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SINTES[
tTAJAf

'Em terreno de propriedade
da firma Renaux, em Itajaí,
sé.:á ,éonstruida a nova Esta.

'ção Rodoviária daquêle Muni.
, c:(pio. O Prefeito Júlio, César

tlensa seriamente no assunto
, 'e proximamente a Mu�icipàli.
,dade deverá' adquirir o terre·

no, localizado da Rua Silva, \

FESTAS

O Diretório Central dos Es

tudantes, atendendo a constan-,
-tes pedidos dos -universitârios
da Capital, programou uma

'série de festas para os mfses
de abril, maio e junho do cor

rente ano...
.: A'prirne:ii� festividade social
tem data 'marc�da para o pró
xímo sábado, na Diretório Aca
dêmico -do Centro Bio-Médico

(Faculdade de Medicina), à
rua Ferreira Lima.

CAÇ�\OOR'
I�----------�--------

Quase quatro mil pessoas vi.
sitaram a expósição de sãúde
e higiene, promovida recente.

":'ente, pela Comissão de Saú
de de Caçcidor, numa progra .

mação que envolveu tôdas as

autoridades e ins,tituições do

municlplc, Dúrante uma sema-

,na a classe 'médica, odontolé

gica, escolas, imprensa, enti.
dades religiosas, ciiJbes de ser.

, 1 '

viço, �cori1ércio, inélústria, es-

coteiros e ,Serviço' de E-xtensão
uniram-se ao Govêrno Munici.

pai, 'pr�cu.(àndo motivar 'a po.

plila'ção
-

do município para a
, ti "

_adoção de hábitos de higiene'e
combá,te "iis principa:is ende
miàs." F'orail't, realizadàs divér.

r Sa�, "�ÍJniÕ�� ;ê:;;;;; ':(:hcuJ�s tl;'"
pais' e 'mestres; al:!las sôbre hi·

'gierí'er programas de rádio,
aJéin' da 'exposição sôbre saú'
de e uma pêça de teatro, ence·'
nada por escoteiros e ap'reseri.
"tada para 3.300 esc;Çlla'res de \

Caçador. �,

NOVA DIRETORIA

Em ofício dirigido a O ES-

"'fADO; o Diretório Acadêmico
de' Administração e Gerência
está cemunicando a

-

posse do
'nôvo Conselho Administrativo
e que ficou assirrÍ con,stitiÚdo:
Pil'etor-fresidente - Antônio
:Rubilar Ferreira Leão; Djre,
tor-Secretário - Peter Johann

aürger; Diretor-Cultural
110berto Teixeir;;t F. da Silva;
Oiretor-Tesoureiro -

-

Gelson

Chaga,s, Marghetti; Diretoi: de

Relações Públicas - Nelson
A. Galina; Diretor do D,EANAG

J:orge Daux Filho.

,- EMPRÊSA EDITORA
O ÊSTADO LTDA.

AdmInistração, Redação e

'oficina: Rua Conselheiro Ma·
fra, 160 .;_ Caixa .Postal, 139
- Fone 3022 - F,lorianópolís
� S�rita Catarina. / DIRETOR:
JQsé \, Matusalém Comelli /
SUPERINTENDENTE: Marcí·
rio, Medeiros Filho / EDITOR:
Luiz( Henrique Ta,ncredo / GE·
RENTE: Osmar Antônio' Sch
lindwein / SUB-GERENTE:
[)jvino Màr:iot / REDATORES:
Sér:gio da ,Costa Ramos, Antô·
nio Kowalski Sobrinho, Sérgio
'Lopes, Mauro Julio AmorilTl e

,
'Pedro Paulo Machado / RE·

, P9RTERES: Wilson Libório de
MedeíroSl e José Carlos Soa:
I'es / SUCURSAL DE BLUME·
NAU,: Rua XV de Novembro,
504 / ,REPRESENTANTES:'
A,S. Lara Ltda. - Avenida
Seira Mar, 454 "

119 andar -
A. S. Lara Ltda:- -'Rua Vito'
ria, 657 - 39 andar ..:...' São
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dar Pôrfo Alegre e' Represen
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olom o: leva �

situaç'ão
a

, Eleit� n'ova
diretoria dI
8. do Estalo

r

Em Assembléia Geral' realizada -

na manhã -de ontem .em .sua sede,
na Praça ',15 de Novembroç: foram
eleitos os novos diretores, do Banco'
do Estado de - Santa Catàrina S,A
Para a presidência- foi .eleito o Sr.

"-..,Lauro Linhares e para os cargas de

dir�ção os Srs. Paulo' Bauer FilhO, _'
Carlos' Passoni Júnior' e Erasmo
Spoganicz, Umà vaga não foi pree.q
chida, devendo sê-lo' em nova' As�

::��blé��n,,�::a,;a'\Exp�::r:!�ap'J!:��:, /

ra'ss'au'el' 'por" Passando ,por cima 'da, ponte, o

iate rebocado por um pesado' ca
dias. A exceção do ' 'Sr. Paulo Hauer', ',,',,' _,'

,

,

,
minhão , 'reverteu as expectativas e

Filho, ,reconduzido, os novos', -dire.
'

conturbou..o 'trânsito na hO'rí( maistores do BD]; deverão, aguardar a� /

c',·m-
.'

a "re'-verle' 'critica do "rush". A caminho do
autorização do /Banco Central,para, ,

' ,',

estaleiro, c onde passará por OOi[JU:
as/sumirem seus cargos: Em ','l'azão .' : .

" ros, o, barco deu a volta 11001' cima e
,

�::sod�fd��or��n����d�,';,';O,SM_�P:��� e:x':pe"c'ta''t·I',Y"',a,s despertoii" a :éuriosidade dos, que o

observaram, "navegando" pelas �a�e Alfredo Müller Jr., que até lá dtei 'Cidade,' \'
,

exercerão as funções de diréêão.
..-_--:-.,.."....,.",.....,......."...,....-::-.,...,, -- .....--�---,.._---......---,-' ,-

aso a
\

,. ,

a,

10 a
de

fute b.ol
•

Derrotando 4 seleção francesa pe-
- lo esce_re de 2 a 0, 'o selecionadO
brasileiFo 'de futebol sagrou-se 'o�
tem campeão do Torneio d(' Fute·
boL J�,�e;f,lil de Cànnes. " (, ce{tame'
contou com a participação. de qua
troo equipes tendo o selecionado ná,
cional ob�ido o, título invietb; ven·

I I

- 0' teste "nl? 36 'da' Loteri�, E�POl'_
tiv� apllesenhDtl,:!I05 acei;tcicl:Ol:es, ca-

,

benào"a éada um o premio' de,,; .. _

'(;'1.'$
,

'19.555,49." Um. ,J�ôvo .'1·eé9ttl� de

�PQstª's 'estã_, sendo" Dl:evisto �Irara o

IlTóximo' 'teste qué 'apresenta-' �omo
jogo, màis' qi�icil o clá"s?Íco do' Pa
'ranii entre Coritiba 'e AUêtíco.

\

) A imagem dos momentos
simples'" aqui ,s_e grava

sombra da velha figueira o ,seu,"habi
tat, parece não tomar' cpnhe�Ílnénto
ClÍsso. Diàriam,ente :êl� COl'ltil\�a,a
gravar poses s'érias,_para documentos

,r, �ol'l'isqs féfizes da gente ,do 1n�e-
lÜO�', 'principalment�, que faz o -seu

,turi.s�no 'fia, Pl'�ça 'xV. "<

PHILI'I 81 CIA. a casa do conslrutor
INFGRMA

c-s 0,20

Segundo comunicado distribuido à

imprensa, .pelo Departamento ,Esta
, dual de Caça e Pesca, a temporada
.oficial de caça amadora terá' início
no próximo dia

I
19 de maio, esten

'dendo-se até 31 de agosto,
<I '

ra
'

iogra ia 'a
anta: alariDa

""

" Até õ final dêste mês o Gover-
nador Colombo Salles se' avistará
c�m o Presidente Médici', eriÍ Bra

sília, a fim, de apresentar.. ao, Che
fe do Govêr�o um levantamento
completo e minucioso sôbre, a situa

ção. das, 'finanças estaduais; bem; ;'0-
mo 'uma perspectiva da reação 'da

.economía catarínense 'para os pró.
xímos meses.

A 'informação, 'foI filtrada na tar-

,'de de .ontern no Palácio: d6 Govêrno,
emb9r� a assessosia gov,e'l��amentª,l
'não' tenha dinÚ em mãos a data qó
encontro. Sabe-se apenas, que a .en

trevista do Sr. Colombo Salles com

o General Médici decorre da dispo,
"sição do pader Central'em' dialogar
com os, Governadorés de Estados
sôbre a situação financeira dos mes-

mos para posteriormente formular

um entrosamento entre '"as unida

des' federativas e a União no Sen

tido de assegurar assistência dÇ> Go

vêrno Federal aos Govêrnos Esta

duais, vis�ndo à superação das

eventuais dificuldades de, encaixe

dos respectivos cofres.

Por outro lado, 'notícias veicúla-.
das pela imprensa nacional dão cDn-'
ta de que não teriam repercutido
'satisfatôriamente em Brasília algu
mas críticas feitas pelos poverzya
dores do Rio Grande do Stll �: do
Paraná aos seus antecessores no'

pôsto, sendo que existe 'no Pa�áci,)
do Planalto �a d\sposiçfto de' evitar,
que êsses ataques se)' generalizem
e ganhem fôro 'de disputa J?9lítiça
(Leia Trivial Varia'clo, na página, 4):
/ l._

-

.1'./,

(última

�Mobral vai Prefeito Uxa
alfabetizar· norlDas pâra

de 50 mil- construções
(Última Página)

,
"

,

Avaí p�ssou
lal mas 'deu
,- \.

I

no Próspera
� .

!

I

O A\rai cll'l1Tpriu ontem o seu se

gundo c?mpromisso pelo Campeo,
nato, Catarinense de Futebol, em JO'

Ck go válido tam1;>ém pai-a a L(jter�a
esportiva. Confirmando o seu fa·
voritismo o Avaí jogou melhor' du
rante tóda a partida,'mas o Prós,

pera soube ser um adversário difí
cÜ: Mickey" - uma rev�laçãà -

mm�cou o gol da vitória numa bela
Jogada: (Página 5),

forlação do,
3· Partida
está em curso

O ex-Vice-PresideBte Pedro Alei
xo informou que os responsáveis pe

, , la- articulação dd' terceiro partido
" aguàrdam a publicação do manifes,
to e dos estatutos em tôda ,as' Ca·

'piiais, por três vêzes, a fim de ini·

ciarem as providê�lcias fOl'1tais pa
ra a formação efetiva da PIlE. Após
a publicação, a c'omissão provisór�a '

pedirá ao T5E o fOl'liecime .to do '

formulário próprio para a caleta
de assinaturas, em número ;'mín'imo
de uni milhão' e cem mil, distribuí,
das em seté Estados� O' Sr. Periro
Aleixo crê qu� !? terceiro' parti.�\o
contribuirá para o aperfeiltoamento
do processe político:

Congresso' vê
\

• assislencia
ao âuricultor
o Presidente do Congresso, Sena

ddr Petrônio Portela, convocou pa
ra hoje uma, sessão conjunta do

Législativo, para leitura e conheci·
mento da mensagem' do Govêrno

I qU� criá o Programa de As�istência
ao 'TrabalhadOlrRural, 'éstelldelldo a

esta classe os beneficios ,de previ·
dêncià social nos seus diversos calll

poso Além da leitura, da' mensagem,
para ,qual não há exigência de "quo
rmn", 'serão c'onhecidos na Qcasião'
os 'nomes dos parI'amentares que in
tegrarfío a comissão mistal de depu
tados e 3enàdol'es, na proporção de

QllZe pura cada casa do ConSl·esso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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U seu
". . " \ �'

,programa
CINEMA:

SAO .JOSl1:

15 - 19,45 e 21h45m
Michael Caine - Noel Coward

UM GOLPE A ITALIA,NA
Censura 14' anos

� '; \ '
..

