar de n.o157 é l3.C0mpanh�a

de ,modelo para anotação do saldo
<:ias operações de desconto, de tittllos
(notas promissorias rurais 'e Cluplic�-
'tas rurais) relativas á comercialização
de gado. Nesse papel ser:ão anotados,
também, o nome do frigorifico. (etni
tente ou sacado), o nome' do inver
nista (beneficiaria ou c·ederite) e 0S

nomes dos co-obrigados (avalistas
etc.)_ Essa. circular tem esta redação:
"As instituições. financeiras comu

nicamos que; por decisão do Conse-

lho Monetario Nacional, em sessão
de 29-3-1971, foi prorrogado pOr ,360
dias, a partir de 3173-71, o ,prazo' de
que trata o item V.l da Circular n.o

155, de 19-2-71, durante o qual co:b.ti
nuarão a ser 'descontadas, sob as mes-

mas condições, NPRs. emitidas por
frigorificos a' favor de invermstas
relativas a comercialização de gad�
'Jara abate.

t, '.Floria,nópolis se desfaz, àceleradameI).
'1;e;" elos "c\]:racterísticos duma' cidadeiinha
.colomal, para r-evestir-se .

de aspeçtos' mo
derngs, .aumentando em tamânho". corifô;r
to: e b,eLeza . .E isso se deve, não

c a�rii1S ao

eSf6tço dós governos
.

federal, est;idual
.

e'

rriunidpal senão ,também ao 'CÍ.e aIgüns: ho
rneI1s dé' enipreendiinehtos,' eritú:siastas e!

.

'cor:àjosos, que se dispusera)11 a rompfr com,

)í" rOtina, enfrentando o desafio' dêstes :.,no-
. ,i,rP1:'>,.' tempos de construir.

.

.

'
.

,. : 'Assim, os antigos casarias de porta .
e

Janél,a, radeando, estrefto�s becós 'e, G�. 'rai:o,
em ':,tar,o. \ abrindo; ,cõmo em 'SOMO, pe,rspe- '.

ti'las' de renovação,' . cedeu, de 'há'. alguns
a:nos para� cá o espaço a construções' gigan-
-', :.,.' '. .

"

.

�escas, de ci�n3nto arm�do, com os. ,sel1S
,
dôze e ,rila�s andares, erguedo aos ·e�.u da

, tradicional çapitaizinha ilhoa os pomp6;;;os .'

,

Í}ertis. de arquitetura moderna e' arrQjlú:!;a. "

'lromens çle' iniciativa e 'imp:elidos', ,por
lou,v�á,vel �mor a "esta terra s:e' lançaram a

iniciativas
,
de construção .,- e ,eis, tudo';, á

"

J�llfÔD,Ôl<l11� da cidade se at\1�lizO:�':par�, kfir� ;'
lPar,;:a ,êfJ.opacidade de crescer" spb �n�t.gias. :,'

·':.;i.�
.

.' � .:
. '.

'ç: ',: i ..:'

, : i" \',

3' 1 '<�"':}�;;��'." ' ...

r,

Faz-se mister, contudo, seja remeti�
da a este Banco Central do Brasil
(Gerencia de Cpor.d�nação do Credito
Rural e Industria!), até o dia 15 do
'mês subsequente, ao considerado, po
sição dos saldos devedores das opera
ções da especie, registrada' contabil
mente no último dia de cáda mês, k

I
'

partir de 31-3-71, na fOl'llla do mode-
lo anexo á presente".

'
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, "',::','

da 1�.lt quer Ilulenau fa� em lulhô
utdll&t; ',' encontro, de cantores
lerrovia', "" ,:!e:::�:�c!n�' ::�:':���'

'.

tores' do. Vale do Itajaí

leputado, pede qUeob�s
� '. ' I ' .'" '/lo �

�
,

•• �
•• �

:� •

"

:

' 1 �

1

'

,

8R-101 ,�.êjal I, aceleradas
, Ao inesmo tempo em que

'for�ulou criticas ao Minis

tério ,

'dos Tl'ansporte9� em,
,

NlHu4e «as pl'OHH;;SSas rei-

teradas e não cumpridas'.
�!U relação ao -té��no da

'EH.10l; o deputado emede-

bistll Murilo Sampaio Can-
, to: i'eq'uereu ontem da As-

,

sembléüi
'

o, en:,�o de dois

despachos telegráficos ao

Ministro Mário Andreazza,
sol'icitando respectivamente
o aceleramento das obràs

da rodovia e prioridade pa

,:ta o a�faltal11e11to, �o acesc

�o a Criciuma via .Içara. O

requerimento foi aprovado'
por unanimidade, e deve

rã@ ser expedidos ainda' ho- '

je. '

,

. Ao propor à medida, o

Sr. Murilo Canto 'afirmou:
,"Est�, Casa, em vêzes, an

teúores; as Câmaras Muni

cipais, Clubes de Serviço e
,

ErÍtidade,s ele Classe \de t?-
.

da a região já apelaram e

áté 'mesmo imploraram me-'
).,'

,

I

',9,idas ,urgentes e prioritá-
,fias visando a conclusão da

"estradá litorâne.a,

:',Pronuhciamentos, pr2mes
��s de conclusão, apraza

'ínc'nto de datas de inaugu
Ta,Çao, compromissos for�

. !n�is de -liberáção de ver

',bas, tudo isto sà..o atos e
: ,fádêtas .que pelá 1'0tiI'\a, �oni
, ' ,

'que se" repetem, nào' mais
\

\
,{'

" '

',;:
I ..'

$a-ilta, Catarina. sob a' pre
sidênCia ,do Sr. Cárlos Cid
Renaúx, na última qual1:il-,
f�!ra, �mpossou os delega

�os de Sindicato da .!ndús-
, �Jill, �fl, P��c�",g.�, XlO1�iªl'\ó;c,
'Polis S1's:, José, J,VIatusalém
Cmnelli e Aldo Severiano

,
de' . Oliveira. /Partieiparam
da" reup.ião delegados pel'o

, tencentes a 16 Sindicatos
'filiados que. aprovaram a"

,xe�ificação "d� O,;rçamento
'pata' o exercIcio de 1971.
Foi também entregue na

OPOli\ll1idq.d� o prêmio de
-Cr$ '1.000,00 concedido pelo.
,lnsÜtúto EnvaIdo Lodi ao

,
.

,

e,st'udante Teófilo Jq.n
' Za

',�rozny, .vencedOr do C-?n
J �,�rso '.

p_e Monografias, co-
�,emorativas à "Semana. da

, A:sá".
INSC,RI'ÇÕES _6.BERTAS

O Governador Colombo

Sanes, o Pt'esidente da As

sembléia, Legislativa, Depu
tado"N�lson Ped,rini, o Pre

sidente do Tribunal de Jus

tiça, Desembargador lVIa�
�cílio MedeIros e o Presi-

d:rite do Tribunal de Con

tas' ,Conselheiro Nelson

adiantam, não mais sensi-
" I

bilizarn o povo e nem tam-
pouco mereC�m ,credulida�
"de" pois as' protelações' e' os
adiamentos: sucessivos são
as únicas coisas que,' regÍl
larmente ocorsem. " no crO:
nograrna de .obras 'da
BR-lO!. As vi�it1s ',nriÍli�'te
riais que, a principio; fo�am
um alento e. recebidas cU'
mo ilJ<t�nção'. f�caUzadora
da execução' dos: �erviçes,
também hoje passa� quase
'des'apercebida, "pela-. c�nS
tância eom que s,e' repetem

( e peJo vazio de pouco, po
sitivo 'q1:le 'tem:. aéarretado.

'

A ligação 'Floria�Ópolis
R.IO Mampitú'ba, trecho
mais, sacrlfie�do' em; tôda 'a

extensão. da' rodovià" .. ;pass'a
atualme�te Ror· vãri'as difi
culdades, 'fa�endõ' vítÜnas' e

, cOIlst<\n!emente . ficapdo,� er:n
estado" \irtr'aFli;i.táv�l; � pai
quedas' de barreiiãs e\ àto
leiros: Estas'. 0�9;iê�çias
que riâó são do pleno., cO:
nhecimerito. 'dêste Plenário
e que /u'ã�; dízem:, ' respeito
,solifente ii 'região: s�l. �s
aos inter'êsses, de, t('jdO; Es

tadç 'catarinense; justifi,- I

'cam cabalmente a próposi
ção' que or� "apresento ,,\ à
elevada

'

'cons�d�tação' de;'
meus nQ�r'es 'pares:",' ,,': '

,.' .

,

A propÓsitó' do ':;isfa'l�- ;

:In�nto �o· aoesso a'; Cj:ipi�:
., J

_,':, ,,:,1/ <

Abreu, confi;rmaram sUaS

presenças na: Oitava, Con�
vençao Distrital dos' Lions

,\ .. "

'Clubes de Santal Catarina,
marcada p�ra '0 período de
,16 a 18 de abd� _em !ta

jaL O Arcebispo Metropoli
tal'\o, Dom Afonso. Niheus,
convidàdo por: uma comis-

ma, acentuou o represen-
"tante oposicionista: "A in
clusão" do referido trecho
nó plano, prioritário de as

faltamento, além de vir, ao
encontro 'de [ustas e an

siosas aspirações do' povo
'daquela região, virá, conse
'quentemente, J

.carrear mu

meros�benefícios de ordem
econômica e social, para a

área, carbonifera catarinen-
-se." ,

'ELETllJF'ICAÇÃO ' .

�á�és t,

de indiéação o�
tem apresentada ,na Assem
bléia, e aprovl)<tíi' em plená
rio, o deputado Dejandir
Dalpasq,uale", <:lo MDB, soli
-éitou o, envio de mensagem

telegráfica, aO, Governad,or
Colomb()! Salles, apelando
providê!]cias no sentido de

ser) .autorizada a extensão

dq : lip4.� 'de transmissão de

energia elétrica cÍe Abdop.
Batista até às localidades

_d� .-Santo' AntÔnio e Varo,
,'gem, no município de'Cam
P9.S Novos.
: �Ju'stificou o seu pedidõ
pelo ·,fato' de 'que ii provi
dência virá s�bret�do faci
litar o. desenvolvillénto da.
quelas comunas e implica- \

.

rá eril poucas d,espesas, .

. visto que' ambas as locali-'
, dades .' j á possuem concluí
das as obras da rêde' de

, distúbuiçílO.

o�ras ém construçã'o, náque�
la cidade. '-:

sâÇl de cúpula do leoÍüsmo,
catarinense, ,manifestou seu

interêsse em participar da
promoção, entreltanto ainda

não confirmou sua presen
ça u.�a vez qlJ,e no dia 15 '

estará em Lages participan
do de reunião do Clero ,Ca-

) tarihense.
I

O Gevêrno do, Es�do en

caminhou ao Supe,rinteri-'
dente da R�de ;d�'i,Viii'çíi:o
Paraná-Sàutá 'Cii:� 'a so.
licitaçãe' que' lhe fôl'il,'\�:il:
viada pela' c'�i-a. MuniCi�
paI' de, Ja�.agUá/do' S�li :'0."
sentido de .que. sej à,,: , li�e
rada a, ,ciicuiaçãl>- d�' uma'
automotriz ha linha dêrreã

'

,

qu� liga> sã,o 'Fraric�0, Ma
fra e Pôrto. União, áos, no
rarios

.

dos "trtm� 'de pas
sag�fr0s clJ,ja eif'éu.l�ção foi .

. hã: tempos in.ter1iomp�da> ,:
,< • }:

�

" ,

'/0 ... Superint�n��n�e ','; d�
Rêde,. feSp,ondeiido ,a!); ex-

--.;
,'. ';>

,.
'

pedient�, �inf0rriIoil q.u� tão
logo 'sejam --obtidas' novas'
unidades a�tômó,(rizes p�
derá 'ser implantadó �m efi�
cient_� seryiç(} qe �assa�ei
r9S ém 'treéhos:,:ond;e ,te

nl�am, :sido S�P��d�� �',os,r
respectivo!?' t��.