1� :- 19,45 'e 21h4.5m

Robert Mit'6hun ;:- Angie Dickicson

o' ,PISTOLEIRO MARCADO
,� <,. . �->".

..

,
... :

!

', e
'_'

',' v '�.
�:

.

,conÁL! :.
�:; � ,'" . .'r, �'

15 ':- 20',�� :;'�?�ô;;&;� ." '" '.

paiíl Nurke' Cil'rbl" L:Yni�y "

"

:rmNç� ;Bif-.iliJ�>,PM';1LSTRANHO
Gensur&

'

flf ,aios ", :
''', ",

'
,

I
""

' <"";"
� �>.·;:;';'.1�.'�:�: ,:.;J.

14 e 20 horas
(Programa Dllpl�),',
Michel-PicoU ..::.__ Romy Scl}meider '

AS COISAs DA: ViDA .

niCh�T Attemborough Sasan

Hampshire
'. . "

'

AS AVENTURAS DE DAVID
COPERFIELD
Censnra 14 anQs

\.

....

' • .J$LJ�,�
,.,

--,----,-,_,_'-_._---'---

15.' e 20 hóras .

c"
,

Pi'erre Vanek �. �fàrié-Frimce.
Bayer , "

PECADQ COM:: UJVu ESTFiANHA,
Ceqsura lI! anO�

"

15},�O'hó�as,; ., . ::: : ""�
M1çl}el Cam�' :--' :No#r 1;:ofnvard

.

U:(Vf GOLPE A t'I"Ai.I'A�A
.

CGn.'iÚra.' 14 n.rJ()s
'

.: \,
'

..
'

,;.�.

'ltt(��/�
'

..

�" ' .,�

20 'horas
CI).atÍes Chaplin,
O CrIU;O '

,

Censura' 5 anos'�

I·

�.

".� ro �

20·horas
Joachiii Hansep. '-:-. �dv.;ge,Fênech
SEDENTAS DÊ ÀMPR',

'

Cel1sura ,lU anos '�.
';

?
, ,

TELEVlsAQ'

TV CULTURA CANAL � ,;

15h45ín,,, Correio Junior
16h05m - RobiÍl lIood
16h35m - Batmann

\. '.

17h05m - Eles e Elas
lBh05m _:__ Tele, Educ:wãQ
16h45m - Meu Pé de Larenjá L�a
19h25m - 'Bola em Jogo
19h45m - Simplesmente Maria
20h05m - Noticiá-r1o '

20h20m - Show Sem Liinite
22hlOm - Noticiário
22h30m - A. Selvage�
23 hora� - Mercador de Almas

16 horas � Clube dâ Çríança.
16h20m - O Menino Submarino
16h40m - SeriadO' de )..ven�UTas
17hl0m - MulJ;1erés em Vanguarda
17h50m � Patrqlheiros do Oeste

18h20m - TV Educativa
19h05m - Pro!ldma Atraç&.o
10MOm - Tele Esporte
19h5Om - Noticiário
20hlOm - Irmãos Coragem
20h55m - Disc�teca do.Chaerll)ha
21h55m - Noticiário

2'h10m - O Cafona
2�h40m, - Gusmoke
23h50m - Cidade Nua

)

>

"

,

Horósc,opo
I ( OMAR CARDOSO

13 de abril de 1971 - terça,feira

ÁRTES.- Dül'feliz para a grande maioria dos que pertencem �osigno�e,Áries,
muito cm especial aos que n�sceram sob' a infh�ê�cia zodlac:1 do \

prtmclro dcc�nato, Sucesso previsto na esfera d�s atIvIdad��: e� 05era:,
TOURO _ Persnectíllas de êxito no trabalho, em especial se voee aniversan,

por volta do dia 2 de maio. Procure estimul�r seus amigos e :�)labo.
rudores, que terá enormes. recõmper.sa� por ISSO. Bom entendimento

no lar .

'

_

G:tl:MEOS _ Um pouco mais de prevenção, e cuidado não lhe custm:.ao n.&(1a, e

poderão resultar em 'amplos benefícios, Bom dia para voce �shmular
bastante as suas. boas esperanças,

.

pensamentos construtivos . e o

, otimismo no trabalho __

CÂNCER _ Bom dia para você tornar iniciativas, importantes, mais. em .especial

:: no que tenha relação direta com o apoio de gente, jm�,orta�te'. Se

aniversaria por volta. do dia 22 de, [unho, terá um dia felíz, para

estudos e viagens,
.

1 "

L�ÁO _ Boas pBÍ'spectivas de sucesso no. plano .das aspirações c' con�u�&tas
de ordem' filantrópica, psíquica ou' espiritual; Trabalhe com, �tlm�mo
e conte com 'a colaboração de pessoas. amigas. Dê mais' atenção às

:" notícias que recebei' ,-
'

, ,

ViRGEM,'- Procure manter o seu' otimismo e ,estim,ul� os que viere� buscar
'.

sua ortenjacãó, consôlo . e proteção, É um .dever,humano o nosso
,

interêsse pe"lo bem .do próximo, pois'c quem .só, .pensa em si ,é.ego_cen.
trista e não merece' fé, .' '". ' .',',."

LlBRA _ Dia rellltivaínente
.

.desfaverável. 'para,.a .grande. �. n1i,lÍoi:i<l .. dos que

nasceram �ób li �nfluêncÚI zodiacal de - Libra-. çonte'}�oJ11' a ,colaboração
de áinidol 'e t{l(fo 11le pilderá ,ser bem mais fáqiL Gult�ve .seu otimismo
t'

.... ".
..

r' ;',

, e fé no· porvir. ",., '.' '.

'1:.' .'

ESCORPIÃO �. Ó'Ümas':influêrrdas' estárão em,' atuação par�;;os �sc<;lrpianos do

primeiro decan-ato, qtle serão ,os' ma'ls �beneficiados .do signo, ,nesta �ata:
Todàvia, {(uaH::tlie'r que seja a'�i�üa; do. :.aJliv.�r§�rioi I?spere me�horias e

sucessos: .

SAGITÁRIO L'Diá '·em 'que· deverá aptoveitar isuil;S:: boaS' oportunidades '." Aconte:
cimentos contraditórios·�' uns felizes, Qutrl),s não tão' pro�issores,
poderõo surgir; encare·os .com espírito' Cle: lúta·.: ,.Exito pr.evisto no

;, .

' trabalho, ,',: : It •.. ··'· 'I" ,..... ...;'

CAPRICóRNIO __. A oposição lunar podérá"l)le 'tr:azer' pequenos ptpblemas
.

pa!,\sa-geiros, talvez relilcionados 'com. a 'sua saú!le.· Mas 'terá.' ng fim,
um boln dia', ·Conte colh o seu enüisiasmo. e disposição' de, .conseguir

\
' ,"

. o que pretende. .' , .-; , . ,

AQUÁRIO '- Fase' relativamente feliz para\. você de Aquário. Os, assuntos

o�,iginals'
..

� o contato "soci�i "lhe serão· benéficos �nesta . terça.feira.
Novidlldes em. evidência, pontudo, SQ aniversaria no dia 23. de j-émeiro,
cuidndo em viagens',' "

..

PEIXES _ .. Dià em que excepcionais' . melhorias. podem ser !esperadas, em

especial :rio plano das amizades', eIÍ1 viagens f; nos �studos. Conte com

a colaboração de gente amiga, a fim de harmonizar-se com 98 l,utros

e ti'ab-alhe coin entusiasmo,

rr�SUNAB� INFORMJtAS�DÕtlli�DE CiSA�-11
i "Preços Cadep'� I�I

DURANTE'rO, �ÊS DE 'ABRIL

Obs,: Os preços. máximos fL'{ados mi presente lista não abrangem tôdl!s as

Inaà:as comerciais. Os· estabelecim'entos ,filiados '� CADER; estão

obrig�dos�'a ter pelo menos uma das marcas dêsses prod:uÍ9S:�per
preços qu� não excedam aoS fixados.

.

I Lovrival' Pedro da Costa - AsS€ssof CADEP-Sr.:. I II; ,

"

\ .' '�, I
'���������������������lt� .:se_J_�

t

, I

granJt
pacote,
pacote
g:r�n.eh
pacote

UNi'OADE, VAREJO

1k,
1k

1k
'+k. ,

5k, :

5k
llc .

Zury . Machado
x X x":-:

, ..

-x' x x

A VIGOJl.AR
'j PRODUTOS.

graneI
'gl'aúel
granel
grariel
pacóte
pacote'
pac'ote
paçote.
granel
pacote

. '.

Àrroz ,bral1CO 4D4 especial
.

Arroz branco 404 extra

Arroz a!}larelão 404 especial
Arroz amarelão 404 extra,·
Arroz branco extra
Arroz amar�lão: extra
A<)úcar refinado
Açúcar �'�fin_al;'lo
Banha de porco
Banha de porco
Extrato de tomate
Farinha de mandioca

Farinha "de trigo
Farinha. de : trigo

r I Feijão prêto I'

Fubá de' mil110

Fósforos

Leite nattjral
Leite em pó 'integral
Leite em. pó instantâneo
Lã de aço'

. Macarrão sem ovos

Macarrão 'coril ovos
.

'

..
. Massas pari} sopa
Maizena

Maizena
Maizena

MargÍlriha ' vegetal
Mortadela

Óleo de soja
Papel }ügiênico popular

. Sal refinado
'

Sal moído. ,

Sabão eJ?' pedaços pequeno

lata
lata

pacote
.

pacote
pacote'
pacote
pacote
pacote.
'pacote
tablete

lata
rôlo

pacote
pacote

1 p

.,..:, ,.,-

1,10
1,10

.

,1,10
l,1,0
5,50
5,:50 -

,Oi9U
4,:40
2,30
2,40,
0;65
0,$0
1,05
4,80 :
1,Q() .

(l';5;;,
'0,60
0,58
3;80
3,70 .

030
'. ' .....

0,80
·1;05
1),55
0,60
105
'1'9Ó"

.