•

'

,

&oellio : dos '.SáBIos
. j'u�ga' :t:Ó.�Q'ts,o

'

Naçion�f a. �'í#dio
O' professor :Sílvió, Coelho

dôs Santos,' d4'etor�do, Mu
seU' 'de Antro'polow� da

pFSÇ; "fQt-eonvldado : pa,'ra
,pa�héiÍ)ar' (la eo�são, J,uÍ
gador; do 'C'óncurs'0' .:N:aclo..
,ha� '�G {�qi�:\)��s� �çón;,l�-
são, q'\iI,e' eO,lit�,ra, àinda com

. 'a .presen,Ça � 'de 'mais' 'onze
�trióiogós b�:asil�iroi, ap��
dará o$/tr:ab,alh,Qs apresen
tados, pelo�'mhV:e�jtários
brasiÍeiÍ'os, -teJ'HiÚi"c9InJ!, te·
ma ,:"0 Índio� e ét Integração,
Nacional"':

,

' Q, coneu'pso; 'é, ,,_ "',
.

uma, homenagem, da" ,,fUnai
ao

, 'fé\Plos,?< ',é�Q����. '.€\lrt '

Nimuel'\,daju. Os Vencedo,.
res

. r:eceberão, cortro' ,PFê;tli� •

duas ,.MIsas ,Ii!e.;,-�sj;lldós,. no,
, �,Mus�u ,do-:'J!0mem" .ue" P-a1 ....._

ris. No pró�iPl,Ó <lia, �9" <tia
.

nacional ,do,' ínqio,. a ,FItI).ai
deverá;, torn,w pq�lico,,�, l'e
gul�meF)to Qfi�i�l, qQ, ÇOI1:
curso. '

"

,

\ ' '

, Odoqfaí.gia: I

:congr.t1Jla�$é \,
'COm Ptis,c. ','� ,

ca devendô a su� .posse ve

rificar-se às U 'horas qe
segunda-feira.

�����������������.�������',�,
,

, EMPRESA " BRASILE,IRA
DE TELECOMUNICAÇÕES'

1,\
I

I,

Exige:
- Curso, ginasial completo/ ou equivalente
-

.

Experiência' e1n serviços gerais de Pessoal, Material
e Co�tabilidade

-' Bom índice de datilo'grafia (150 batiqas' por minuto
c/máximo de ,lO erros p-Qr mil)'

- Aprovação' em exame de seleção

".' . EMBR1JEL
....

, I

''-.."

(Oferece:
- Salário men�al supérior a Cr$ 475,00

� Seguro de Vida em gqrpo

.,...:. Assistência, l\Íédica

- Férias de 30 dias

.
.)

I
corrente mês. I',

- S",rá cobrada !lO ato de inscríção a taxa de Cr$ 10,00.

--------------I������������������������·��-�·�'�'�t��-�'�-�b:: t t . ; .

,\_;,.;=--

,

coi'lfÍrmaràm a realização
dó. I . .Encontro Internacio-

\ �ar 'de Cantores, marcado
para ,os' di.as 17 e 18 de

julho, em Blumenau, A fes

't�;, que será levada a, efei-
.

'tolno, Centro 'Cultural 25 de'
Jl.Ühó, co,ntará com a par-"

" '
.; (

tic�paçã(); de coraís do ex-
.

teríor; entre oSI quais o ce-.
ró Mi,sto, <j.e Posadas - Ar
gentina; o Côro 'Misto .de
Monte. CarIo "7' Àrgentina;
(!) CÔvo:MiSte de EI Dorado
_:_ Á�'g�ntfna, � CÔro Mas

,çúliJ:io, • In<;lependência
farag\-Jai; Também . oonfir·
nüiram presença no., conCla-
�, • - J

ve
'

o 'Côro Màsculino de'
. Rótidôrüa - Parà,ná e o'
Côro M,i,sto de Joaçaba,
qJém de I:l1a� doze entida··

A Igreja, Presbiteriana
está ultimando os prepara
tivos pára os atos religío- \

sos a serem cumpridos du-
I

,rante 'a Semana Santa e"

.posteríormeate, .no' Dornin-,
go. de Páscoa .. Até o domin

go, vindouro serão reaUza�,
das; , conferências' prJpkra-

.

" .,' ,\

tórias às festividades de

pãscoa� As .palestras e ora

ções são proferidas pelo re

verendo Eny Luz de' Mou

ra, '<\borda.ndo, tema' sÔbl:e
a Ressureiçãó do Senhor. '

Mordomia, e Miss,ões, "são.
oútras atividades desenvol�
'vidas '

durante as
. sessões

'preparatórias da Páscóa�
que são realizadas às quar

tas�feirils, .

sábados e do
millgos..

,
.'

"

Prefenura inicia' novas', obras
.

I
•

.

. i.'umenau- (SU�'Ul'sal) mente
j
o último· pontilhão,.

l\1:ais, tr�s ,Qbras rodoviárias COJIl l2 metros �e -exten.s,ão
toItilm 'lniciadas pe,la Dire- será 'erguido sôbre' o Ri-

, ' ,
, t;q(li, qe' Obras da' Munici- ,beirâo Espingarda.
,��Hdil.de, con:stanqo ,de três .. Os, trabalhÓs, que se ell.-

portes l'la, localidade de contram em fase de' im-
G.arci1\ Alto. A primeira se- plantação, estão �endo' Qoor-
rá· erg�ida sôbre o. Ribeirâo denados' pelo engenheiro
!Éspingarda 'e trata-se 'de Nelson Schmidt e deverão

4ID, pontilhão de màdeira estar concluicj<&S nos prÓxi-
coJil\, ca,��c;efta ,de concreto mos meses. Esclareceu o

dé!ópico, medindo,' ·12 me- té'cnicq . da Municipalidade
t.fOs de extensão. €) segun-{ 'que o!1tras obras" rodoviá

.(i�: �'}>ol1tilhã;o, p,e' projeto tias estão' sendo ,atacadás
'-�dfo.nijeo 'ao'primeir'ó, mede :) no municípiO, i à,tr�.vés.. \crás
;'18,00 I metros" ,de compri- I equipes dái Sec�etarüi dll,
fu�niO' e stH'á constr\j.íd'o ,sô- . Obras. tSses' .trab�ilhós, ,<ll.
�ré, o. Ribeirão do Encano, zem respeito' à alargamen-
nà "estrada que :ciemandà à .to, retificação e canalização
Serrar;ia _, MQrét�o. Finill- de, vias públicas.'

'

tUnive,r$idade . ensina em curso
,

historial da. Cullura , ibérica,

,
'.<\,

.

,produção d,e pescado
no, :Esta;do . de' S�nt�' Catari"
,na 'acaba 'de' regÍstrar' ,fiÔVO
<l,lHnent,o, l!.Ungindo. 46.786

top...el'adas �qperando a pro

qUção; QQ" �no a..nterior em

mais de 1,3.oão �op.eladas,
". ,'.. �

, .'
1'. \

l',i:llll'esentand?
'

ttm acreSCIJ

mo, �e 36%, sendo o milior
verificado nos' últimos '6

an.os; aCl.\saI).!il.o '4m vé\lor
de er;$. 3;3.681.73�,OO (trin
ta e três milhães seiscentos
c'. oitenta e, ufu ,mil .setecen�
tos ,e tIi,nta e, quatro' çruzei,
r,OS):1
,Destaca-se, ,com,o, o' espé

�ie 'maiS: import�mfe, a sal'
<Un9a; , com, 22.542 t011ela-
4a�,:

.

r�!lre�e�ta,nd� •. 48,1%
PQ, volume e 9,6% do valôr,
�m : seguidá aparecem

'

os

caÍn.aiões,com' ü44 'tonela�'
, '. . .1. . , , , , . � , ..•.

<).as" ou seja, 15,2%, da pro-.

.
.

�

, '.'

dução, 'geral, abran.�endo
, . 520/6 'do' vàlôr' total da pi'o-

· ilução. "

'
,

J
, Uaja! continua, sendo o,

principal pôrto de' pesc!!,
com 32,1% da totaí dos de

sembarques.
J

( A' frota, illdustr�al, que
vem crescendo ràpidamente,
desembarcoú cêrca de 600)0
da ' produção, represerttan:
dt> '5Aoio do valor total do �

· pescado. ,

Informa ainda <> Centro
de,

'

Pesquisas; órgão
.

Exe
cutor (lo convênio' de Es

�atístic� Pesqueira da

�'Sudep".:.:_- DECP, que den
tro �e breves. dias será dis-

· tribuido ao� Industriais, Ar
madores e, demais pessoas

, . interessadas <> "Boletím fia
: 'Estatística' Pesqueií'a '_ de

,

,'1970".
, ,

:
'

,Di'l�lgação 'do Código PoSla1'
�étJn� ·.g��les da EQCT na Capilal

Terá lugar p:o, próximQ

,dia 5. com início marcado
para, às, 9 horas, no Auditó
rio, <ia .Diretoria Regional,
dos Correios e Telégrafos,
uma reuni�o sôbre a Divul

gação d� Çódigo Postal. A

reijniã0- ,será presidida por
um ,téciué�, dó ri�pàrtamento'
dos, sérvi�oS\'

,

'PostaJs'
,

da
.

AdminiStração'
, .

Central e

COlltarã,
'

cóni
.

â
.

presençâ do'
Diret()r Régiónal,' Chefes de

"
,Seção-, 'e

.

Àgentes' das prin
c,àis. �i�hciàs .. de' S�a
€atarina. E"starão em dis-

" .... .......... .

cussã() nessa. reunião os, se�

guintes as�u�tó�:�,
19 _:_" Prój:etos existentes

e em 'execução' no tráfego
PQstal:' "do 'Código' Postal,
da Grande São Paulo, do
Grande ruo;" das,Capitais, e

Conselho d',\' riesc" �mRo�sa
>

delegado,s
,do S_i:�dic�lo:, da· '.In:d�s�t�'�:' �e Pesca

à < Conselho. de Represen-' Estãà'''abel'tas �a Pilrtü:,Jdé: '
, : guehaun, ',Diretor do I Cen-

tantes da Federação�, das lwje as', illscriç9�s
"

p,ara: o tI'O de- Formação de Blume-
,tndustrias do Estado de Concurso de �GJ1Qgrafias naU e Werner Boehm, lns-

promovido- pelo 'Ini3ti�uto tr�tqr,: ,Foram tratados as-

Euvaldo Lodi e Uruversida, suntQ& relacionados com a

de ,Federal' de Santa Cata- efetivaçãc de Cursos para

rina, e Udesc' destinad'@;aQs desenvolvimento profissio-
universitár�os. <càtadn€nL��S, nal do pes�o�l das' Indús-'
sob ,�jemà "lnte:graçãl)'Vni�'� :t1;ias dáq,tlela' cidade. ;Estê-
versitávi,a' ,Ind\Ístria .,', em, ve também em visita. a

Santa' Catarina, - Plioble- Brusque ,o Sr. Antônio Gus-
mas: e 'pers;�ctivas" .•,,As', tayo Jorge encarregado pe-
inscrições poqe'rão SeF fei- lo Depártamento Regional'
tas, nas ,�e4es das ,me�clio- do Senai para acompanhar
nada eÍl�idades\ até' Q"dia; 30 O· ait4amento dá construção,
de junho próxiino' receben- do ,Ce'ntro de ·Treinamento
do \) primeiro cOlo::ado o' TêxtiÍ,' Orientador TécnIco
prêmio de -Cr$ 2.008,00; Ó das,'Di\sciplinas Práticas dos
segundo. Cr$ },:300;00 'e

.

o· Gentros de' Treinamento do
terceiro, Cr$ 700,00.'

"
"

Sen:;i se,guirá' nov.amente
amal'\hã para Brusque
acop1panhad\) do Sr. CÍóvis
GQUlart, Chefe da Divisão'
de "'Ensino daquela entida
de" fiscalizarão as dem'ais

A convite do' Dil'etór, da
Agêncja dé Ti:e'iria��p.to' Úe '

Brusque vIsitaram',' .aquela
ddade� ná �l�a;' s,é�l�ha:
os 'PrôfeSsôres' Cwf, Hoelt�

�
.

' , "

, "',-

Lions de SanJ� _'êal�rbia fazem' :
" - t·r"

convenção' êsie�'- n.â�' em lJaj�aí "

Vinculada 'o Miilislério das Co'municações

DaTILOGRAfO (II)
,

(Auxiliar dê Escrilório)

projeto, Integração Postal.

,29, - Problemas referen
te's a, distritamento, entre

ga domiciliária, ce�tros de

,triagem, caixa coletora e

venda de selos.

,39 _- EsÚldo das vias de
encaminhamento com \ a

criação <las Linhas Trpnco
Nacionais, Li�has' Tronco.

Regionais, Correips Centra·

lizadores
.

e Rêde Aérea 'No
turna.
-'49 - Criação de agências
e posto� de correios em

convênio com o .BNH, Su-,
dam, Sudene, Sudesul e

Suvale.
59 - O ,tema principal

da reunião" que serã Pro-
'

,jeto Código P,ostal, o qual
revolucionará, 'à técnica
atual de separaç�Q da co.r-'

respondência.

Socieda,de de Sargénlos
e S,ub-Tenenles faz, 37, anos '

1

A Socieda�le Beneficente
dos Subtenentes e, Sargen
tos� ,d� Policia Militar de

Sap.ta Catarina estará co·

m�ll).orand?,
c

no
'

próximo
dia 24 de abril, o, seu ,379
Aniversãrio d� Fundação.