'0,40
·4,20
2,85
0,25
0,40
Q,30
0,24

/

Os escritores Osmar Pisani, Pé

ricles Prade e Lindolf Bell, parti
cipam da, Comissão Julgadora, do

1° Festival de Poesias, elos trnívsr

sltãríos Catarinense. A Comissão

de intelectuais de expressão não

só em nosso Estado, mas também

rio 'setor nacional, comentaram que

são ele nivel bastante satisfatório
os trabalhos apresentados,

,Esteve �le anive�sárip ànteontem
e a ['2st,a. �0i. n� tão' comentada

Chácara< Elmar" o Senhor Cesar

'Mur�lo Barbí.
::--:.:. x x X :-:

Sábado, após a sessão . especial
no Palácio dá Assembléia' �gi!'ií.a�
tiva, o Govemador. Colombo �".
chado Salles,' no Palácio dos Des�
pachos, recebeu os senhores Depu
tados e autoridades para 'um co

queteL. Trinta .aeadêmícos . da 3a Sér,ie

do Curso' de' Economia <lo Centro

jSÓCio-Eco,nó�ic�, da' Universidade
, Federa,}, de.' Santi .. Catarina, viajam
para São Paulo, onde participarão
éÍe um .estagío sõbre análise Mi-

�roecoriôrníca :.:__ teortca.: "
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Amanhã terá I111C,lO em nossa ci

dade' o curso sõbre Vitor Meírel
les,' direção 'da Professôra., EIga:
Ramos Peixoto, Chefe do' MUS'3U

Nacional de Belas .Artes. A pro

moção é do Departamento dé Ex-
.

tensão Cultur�l da Universidade
Federal de Santa Catarqina.

1

Torneio Outono Líc, terá início

dia 17 próximo lá 'no maravilho-'
, ,

so Lagoa Iate Clube, Hélio Sflcil
lottí de Oliveira, Nilton Pereira,
Waldir Velloso, Luiz Ferriando Bal

síní, rvo Gasparino' da Silva, Luiz

Carlos 'Machãdo, Luiz Jendiroba

Filho e George Alberto Peixoto,.
num bate-papo com 'o relações pu
blicas' do Lic, Mauro ,Reis, dis

seram para ganhar nossas equipes
tem que SURr camisa. Não vai. ser

mole. :.

i _,

.x x x ,-

'S.2�hora' ·Carlos Cerqueira 'Cintra e

Senhora . em, cm . companhia de Ivo

Siiveira' Filho', Fernanda Víégas,
Euclides' C. Cíntra Pilho .e Re'gi�a

,

M�deir;:j; .Ne�e.s,. estava num" gosto
so 'bate-papo em rodâs de uísque,

- ':
"

• j) ( •

no bar do .Oscar Palace.
Skim B1ance e os maravilhosos

cílios .Artificiais .Minute Lashes.·
/além do anel perfumado são 'la:n�
camento de Helena Rubinstein ein .. '

�ossa éidade. A !,!'omoção de bele:'
�a de H; p,:: terá início dia: 19 'pró
ximo, 'na Drogá.ria Farma0ia Cata

rinense. '

�', '. ,·x, xx ,-

x x X ':-:

ClauÇlia é a· I 'nda filha do casal
HeIoi�a Julio Gonçalves Filho, que
nasceu na Sf'mana que passou, na

Ma.tArniclade Dr, C�rlos Corrôa" xxx

Tam,'bem' qtj,err(Eísteveo' rio' b,�r,:do
Osdr' e:- aeu shô:ir: 'cohf saia rtÚdi-"
e;n . Gol;élen; f�i jvana "Porto em'
companhia de. �eu' noivo '. iI�mer0

'" ,,', ,) o'·.· '.

G:' Rihejro ..

'

:��' 'x � x, :-:

,,-:

Katia Luz, uma moça., di�creta,
simpatica, inteligente e bonita, ,qqe
está sendo,' bastante. solicitada "P?-"
ra às apresentações das 'coleções
Outono-Inverno, que ,estão -sendo
exibidas em festas heneficentes:

x x,x :-:
Foi �t�ces�o nó' Teâtro Alvaro de

·Carvalho'�, " a Da�a' eto, C�:iróte
,: . '";", -' ,:',(- ,',:.

'

com o simpático' e· apl'audidb elen-

co:' Élza Gomes; José Freitas, ·R,e':

giJ;la ,Rddrigues; "Mauro )Go,�çalves
e Otaci!io CoutInqo.

A escritora Ruth Laus, do Rio

me escreve dizendo que tendo

comprado um outro apartamento,.
está com, o da Barata Ribeiro
467, 202, para ser abTigado, Seu

telefone é 2 1R2 704. :-: x x X :-:

O n1�dico Evandro Oliveiro que
encontra-se no Uruguai já' há, al-

\ Associação Turma Odon,tolandos gurh tempo, veio dar uma.- ciÍ'cuHt-
.

de 72 já estão se movimentando da pela sua terra de Sol e' Mar;,

para sua formatura, estão promo-
-

Etlbsve no .bar do Oscar Palace me

,;,gndo desfile de mo::1as, que se companhia .de amigos, entre' êles, o

realizará dia 10 de maio às 16 ho- Enge'nheiro Helio WeridNausen e iá;
ras no Lira 'renis Clube, Os moc1ê- aplaudiram Neide. Marial'rosa Cqn

los que vão circular na passarela tanda á:' tão, maravilhosa musica'
são de Ali�e-Modâs. Marina,

,
' : :-:

.'

x � x. ,_.'

:-'-: x x X :-:

'ChegaÍl.çlo da' S\1â \rjagem na ca�

'pital
" pa�a'Daerise,: óride ' foi' rever

kmigos, Q': ex-s�çretáI'i9 do Estado
Dr, ,'AÍ111:à�do caju 'Bules,

.

.( )

._ ".'-
"x X x':-:

J 'PENSAMENT() :no 'PIA: A cruz

é sempre mai0l: d9 qu� os' o�bros.

SINDICATO DOS OPERADORES CINEMATOG�ÁFICOS
E EMPR�GADO$ EM EMPRêSAS EXIBIDORAS CtNE-· ;':

'P-·.L'A."O' SOB'T'.1:',' ':.KOER·,l.le.8.,.1l.
"

_ MATOGRÁi=ICAS DE. FLORIANó,POLIS,
!

). 81'1 �

SeÚ Proví�ória .Rua'�)1�s IIkéOt, 8- -.-i'tEdjf.ciã A:PIlUB. �I � _! , 11i'-S,l.j:lt:àd? .clpZcQí'll!:.il:! i�tIÚzado, 1�'�51�a Ô7 :de flbr)i
6� anelar - 'Sala 65 - ex. Postal, n:' 35 - Recorlhecido ,1

."." . Loteti:a Fed�ral f.' .'
'.

.

em 11 de Junho de ,.1910 i j l° PRÊJYIIO!.c.....:,09,502 � UM FUSe-AO

Florianópolis ...:_ Estado de Sanfa Catarina I

I'
'

Não Distri�iJÚlo >
.'. .'

EDITAL I '

Af,lROX!MACÕÉS ·RJi.F�IGE�AOOFtES .
eÔNSUL

A Diretoria elo Sinçlicato doo Operadores Cim�mato- I 09,501 .� Não DistI'iht1ido
.

Igráficos e Emprcgà<1os cm Empi'êsas Exibidoras de FIo·' " r 09,5ô3 �'Hiete' Pi'�to <Ia: Luz:,
"

: .

o;

l'ianÓpolis, pelo presentc, convoCã tõdos os seus associados r' Rua J('Jão Mota ·Es'pesü{,-"-.Sa(:r0�í:\os Lihlõe�
no pleno gõzo de seus clir<>itos sindicais, para comparece· II 29 PRÊMIO :_ 3,5,520,,� 'UM, !=USeAÓ' '"

Tem à Assemhléia Geral Extraordinária; que sel�á reaH·· Não .Distribuído

'zadri em primeira coilvocaçào, às 9,00 hOl'ns do dia 16·(l4-71. I APR9>qMAÇÕÊS', REFRIGERADORt:S CôNSUL

e não havendo número legnl, às 10,00 horas· do mesmi) (lia, i I 35,519 ;__·Florc!ntii1á· Luiza de .Jesus
em segunda convocação na sede dn entidade à rua Con- 'I Sítio Capiva'l�i __:_ rng.Iês'es ,.',

selhei.ro Mafra, fI. 23, sala 1, a/ fim de discutirem c vota- 35,521 - Jorg';l 'S,é,rgio Alex<Índre, .

'I
'

t Rodov, Vir[!í1io Var!<,t,s ;:_ S.)G.·randerem so )1:'e a segLlll1'c: � �

ORDEM DO DIA 31? PRÊMIO'� Ül.096-� UM ·nÜ.EVJSOR,PHiLIPS
.

" -.
,

á) Conccss;'io ele podcres à Diretoria db SlI}dicuto
·pará tI'atar com Empl'êsas Empregadoras, o. r,�:;justa·
�ne!lto salarial dos empregados em forma de acôrdo
.coletivo,

)
,

I

b) Autol:iz�ção par'1, em, caso de malogro .diJs' {'nten- "

{)Í!nenlos, requere'r a instauração de Dissídio Cole�i'!o.

c) Fixação elas reivindicações,
'

d) Autorização parb a inserção da cláusula (lo'; des

contos no acôrclo, em bvor da� atividades assisisi'cjais
da cntidadc,

Florianópolis. 12 c]" abl'il de 1971.
Osni Pereira Duttil - Presidente

Mal10et Rodrigues Junior � Secretário Gerat-

,Arnoldo Gomes'

Maria Julia Meira " ,

Rlla Duarte Schute.i -'-O. '55, florlanópoliS .

APR,OXIMAÇ6E$ R�FRIGERADO�ES CôNr.UI,.

19,095 - Matln Passos de Oliveira
.

Rua Aiberto Pascoali'le,. 76. E�treíto - FpoJ!s,
19,097 __:_ Carmem' Laudelino Piérri·

Rua Ivo Silveiàl, 12tl..;__ :PalhQça'
49 PRg;MIO - 23.861 - UM TELEViSOR PHIL.IPS

Beco C<:ürú, 85 - Coqueiros
APROXIMAÇóES REFRIGERÀOORES CôNSUL

23,86<L.:::,- Arinésia Gomes

Beco C [)Íl'ú, 85� Coqueiros
23,862 - Não. Distribuido
51? PRÊMIO - 51.215 -:- UM TELEVISOR PHll.IPS

AIv im EspÍndola
Praia de Fora - Palhoça

'APROXIMAçõES REFRIGERApORES �CÔN5lJl.
51.214 - Carlos' Antônio. Wiethorn
Rua Arno Hocschel, 24 - Floi'ianóI!ólis
51,216 - Manoel ValenÍirt Lopes

.

Passavinte - PaÍboça
E", LEMBRE-SE PR'€MIO .KOERICH Ê'PRi�MIO

ENTREGUE
'. .

PUBLICIDADE JOALIS LTDA. .,.,_. Rl_0 'DE JANEffiO
.

.

- GUANABARA·- .' "

[
CARTA PATENTE. 274 - PROCESSO' N. 5,6110J170 !
_____ .__

.
.

.

[ �JI'
-_ .. _._-.:..........._--�-�., - - _ _;_ ..�-- ---"-- --'--J----,.........;_._)

-'-ANIFicAlfóRA íA�_Úlnp
" LANCHO�ETj:.- 'M�RC-=AR..,A,.. '

. ,

O povo do Estreito agora pode' contar com 'par,:!lCa-
dora modêlo.

T l

Modernamente iI)stalada, a
.

PANiFICADORA BAL"
NEÁRIO estÍí. aparelhad� para s�rvir pão ,Q4enté dnr<);nte

-./ todo dia,.' alJresentando,. tamQ'ém, :serviços de' Lanchonete

com refl'-igerantes, sâlgcdos, tortas e ·doces: "

Aceita encomend'a para festas, cásamentos, batis3dos,
aniversários, etc.

A PANIFICADORA BALNEÁRIO, está localizada no

ponto mais central do Estreito.
Ê ali, no ponto final do ônibus do Canto, próximo ao

Deh'an e;1O lado da FARMÁCIA GRANADA.
'

Aperta' aos domingos,

DEPARTAMENTO CêNTRAL D� COMPRAS
AVISO

DILATAÇÃO DE PRAZO

PROCESSO N. GP 71-0154 f
i I
I

.

I

O Departamento Central de Compras, torna púb�ico
para conhecimento dos' intereEsados; que face a não pu

blica'ção em tempo hábil, pelo Diário. Oficial do Estado

do Aviso do Processo 11. GP 7111154, fica a d'ata da- abertura

daquêle Processo, adiada para o dia 26 de abril de 1971,
às quinze h01'<1s, te a data ele entrega de propostas para o

, ,

mesmo dia, até àS' treze horas !la ,sua sede.
DCC" em Florianópolis, 12 de abril de 1971.

Rubens Victor da Silva - Dll:etor Geral.

SECRETARIA DA AGRICU.tTURA'
,

TOlttADA DE PREÇOS H. 4/7-1
AVISO

À Comissão d� Licitações e Compras da Secrc;:aria

dR Agricultura, tor�a público para conhecimento dos inte

ressé)do�, ÇJue receberá :wopostas ele firmas habilitadas, nos
têrmos do Decreto GE - 15-12-69/8.755: e até às 14 horas

do ç1ia 27 ele abril de Hi71, para o fornecimento de 600.000

(seiscentos mil) envelopes em dez (10) variedades diferentes

,de sementes de hortpli<:;as:
.' .

O Edital encontra-se afixado na Secretaria da l't,gri.
cultura, '·110 Edifício das Secretarias, 41?' andar, à Ruà Te

nci1te Silveira, s/ll" Florianópolis, onde serão prestados
DS 'csclarecimentos necessários.

\

.

FlorianópoÚs, 12 de abril de 1971,

IItol, Simas � EnCkl1Teg,ldo do Setor de Matei:iaL

----------------�--------�----------------� \

Vende-se. ótimo �te.l'rcno em local privHegiado da

Praia do Bom Abrigo 21 x �O NEGÓCIO URGENTE.

Tratar pelo Jane 47rJ3.

CARTEIRA EXTRAVIADA

Foi perdida a C;uteii-a Nacional àe Habilitação,
\
cate,

goria ninado!', pertencente ao SI': Eraldo'Muller de C:istro.

JARAGUÁ 00 SUL'

t 228
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�I o ,"E�TAnO., F1:J1'�nnn11nU:;, terça-f -ira, l:!, de ahril �� 1!V'll \

'Dois ,atropeJamenlfiS.

e uma colisão' '.

� � ", r _ • ,. I

,registrados domingo
',' "'r' t •

I

l!âIai n.reJ,là,ra cnnvenção
"��s!rnal, dt! Lions Clube

.Uma colisão" e' dois atro

pe1a,Iriéntos ' foram. os aci

dentes' que'

,Agui;lr; 'residente, náqnela
-Iocándade ..,......,�' foL êplhiqo
JYor ,:tiin:' caminhã({ ,MeI;'êeo
,des�B'lúú:' que, 'se 'evadiú 'fiem
pi-esfar' socôrro' ã' vítiffia. b

da v'llIa. :Cenvençã0 Diatri
i.ái: 'dos ';Lions ; I Clubés de
Sa'nta: Cataiiná, que,: será

ri�lizada c,em /rttijaí, 'ete Í6
11 III' do"êpri'énle, com, a pre

'sença. de ·aproximad·:jll'ente
"d'ais ," :mil .' córi�ené;onais:
,aiéíÍ1' de conf�!' ,dom .J Go

verriado!" ,C�lombo"Sàll�s e

con{, o . e;x�g,overnador Ivo

SH�Téi��, que' r��eberá (t
- tí'

il!:�o': de Sócio Ho�práfio dos

1: iQDS ','CI�lbes de' Itlli':ií, s'en

dO'ô' pniheiro cidadão, a re

céb�r"'és'sa� ',homenag'ilill na
hist6riã.' do_leo,nismo c.a�ari
riénse:
,6: programa dá ·VIIIa.

C0I'!yenção Distrit,'ll de

ta minutos' após o primei-
1'0, na Rua Lauro, .Linhares.
nas imediações do' "stancl';

" de tiro da polícia Militar,
,

/,qu�ndo a Lambreta- de pla-
cas 4-40, conduzida por
Luiz Laércio, de Souza

solteiro, cobrador, 21 .anos
,_ atropelou a menor Ro

selí Pires (7 anos, ,filha cio

casal- Dónato e Zilma Pi

res, residente à Rua JOflO

,Lima., em Itacorobi). O

"átropelante que' reside à

Rua José Mãria da Lu", em

.Saco dos "Limões; 'não so

correu à vlÚnl,a',: o .que- foi
feito peló tenente PM João

. de, Souza· que' se' encontrava
em serviço nacuela. unidade

,: da Polícia lVrili�t;lÍ: 'localizada
,na 'Trindade., Após tá sido

I _

"\, �

Co�(iTIl�a inte'hlado no

Hos}\ihJ ' In:f�ntiL " inspiral1-
, e]'o cui'd�1d0s {11édicos sIm

estado de s<lúde,
-

o' menor
Bráulio Abilio Vitorino _

filho ,de Adílio e Maria
Souza Vitorino _' que foi
é\tropelado ontem, por vol
t0 d�s l1h30m, na Rua Frei

Hilário, em Camninas, mu

niduio de São José. A -"ví
'tinia foi colhida por um

e�minhãb, Ford F-flOO.' diri-
. ék1o' pelo motorista 'Jaime
�uller _ solteiro, 2:)., anos.
r'esid�n�e à Ri.la D, Pedro ÍL
em Capoeiras _ que a so

correl].. conduzindo-a ,ao
Hosnital Infantil �nde en

'conkà'-se
'

iritellnada-:' A '''De-
,

, .
le9'aóia tle " Segmanca' Pes-
'soaI Tegistrou' a o�orrênC'Ía
e-,' inst;clÍ!tl'Oll ',,' o" in",q, lléI"i1.o• ...P- .; .......... ,

'competente.

Lions Clubes, de' Santá ;�ata,
'rinã prevê, no dia l6, às
20' horas, a instalaçã(J �,:ie
ne da Convenção, n,l Cine
rama DelatQrre, no Bp 1 "eá

rio be Çamboriú, Às 21,11Õ1
ras, um coquetel d:l'l(,',mtr,
tia Socie.cladé Guare\ �l,i,

O programa conOn,':) rio
dia 18, domingo, C011 uma

peixáda no cais ,do ,porto,
quando, participarão :'ul'ca
de 3.0'00 pessoas, enl rIO C01;
vencionais e' convidaJus es

pedais.

A Convenção serii CN:el.'

rild,a no, domingo, ((lDEdo
haverá um grande j('Sme
de uniformes, bandàs' é) fan
farras, pelas ruas d,) clda
de de Itajaí.

DR. SÉBAST!JfO MARTINS' DE
,

,

MOURA
Cirurgiã,Q DenHsta

,

Pr6tese Alta 'R�taçao - 'l'rat;lmento Indolor, Atend�!

,ppla m.anhã, das 8 às 11 h8. e à tarde das 16 às 18,30 hs_
;,,_. Exdusiv3�lente com hora marcada. Ediflcio APLUB

�ala 58 - 5\l andar "- t�L 4671.

.' li----'__ .... _==----=_E±L2__ " ------

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

(

,

'

/

IOGA "

Ponha tranquilidade em sua vida partit:ipando
do' nosso curso de Hatta-Toga. Você ';erá ,como o ner

vos.ismo, 'o éànsaço, a angústia e a insônia desapare·
cerão. É tamhém �m auxiliar precioso no tratamento

da À:sma,;e da Bronquité.
'

,

",

-

-

, ,é':Moden�os recursos didá,ticos. Tratar à R. Mm'ti

'nh� Cnll�do '3 (Chácara -de, Espanha) _ Centro
,

, .

foU:e 3967.
;

FAltlVIACIA

'\[�nde-s,e ::no Estreito a Farmácia' Sa'nta Terezinha à

rtiâ Liberato Bitencourtt. Financiada,

Tratar na lllesma,
•

'CLUBE DO J»'ENHASCO
.-

'1,

BAR E RESTÁURANTE
A Direloria 'do CLUBE DO PENHASCO avisa que (I

BAR e o� r,ESTAURANTE estão, perm'anenteh1i:mté. à dis·

posição dos as!;ociados, sendo permitida a frequência dr

turis),às e, publico em geral.

F�orianóPolis, março/71
A DIRETORIA

-

Filhos dos agricultores de. Elettific.aç,ãç ru,ral. ��i
,

se ganh�m bolsas de estod.u t��;:�!��:�,�g�IO::�,�:ci:���:::
Abastecimento, da Secreta- do conselho fiscal. dr> coo]

ria da Agricultura estará �·:tti�T�S, de eletrí.íicacâo J

promovendo, entre C� dias rnl do Estado di' Santa

tm:iha. O simpósio rloha

SESI
programa.
1 de maio

os seus bolsistas, Em 1970 '

fdram contemplados ,MO
estudantes e, no corrente

Dando prosseg�liml'nto
aos trabalhos assistenciais,
o 'llepartamento Rf':'iomll
do SES] de Santa C�it(\1 ina

constituíu uma "cmif'são

que, sob a presidência do
'sr: Pedro Alexandrino Pe
reira 'de Mello. -assossorudo

por Ecli Sachet Ferrr-íra e

Nilton Pereira, irá coorde
nar todo' o programe '"iiI

, sivo à passagem 'do Dia do

"Triil?alho, qtÍe' tranv-orre
rá .a 1o. de,maio, próximo.
As festividades sec�') le·

"

vadas , a: efeito em tôcas as

cidades do interior, e'�tan"
, do ,:sendo tornadâs providên

, �üís [unto aos 1úcleos 'Re,

,giQnals;, para o' total êxito
,

'da'. ,prol11oção.
' ,

,

A COQrdenacão d::! ln,

forina6ío da, FIESC adian
,- 1, ,_

.

ta,,'ainda 'que, 'como parte
"das atr;lC'iies (que. estão seno

_'�ró p;revistas, ,é certa a vin-
,I,.., �

, 1
�

:êla,-do ,cantor Nel�on Ned,
'./ que' se" apresénlkrá nas ci

_

cbdé�' �le �Bl�ÍI!e:nau, Brps-
, . ( .