,

As· solenidades comemora-'

1;ivas terão lugar em su'a
sede social, localizada no

lEstreit� e do progra��
cQnsta:, lO' hQras" abertura

,

da Assembléia Geral Ordi-

nária;, 10h30m, Missa Cam

pal e às, 11h30m Ç>s sócios
e convidados participarão

, de uma churrascada de con

fraterIfiza,ção. Finalmente,
às '22 1101'as, terã início no

Clube Ipil'anga; no Saco
dos Límões, o Baile Come

morativo, que !lerá abri"
lhantado pelo Band Show,
da Polícia Militar.

,
..

\.:

Os candidatos ('as) que preencherem plenámente os requisitos deverão se apre
sentar muíüdos dos seguiÍltes documentos':

- CarteIra profissioné\l <
- CerÚficado de conclusã(} d(} curso exigidQ
- Título de eleitor
- Certificado de reservista

f fotos 3 x 4

à rua Saldanha Marinho. s/n, - Fundos do Bradesco - dia 3 das .8:00/às \12:0G
e -das 14:00 às 18:00 e dia '5 das' 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 20:00 hOl"qs, do

-

I

ABERTA A 'SESS_O
, Qs,�abalhos de mais uma legislatura da 'Assembléia

,i,eg�lati�a se Iniciam sob um clima de otimismo e

expectativa, prevendo-se, no geral, que êste será um

pk�íodo (értil, construtivo, e reformista no âmbito das

atividades parlamentares, '

,

Em boa parte esta expectativa decorre de fatores
..__, .;. .' ,_.

� (

externos como, principalmente, 'ti advento do Govêrno
'Corombo Salles, cujas implicações na .esf�r�, do Legís- -

latívo j� se estão fazendo sentir, � 'de ��néJ,r<;l concreta,
na e�igência de novos niétodos de "trabalho. Os sim

plés chamamento do' Ch�fe .do Executivo, dos, deputados,
Úta �ue' s�jam 'vi'gilalltes �ilÜ' encaminhamento das soo

luções , para os problemas de suas /respectivas áreas, já'
foi recebido como uma outorga de responsabilidade,
dei-ltro do nô�o entendimento de q-�é, antes..de Serem

, , ,

harmônicos e .independentes, todos os. ,P;o,dêres são

cõ;respoÍ'lsáveis' pelos .destinos da coisa ,p,új:llica.
, Irrternáme.nte, tal otimismo 'se alicerça em duas'

razõés ;�incípais, sintomáticas, d�"qúe� p!>Ut�ca�ent�, á�
..

' '
. . , - \ ,. �.. '

<iond�ções ,de funcionamento <lo J,.egislatiY;p sofrer�o
im�ortantes �udanças: erll/primeiro, 11.lgé,lr�, 'o elevado'

\P.Qi��' de" :renovapão d�s: cade�ras, c{>n,�eçwência do

, úJtimo ,pleito ,parlamentar, e em segun,do a çonsciência
da, necessidade ,de' uni proces�o \ de r,et.Qr,jAulação de

atitudes e prinoípios, já dese�cadeado. ,:g�Ja,� l\!esa da

Assenililéiá. 'Se a 'pI:es'ençá maciça de <l1�me.Btos nQvos,

p0l:' si" j� ,e�,sej�va previsõe�' de ,re.for:rpas ,ip.ternas da

Casa, ,a decisao da 'Mesa, lançando as"l?,�sesfj>ara essas
reformas, . não., deixa, mais dúvidas de que, pelo menos
I,' : -,,' ..:;.

)

em grande parte' O' panorama será'modificado, a fim Ide,

q�e '6 Legislativo pos,sa revelaI" suas nevas ,tel').dênêias
e corre�ponder fi' e�pectíltiva do momento • .-,"

-

.
. .

Do confronto entre êstes, dois ;faHires;< o advento
, .... "" ' '; ,

,

do nôvo,Govêrno e, o, afloramento, de ,'uma, mentalidade.
interna' mais, permeável às inovações, a observação
resultante é tle 'que' o Poder Legislativo a partir de \

,

agor:a ingressa real�ent� em nóva etapa de sua histó-
.
.. .. \.

\ .

. � .' .
'

ria, caracterizada por uma participação mais efetiva, e

'co�r�sponsãvel nos �ssimtcis que' cllgaiÍi . re�p�t.o "a95
'_"'�-oi'l._ "' .• ,. II;, "., ."'" .

I" "" �, r ,

',
.. �,

.•: '11" ,

interêsses catàriiiénses'- ,

'.

:: ,

,."

",;�
- COIIPORtAMENTtS

" ": �p�RTn),AIUds��
Em dois ângulos opo�tos, mas q�e a rigor não são'

"'"

limito cohflitantes,' as' h�tlcaüas da Arena e do MDB

definiram' suas posições quantot à atuação ,neste início
d-e atividades parlamentâres.

Os arenistas, incondicionalmente, manifestaram �
lidariedade e apoio,às decisõese iiúêiativas'do,EN:ecutivo
estadulll, e os emedebistas, sem que; isso i)nplique emJ
adesão, promete� ser solidários' sempre que táis, deci
s'ões e' iniciativas correspondam aos reais interêsses

,

càtarin1mses. Apenas p,o plane> 'político mic�onal' é que
as" ppsiçõés est-ã'o é1atamente di'f�renciãdàsJ 'l�reS a ·Op'o
Slçao não desejá, enquanto perdurarem as. condições,
a�uajs, admitir sequer em parte solidarieda'de aQ G9-
vêrno Révohiciohário. Ae conti'ãrio, promete ação 'enér,;.
gi�a,' cora'josa e patriótica no senÚdQ de pÍeitear o ,ré;"
'ta:beleéiinentb da plenItude democrátlca, colocando êste
bbjetivõ� como' prioritário em seu pre>grama politieo;

.
,

,PRESENÇA 111\ SERRA
.

-

Hoje� logo após o' término. dá' sessão ordinãría; O

p,i'eJid:ente, da Assembléia, D<lIlUtado' Nelsoh ,Pedrini,
illiciq.l:!'\ QQ"a viagem aá interior, retomandol.é) programa
de visita às micro-regiões do Estado para- exposições a

. . , .. , . � � . ,

)

respe.ito ,da, no_va im?gem uo Legislativo' e ausculta-.
mento ,de. opiniões d��, lider�I;lças pol�ticas, repres_en
tantes classistas �,�empresários. Serão visitad0s desta
vez ,os' municípios' de N�ussanga, 'LaurO. Müller,' Bom'
Jardim da (Serra;' São Joaquim, Urubicí, Bom"'Retiro e'
RaAcho Queooado" pela ordem. A comitiva será inte�
gi-�da por deputados que representam as tegiões, entre
os quais 'os S�s. Henrique Córdova, Fernando Bastos,
Celso, Ramos. Filho' e ,Ald\'); l\ndtade.' ,,'

'

,

" 'DESCULPAS;)
Apenas dQis depu,tados de MDB � os Srs. Murilo

Sampaio Canto e Waldir Buzatto - deixaram de com

par.ecer ao ja�tar oferecido l?ela Assembléia ao GOver
nador Co�ombo Salles e senhor,!, realizado na noite de
quarta'feira no salão nobre �o Palãcio Legislativo.\

: '
O deputa,do Murilp C,anto disse que o seu não cóm

parecimento deve-se a questão de pí'incípio: acha que é
rp.uito c�d� ,para homénagens e, de resto, se se. quisesse
homenagear o banquete não seria o meio' mais indicado,
"mesmo porque muitos banquetes já houveram e já é
hota de se trabalhar';.'

"

Já o' Sl:.' Waldir BuzÍltto atribuiu sua ausência a

limá questão de' ordem -biológica: "tôdas ás primeiras
qu'artas-feiras 'cio mils 'c(>mpareçQ à encantadora Logôa
da' Conceição para umà éamaroada, .e não quis romper .

a tradição"•....
, ", ,', " ""

,

Sérgio Lopes
i /'

, . ,Y E H,·D E - S E
Vende-se 'ã 'l'úá �aii'o' Calado, n. 26, uma çasa de ma

deira com Urna área 'cobéi:ta de 56,70 m2 medindo o ter
reno m x 17 cOIIl garage�, 3 qu;rtos, q�artó p�ra empre
gada, ;:I ,aI1PllreS, 3 instalações sanitíÍrias com par.edes dupla.

Vêr e tratar no local no período, da manhã ou no

popto de Ta�i Praça 15 de Novembro com 'o' proprietário
Taxi N. AfC 0013.

' �,

VE�NDE-SE\
Uma casa na, Servidão Francisco Goulart, n. 78, na

Trindade com' qO m2. Terreho com 300 m2 .,distante 200
m�trós' da 'Cidade

.

Universitári�, Preço de' oca5iião. Tra�ar
com Sr. Dirço José 'Àmat:al na PenitenciãrÜ� do Est�do ou

no J�rdim' Cid�d�, de Floriáú6poÍis - R. 4 -,- Barreiros.
�� "

-

AD'MIJiIS't�AÇIU DE ,BENS - CON-
TRATOS ,Df! LOCACAO E lNTERME-

DIAÇOE� DÉ �M(r�EIS" ,;( J

Profissionais altamente especializados às suas ordens.
AC - Administradora & Corretora de NegóciQs Ltda.
Gal. Jaqueline _;_ Loja 7 -:- F.Qne 3689.

c

, ...... ,

,

I
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Automoveis .
\

VENDEI TROCA, E ' COMPRA

�I ,.

,
"

/", f.
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r

ri, r�ll�--'�-l�'L'�"O�:B�A.D�A�,'�V�&t�CU�L�OS�"�"�'·
,ó!"'l

1, I 1 'Cbfné�dd de Autom6v,eis éth get:al
, 'c(j'MP�A - 'VI:,NOA ....: TROCA

Canos inteir'amente revi'sados ..:

End. R; Joãe Pinto, 21
' , \

"

Fone: 4291
'

,

,', ' '

Rural luxo ' :' l '. ': : � 1965�'

K�r�l1 m . Ghía ,
: •.. "�''''''

'

..•. '.:.;. ,'i196U
,!"u2k \VeF?€ " ................•.. �:. ano' 1�7Ó
Fuck Azul .... ' ... ; .......

'

.. , ' .. ... :'i.tió i970
: Fuck 3rtJ'ncó Lotus ." Ó •• " •• : : • ; .' • , .,,:' �rH) :19,69,

:' Fuck-: V'�rrnelh .' Cereja .:.: :.'. � . .: . r :,. à!Í<j}96i� ,

Fuck: 'éJQla: .. ',' ., ,.'.: ,:, �no; plq5,
, Aé:reo Wi11�

,

,,,. "," ,.:; , .. : ; .,.'. an,o:�1964

69
69

70
70

' I

R. Vitor. Meireles, 32 - Fone 4739' ,

FHI'ian6polis - S.C.
( Opala- Iuxo.. : .li ;'. , •. i ••••• ',0' • , ,,'••• ,'. r. • 1969

OpaÍ::i' Siándard ", .. , .•. , •.. ; .. " ••• o • , •
' 1969

Vatiant '

• :. : '
.. .' ",(.. , .• : , ..

'

•• '/. 1970

Vblks ,15001 """,:,OI{: ..
'

. .- .. , ... " ... '.; •... : .. )971
Vólks' i300 à'Zü1' ..... , "�,, r •••• ; ••-: :�'.,:., .'196g

"

. �=;h:r����!;:\::5:i::(:I;:::·�:·,��:· I.: .

.,' Pi�kUP.Kq.r_n?i :::""';":":"';:"':"',:::',196'8., 1- ,�mNC�SA'I.$A_�BÇ
" ,�'F,mâhC1ament!)' em, :30 ,me�e� "

'

" I" ,

'

.. 'ir;_��.�i-.� -

.. i{\t�-� :;L M�L. OEb�:dAGU�J��SUL. 228 I

��,��������.� ,'" ;1:' EO:BO;::E':D�AUSSEH"�,:,CI1:; 'LXIA.
.'

,'�' .. �,,,��,:�-_.:,;,, '�'��� J

1.:T:��t!�i�'tFr�1.m���.�;t�i��t '�iii!iõiii!iiiiõiliiiiiiiiii�iijiiitiiiiiji!iiiii!iiiiiíiiil�i!iipíiiiiiiiii��iiiiiiiii''iiij'�!i!!ili�!õiiiii-;]

l' fjkw Vemag "

,
, : �'. 1966 VEN�E.SE , ,,..--c

I �" :l_'n_,,'8_,nc:m_
ento, até 30' fu�ses '

'

,

.r- oca���.artamentos \

em Cánasvieiras -"'- Preço d�

-', -, Terreno na Lagôa .da Conceição', �'t'vç,o de,:
20x40 m2 todo murado. I'

ALUGA.SE
Salas para es-iritórios.
INFORMAÇÕES: Rua João

FONE 2�28.
l �__

,

C·
'

'

'>

-

'"'

',' ,fitiI:, ':,','

,VEíCULOS :USÂDOS '

'FINANdAMENTO,AT� 30:"'MEs'es
, MEYER' VEíCULOS, LTOA. '

Rua Fúlvio Aducci.. 597 - Estreito
, Teléfenes 63,93 e 63,89

AUTflMÓVEIS \'
AUTOMóVEIS:

'

Símca- Tufão, ,. " ;'....•,
' '

•. '0 .,: .,. 1965

1970

1969

f

I
�'�f�w���'&��gi:�':���������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��'7�?��"·�NR�,.����,.ªw���ry�@'��j�P�f�!�:�����iiiiiiiii����iiiiiiiiiiiiiiiiii�����iiiiiiiii�iiiiiiiii�iiiiiiiii����������-�-�'������������-�-�'�--�-�-�-�,-���.����'�'��--'�:�_--�-���-�,..��"�'���,

'� : . ·.,COMAFI -,

_.
" _j"" I, > "

"
--..:

Dart 4 portas luxo , T " •••••••••• " •••••

Esplanada '.'" .' .. '. ','"
'

.•.• , .:, •.• ; ,. : .. ' ..

Opala 4. cilindros : ; ; ': : ..

Símca Emisul jóia •. " .. ;., .,: .' 0, •••••••
'

••••

Volkswagen , ,. d .. '.'•••••••.••
,CAMINHõES:

'"

F - roo ..
, \ , ; ,',1957 ! IF' __:_ ,,600

'

'. : .,' .'. "''- ••..••• ,; t .',:" : •••• , ••••

.' ":.• ':' 195� I
� _

Dodge- D-700 ,.'
•... , .. ". ,.•... ". ...••. : ..• '�. o. 1969 ';

� .............. I l,r '5 8.'

1970
'

1966

1969

I� _'

" .-
....

'í tt" I

1
I
I
1

Restaurante e Lanchonete.

1,

)

" ,

COMI!!:RC:íO 'DÊ' AUTOM6YEiS, FIGUEIR�DO DE
, .

".I.S. "GENT.n.;
,

., �ui\, AraÓjo :Figueiredo" 25 � Foné, 2,7 ..50,
\\. .., . � -:,,,,,,� ..

'

� . �. :�: . :",.'�
_'�: .

�
. "'.,'

. �1\" ...

�
, .,# ;.

AOU�RIUS
Restaurante: :\ la! carte -.- peixe, camarão; sm,

ostra, carne, galinha, bebidas 'nácionãis
.

e estran

gsíraa.
,Lanchonet�: ai la minuta --! sorvetes: cigarros.

bombons, salgadinhós;' sucos, vítâmínas, sanduíche,
,) doc�s.· . ', ÁMBIENTE S,ELECIONADO i"
1!4! -,-,�--.__ _ _., _ :_ �_-:-�n, ,:u�_�_::_= =�-=1'

.

'Dlt EDMO BARBOSA SANTOS
Cirurgião Denlista

Horário: de/2a. à 6a. feira, das 14 às 19 horas.
Rua DéOdoI'O,' 18 ,.;... Eéliifcio SÓr'�ia, .:..: S�la 13·

ATENDE PA'Í'�ONAL DÓ '.INPS
.

347 :

Wolkswagen' Sédan ,Verde '! ...•.. '" . . . . . 1962'
Volk$<W,ageil:: �ê<'l.�Ir, 'hr�nêo ":" � ... ; :'. . . . .. 1967

VOlk:swagei) Sedan 'Azul C'obáito .:'-:.;'. � 1969

:vQi�waken K�mbl:Bi�n�a .; , ':
.• 1969

Wolkswagen Kombi, Luxo- Azul' e Branca 1968

Vólkswagén: Yariant Bránca .',.;........ 1970
.

Corcei 2:.po�tas Sta,fidart1 (> KM. :Ai)Jl.... . 1971

Corcel 4" 'porias Standat1;, AIftárelõ, :,•..••
,

196t)

Corce14"��rtás Stãfiô�tt 'Bran�o .'....... 1969

DKW·Vema�( B,eléar Úii1� ...... ,:-:..... 1965
Aéro :Willy� B'ordeaJiX, '., .• : •. \" .. ; •.•', ..... 19'62

, ,Aero 'Willys:' Fretá. •• ;'. '.; . ; .• �'.'" ; . ; .- .. '. 1962

I,'
Ford F,ÍO<Y Ver'dé Gainioh'ete:' .J ... ; .. '.;'�. 1949
Rural Azul' e :&ranca'.•. ': .'.. � . : . '.' .. : . . .. 1967

'Rural Verde"e Bfanc� •

'

:.. 1958
I (1.

,

<
�., _ ,

'"

_ ,� �

,
;: ,

\
'

I"' -, v � , r'
, .'

. \
'

'
.

-

II,l���iiiiiiiii����.�f���������������,

MAF"RA'

.. ,"' ..

•....... " ,....... 68

ESPLANADA , .- '," 67

CORCEL CUPE .� , ;.. 70

•..........................• 65

•............••............. , 69
. V�MAGUET

, VE'aA�lO'
ITAMARATY.·· ,

� � _ .. � • � � ti
�

'" • ti • " .. 68

SIMCA EM! .SUL .. � ... .. .. . ... .. .. . .. .. .. 66
, AERO WlLLYS .••.•......•............... 66,

íAE1W WILLYS ....... , .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 65

LANCItA A TuRBINA.
LANCHA A TtniBINA

Pinto, 21 Sala 1
\

'

I'
----I;

. COMPRA 'V�"U)A É TROCA DE VEICULOS
Rua '1 de, Sete�pro, 13 - Fone 3836

1 ,Sédan' VolkSWagen ; ". 66

1 Sedan' ;VolkSwagen , .-............... 65

1 Go,rdiji,t·, .

_'

66'

':,j'
•

'

••.•• , ••

:'
•••••••••••••••••

,1 GonÍitíi o' " '64
, 1 Vemagüet '", ó ••• , • • • • • • • • • 65

1 Rural Willys,
'

" '.' ',' .. , 64
,

.

Financiamento- .até 36 mêses

---,_j
,

\ \

I-----�

!'�--�':
-_'t,,---, . .

.

:Comércio de Aulomóyeis' e .

, "

Á"cessórios APOLO c.,Lida...
, , .

� -..

\
. ,

, R. Dr., FulvIo Aducei; 1045 - Fone' 6234,

,Volkswagen Verde 3,000,Km.. ; .•..•.....
' 1970 !,

VolkfiNagen Verde i ••• �.'•••• � ;, 1969

Vol:kf,v,agen Bejê Nilo 1968

Volkf'wagen 'Cinza ,' ".,. 1965,
Volkrwagén Azul Diamante· ' ' ... 1962

Voll� wagen Era,neo 1 • ; '

•• , •••••••• '

•• : '1960

Rombi . Luxo BEije e BfiU1CO ,. � ••.. " .. ,

.

1968 .

Kambi Standart,'Azul Pastel".
'

...)!"• .,: ,. ',' 19�8
Kombi . Beje e Branco' ,.-: .. ::........ .1960
Kombi Verde e Branco � ,I ... :.'. 1960,

DKW, Azul \ ...... : .... : .. \ .. : •• 7'.,.:." 1�66,
DKW Candango Verde e Bránc'Í) .;. �... 1959

DKW Caiçara Azul .........•• . . . • . • . . • 1962

Aéro WilIys Verde ,,, o �1964

Jeel? Willys Atuarelo .......•.........•

.

1964
, lmpala Branco 'e Beje .......

,
......... � 1960

I·

I
I�

,

'Fihanci�mento até 36 meses.

--.----=- ..

.,...-----,
. .,--- -- --}--� -, -�._�-_ .._---_ .._-===-���

,{!_!_--, --'---- .....,

,

lMAtUU AUTOMóVEIS
-

l �. Gaspar Dutra,' lKl -- Fone 6359 e 6632

Compra, troca e venda d... Veículos

Vatb 1t Azul ......• , •...........•.
'

.. ,. OK

Volkr Branco . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1976
1976

'Dart COl'lpê Verde ; ........•
'

o... 1976
Volks�Sedan P'ér�la ;: f'" 11)62
Volks Sedan J3e.ige

.

Are.ia . . . . . . . . . . . . . . 1964

Volks Sedan Verde . ,'
'
:.... 1965

•••••••••
'

•
" 1
••••••

"

1969
1969

Volks Azul 't'••••••••
'

•• :'� , , ••

Volks Sedan Branco
.

Volks Sedan Branco .

'.
...................

Kdmq Pick Up Beige � .

Varümt Azul Diamante .,,: : o

Kombi '
., .. , ,. 1962

Volks Beige ,
' : . . . . . . . . . . . . . .. 1967

Volks Beige : _ _. 1967

Elitregé-mos os carros usados com gâranti1 e: fm�n-

ciamentcf' até 36 meses II"! ' Venha conversar conosco

'

.

\

L

=-!iíiiiiiiiõiiõiiíirii;iiíiiiíi_iiíiiiíi iiíiiiíiiiíiiiíi_iiíiiiíi--iiío--'-�J':',- -- ,,.
'

__ "_, _ J

:�ll
_. �

llULW�-� ---- ---.-==---- -----.fl
D'IPBONAL

'

1 i

Rua Felipe Schmidt,' 60 - fone 2Ó.Sl
bEPARTAMENTOS DE CAR�OS US,ADOS,

Volks'vagen - branco ' 1964

Volkswagen - b'eje 1969

Volks'Nagen -:- verde o • • • • 1969
Volks vagen - branco 4 portás 1969
KOllll;i - verde

'/'
'. .. . .. . . .. . 1962

Aéro - branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964-

Aéro - cinza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964

Aéro -, azul ...................•... , 196'5
Aéro - b1'anco .... :" . . . . . . . . . . . . . . . .. _ 19�5

. ÀO)fOGADb I Rural - verde e branca ............• 1961
IRua Alváro de Caryaiho, 34 19 anda' "/2 ;1, Ru.ral - aí:ml e branca ,....... 1966

�..�__�C,P�I��54�R�8�4�77�9��O�À�B�.1�.2�'44:'·-.���'ó�1�10�r�á���·o�rl��.__� ��I��2-.��=-��c=�-=�

DR.' MARIO CUEDES

1968

OK

A CIORAS'� não quer que
você _ode a pé!

'

. Pra2;o cedo de entrega
Sem fiador
Entrada' facilitada
45, planos a suaiescolha '

Saldo amortizável em 10,20, 30,40 e 50 ,meses
--- 14 a.nos de iJreslígio naciol1lal

� ,
.. �.

Escrilór1io ..os p'ri�J!ipais cidades ,.

,.CIBIÁS e1A.1 BRASILEIRA DE AUTORO,TORES

(-;;

I
II

( ,

I,

Brochuras,
.

_ Espiraís 'em Arame ou" Plásticos

ICAL _ LACi - Latonados -,Cromados

Isqúeíros:
�

Com úma e .duas rodas

.
ICALEX (Automáticos) .' ,

lCAL ,__: Indústria e Cõniércio Auxiliadot� Ltc1!1-.

..Rua Coelhó Netto, 16Q/170 - Fones 349 e .361
Cx, Postal, 137 - Teleg. ICAL __;,' Rio do Sul - se

�,----�_--, ,_ _j

Entrada

Faêilita�a
1.500,00
1.500,00
2.250,00
2.250,00
3.000,00
3.750,OG
4,500,00
4,500,00
5,.250,00
6.000,00
6.'000,00
6.750,00
6.750,00
4.500,00

, ,

Am�rtização
'

Sem juros
90,00
90,00
135,00
135,00
�80,00
225,00
270,00
2'10,00
315,00
360,00
360,00
405,00
405,00
270,00

, I
' \

Modêlo
TABELA DE VEíCULOS

Ano

F L O R 1·1 HÓ P O ,L I S - Rua dos Ilhéus, D. 8, Ed. Aplub
.

v
.

.

-- 126

- --
-

j ,-

/"
� ....... '" _.... • ...- ---

..

,

- Ed. Bradesco, 159 andar
- Ed. ,Júlio Fuganti - 1", andar
- R. Don Aquino (conj. Nacionan 79 andar
- R. Dr. Flôres, 245, 59 andar
- Ed. Helena 'Passit, conj. 601

-----: Ed. Dal'ke, 3" andar
- Éd. Rui Bal'bosa,�5l? andar
- Ay. Viera de Carvalho, 172" Sobreloja,.

Fones - 369453 ....,..J 361244 - 239.3712
ainda em Goiânià, '- Anápolis .&:.- 'Btasllia -;:"Beiétn 'e mais ÜlO agentes em todo Bra,sil

, Não fechamos pál'á a1ni9!:o' '- Sábado até às 18 hOI'as � Domingo até às �,2 horas

l

Volkswa�en
FordWillys�
Volkswage,n
Vo'lkswagen ,

Volk'swageu.
.