.,. '"

: que';;' JOlnvlile, '

� ,. � , ,

Mi] duzentas' e onze bo

las ele estudos do PEBE
cultura ele 'Santa Catarina,
que já provídencioú a' re
mossa dos Iorrnulários eserão distríbuidos' :.lOS fi

lhos de tl'abalhadoc�s ruo ano, o número se iIevou

para 1.2Ü, � serem distri

buidas entre 44 sindicatos
'de trabalhadores rurais,

raís, associados dos sindi-.
catas filiados à Fecleracão
dos Trabalhadores na Agri-

o-íentacâo a tôdas as enti
daeleS' sindicais ele 81\1' çs·
fera, para que inscreva�l

Beiior pa'rHcipa de r:eunião

na cidade dé Sant'! ,Maria

O Reitor Ferreira Lima, ria [á se encontram o' Pré·. rência,' pelo Reitor: Ferreira
da Univcrsidad� Federal de' sidente do GUPLERPE, "Rei: Lima.

Santa Catarina seguiu, çom, ',tOl' Luiz Garibay, ge' Gu.�-. "O
", Mi;llstro da Eclucadio

destino a Santa Maria, Rio , :, dalaiara, México e ó tçc�i,'" "ést?; �é'rdo, ,ag'l1a�da�ó .ern

Grande do I Sul, onde, par-., co Frank 'Filler. Santà: 'M.:frj� , ,'_11<;> ,próx;mo
ticipará da Quarta Reunião

,.

dia ,.)5; acomp<:iri,hadi)
.

do

elo GUPLERPE - Grupo Da :tell1�;'ica' a sel: 'deb�" "'; Pni.fes,�oI;' :N�YV-e(rfl � .S�'cllpi ,

Universitário Latino:Ai.ne;', tida constam; os dois 'a;p6c-'" 17a,' bil;e,tbi- de Ai;;'�ntbs Uni-'
'deano, de Estudos Para a: ��os de maior' impórt�p(l�a": veFsiffn:'üis'" do' l�EC, .;- flin

'

Reforma e Ap<;rfeiçoame'nto, ,'e' atualidades no set-or êdll-' � de 'tmftlt;'iPaI� ,d'o: en�óntro
da Fundacão,' que foi jns,,�, �'c:donal

'.

univ;e�sitãri�,:', iHte�p�çiqp�, sé'!ld� .. qU�,·' o
talado no anfiteatro do, 'gos" "Acão das,', Universfdác1és .,. ,Minish'o :'Jatbús ,"l?assarin:lo
pital da Universidade F�:.. 'em' ,suas �o�as geo-�,dJt(1,� �, y,a'i\ \tktp.l;ít'!� 'P�bf�tlr 'a

d�ral de Santa Marü1. �,,' ciona'fs",� ':Admihisti:�rãio",.� � ,)All�fl;' �lLa&na' da U;piY�l�sida-
Educadores de dive;f'sO,s::·" .. ClCl Péss9a�' D'oce,nt�:l;': êst�" ;�" de Fe(lió\raf� aé! s�hta:' Ma'ria'

países �onfírmm'a1u '�Ú�s';,: :últ.imQ t�I)1.ã a ser at?tê)Jé}o\>,. '-e,' da ,!:,í!çpi'dadC;- ,j�teI'a'nleri.
presenças e, em Sánta; :Ma- ' ��' tado,: :e111 ,f,O).'Ina. de" eó'fifc<', ,çané1:de;'Educaçijó':

'

,

!

'

....
a:. �.:.,.,-

,�.",,....-...",
.......- �".
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'

, I I f

Quem não'é o'maior,
tem qu'ei,dar .mais a,mor '

, (,

, I

'11 e 13 de maio próxiino,
nesta Capital, um Scrn!.nário
de E�etriücaçào Rural, de

'rã, entre outros assuntes,
'.urgentQ necessidade de J

gionalizar aquelas en�id,,(I(

"ovas tarifas pesíais
,

v.igór,i:\ln em lodQ. País
, '/, t

;Entraram em Vigll" em e TClegráfos. que 3�,Or:t

iodo o território 'i'H"v!lal" catá com a escolha ;:b 'lI,C

. as. novas .tanfas �o,tais, de transporte mais "P,;\

.auunciadas pelo l\{iJ)l,',[;..rio � niéníe para a entl·�'?H I'

,
, elas' Comunicacões. pida eras cartas, opca» ql

',Segundo fonte ela EIl'rrê antes era do l'emetr!,,(>

sa, uma. carta sirnblvs, vara, A escolha das

ser enviada ao intetlor. do transporte feita pela j�'j;('

P'<is. ou mrs,;ilo drnt,�o 'çla e
ó

,diz respeito às carta

Cidade: custará 20 {',:hl.t,,- car tões' postais e CO�'I'(>S"'C)
�

__

'

"
- -�" ,

,", "
À • -. 4

- •

i'OS, se, Dao' ,ul1ft:ap::<;HI" 20 -J o<.;np.a SOCIal,' que es.�"p ,

"J,nrJ:1a�, Se, o ..,l�emetent.e �j,:lli, ,:', -'c!uicJ-as numa tabelo, iii'!'

�i' ',�'e'J,is-trá-lá pag2r:i' ..

junto :às peçlllPms
25' centavos� , mcnda,�, amp�t,ras. �l11?1 "os�'0' alimento, resulta, 'em g�ral, ,hvros; ,íC (', ,�!'

:iílipla.:n,t,�o;1o ;!(�O nô"ü, H1é:,,'-, ,,revis,tns: p:3p�iS d�
todo; de ", uistrlbuiç,'fJ- ,:cl� " ,'mapas "e cat alo�os,

.: c�rré�n�nclêrióa pela-' Ehit :'.�: ,:'éxp�di(j:os po, .vi:'

pr'ês�' B�'asileira de Cu �'�io�' ·l:í'e

, I�T�-=-d- C,
serviço nota 10,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, " ,N�íu ll�lUldO eouturbadn. pelas "gll.erras.
e' indelevelmente marcado pelo desamor. as

palavras do Papa Paulo VI no último do

mingo a uma ·mulÍidãn' de 250 mil pessoas,
ressuscitam e restabelecem a esperança! nu

coração dos homens, Para o Sumo Pontífí-
'. -cé a causa do homem ainda não está perdi
"d�. Pelo contrárioi "As injustas desigual
dades sociais, serão superadas, as

I relações
entre os povos serão pacííícas, razoáveis e

fratemals e nem a arrogância, nem a ígno
rância, Impedirão que se institua uma ur

dem verdadeiramente humana". '

I I

Enquanto os males que aílígem. o

mundo lia Iorma de, revoluções e, guerras,

permanentes ou intermitentes, continuam â
.

"-fazer as suas' vítimas.: a-maioria das quais
in.ocentes, cumu as pllPulações civis e .os

chefes (Ié' missões diJ.)lumâticas seqllesfra� (

do� fjotirnismu ,c a esp'erança ,du Papa
.

I I �
.

,,�ullft:t!'tatn ,.os que allseiam por paz, harmo-
nia, c9�cÓrdia.

O Bmsil.ostenta' justai:nellte u. títulu' de
"maiur Nação católica du l1lundQ" e tmn-..

bént, i}.qui os homens. de. boa, fé aSsistem . a

<i"tentad9s vis' p'e-rpetrados' contra a mo'nd
e a civilização cristã. E êsse hedinl,du drs

respeItn, à ética, à mural e au Direitn <Iue.

\

- /

conduz a humanidade às desavenças e' à

destl'lliçãQ. Ainda .agora, flÚláticos de' uma
corrente terrorista marginalizada e

I

inex
pressiva, encapuçada pela névoa da clan
destinidade,' assassinou um major de nos-

,

sas Fôrças Armadas, em: nome de suas

ideologias '. draconianas e liberticidas. 'A

ninguém 'que comungue da ideologia da de-:

)mocracia' cristã, imbuído
.

verdadeiramente
do. propósito sáudável dç vivef uma exis
tência útil a sua fmmlia e a comunidade,
ocorrerá a solução capenga - quando. não
crímmosa -' de resolver problemas sócio

econômicos a rajadas de metralhadora nu

assaltos a 'Bancos.
"Íve, o' Brasil presentemente um pe

ríudo de transição' polítlco-lnstítuclonal,
marcado pela austeridade e pela, vontade

de c9nstrtlir. ,Ao govêmo revolueinnád�
nãà secJuz�m a \ri�diia Ufl a revanche.. �o·:
\'êmo ·e puvo u'lidos #na 'grande .obra ,';'de;

; constfllçã(). nacin!lal;' repudiam �s f,uisfos,
'�pátl)idqs nu t�.aidorés que concurrém parh
,a impl�htaÚio' d'e 'um' diri�.a de te(ror.

,-,

'E havereinos�d,? ;cuilstruir Il nnssn de,s'
.

tino," que se avizinha grandinso, cn'lsubs
, tadando as pa-lav,ras de Pauln vr,;13 Basi-

,
:I

_
'

.

lica de São Pedro: 'I{á na hll�anidade uma

apa I·

I

.necessidade dolorosa, e em certo sentido

pr�fética, 'de' esperança.' como de ar para
viver. Sem esperança não se vive. A ativí
dáde do homem está mais condicionada

pela espera do futuro d� que pela posse
do presente. As grandes idéias, aquelas lJUC
são os faróis do mundo moderno não. se

apagaram�' A unidade do mundo se fará. A
,

dignidade da pessoa
/

humana será reconhe
cida, não,apeJas. formalmente, mas sim

realmente. A invíolabihdade da vida, -do
\

s,cin materno até o final da velhice" terá um

.comum e r,eal consentimento. As indevidas

desigualdades sociais serão niveladas. As

'rela:çõc,s entre os povos serão pacíficas, ra

zoâveis e' fraternas".
As palavras do Sumo POntífice calam

fundo no côracãô dos homens de boa von

tade. Ma� nã'; basta só esperar, E preciso
que todos. nns cn:n�cientizemns da missão

'maior: fazer da 'existência 11m instrumento

dQ bem, da' �erdade, da Justiça, 'dn trabaUIO

é'.da .fé.
. Fé' ttuma nnv.a civilização, infensa às

guerras, e às (tiranias.
"

As pàí�vras ,de confiança e, de espe

rllllÇa do Papâ' ""auln vi ;têm a subl'enatu

�r�1 faculdade de :Ienir .feridas e de' cura;' a
,hlllllan�dade .

dnente.