Volkswagen
Ford Willys
Ford Willys
Chev. ,Opala
CheN. Opala
Ford Willys
Chev. Opala
Dodge Dart

I
Volkswa�en

Sedan
Aéro

Karmanghia
Sedan

,Sedan
nfscÃo
Runlt

Corcel
4 Ci!. Standarâ
6 Ci!.
Galáxie

.

LTD

6 CH. Luxo
2 ,portas
Kombi

62

64

65

67

69

O,K

O.K.
" O.K.
O.K.

O.K.
68

0.1(,
O.K

OX

, CURITIBA - PR
LONI)RINA - PR

,
,

C�MPO GRANDE - MT

põ.RTO ALEGRE '_ RGS
BELO HORIZONTE - MG

GyANAB'ARA � GB
8ALVADOR - BA

,

MATRIZ - SÃO pAULO

l
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ESTADO,· F1.(lli.�l1ó:poUs, sexta-feira, ,2 de a.bril d� um, - �ã:l'I', '2

,

Pedreira Barreiros Indú�lria
e Comércio Lida.

Comunica .aos SISo construtores que' possui pe
dra britada nas,div�rsaf bitol� para pronta entre-

ga. ,

..
..

Melhores ínferrnações . em /seus escritórios na

própria pedreira ou Padre Roma, 1:U, - Fo�e 2327./.,
'

.

I

-'----�

PANIFICADORA VNlÃO
.,

Dois postos de. venda para a Pascoa,

As suas ordens

,
"

I Rua Tenente SÜveirà nl? 28,

I'
I e rua Traiano nv 31-

l_� _

•. ··:'t,

'CLVBE DO PENHASCO,
BAR E RESTAURANTE

A Diretoria do CljUBE'.DO PENHASCO/avisa que o

BA� _e o RESTAl!RANTE estão, permanentemente,' à dis

pos.lçao dos assocIados, sendo permitida' â �frequêncià d
�
tUrIstas e publico em geraL .

'

\
. f

Florianópolis, març9/71
'

A DIRETORtA.,

RESIDÊNCIA E' LOTES'
':' I

Vende-se' uma residência, situada,' AO, JARDIM
ITAGUAÇÚ, com duas':' sálas conjugadas,. três quartQs

.

banho,. cozinha,
.

de�endência .

de empregacla. garag�m'
varanda

.

e estaclOnamento, ainda sem habite-se.·
.

.,

LOT'ES _ Vendem-se.. ótimos lútes, ;,situados no
. JARDIM ITAGUAÇú com água instalada, 'TUas calçad1'!I
e drenage pluvial. "

.'

DIRIGIR-SE a rua Urb,ano S"ales, ry. 37 � "Fone; 298L
ADll REBELO
CLóVIS W; SILVA

Advogados
.

Sômente com hora marcada .

Centro Comercial de FlorianópoliS - sala 116.

_

R. Tenente Silveira, 2' _ FlorianópOlis ..:_ sc'

DR. ANTÔNIO SANTAELLA
Professor df' Psiquiatria da Faculdade" de �edicina

Problemãtica Psiquisa Neurose� ,

.

.'

DOENÇAS MENTAIS
.

..

ConsuItório� Eçlificio Associação Catarinénse de Me
dlCma, Sala 13 _ Fone '22-08 '_ Ruq. Jerônimo COE!lhO, as,;

- Florianõpolis _

------�--�-----

CLfNICA DE TUMORES
DR. ROBERTO MORIGUT.

. _(Ex-Res�dente do HóspitaI A. C. Camargo .Al Asso.
'claçao Pauhsta

/
de 'Combate .ao Cânçer: -'>Especialista' pel�

AMB-SBC). ,

.. '.. ,

Atenqe no H�spital Sagrada Família, diàriament(\ \

das 14 horas em dIa.nte.
CRl\fSC 968 _ CPF 021911218

Rua Tenente Silveira, 'ii - Fone 2768

-----------------------_._-----

�xperimente '

o sabor. riqurssimo' do

IEiclUOAsa
i

,[
produzido por

LA'TICINIOS TUBARONENSE S; A.

Rua Lauro Müll�r, 2.757 - Tubarão._ S. C.

I����-�-...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõoiiiii---".....
- ---------'--iiiiii-iiiiiiiiiiiii__iiíiiiiiiH_....-_..!J_.'".�. - ------------ ------- - -

_

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

Foram perdidos os documentos de propriedades da

camioneta Pick-up Willys; 1\no 1970 - motor B9.351.455

_
-'-- côr azul _ placas 500542 de propriedade da Comercial

Eletro Modelar S. A.

DR. EVILJ\$IO CAOM

Ad"ogado
Rua Trajano 12 - Conjunlo 9

OAB-SC 688 - CPF 007896239

\

CASA NO CENTRO
Venaé-se casa grande com 4 quartos, 2 banheiros so

ciais, dependências de empregada, garagem. Tratar na. l11a

CeI. Melo Alvim'; 19 ou pelo fone 4';04.

IOGA, '�IPonha tranquilidade
_

em sua vida participando ,I,I-��""_---""_
- --'__.,-_.

'do nosso curso de Hattá-Ioga. Você verá como o ner

vosísrno, o cansaço, a angústia e a insônia desapare-'
cerâo. É ta'.ínbérri um auxiliar precioso. no tratamento· Ida Asma e da Bronquite.

M.odernos ,
recursos didáticos .. Tratar à R. Martí- I'nho Callado, 3 (Chácara de Espanha) Centro I

, fone 3967. , . " I I
�·�����i!i!iiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�õiiiíiiiiiiiii;;;a;OíiiIiiiWi�j�'
• '

,l.•.) . ...,_,;, J. ,_

COMÜR'ICAD,O À PR�\ÇA'

I
.

-,TJ:NÇiO
.

Costura-se para homens, senhoras, eríancas e e)'ll; geral.

MELLO CONF�CÇÕES
Tratar com Mello. ou dona Maria Teresa à rua Alvaro

de Carvalho, 34,' esqlllna' com 'F'elipc 'Schmidt ._;_ 1<:' andar
_ sala 3 _ Fone 2272.

'FE�NÀNrí6' DE}' SOuzA, diretor 'executivo da firma
. I .

..' , ,

Ç.O�ffABIL LTDi\;., =faz .

saber a quem interessar possa ou

de direito S{) ache investido que, �ór decisão. da diretoria

'da firma' OFISA ,OLIVEIRA FILHO S .. A. _ Comercial,

foi 'designado- pára efetu�r' leva�támento cios débitos e

créditos, pelo qual; ,

CON·VÓtA .

�-

, •.
'

•

-.

, \ - ..! - ,

.. .:
A todos os.", credores.' e devedores a apresentar, no

prazo' de "Ui' (QuiI;lze) dias, 'i!lipretédvelme6te, munidos de

documentos compr()batórlos,' a relação de seus haveres ou

débítos . à rua Felipe. Sc�.midt,·.· 62·._,... I'? andar - salas

ioa, 104, J05 � EdIfício 'ç�o�asa, rio horário comercial ou,
. após às 18,QO horas, no=enderêco- da. firma acima men-
.

eíonaãa.
.

,

'I '''''Í

-'DODGE'l932·
�,

,-

Por t�r comprado carro nôvo, vehdo um Dodge 1932, .

conversível, .econêmico: 6 cilindros, jóia de carro, em

funçionamento.: .. Torra-se por 2.200 à vista, sem contsa
oferta. Ver. e, tratar com Romário, à Av. Osmar Cunha

esquina Av. Rio Brahco, no Pôsto Shell.

ORDEi-jj"õs ADVOGADOS DO BRASIL
, .-. ';

�
�

�. Seção de' Santa (i;atal?Ína

. . .. EXAME DE ORDEM .... . ...

•..Na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora

.

de Exame' d�'Or-dem: nonieada po� ato de 17-2.71: do Se·

n11,or Presiderite da
;

Seção, levO' ao conhecimento dos ba

charéis int�r�ssad9s 'que· 9 Conseiho Secional da Orde�
qoS' Ad,\ogados, �m seSsão de 26 do mês em curso, resolveu

rei!liz!lr, no di� 23 de abril próximo, nôvo Exame de Ordem,
.n.a fo��á' da Lei 4.215/63 e Provimentos ns. 33 e 34, do

Egr��no COnSelh� Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil. -'

., Os :�nteressad(1) de�et-:�o �equerer sua inscrição pe

rante a Secretaria da ·.ordem, ,onde lhes serão prestados os''

ne<:essários, esclarecimentos.
C�rh�nicamos . aos interessados que o Diário Oficial

.�d2.;.'�sl���! de ��9:_. ��: �a���,,}o��e�te an.�,,:t>ublicou os,

rr_ovlp1entos n. 34 do 'EgreglO Conselho Federal que trata

'da' mat�ria.
Florianópolis, 38 de março de 1971.

(ass.) A1dó Ávila da Luz _ Presidente da Comissão.
--- --- ------

. ·LANCR�N.ETE
Vende-se, bem no centro da' Capital, uma lanchonete

tótalmente apa�eIhada, com\ instalações moderníssimas.

ótimo emprêgo 'de ·capital; cOm. possibilidades de lucros

ime.diatos. Tr.atar pêlo telefQne 46-89" com Francisco ou,

Walter.
'

\'

MlNIs.nRiõ DA"EDUCÀçÃOÊ--CULTURA--'
-

UNIVERSIDADE FEDÉRAL DE SANtA CATARINA
, REITORIA'

DEi>ARTAMENTO DE ENGENIÍARIA E ARQUITETORA
DIVISÁO AJ)MlNISTRATIVA

COMUNICAÇÃO
De erdem, superior tomo público que se acha aberto até

o �ia 12 de abril do corrente ano, no Departamento de En

genharia e Arquitetlira ,da Sub-Reitoria de Planejamento da

Ur:)iversidade Pederar de Santa Catarina, no Conjunto Univer

sitário da', Trindade, edital de Tomada de 'Preço� para o for

m;ci,ín�nto de. ní.�terial e·mão-de-obra, dj!stinado ao Pavilhã"o de

Admitiistração.
'

11aiores esciai:ecimentos poderão ser prestados no Depar
tall1ento de Engenharia e Arfjuitetura, no' enclereço acima ·re

feridl); .no horãrio das 12:00 às 16:00 horas.
.

Floria�ópolis,: 25 de' março de 1971

Ass.· Alvaro lIenrique de Campos Lobo'
. Diretor

DECLARAÇÃO
Declaro. para' fins de direito,' que o veiculo de meu filho

Marélano José Silveira Pilho, que se encontrava em �'eparos
na garagem do' Sr. Quintino Bristot, sob minha responsabilida
de, marca Volkswagen, ano de' fabricação 1966, côr azul atlân
tioo, Motor n9 B 424933, chassis B 6324212, 4 cilindros, 36'
HP, certificado de tegistro expedido pela Secretaria de Segu
ranÇ'a Pública do Estado dó Rio Grande do Sul - placas RS

52 5875, fO('levado pela enchente que assolou êste Municipio,
no di� 15 de fevereiro de 1.971, estando 'o referido veiculo até
a presente dat� deSaparecido.

.

Lauro MÜller. 10 de março de 1.971

Marciano Silveira

DEPARTAMENTO CENTR,\L DE COMPRAS

�MADA DE PREÇ6S'NO 71-,0148
A V I S O

I

_' O Departamentó Central de Compras torna púb1ic�,
para .conhecimento dos interessados, que receberá pro

postas de firmas habilitadas prelimimllnnente, nos têr

mos do Decreto GE-1�/12/69-8.755, até às 13 horas do

dia .,20 ,de abril de 1971. para o fornecirlJ.ento de Jogos
de Impresso .p/pagamento do Pessoal, destinado ao' TE

SOURO DO ESTADO.

. O, Edital�_encontra-se' afixado na sede do Departa

mento, Central' de Compras, à Praça Lauro Müller n.O

2, rIi:rrla,Iiópolis, onde serão prestados os esclarecimen

tos necessários e fornecidos cópias de Edital.

Florianópolis, 29 de março de 1971.

RUBENS VICTOR DA SILVA
DIRETOR GERAL

,t'

iUrom�bra �e nê�!� IMa: .

-, , .. t,., " . " Ji"",@\§�:OO.
'"

'

CÀSA. á Rna(Melvim Jones, Atraz' do Posto' 5. Casa
de Material.; cl1·50m2 de 'constrnção 'c/3' quartos, sala, copâ

,

cosinha. .banheito, e garagem cl ,;m rancho <d� madeira

com .3(jm2 cl .e�ci-itnri0"' lavanderia e deposito, .

EDI.FICIO DANIELA, '.. ',. �.' , � .•

.