.�
____�--�------------------------------------------------�------------I ,__------------------�------------�--------------__--___

.._./
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De)ltro de, alguns cíia�, deverá reunir-se,
nest;� Capital, a Diretoria 'do' Banco Hql'ional..,
d� Desen\'olvimcnto do Extremo Sul (BHDE),
S()9 a pref�idência do professor José Truda

P11lazw, Diretor Pl:esidente daqt.i�la organiza
iça0' bancária, a fim de estudar ,impo.rta�es
"T"()j"l ps d.e finnncianientos às i�dústr.jas', riOS

'tr:ês ,Estados sulinos. da Federaçào. O prçmun·
ei�!mento do, dr. Ari Canguçú, de Mesquita, Di
,rc' or Superintendente epl Sa�ta Catari11a. in,

delirá, então,' nos problemas das' áreas ind;.ls

tti�ls catarinenses, as qelais, à sêmelhança do

.quo l�ecentemeúte ficou assentacl0 en; reuniiio
d� 1'6rto Alegre, _se fará 110 vizinho EstaqQ
:'elo TIto Grandc d? Sul, terão áreas industria
'lizr.das def;l1idas a serem .favorecidas pelo
cI;édito banc�rio,

.

, Essa noticia será certamente recebida com

l:�'gQi.ij� pel'os. éírClHos ela indústria de nosso ,

'Es1;ldo e vem incidir num· sistema dl'i estí'
,ihllos ilOS en;prcsário� f�hris,' C�ljO' êxito 110S

i'esjJdcti\;os e{np'j'eendinientos depende de 1'e

cntsos de financiamentos, por meio do cr�difo,

-_..- "

As aplicações de recursos financeiros atra·
vés do BRI)E,. n:as diversas áreas iíldusiriais·
de Sa-ntil c'8tari�a têm ·contribuído. sem rlú

v'ida, par� a expan�ã'o' das atividacles produ
toras e para 'o' desenvolvimento dos n:lSSOS

parques, permitindo às ÚticiatJvas uma é,..in
tinuidatle ,intensa" de modo a influir no ·C{l111-

puto do c'rescimen,to' e�onômico de Santq ,Ca
tarin[j. Diga-se que, em especial, se - bem

-

os

recufsós .próprios do Bapco concorram com

�nrN'.iá\r2is somas expressivas 'quantias Carla

lizadas, nilo somer>te para os :setores inclus

b'iais;' mas tamBem' para os setores rUr<11S,

nrovêm. do· FUNDESC, liberad\)s pelo Govêrno
do· Estado. "-<

Vem .ª�sim o BHPE participando do es

fôrço, dos 1'0dêre� públicos jJaI�a a .execu,çào
da política de desenvolvimento, o que se de·

inonstra pela progressiva evolúção do�. finan·
ci�rnentos ém Santa Catarina.

Tudo faz ,crer, poi.-tanto, qu� lã próxima
reurií.50 da Dfretoriá qÓ 13ánéo' Hégion"l de'
nesenvoÍvimento, em FlorümópoÜs, dando

oportunid,1r1e .a que sejaIÍl conhecidas de per·

to·; as

trbis,
sa!la;5
zi!ção
tado's

necessidades das' nossas ál'eas' indus

já objetivamente esttidadas e pesqui
pellls "equipes; téclücas daquela' organi
bancã,l:ia, )'lrodúzÍl:ão auspiciosos· i'estIl

para o iricremento do crédito' às em·

pí-êsas catarinenses: indo. ao encontro de suas

asp'ira,ções. \..e colÍnlando assim .as metas de

nossas atividades desenvolvimenti�tas.
"�o Aliás, ainda há poucos meses,' uma de

terminação expressa do MiJ1Ístro "do Plane

jalúento, professor Heis Velloso, credenciava
o

.

BRDE para o agenciijment,õ do Fundo de

Modernização' e Heorganização Industrial _.

e isso assegurava càquela instituição bancária,
pata o presente ano, recursos da or:.den1 der

. 150 milhões de cruzeiros.

Dessa form� é extraordinàriamente' pro·

n1Íss,ora a influênci� do' Banco Heglonal de
Desenvolvimento do Extremo Sul na desejada

. e-xpansiio industrial das três unidades suHnas
da Federação e particu�armente 'de Sartta Ca·

tarina, onde a; cap\lcidade de iniciativa {. pb'
Inanentemente manifesta.

\
,.

.

Guslavo Neves

••

Os ,técnicos e entelldicJ.m;
Em. DireitO'· Tribut.ário e a.fin;;
Átravés bem ,urdidos
Estudos e par,s'éeres
Concluiram, resolutos:

-/

Dos impostos, e Sôbre a Renda
i�É dos mais justos.

E explicatn: en,qua.nto o, çlo'utor
Walter Moreira Salles
(p8:ra ficarmos no' setor

. )dos ,milionáripsj
'. 'ao comprar feijão
paga xis de impôsto
'O' zé, que garlha 2 salários

(dos mínimos), sem contemplação
pag� co' mesmo xis pelo f,2ijão'

Adiante: se o ,mesmo banqueiro
adq,uíre um Volkswagen
(qu� não é riu1a. mas é solução)
LéjJiclo e fagueiro,

/
'

, '

)

O g�ovérllo abocanha o seu quinhão;

O zé não compra carro

poi' que não dá pé; . mas S0 desse,
se, J,)or um abõ'rto!da natureza

.

cons'2�uisse essa beleza·

de um' "pleno" ·no Bolão
e (contÚmando no térre�o das hipóteses)
fôsse à agência pegar o se� fúscão:
pimba! sem clemência, bem· ligeiro'
pagaria o mesmo imp0sto do ba�lqueiro,

r
.

In�pôstó de Renda, não.,

O zé, com certeza, está isento,
Pelo s�m, pelo não,
declara, Mas não paga.
Ao passo que o Doutor Walter

Móreira Salles - homem de truz,
acima de todos os males

Cruz!

Como paga!

Estainos, pois, em acórdo.
Após a explanação
Clarà, sem eJ."4.dição

'.I - �.

DOe fundamentos éticos

que informam o impôsto
Nãd, caiba desgôsto:
Antes os diretos

Puro reflexo
do padrão do declarant�
coisa com nexo, de inteira justiça

Embora que, ria liça
da declál'àção
em. busca atroz'
das ,deduções cE)lul�L1€s,
certo o paciJnte
d,e que, para a nação
o seu' tutu só cônstrói,
ao lhe uar cabo

imlJaciente e, exangue, ,.,

Repita' o poeta:
"Mas como dói!"

" I

o: ESTADO; Florianóp.olis, terça-feira, la. Idt; abril de 19n - Pág.
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TRIVIAL VIR lADO
I " ,

,PARE.CE QUE FOI ONTEM
_�

I
\..

Póxa, rapaz, dizer que daqui a dois anos tocê vai emplacar 30 anos! Ah,
então; você é do tempo do 'I'íco-Tico e da Vida 'Infantil. Das Aventuras do Pi

tuca; Lourolino e'Remendado; ·Zé Macaco e Faustína; Chiquinho e Benja
mim, Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Daí apareceu a Vida Infantil f1.osa, que
era para... fazer o' lançamento da revista quinzenal. Houve reívíndlcação sa-

,

laríal para .0' aumento da mesada. A Vida Infantil .ou a bôlsa.
!

I· ,
Tinha também o clube agrícola na escola, do qual. nenhum de nós chegou

a levar 'sequer uma cenoura para casa. Acho que tudo o que plantávamos ia

,para a cozinha das freiras que, aliás, coitadas, bem que andavam precísadi-
nhas de uma ajuda, com exceção da Irmã Manoela, que era gorda e vendia

I
puxa-puxa. Mas Dona Maria - hoje me lembro e quanto! -- morava com,

L as inn�s e tinha ,d.ezessett;) anos e já era nossa protessóra. "Poí o meu primei- i

, 1'0 alumbramento"! Eu devia; ter nove; dez
..anos, -naquêíe tempo.' Decorava.

..

ás lícões corri vergonha de' set repreendido par Dona Maria .rio seu guarda- I

I pó branco e sempre engomado,' Ads clhmdngos éla vestia um casaco de as-

· tracã imitando'Dele €ie ancinha. Oh, Dona Maria, que saudades da senhora!

(:. I
"

Nã� 1118 lembro do' nome do meu time, mas sei perfeitamente que minha':
; posição era halJ direito. Não sei porque I\alf direito, talvez por essa posição:

I I corresponder a um tapa-buraco, naquela época, (;)m . que a 18scala2ão. era Ija,
I

� base do 2�3-5 e que b �Flúmirténsé Formava com pastilha, Pínda�o e Pinheir9; !
I Jair; Edson e Bigode; Paraguaio, Didí, Telê.: Robson, e Escurinho (Confere, ;. <

Osni IDami�ni?): ,N;,ãiJ havia. técnico. mas sempre tinha um capitão, Quándo : j
·

,nos deslocavàino; pará o' f!eld da estação ferroviãria o, quadro ia alinhado,
'

-,

.

'caminhando pdo meío dá tua, c.om o goleiro na frente, conduzindo a bola
I ) ,cl�baixo do, bràço: Atrás, logo 'a ��gÚir, os dois' beques, depois a linha média

e ;por' fim os 'cinco atacantes. ..

Vendíamos g)bis na porta, do cinema, ant�s da -sessão d�s duas horas,

l O Superm.,lU ',tinha, c�tação alta na b61sa das reVista's, mas o Cavaleiro Negro,
:; que' TI[j. vida real chamava-se ,pr, Robledo, não ficava atrás. Uma vez <jêrca ,

.: de vinte gibis fqram vendidos pela' astronÔmica cifra de' aprQximadathente',i
,fll dez CT'\1213�rOS� !?oining-o' Seguinte era.� festa das missões e, como bons rrie- I
I
ninas, devjari10s l�var ba�Úmte dinh�i�o pa,a gástar ,nas barraquinhas da I
escola, A abertura das c0-:n.etnorações apresentava um número que era um i
misto de bnilado.e.)lão sei;niáis o quê" Os meninos, todos vestidinhos à ma- 'Irinh"ira, purlham-se em fila eí,lquantci um dêles 'declamava: "M.arcílio Dias ,.

"glorioso/ e �lexa;ndririo Àlfncarl �os�raram quão valoroso! é o no�so Br.a_� I'
S�l no �ar", :pe�õi�, cantávatno,s <1I1alquer cüisa e ,tínhamos que marchar em i
CIrculo pelo mel(') do palco,: �ouve: aplausos e acabamos ganhando balas' da IdIretora, ' ., "

.

Um' boné com a a,ba de :�Iástico transparen,te verde foi .� glória. Fêz sú- i"
,cesso .. duranti'3:segurarnente 1lIl;la 'semana, até que .. me r11et.i numa briga e 11,m I I

I
.dqs advetsár�os cle1.j,-me.uTIlí-l: PUxada no boI1é e,lá se foi a aba. Tomado de I I"

, cólera pa:iti �o's bofetões para ·C-Ílna do facínora:até que -o sangue eSPirrou-IiilHe do nariz', Dia; segVin� ;'�0mOS . todoS chamados ao -gabinete da' diretora I, I
que nos obrigou: a fazer as ':paz�s, e, cornq castigo, devíamos varrer a sala
depois d.a mUa: À turma que :r;>e�deu a briga acabou v��'rendo sozinha porque.
nós, os vencedol'e:s; U$a,'!1d'o 'do Sagrado .direito do' tripúdiO, obÇigamos os
vencidos a fazer�. tarMa pornós;.:'

'.