Gra'néIé
-

lójá para fins', comerciaís, .Iocalízadas em

árM: de � .;randé 'densidade ha.bitaCion�l �a .rua - Amta

Gariha1rli n� 35,- preço de ocasião, ':parte finânéiada..
,

g6���IR'O:ENTRO: ..

'

"

(

. ',.-
!, , " I• < Rüà:''J�sé tiqs' do R�gO',' dois-t�r.reno ,com. 33 metrçíS'

'Ide' fn�ntC:l com '2455 de �undos, àrea. 1'ót.al
. 584,5Qrn2 [IPRATA, DA :SA.UDADES o.' - t' .. : '.,., ,

•

I,. Ca'sa na,. p!aja, �a� !,fiudades, .tren.t� para' 'O m!lfl,; Iconstruida em terreno de 600: m2., p'r(lço; Cr$ 5.D.O(l(:},OOh .

com fi!1arici�'mento:' I
eÔlFICIO' .NOP.MANDYE

.

' .. , , ,

..

'

Utri .ótirrio'. apartamel1to TIa Praía' da' S-audade!J, 'com

hall so.<:ia1 .3. .quílrtos: 2 bàTihe'iros:. sala: copa'� cosinha,
iardim .d� inv�ri:lO, 2 vagas' :para garilgem:

.

/

.

.

"TA�trASSU
.
,'.,

'

, ..

'
'

: ,CA�A com' d.ois pavimentos. :tendo na. par.te superior
3 quartos; livJng.-MPa. çosinlJ.a, _1 llánheiro, J'larte inferió"
sala de costura;' dispensa, làvanderia. banheiro área o.r

ser'r�Co. 'ãrea
' .

construidn,' 227,29· :m2.' ãrea.· .,terreno
380.85 Ul2.

.

,T , .."'
•

SÃO':MIGUE.l. . ..

. EM SÃO. MIGUEL. com frente para a �strada federr,l
.e funddi; oln''l a estrada Estadual. Uma Chacará com du'"

. c"s�s';h:"inadéira' em terrf'no de 14 mil mefr�s',quadradc"
sp,nrln . t2.0. in!'�rM n:lr� .I"sfr.ada 'federal. e 80' metrós' p ..,,1

P,�tflill",J . (';'iIt' �o noo 00. ,,',
'

EDIFrdQ PRESIDEIíITE
Ana'rt�mêT)to '-Upo "N' nO'1 J I? al)dar' c/3 .qüarto�.,

salfi; J.'opa e ,cosinha. banhiÜl'o. (fllnrto ,de' '�nipregada,cúm
banheiro .. ãreii' con�trui(la .118.8fi ·rri2. Dront.a "entre.�?

A,oarbmento' tino "e" 'no' UI? anqar cl?· QUartos.
�<1]!i ('n�inH,,:' h�T)hp,l�o. iírea de:-sel'vlç.o: ãi.iea.· 'conStrui· .

<11 r-n (j7 'l'l'? nl·()t1hi, entl,p'ga: I" ,',,',
'. '·Ánllrt.<Ímenfó ti.Do "n'!· "0, no �l'1n'l,r :c/'l. clIim:to

"�J" _ rO>:'il" e. �I)sinh'l. b�n,1�·';ir.0 Qu"rt') d� em�re;ia(h'
rnm hnn)'rj"O !ii-erule SP'rvíco 'ái'Nl cón<;trllid� 58.03'm2

,

.A.n'�rt�mét() 'tino "A' no '51?, andar 'c/:! ,ciuartos'
�"h. Cril):;l. f" '''osinha. banl!e:Íl;o:· qu�rtó. dê .�ropregHct:r
('()m_ hll"heiro, . área de, serviço, ãrea - cOllstrú_icla
'1RR� m�.... ,!

.�. "
',.,

Fo'!=rC;lt'I APTUR
.- '. {

� ':'"rt<>n,p.,t� '('''m 1 .qmírto. ��lá. ('.osinha. t>a.nh€ilro.
(1U[lrt" 'li> p",n,,"",,"� nom' banheiro área ,âe !'.erv\co,

. �Id' D,E J:ANE'I'RO
,. . , ,,' , ,"

Vei:lf'ln um ·anarb>mento·· n'P'nlleno' no. 31? andar de
p"';'H" flAvo. na rua Bantfl. Ribeito n. 311) 1'01' .�; ....
('r� '411000.00, 'ou permüto por apartainento em 'FIo.'
riarró.no1is, .

_ .

-
,

Frm::,rJO ITA.lURÁ ..,.... CnQUEIFms
N� nr"Í'l do l\!Teio. Anflrtanlento r1(' 2 e,g qutjr;os,

enlr'p"'� .;"Ih ,1""...rnbrO: Grande financiamento..
TI: I:tI:t-=:JílOS

DR. BOBERD��N����!�A AMORIM � ..
Das Unhas _' Do Couro Cabeludo _' Micose -

Alergia _ Tratamento da Acne Pele Neve Carbônica e
"Pe(>l\ng".

.

DEPILAÇAO
Ex-Estagiãrio do Hospital das,Clínicas da Universidade

.

de São Paulo.
'

r
CONSULTAS: Diàriamente, à' partir das 13.. horas

, CONSULTóRIO: R. Jerônimo Coelho, 3.25 - Edifícjo

Julieta _

\ 2'? andar _'-_ sala 205.
---'---

Dr. ALD.O ÁVILA DA ,LUZ
.ADVOGADO

/ .!

C. P. F. +- 0017766289. ,,:
-�------

_'---------

.. Dr. ROBERTO MQRIGUTI
(Ex-Residente, do Hospital A, C. Camargo da Assocíaçãc

Fatáista âe:'Combâte ao Câncer;' Especialista pela Al\m�SBC)

.Atendê no' Ho'sPitrll sagr�da Família; diàríamente .

da"!' 14 horas em- diante.
•

<
I' CRM..sC 968, - CPF 021911218 (,

"1.'., .
;CO.MP'RO

, ·�A:ÇÕES:·lbÔ:;uBR:ADESCO"
Mes!l)-�··· cãcitelás! peq�ie�as.' \Pagamento à.' vista. 'Faial'

ciD. CéU' _:__ Fón"es ;3326 'e' 2696:
.

, .: ,

.

-;. J I-� _". _

•

':': ,\,',

�.' i_

u ........e.....,. �

·PROHEl

[ !'I:
i '

h.

CAPOEIRAS
Rúa, D. 'Pédi'Ó "I (ultíJllà casa a dheíta) casa eom

'fi -'
2
J quartos,<s�l::i, -banheiro, cosinha, garagem. varandão

fechado, frente par:,!' o . mar, . sem H"�BITE-SE, Custo

.
. Cr$. 25.000.00.

..'

.:
. COQUEmos .., I

l
.: tÍIf1' ótímo' t'e�iei1q, na' Praia d� Saudades. -medindo 18

,� por' 20 metios', ' :.
. '.,

I�' BOM ABRIGO. .

i Rúà, H;ermínio Milles, éas� com' 2 quartos 2 sa1a�,

I' copa, êosi!lna, i/banheiro, . garagem, varanda parte de

trãz, s.al�, _ba!lheiro: l,a:vandéria,. 2 quar�os, éosinha- 'chur:
rascana. terrenO de 360 m2,- construçao IRO m2, '

.

. TERRENOS.'.,'- ,

'.
..

\'
, , Rua Lanl'o' Li.nhar.es" s,'n. ãrea 15 m.,. l?teral 5(\ lp.,

• frente L,;:lOO, .de� fundos .. Custo Cr$ 8.0.000.00 colii' 50 a
·

.60% de .e11tradà o ::;à1d"- a combii1àr (Trindade).
'sÃO JOS�'

, .

.
.

i· Sito 'a' rua; Ponte .de Baixo, área 40.fi56 mZ P"e�o

Cr$. 50.000,01i. sendo 50%, à, vista e o saldo e)11, 24 .mês�'l .

JARDIM ATI.ANTIÇO
Terreno� de '14.50 'T>or� 27 m: de fundos. Cm to

.

Cr$ 8.000.00 finanrÍados.·
--.

. , CA.NÀ$VI.EIRAS' ,.
.

."

Loéa1 �ardjTl:1 MçlÍ:-ilãn.clin. ,3 IQtes de 1.260 metrol'l,

custo Cr$ W.·Oa9.00.
.

Cdittl,.INENle· ,..-

Jardim'" Continente' ....., Lote5 entre a rua, Santo'l

Saraiva e Av. IvO' ;SÜv�ira.
'.' .

- lÍni lote à:Avenida
. Presfdrnte - Kennenv medindo 1

1.4 nor .35 metro� de, fllquina., f

.

TtUNJ)ADE_ ..

'

Rna, São Tomas 'de' Aqnino. 11m terreno com t2x?O e

28x23 '. " ,;;,.' .

'eRRE.NO�� CENTRQ
Terrenh da. rua iIoepêkê mpdindo 16 flor '5

metros.
.

,: .
.

"",
A " A' R T A M F.:. N T'O S -

. Edifíf'Ío) Habj� !lnArtamelltf\ com 2, a,,�rto� . 'al�

ropa f' ('osinha. t 'lnheiro pronta �ntrega _, Siml

Cr!!,; 14.000.00 cjuo riQde'rã ser fi",anriado PlYI' per<1)"nO

prazo. .

"

..
, EDIFICIO �/AlCIOfll"
Com . f.inrtnci�mpr.to·. em 10 'mos pleno centro na

cidat:le ao lado dr !i'eatro.·PTónrin 'nara Cl1S31 �elTl fiih(l�
Oi] pes.sQa só.. A melhor oferta. flo momento "mr�' em

prego OI' canitál:
EDIFICIQ "(,EI-S;A�I
No noilt� m:>is ceptral d.e. fi'lorian6pc>lis ronjll'lto�

,para escr,itóriQs e consultórios. 'Entra(t'a. pE'quena f!om

grandf' financiamento.'"
.

EOIFICIO "JOS@ VeIGA"
Anartâm:ento

.

para': pronta entrega. preço fixo !�em

reajilste. .' .

CASAS _. CENTRO

I
Rua Coronêl Lo1"lef;' Vieira. n. 7. área 00 terr�no#-

3�R. m2.' casa c�m. 3 Quartos .. s�la, copa cosinha: 1 h'l-
· nhe1rn. npnpnr'l,.,r.('l�� '(11' empregada. garagem. Custo
) Cr$ 120'.n()O'.Oo a rml1hinar, /

'

Casa na rua Vidãl Ramos', n. 60. com �ande �er
, reno e ponto ('C'mercilll. Cr$ 10'0.000.00 de' entrad� e

o 'sa100 a ,combin:ú', ."

'

.

'
. '.

'

Manf:ão nll AVénidA TTomnoski. n. 48.' e:raflnl'!'!

.,. �!'llas. i1'andes 011::irtÓs:': liwinl!., ? hanheiros ilenpnr'l0n

('ifl� oe emnree:arlhS. � !tara!!em. r()nstrnc;;o em t.prrpno

'II n,., ?!i TI')r'!in mptro.s· o1l3d:rados no melhor bairro "(,Ri-
. "'''n('ia] OI" FloMf'nópo!is.·

III rt'lNTINENTFi

lLL.
F"TRJiTfO

ILHAl'EX
1

I L H A 'T E X .

, Casa especializada em cama,' mesâ e banho.

I. Toalhas de rosto e banho, 'pisos 'e tampos; guarníçêes

:"f, panos de cOI�a, tudo da,s �elhol'es•. f_�bricas catarine�s�s; 'e
agora,

. tambem 'a nOVISSIma coleção dos moderníssímos

.

�-'.".:." .tovpões
.ÁRTEX para, senhoras e cavalheiros.

I
.

OFERTA DA ,SEMANA:, ,'�.'

� Toalhas. de banho "ART�X" •.... .... ..
... 9,80

.
' Facilitamos o pagamento em 3 vezes sem jl1rOS '-(lU

_' acréscimo.',

i:1 CONSELHEIRO MAFRA, '47:
'

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

,"\, ....

.� .. ,DR. '.SEBASTIAD. MARTINS'. DE
_'.,

.' - �.
. .. "

;�
.

MOURA �,
, :�. ( _

.

:,Cirurgião,,' .D��nsla
:'�.. ., Prótese .Alta Rotação +: Tri!tll)U�lJto Indolor; Atende
.� pela-manhã, dasB às 11 hs. e à tal'!le.qas:16,às.:,1�,3� h�.
. � Exchísivamente com hora .marcada. �qi��c�o ,Al;>LU�. -:-

sala 53 ....:... '51? :rodar --. tel. �671.' �
."

�. :

L -'
'.

,�-

i }.

i� _

r
, ,.1-

.,

Ve_do.
.. . -,

/"',"

.
"

" ,

• rs.

.... p"pp�lRns, ' .. . . , .