E ,dizer que dáqui a, dbi� :anos 'você' vai emplacar 30 anos, rapaz! Parece
que foi ontkm. J;

Mal'cilio Med!eil'os; filho.

FINANÇAS

/

·0 "Jornal do' B.rasil" ,

em sua' cdi·.
ção 'do último doInin�o,. na 's�çã()
"COIsas da. POlíticá", f;oca,Íizâ o pró-

'. blema ela situáção. fin(i>ncejta dos
r Estados 'e os� �hqqlíes -;egisírados '�rh
algtiilias' Úhid�dJs "�a F:ed��ação ��:" )'

I trese;u::�aii e�l��é;�-G��?�uti{�t'
,

.

;�a, as_recen,tes críticas dos Governa
dores do Pa�'aná e do. Hio Grande do
Sul '. ao� .seí.is anteeessorés . 'teriam
despertado ce'rto maFestar no Palá'.

,cio' do Plá�alto, razã� pela qual
I ''possiveh:hente teriam súsdta'do .

"a
cOllveniên�la, de mivos cohtato�: en

tre o 'Presidente d� Repúbli�a e .os

Governad.ores" .

Di� ainda a matéria que "o com·

portamento. dos 'S�s. EU.clides T�:i;
éiles e Leo� Peres eín 'rela�ã.o 1s si

tuaçQes 'antetiQr�s foL' re�ebÍ<io 'com
estrarihe�a" poj�, a, 'qtié�tãp por ,êles' ,

levantflda : : de ,pllhlicó havia' �ido
examinada; como tôdas as demais

L dui'aIite as éoi1vet�as:. fua,btidas pel�
GeneraLMédici ,com ,todos os 22 Go- .

, ven;adores, na.; 'ín�di'd�' em ,que; �l�s
'chegavam:a' Brasília, antes'· da .. pos
se, para' relatar a situação dos Es·
tados e apresentar seus planos".
'Esta coluna não possui em mãos

I os dados globais que reflitam a si-,
iuação financ�ira estaduall, tál qual. I

a encontrou o Sr. Colombo Salles

.110 investir-se do seu mandato. ,Mas
surprêsa .

seria se o atual Governa

II dor não ertcontr?sse 'dívidas ao 'as-

í I sumir o Govêrno, decolTentes de

I
'

compromissos contraídos pela admi-
!

'

ni�tração' do Sr. Ivo Silveira. É de
se Crer, portanto, perfeitamente,
que o Sr. 'Colombo Salles encontras.
se no Govêrno do Estado dívidas a

pagar que não foram saldádas nos

eXercícios anteriores,' ,

Mas o exemplo, que o Govern,aúoi'
de Santa .Càtarina dá com o seu

comportamento ao País é bem dife···
_ i .

,
'

rente
. do de algUlls Estados', As

'eventuais dificuldades, co'm que se

defronta em decorrênCia natural do'
processo de sucessão estão sendo
,enfrentadas com aJtivez. e elevação
·çhJ pdnçípios, sem se pr�ocupar, com
o espez.iilhamento menor que a na-

·

da conduz e nada' constrói. Hecente
mente, ao dirigir-se aos Deputados
da Arena num ertcOIatro em Palácio,

I re�saltou� a nec�s�idade d,e soma!" es'

I f�rços, p'ara .
ed�flCar a S�nta: ,Ca,ta-

�
n11a pl"eé0I!lzàda pelo Projeto' -Cá-

1"tarJnen�e de' Desénvolvimentõ, .

con,

I' denando as atividades divisórias.

I Sendo o 'Seu lema "unir para desén
I. volver", o· S1'. Colombo Salles" vai
i delnonstrando nessas primeir�s· �e:"'"

I I, manas de admirnstf'ação o empénhó
I i que devota aos, 'princípios que: 'se

: traçou, Tem se portado como mil au

têntico cavalheiro nas suas relações

J

com o ex-Governador 'Ivo Silveira,
f" '<d '.

,.

azen o VIgorar entre ambos um .cH-

,ma de' cordialidade, iealdade políti .
ca e i'espeito mútuos.

'

DISTRITO INDUSTRIAL
" ,'O, ',Distfito InElustl:ial de Imbitu.
ba,. sonho acalenüaào pelo' Sul Ca.:
tarihense �. considerádo por muitos
como o ponto de partida-' pai'a a de_'

, f!ugr:ação d,e um nôvo' cic�o' de de-
senvolvimento daquela área, torna.
se' agora mais pl:óximo da .sua con- i
CI'Etização,

�

i

i
Os

\
estu-clos' se promovem em alto I

nível na área da'· Sudesul e contam I'çom o, integral apoio do Govêrno do I

Estado. I'COl\HSSÕES TENICAS
Começa hoje a ll1ovimeiltação na.:

.

Asselubléia Legislativa' éara '0 exa

me dos nomes que comporão as Co-
..
missões" da Casa. São' sete Comis-

.

soes, sendo que d�stas, três. � JlIS.
Hça, Fii1ahças e· TecnOlogia -' pos
Suem nove. membi'os. Aí, caberão
sete vagas parai os 'Deputados da
Arena e duas para os do MDB.
:As: CO:missões ele cinco' membros

'

.' .'-'- Agricultura, Transportes, Ser-vi
:ços Pú,blicos e Redação de Leis __

dével'1io contar corp 'a presença de
quatro pqrlamentares da Arena e

apenas Um do MDB,
Embora não haja nada definido,

a tendência é de não se destinar
nenhuma presidência' de Comissão
Técnica à Oposição.
KÓNDEH HEIS

O Senador Antônio Carlos Kon
der Reis vai fechar o escntóriô po
lítico que ll}antém no Hio de Janei
ro para abrir um em 'Florianópolis,
Vai tornar ainda mais constantes as

sU?S visit�s ao' Estado para despa
char diTetamente com os setôres do
público· e demais interessados os

problemas 'estaduais que pretende
le\'a1' para o Congresso.

'

r

O ex-Vice-Governador Jorge Bor
nl1ausen, que aliará as suas ativida
des privadas com a· militância polí
tica de cúpula, também pretende de.
senvolver uma, atividade intensa no

escritório polítiGO do Senador An
tônio CarloS.

'.

AU1\/fENTO

)i O G.ovel'l1ador Colombo, Sales ain
da não tem idéia nem de quando
nem" em quanto será ,o aumento de-,vencühcntos' -do J�unci()iwlisr'no públE
co estadual. :.

'
.

'.� ,

So,n:ie'rltc{o '.I��antal�e;�tb co"mple
to ?f�: fi�a;nçl)s estacÍt!iis' ..

e a rea

ção da �'arrecadação tributária dos
próximos m"eses poderá determinai'
� época oportuna par�:\o aume�toc'e
.0 ]Jercent�làl l'espeeúvo, A Secre-

. �" t' .

",

í i '

tnfla ,. da. fazenda c0'n,tinUél. examf
nüi.Jdo o problema eu; profundida.
ele.

/
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BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
, I

Financia progresso' e estimula a produção .através de
financiamentos' a indústria e agro-pecuarla .catarinense

,
'

Gol de Mic,kei dá, vitória ao Avaí
,

, '

-O mais importante choque dâ ro

!ada número dois, reunindo Avaí

e Próspera, ensejou, ao público que

compareceu ao estádio,"Adolfo
K.pnder" �a, tarde de ,anteontem,'
J11omentos de vibração

'

que "por
vêzes deixou muito expectador em

suspense:
Realmente, foi um grande embate,

eÍll que predominou principalmen
te, a disciplina. Jegadas técnicas
foram vist�s, em, tOd@s ,o transcor-,

,
,

' '1.,
rer da refrega, com os' vinte-e-dois -

jogadores, movimentando-se ,bas
tante na .cancha, eórno ,3, dem�ns- -

tar I o excelente apuro, rísíco dos
dois times;' valendo, assim: 'o 'en
contro pelo que foi.deposit�d� nas'

bilheteria�.
' , ,

,<) Avaí, .rnercê de, uma' melhor

defflsa e _um, ataque, que .soube -'

a-
'

preveítar a melhor oportunídade
s,ú'gida, levou de vencida.' à 'parti[
da,: estabelecendo o, marcador' de,
UI,1 tento a zéro, marcãdor' êst-e
q,ue falou" com elQquêriéia"e ,fidell�
di;1âe o que foram os ,noventa'riüriu-
tos de 'árdua luta,

"

'- ' 'I' ,

• .. MICIU:'X NOVAl\'IENTE
,[ ,

, "', ,',

,O lllatch,começa oem jogadas ''de;'
ambos os jados, com :pr�do�tíê��'
cia' das ,reta&U'ar4as; ',Eión i ;âj;In�'
gido' por' JOrgiinho e' ,M;oa9yr " po'r'

I' Lourenço, sendo arri:bos,� socoiridos
e postos em ação novamente.' ,Mic
key avança e consegue passar por
dois contrários e, com' o gbleiTo
Parolo posto:fora'ae a.çãei o "éeh
ter" atira da esquerda; ::m'aS' 's�rge
ourenço, que' salva no instante

preciso. lYI?lsquitü', ,atinge,�oa?y,
S8I!)-, • gz:aYlO:ade; e pOtlCO dep()is
Fl'áriça" quê lião virlha' atuà'ndo,
bem,' é substituido por Dailton. Ó
jogo pros'segue e CavaÜazzi, de"
boa distancia, chuta fo�te de fora
da área e a pelota vai de ehc0ntro I

ao' travessão e; sem ninguém na

pequena 'ár,e�; Da,nilo pratica '8, de
feza, Segu�n'l. vários ataques "; ,de
ambos os Ja:dos e 'Egon consegUe,

I'
"

'defender com elegância forte chu

te de Edson.'
Aos 29 minutos surge o gol que

acabaria,': sendo o unico da tarde.

Ra,ulzgilib de�á.�·nia Jorgínho e .bo-.
< lá 'pára 'a frente com todo o ata

que avaíano em ação. A .deresa

prosperana rechaça a incursão a

vaíana.: mas ,a bola sobra, para
'Moacyr que atira rasteiro,' com

Cavalazzí e Mickey acompanhando
a 'trajetória da, esfera de couro,
,'com o primeiro Idando oportunida
de ao, segundo pata encontrar o

-eamínho das redes. A peleja prose
gue equilibrada e .como ultimo lan

ce perígóso de período inicial, 'Mos
'�quitó atira rorte e a bola vai de en-

contro ',,:;JS .redes, pelo lado de fora,
rompendo a' rêde que foi conser

tada pelo o apítador,
,. :, 'SEGUNDO TEMPO

, O período finá! tem comêço com

os visitantes investindo firmes, po
rém ,encontrando 'na zaga, e no go-

-, , leiro � c'ontrário .

uma
' barreira' as

sll;as. pretensõe's.,' Novos' ataques
sucedem-se,e/por'vêz, o Ava{,res
pond�-com sontra-ataq�es,'que não

,

surtam, efeito. Egon arroja-se ao

solo, e defende no� pés de Lucio,

Sérgio" qí:le, começou o segundo
;tempo no lugar ije, Edson, pombi
na-se, melhor com os dianteiros:
,Nova ,defesa de Egon e pouco d�2
pois Dailton avança impedido e a

tira por ciÍna do travessão, seguin-
4p-s�' a;, saida de Moacyr 'que é
substituído por 'Moenda -que come

ça vacilan.te; 'mas 'depois se" firma.
,

Micckey bem"colocadO, € em con

<;lições �de nuupar, não pode fazer
lo 'j_)gr ordem do apitador, 'que e;-'
1;8. ap,ita.:ndo impediment!o. O Avaí

consegue' equilibrar as, ações, mas

o Próspera quase, empata. Falta, con
tra o AvaL ,Ismael vai bater e o

Avaí não fa,z a clássica barr�ira� O
dianteiro chu,ta quase rasteiro;, com
violêncía, e Egon defende, mas lat
ga, surgindo, porém; J�Cai que a

livia a, pressão contrária", Em se-

,,'.....
guida, Míckey, completamente li

vre, perde boa ocasião para elabo
rar a díferênça, atirando fora. Con
tinua rriovímentada 'a pugna. Jor.�

gínho, .servído 'Pai. Irm'àel; ':perde"
boa oportunidade, rematando por
cima da, barreira. AO$ 42 minutos,
Ismael, servido por 'M6squito, ful
,mina, mas Egon defende sensacio-

: "
.