VF1\,mn Hm� f�hulos.iÍ. ;Írp;J de teáeno na ,Estl'adrt

"ITpll�� de .Barreiros., com fundos J)al'a o mar, PIeçci de
or.�sr!:),n:. ",' ' I:;, /

. \

� T.0fp� mp"inno 10 x. �o. (':11/)' m'? a: rua Adiío S"h
.,..,i,H .

PTYl 'R�rrl'ir".� pre"o rr� ·fi.OOO,Oo. 'a vista OU' 50:'/0
(le entri1fh o saldo a combinar.

.- .

PnQnh,à Q"'" Pl'nh'''ma
Rua 'renente Silveira, n. 21, sala 02, Fone 4763.

. I

APARTAMENTOS:, , ment.e 6 mil. no ato e saldo aproximadamente '20�: I.

Chacal"ÍI de "Espanha, anart. com 2 dormitóri()s, mens?is.
livi.n!!. h:mheiró, cozinha, ·�r.ea de serviço. Preço: SEM HAHITE-SE ,� Casa de alvenaria, noya.' 01'-
Cr$ 47.347,nn com 25 no ato. , ROl'lln:ldm 2 dormitórios, demais peças.. Garage, Jardim

Pl'::ll!a XV. llpartamento de 60 - M2, de._soeupado, de rnverno. . :

al1d�r alto, nre('C': 40 mil com 50% salilo combinar. ClfÁCARA DE ESPANHA _ Ampla casa tér�ea
IOsmár Cl1nh'l, apartàmento õé. esquina. findar' :11, \ rom <1 dormitóricis. 3 armários e'rtlbutidoa, 2 banhei:,

to. e.,tref{a em 'lO dias: 3 dcirrn.itórios, sacadas: cozi- ros. nen. comp. de empregada, copa-cozinha. garage,
nha. h::mheiro'- dep. de 'empregada, ·garage. Preço com lavanoeria. Preco: 100 mil com financiamento.'
finanPiamento. SF.1VI HAI3ITE-SE � No Jarditn At1a';ti�6,. amnla

- Osm�r Cunr�. ·.apartamento de fÍ"e"te, ("om 2 <:Ai;::l .de a)venaria: com 150 m2. 4, dormitórios. living

dormitórios e p�nendenci;i::; de emnree-ada, gal'aqe. flmTJlo. ,cozinha. lavand�ria. gar\l!:!� .. toda murada. doi1i
Centro. anartflmerito com 3 dormitórios, banhei- terr('l'I()s ll('pit::lm()� 'RNH, autQIl1pvel. ou apartamento.

roo liv1nf1. c07inh;J, d{)P. de 'emf'rMada, novo, monto. , SEM HAlU'l'E-SE _:_ Cf!sa de ]'T1fJdeb'l:! el1l .Cap(lp.i-
desopunado, SEM HABITE-SE. Preco com finai1f'ia- r�s, nrontÇj entrega, aceita�os.· !PESe, 'Caixa Ec. Fe-

mento. ,
-. deral

CASA DE NEG6<:IOS· e 1.0 IAS
. .. .'

.' , ,

L,nia nOVfl. ornnt�, "es'Ocunad!l servinrlo n'11'� m' O.. r-
�F,�tf. ,.lIA 'RrrE�SE. �; Ça�a ,qe ,aJvellari!\: 'cpm 3

'1 ,,(lnrmlt"rlO'l. ��hl. cozmha, garage, dep. de empregãda.
I'.f'!ll'ia: padaria e etc. Vale 80 mil '_ torra-se uor 45 Conili,,;; ...�, 'I p�fudar. , .

mil. ,

Tr:.�I)F"",.,S·�
.

�::)Ia no cel,tro, _e,d. em acahamento. 4353 M2, �I)(.HTFTJH)S t ... I"
h 1· d f

. .

' :
, �. ,

'-' ,e�f\nos 'COJU,lpgjla. uz" t! ca1e<l-

l!om, a111"11'0, e,' rente para o Norte. Com bom fi, 111Pl1tf\ mmlT]10 de 300 M2 no ato 5 mil; saldo 750;00
nanf'Í"menfo.

. '. men,Q"ís.
�.

,

. .' .

.

.

2.1? flnilar de f,·,;-nte. no Ed. Miguel. Daux, já em, ',' ('nÇl�Tli:TRO� -:; ter·réno, de RqO' i1Í.2, .�qr ,18· mil ! I'lcahpm""to. TlOTn! Fillanc.· . rom o n-']1 1"(1' ato e s::JIôo com I�pe:o final1c1atnentrl. r

Er1ifírin COFl::lSa" alTlplo cnnjuntó desocup�rlo. rr ..ACTTA('TT _ Terrenos .montos para.· -recebl'r I

Bom fiTl'lnpiamel'to.
.

n t '" 1 t
.

t' ... .,

[A
. r:,.n.

S r',."�o.' n n �s Jun :os ao aS1.álto,

,.:minim.
o

.

de 600

.....

-

CAS $;
.

m? "�n'i' um. Um ano para pagar, pode"ser sem en-

P"l�('f't� na Av. 'Ent1� Max de Som:a. 4' dor"11i trrorh. 1? n!H!'1melltos iguais
" .

" .

tÓrlOS . livine-. sr1a d€' iantar. C'ozinha com· 3zulf'ios ,pnc;'PO DF. �ASOLJNA _ ãreas de teri-a� (�) na I
«'oloridos. b;]_flJqeil'Q cnlQrir'!íI, "en. de emnregao:\. nm- "(IV::) (!nv. TWl Silveirl'j, ãreas de 20, 40 e até 100 me-

n1:l f1�r�lf'e, tllrrrno· ele 800' M2. Pl'eco: 130 mil com tl'O� 1'1 ... frente. "
I

I finanni"lTIp-nto - 3,Ce!t�-�e apartamento. . .

'R01\.1' A 'RRTGO _ 10 lotps em só úm::J ár�a. ter- I
�pntro - I'[lsa térrea COm ::l oormítórios. 2 S3· reno n1to. limpo e seco. pronto para construir. ! I''l�s l!ona/rO'l:in"a muradà, preço: Cr$ 65 mil c/finnn- 1

('l'lm ..."to. DeSOCl1T)�na. . SAWa::l,A"! 'FMP�r:I;NDEOORA' 'M(;�'l'ÃR)A '

SEM HABITF,�C;'E - c�sa "flm 3 apm10R dor'11i- ,:", .... ti,,· .!a ..n·, ... IiMP., ,,,ia 9 CPCl 1066 Iftl
,tlil'ios. pronta, J'ova,· desocunada, ótimo terreno. Sô-' AqOR.A .ÇO� ADM'NISTRACAO '. DE IMóVEIS �;

,����������...��������!t&iiii:ii�-iãliií�����������������\�",
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,_Durante encontro que manteve

l[a:;;:@rde de ontem- com o. Governa
dor Colombo Salles o. Superinten
dente da Receita Federal, Sr. Hélio.

Mazzolli, afirmou que pretende en

trosar o. órgão. fiscal do. Estado. na

nova política do.' Govêrno Federal,
objetivando ,especializar áreas seto

riais" da economia, para efeito. de

contrôle da fiscalização. Para tanto,
deverão ser utilizados os Centros

de Processamento de Dados ,e os

equipamentos existentes na Supe
rintendência da Receita, em Curiti

ba, sendo. provável a instalação de

equipamentos especializados em

Santa Catarina.

I

Na noite de ontem o. Superinten-
dente da Receita reuniu-se com os

Secretários da Fazenda, do. Desen
volvimento Econômico" e do. Go.vêr-
no, quando. debateram os planos pa

ré!. o. estabelecimento. de um progra
ma de ação,

,
,

o Sr. La�lio. Luz, sup�rintendente
regio.nal do. Irips, em Santa' Càtàri�
na, cencederá 'ho.je às 9,30 heras
entrevista coletiva à imprensa,
abo.rdando. os temas tratado.s ,na
Guanabara durante o. Encentre de

Superintendentes da Autarqui�. 'Fo.n·
te credenciada disse que naquela
reunião. fo.i dado. ênfase ao. preble
ma de atendimento. médico. de Ins

tituto. pro.curando.-se 'uma fórmula

capaz de i·eso.lvê-lo.

JUnor toma
posse hoje
DO UetraR
Está marcada para as 15' heras de

ho.je, no G9binete dó 'Secretário. de

Segurança e 'Info.rmações, a po.sse

do. hôvo. direto.r do. Departamento.
EstaQ:ual de Trânsito., co.ro.nel Ali�nor
Jo.sé Ruthes. Lpgo. após o. ato.' de

po.sse o. nôvo. diréto.r do. Detran as

sumirá, suas funções, reéependo. o.

cargo. d,e seu antecessor.

Berg Maia
,faz encontro
com delegados

I,
I

I
Fo.i re�lizada na manhã de ontem

na Capitania d'oS Po.rto.s de Santá
Catarina, a reunião. mensal entre' o.

co.mandante Lúcio. Berg Maia Capi
tão. do.s Po.rto.s e o.s delegado.s de

'Itajaí, São. Francisco. do. Sul, Lagu
na e o. Agente de Imbituba na qual
fo.ram dádas sugestões sôbl:e o.S pr�

blemas pertinentes a Sánta Catari·

na �', serem levado.s pelo. .co.mandan·
te Berg Maia à p�·ó;"ima reunião. de

.capitães do.s po.rto.s a ,se �'ealizar
em julho.� na Guanabara.

)

Floria'llópolis, Sexta.fejra, 2 de abril 1971

.Baocada da Aren'B' vê Côn�ul, ��.
.

.', :.. ' Japao VISita
comlssoes s. Catarina

G IJazlev8ntamento da
SecretariaAde S. Sociais

,

�
o Secretário Marcelo Bándeirn

Maia, dos Serviços Sociais, consti
tuiu ontem um Grupo Tarefa pata '

atender os dispositivos cOlitidos
,

no Decreto GE-22-3-71/2, que tra

ta do levantamento cpntábü; oI:ça-
, "� ,

,mentário, patrimonial, e pessoa,!
das Secretariás qe Estado., ,A co

missão, que deverá apresaDtar um
relatório 'sôbre o assWlto em 30

dias, -está constituí,da pelos seguin
tes membros: .A!restino José ,de'

C!:I-mpOS, Paulo José da Sil:va Pe

reira, Maria Zélia ROdrigues' e

Lauro,Rupp. A presidência do Gru

po Tarefa �stá a cargo do advo-,

gado Arestino José de Campos.
Também os' órgãos descentraliza
dos da Secretaria dos, Serviços So

ciais' - Companhia Habitacional de
'Santa Catarina e Instituto de Pre-'

vidência do Estado de Santa Cata-

rina -' deverão formar grupos
idênticos para 'realizar o trabalho

de levantamento.

) A bancada da Arena -

na Assem
bléia Legislativa deverá. se reunir
na próxima semana, 'por convoca

ção 'do líder Zany ,Genia;gS" a fhn'
de compor as, .comíssões técnícas
do Legislativo, que devérão contar
também com membros' da 'bancada
oposicionista. Ontem o líder 'are

nísta manifestou' ínterêsse em, a

pressar a escôlha deis nomes, urna
vez que sem o funóíonamento das

BOA� NOVaS
"

Ao regressar da Guanabara, onde

participou do III Congresso Inte

ramli:ricano de Habitação, o. Secre
tário. Bandeira Maia. declarQu-se

comissões as propesíções.e proje
tos que estão dando, entrada na

Casa não podem seguír a tramita
ção normal.

De outra parte, também na pré
xíma semana, a Arena poderá se

pronunciar sôbre. os deputados-que
responderão pela sua liderança

.

a

vice-liderança" não havendo nomes

em cogitação por enquanto.

" 'As 'estatísticas do órgão .estadu,al
\

de:rnonstram que Itajaí é o pôrto
que :r;egistrou maior ·volume de'
pescado, atingmdo 32,1% -40 total.
Firialmente, informa que a frota
industrial vem 'r,egistrando um

cr�sciment0 considerável, tendo
desembarcado 60°/0 da produção,
que representa 54% do' valor total
do pescado.

, I \ .

satisfeito com a receptividade de

monstrada pelos órgãos federais

no que diz respeito, às reivindica

.ções apresentadas, visando a cele

bração de oonvêÍlios. Revelou que
manteve contatol'? com dirigentes
de órgãos federais que atuam na

falXa da Secretaria dos Serviços
• Sociais, ou sejam a Fundação Na

cional do Bem-Estar do Menor,
Banco Nacional de Habitação e

tDepartamento Nacional de Mão

de-Obra do Ministério do Trabalho'

e -Previdência 'Social.

O, Coronel Bandeira l}Iaia, que
retorno.u antes do término do C<i)ll

clave, marca,do para, ãlnanhã ten

do em' vista compromissos de sua

pasta na Capital, informou ainda

que a grande maioria dos partici
pantes ficou impressionado com O

desenvolvimento do congresso,
onde colheu valiosos subsíâios pa
ra aplicação na política habitacio
nal em Santa Catarina. Finaliz6u,
dizendo que permanece na Guana-'

bara participando do ceztame co

mo ,representante do Estado o Sr.
,

I

Guido Locks, Coordenador de Tra-

balho e Emprêgo :da Secretaria
dos Serviços Sociais.

Encontra-se nesta ,Capital o Côn-
I sul áeral do. Japão. para os Estados

do. Sul, Sr. Nagaharu Odo, Veio. em
visita oficial acompanhMo. por um

técnico, mpo.mco. especialista ' em

fruticultura, de clima temperado,
que permanecerá dois anos no Bra
sil observando o. plantio de, maçãs.

I

Na tarde de ontem o. Cônsul Na-

gaharu Odo visitou o Governador
Colombo 'Sanes e posteriormente
manteve contato com o Secretário.
da Agricultura.

Técnico da
Sudesul vem· .•
ver . indústrias-

Será o.ficiada ama'nhã, às 17 ho

'ras, na capela 40.· Co.légio. Catariil�h- '

se" missa em sufrágio. das almas' do.s

ul!iversitários 'Gerso.n Righetto ,e

Walter, Holthausen" tràgicamente ,de·
sap�recidós na ,cidadé ',:de L,a:uro,
Müller. -

A celebração. do. ato. religio.so é da
iniciativa do., DiretóI:io' Central

'

d�s -

Estudantes, em 'conjunto. co.m os di
verso.s 'Diretório.s Acadêmico.s de

Flo.rianópolis. O o.ficiante séfá' Dom
Afo.nso. Niehues, Arcebispo.,Metro.po-
litano.;

Licenciados
terão bolsas
de estudos

Divei-s�� bôlsas 'de e�tudo.s desti·
nadas ao.s liçenciado.s em P!ldagógia
e Educação.

- 'fo.ram colo.cadas à dis

po.sição. da Divisão. de Ensino. Bálli
'

CD da SEC pelo. Instituto. Nacio.nal de
Estudo.s Pedagógico.s em co.njunto
co.m (> Departamento. de Ensino Fun,
damental do. Ministério. da Educação.
e Cultura. As 'bôlsas visam, premiar
'os licendados' que' pretendem es,

pecializar-se ,rias áreas de ,adminis
ti·ação. de sistemas escelares, de co.·

municação. audio."visual' na, educação.,
de, aperfeiçoamento. de pro.fessôres
-,!!m esco.las normais e CTM.

Fo.nte da Divisão. de ,Ensino. Bási·
co. da Secreta:ria da ,Educação, e

Cultura info.rmo.u que' o.s interes
sado.s em 'candidatar-se às 'bôlsas 4e
estudo.s, devetªo. pro.cürar o.s fo.r
mulário.s naquela divisão. até 'o. pró
ximo. dia 16 do co.rrente, no horário
dás 13 às 16113000.

Choque
.

de veículos na
Avenida deixa 4· feridus

,

d
'.

,

A alta, velocidade iniprimiqa aos, ,o au70.móvel era conduzido pelo
veículos quando. trafegam na> Ave·. comerciante Olímpio da Silva -

nida Rubens de Arruda Ramos con casado, 52 anos, residente à Rua

tinua provocando acidentes: Por vof Lauro. Müller, 134, em Tubarão. e a

ta das 15 horas de ontem, .quando
.

Kombi estava sendo. dirigida _pelo.
As classes produtoras catarinense trafegavam no mesmo; Séntido,·. CD, militar João Pereira Andrade 'Filho'

homenagearam ontem com um al- Iidiram .o Dodge-Dart T',B-00-15 'e a - casado, 40 anos, residente à Rua Está. sendo esperado segunda-feíramôço o. Superintendente Regional Kombi de placas' AA-56-31. . I/Padre Schroeder, 75, no. Bairro nesta Gapital um técnico da' Sudesul ,-"'
da Receita, Federal, Sr. 'Hélio, Mai- ' ',. Agro.nôrtüca.' ..;,' ,i "

,

, , . . especializado em industrialização. e'zollí, que visita Florianópolis, Esti- O acidente
\
registrou-se quando a Segundo fonte da Delegacia de Se, distritos -índustríaís. No.' mesmo dia,veram presentes representantes da Kombi, que, trafegava à frente do. gurança Pessoal, que atendeu a

- � acompanhado , .pelos Secretários do
Federação das Indústrias, Federa- automóvel" fêz manobra para entrar ocorrência e instaurou o competen- Govêrno e do. Desenvolvimento Eco-
ção do. Comércio, ASSo.ciaçãoL'��mt�r-i"� '.' ,na _AyelfÍd.a Qthon 4a',9:ama>p:�ç�,: e�, .,

te' processo. sumário, o.s. outros feri-", nômico, seguirá para Itajaí, onde,
cial e Clube dos Diretores o.JIS as. foi colhida pela traseira e, quase' ca- dos Olímpio Silva e o. militar João manterá contato com os técnico.sO almôço. foi realizado no. restauran- p�to.u. Do cho.que resultaram. quatro. Pereira de Andrade Filho receberam 'respo.nsáveis pelo.' Plane Diretor do.
te do. Clube Do.ze de Agôsto.. fetido.s, que viajavam no.s do.is veí, ferimento.s leves e' após serem me· Município.. Po.�terio.rmente visitãi'á

cÚlo.s, tendo. sido. soco.rridos e' medi- :; dicados no. Hospital Celso Ramo.s re.. Blumenau, 'a" fim' de estabelecer' di.
.

'

cado.s �o. Ho.spital Celso Rqinos,.,on:, > co.lheram-se às .suas residências. Es· retrizes pendentes �à expansão. 'do

L', 18
. ;- de perma'necem internlÚlo.s em ; Qb� plareceu a 'mesma fo.nte info.rmando seto.r industrial' n()s" têrmos 'do.'s es-

ae' 10 r.eO'He 'seiwações ó Sr. Jo.ão. 'li. dos ·Passos ·que o. casal que 'permanece interna- tímulo.s e benefícios con<;ediQ,Qs; :pc-
e sua' espõsa Benta Souià 49S. Pas· do. naquêle estabelecimento., enco.n. La Prefeitura, co.mpatibiHzand�ãs
so.s. tracse fiôr.p_ de perigo. co.m a' po.lftica,l do. Pro.jeto 'Catati-

nov� aumento no Esta�o L Müller ,têm'
Registrando wn. amnento de 38-0/0' '22.542 toneladas, representançl{) 8

'UCE'
,

,sôb:e o 'êiércício anterior, a pr6- 48,1% do volume total e 9,8% do missa 'no' ":,
duçao de pescádo em Santa Ca- valor. Segue-se o camarão com .

tarina apresenta o maior", �diée 7.144 �oneladas, ou seja 15,2% .da
'.

nos últimos seis anOs. A illformà-
.

produção total e 52% do valor.

ção foi divulgada pdr. fohfe ,do
Centro dê PesqtÍisa e Pescá do Dé-
-partam!mto EstaJdual� ,de .,O��',>fe
p;��ca,' acr�scentandoqtie, a pr.bdu�·
çãO eatari�ense . dÇ> : :p��ca,do ' : atiÍl
ghi 'a 46.786 toneladas;: 'iregiStrâlnlio
unl aéréscimo de 13 'mil teàeiaJdas;'
O" val�r total da produ,ção ,:4?i:resti; .

mada em Cr$ 33.681 :fuil., •
,

',' J •

A ss.rdinha destac'a-se, como a

espécie "mais importante com .,.-

v
"

,

'"

/

,I,
'

,;

Vendedor
LINCK SIA Equipamentos' Rodoviários e Industriais" Filial FIo..'

rianópolís, deseja admitir vendedor para seu Departamento. de Construção.
Civil. Exigimos:

-

, {.

Boa aparência, curso secundário e vontade de progredir, Oferecemos:
ótimo. ambiente de trabalho, curso de vendas, . salário e comissões. Os

interessados deverão. tratar a rua 7 de Setembro; 11. a Partir de ..segunda
feira, no. horário comercial,

t

, "�I

..

�
, II
I

�

Enuenheiro ,-mecânico:
j 'LINCK SIA - Equipamentos Ro.do�ário.s e Industriais, deseja

,

'admitir Engenheiro. Mecâhico. para e Departamento �e Vendas .de Sua

Filial Curitiba, recentemente instalada. Oferecemos: ótimo ambiente de

trabalho, curso. nas fábricas sôbre britagem, compactação, usinas de solos
e usinas de ásfalto, salário e comissões. Os 'interessados deverão. tratar,

l�
ruo 7 do Setembro, 11 - Flóríanópolís.

, 7i5Ti

r:

'=

11i :.BANCO DO ESTAQO DE �A!I:� C�1'ARlMA �S. A..

83.876.003'C.G.C •

EDITAL DE CONVOCAqAq
ASSEMBLSIA GERAL ORDftNARIA

São. co.nvo.cados o.s senho.res acio.nistas a se re�i:tire'm em Assembléia
Geral Ordináli-ia, na sede dêste Banco, à Praça; XV,de NOVeinbro, esquina
da Rua do.s Ilhéus, nesta Capital, no.' dia 12 'de abril, do. co.rrente, às 9'

I
\ -

I
I
i
'I
I tradores;

,
'

.

.
.

'1 "I' 29 - Eleição. do.s membro.s do. Co.nselhe Fi$cal e des,eus suplentes; ,

, I,.. ,7 39 - Outro.s assunto.s de interêsse da So.dediide.
'

J. A ?bserva-s: \ ao.s senhóre� aC,ionistas que fic,a,rãq suspensas ��s transfe
. renCIas de aço.es- nos dez (10) dIas que anteced�rem, à AssembleIa.

Flo.rianópo.lis, 24' de março. de 19:71. .

João José de C 'rli�o Médeiros - Presidente

ho.ras, co.m a seguinte:
ORDEM DO- DI,A
19 - To.mar co.nhecimento do. Rei�tório' da :I?iretória, referente ao.

eJ:ercício. de 1970, bem como. e:xaminar, discuti� e, de,li!>eràr a respeito do.s

Pareceres do. Co.nselho. Fiscal, d,os Balanços, e das, 'Co.ntaS do.s Adininis-

'·Jacob Augusto'Moojen Nacul -:- Diretor
José Pedro GU .,.-'-- Direto.r

I I
110' de São Plfcido Br��ão'.._ Diretor
Paulo B,àuer Fil"?, ':_:Dit�to.r � :' ,

,

li,
' ; Cyro Geváérd - Diréto.r,' : ':' '" ,

'�;-------�-------���-�_'::-'I -�_:__---�-�1

i�i .BANCO ';'.EST-ADO QE SAri� �iT�RINA .cl
I

.. .

'S. A.,
j l

1
I

C.G.C ..
- 83.876.003

EDITAL DE CONVÓCAIÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAO,RDINARIA

,
'

I São. co.nvo.cados o.s senhores acio.nistas a se reunirem ein Assembléia

_
Geral Extrao.rdinária, na ,sede dêste Banco., à Praça XV de No.vembro.,

esquina da Rua do.s Ilhéus, nesta Capital, no dia 12 de_ abril próximo.,
às 10 ho.ras, c<_?m a seguinte:

ORDEM DO DIA
19 - Eleicão de membros da Direto.ria;
29 - Outl:o.s assunto.s di;; 1!lterêsse da So.ciedade..
Observa-se ao.s senho.res acio.nistas que 'ficarão. suspensas as transfe

rências de �ções no.s dez (10) dias que antecedereb: à Assembléia.

Flo.rianópo.lis, 24 de março. de 1971.

,
J�ão José de Cupertino Medeiros � Presidente

"

Jacob Augusto Moójen Nacul - Direto.r

José Pedro Gil - Diretor --

110 de Sã� Plácido Brandão - Diretor
Paulo Bauer FItf10 - Diretor

Cyro Gevaerd - DiÍ'eto.r

/L:�������-��������:;I
\1

.

Convile para mis:;;: 3° 'mês'
. -1

A Família do. inesquecível Desembargado.r Alcebíades Valério Silveira "

de So.uza, co.nvida o.s parentes e amigo.s para' a ,missa do. 39·mês de seu

faleciniento. que manda celebrar na Capela do Co.légio. Catarinense, dia 4,
I do.mingo. às 18,30 ho.ras. Antecipa agradecimento.s.

a ÓTIM� OPORT�NIDADE ':'1l Vende-se um apartamento. deso.cupado nO. Ed. Cidade de FIOrianó_jpo.lis (em frente ao. cille Ritz). Preço.: Cr$ 30.�OO,00. Tratar no.s telefo.nes:

2756 e 6474. '

,

'--4
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