.

nalmente. Com mais alguns" lances
de lado a lado e o jôgo' .termína
Avaí 1 Próspera O, conservando' 0-
time de: Nelínho a liderança do

Campeonato.

DESTAQUES,
'O ataqueiro Egon constituiu-se

no portento da porfia, com uma

série de intervenções; que .o reco
mendam como um dos melhores'.

I' .

'guarda-valas que já vimos atuar.

Secunqaram -no Juca, Deodato; na

zaga; \n,ogério no'meio-campo e

Mickey e Gavalazzi na linha de

frente, 'Os, demais bons, com ex

<:essão de França; que esteve 'irr�-
,conhecível. No time de Criciúma,
Ismael foi o destaque, com uina
conduta técnica estupenda. Mosqui

- to, M!J,noel, Sérgio e JorginhO ex

celentes. Os demais coril, á,ltb� 'e'

baixos. .?'

ARBITRAGEM
; Na direção da �p�rtid$. atuou o

sr;- José Carlos Bezerra 'que con-.

,venceu. Os poucos' erros, que acu

sou não influiram "no result�do
que foi justo.

'

,

OS QUADROS
As duas equipes:
AVAI - Egon; Paulin4o, Deoda�

to, JÚC� � :Raulzinho; (JI..1:oend!J,) j' e,
RogérIO; Fr.ança (Daílton), Mickey.
Cavalazzi e Carlos' Roberto.
PRÕSPERA - "Danilo; ,.-Manoel,

Danda, Lourenço e Dickson, Chico
Preto e Edson (Sérgio 'JorginhQ,;
Ismael, LuCÍo e Mosquito.

�ENI>�
Çr$. 3.305,00 foi ,quanto passou'

pelas bilheterias do "Adolfo Kon
der", 'na tarde de' domingo.

'

..�� ..

Vín'culada ao Ministério das, Comunicacões�

TÉCNICO DE TELEtOMU,NICACõES
, ,.'.:s

'Exige:'

,

, EMPRÊSA , BBASltEUlA
.DE TELECbMUNICAêõES

, ,

'

�
EMBRATEt

Oferece:
Curso TCl,8 ministrado na Sede 'da Empresa na

Guanab'ara, sob a responsabilidade do Departamento
de Operações entre 17 de maio e 30 de setembro

do corrente ano

- Durante o Curso uma ))ôlsa de estudós de Cr$ 4Gil,00
mensais, com transporte até a Gu'anabara bem como

alojamento e aIimentaçi),o por 'conta da Emprêsà" I

durante a realização do curso
I

'-;- Os aprovados no final do curso serão admitidos 1
como empregados da Emprêsa, percllbendo mensal- Imente um: salário ,'superior a Cr$ 1.150,00

.
,

)

'Os càndidatos que preencherem plen_?menfe os requísitos deverão se apresentar .-

munidos dos seguintes documentos:
- Carteira Profissional

� _ Certificado de Conclusão do Curso exigido

- C�rso ginasial completo ou �quivalente
- Idflde de 18 a 35 aIWS
- Aprovação em exame de seleção eTIl nível de Escola,

Técnica de grau médio

\ ,

,
- 'Certificado de Reservista

-:-- TítulO de, Eleitor
- Carteira de Identidade
- 2 fotos 3 x 4

I,

.

" \
-

à Rua Saldanha, Marinho, s/no - Fundos do BRADESCO I nos dias 12 e 13 do corrente
d<JS .8:00 às'12:00 e das 14:00 às 20:QO horas

Será ,CQbrada no ato de inscrição a taxa de Cr$ 10,00
_'_

·__"_---·�-i-T�·-··--'--

f

/' \

BANCO REGIONAL 'DE DESENVOLVI ENIO DO EXTRE O SUL
\

'

figueirense :e América. fazem boa partida
A .i;� ..._ � I.\........ '\ ·-···-�""'-f-�,t f'" �;��",srí, '_' "I/ ..... ' j'

I _.!.�. �
- ..

....
'. . ,.-;'I'''....-;� 't_"�' .

--

O figueirense em nova' partida
'

do a j�gar em seu campo; em Rio

nos domínios adversaríos, conse- di> Sul, não teve dificuldade para

guiu sair-se' bem. Só que desta vez levar de 'vencida a pe,leja disputa-
não conseguiu a vitória. E, que, o da diante do Paysàndú. 3 .x O o Te-

AmériCa, em seu chão, estava ins- sultado, continuando os [uverrti-

,

,:prradí�simo" e 'lpgrOll 'qb�er a: v�tq\_, ': nas n,o grupo dos lideres. ,,' ','
ria, pela contagem mínima.. Bom

'

HERCILIO LUZI TAMBEM
público compareceu ao encontro O <Hercílío Luz foi outro vence-

que marcou O primeiro jôgo em dor da primeira rodada que con-

,caIJ.chas de Jofnville, oportunidade seguiu vencer novamente, .só
, que

em que o América conseguiu man- desta feita o jôgo teve por local. o .

,

.ter a liderança 'que 'divide com ou- reduto' adversámo - o Carlos Re-

.tros 'três concorrentes.' na,ux que novamente é vencido em

CAXIAS ;ESTREOU EMPATANDO seu chão. 1, x O, o resultado.
-

O time do Caxias, que folgou na

rodada de abertura, estreou no

Campeonato, bem longe da sua

,

torcida. For.até Tubarão onde cori

seguiu empatar com o Ferroviário;
campeão do ano passado. 1 x I, foi
o 'esco'rre que lOS caxienses inter

pretaram como umar'vitória. Foi o

-prímeíro .empate do certame de' 71:
, JUVENTUS' VENCE NOVAMENTE

O conjunto do Juventus, voltan-

.{.. .

� .1

r9m09�0000mrn���0mmm0�,oq
. �. Bolet.lm EspecmtGBOEx i�
� IILTERaCÕES ESTIlTUTÁRIAS

.

�
B A Assembléia Geral E'xtraardinória, realizada em 22 de ou- �

. B ,tubr'o de 1970; d�liberou introduzir algumas alteraçoes n'o ESTA- �
[;']

lUTO da GBOEx. Por sua importância, destacam-se as s�gui�tes: �
:� �"

1, '� O a�sociad� s�rá automàticamente excluípo quando Se �
�, tornar devedor de mais de 5 (cinco) mensalidades, canseGU- ,� ,

, B
. tivas óu não.

'

, ri o'),', :;1' �,
B

Não serão cQmpútadàs, como pagamento de mensalidades, r: ti

"� quaisquer remessa� ou entregas de dinheiro feitas após a � ,

L,,:.I ocorrênciQ do fato _acima prescrito;. .

t.:'A

C'] Tais importâncias' deverão ser' re'c'amados pelo interessado �
. fl quando não devolvidas dentro de 90 (noventa') diás. �
�

,

2 - O associado que não tive< pago tôdas as mensalidades' �
� relatIvas ao período de carência mínima de seu plano não �r
[;\] terá direito a qualquer ben'efí�io, nem legará pecúlio, na

'

� ,

� eventualidade de falecer nestÇls condições.
\

�
[;'] 3 - O pagamento da .:nensalidade deve�á ser efetuado até �
r::.1 o últirTlO dia 0til de cada inês. r:tl
1,,1 I' .

( �'

� R�COMEND.ÇÕES IMPORTIINTES 118 QUaDRO SOCiaL .�
[;'l' 1 - 'f. Direção do GBOEx, tÉmdo em vista resguardar os ,'�
,r:l interêsses de seus associados, avisa que, para cumprimento Itl
f'] da Resolução da Assembléia Geral Extraordinária realizada �
o em 22 de outubro de 1970, sua rêde arre'cadado:a estará à) -[;J
[;'J disposiçãc dos sóciós ainda em atraso; até 30 de abril de 0
,r:J

1 971.
r.ti

2...!. Comunique-nos seu enderêço pa�tal atualizado, Se não·
t.:::A

[;'] residir em área' atendida pelo serviço de correio, informe-nós �
,� para onde devemos enviar sua çorrespon,dência,. Êste aspec- �
,� to é deI vital importância para continuidade de nossas comu- �
'fi]

,

nicações. Faça constar 'sempre seu nome compl�to e número �
� de mat�,ícula. [{l
,�' �
r;;] Agente Autorizado em SANiA CATARINA: �
[;] AUGUSTUS PROMOCÕES E VENDAS LTOA r\..tl
r.:;t Rua Deodoro, 19

-

2,° andar - sala3' �1,,:1 FlORIANÓPOLIS Santa Catarina �
[;,l

*H '.J . l!:1

� G�ÊMIO BEtaEFIÇEIUE DE OFICiaiS DO EXÉRCITO �...
,r;:] ,

, Sede em Porto Alegre - Rua dos Andradas. 904 I

�', ..

O '

,'_ r;o��� 24;-1654, 24-1421 e 24)�22 .

ó8�O,
GBOEx

-, TranqUlh,dade
no presente + segurança no ,futuro � <

f •

• 1 , , i , I /
, Ora�[;����[i�C[i���[i��ID��ID,

PRIMEIRA VITORiA DO INTER
O Internacional que começou o

certàme perdendo em ,Rio do SuÍ
por 1, x O, conseguiu, anteontem,
'guando jogou em,' seus domínios,
sua primeira VItória -no Campeo
nato, derrotando o Palmeiras pelo,'
escore de 2 x L

A CLASSIFiCAÇÃO
Por pontos perdidos, 'a coloca-

. \

\

Está presenté no processo de
engfandecimento' de Santa Catarina

ção dos concorrentes passou a ser

esta: :' ' ,

1 - lugar -;: Avaí, Awérica, Her-
cHioLuz e Juventus, O

.

•

•
c �

2 - lugar --: casías, 1

3 - lugar. Fig:Uf:)ireIlSe:, e Inter-
nacional, 2

'
,<

'

4 � lugar - Ferroviário, 3'
,

5 - lugar - Barroso; CaTlos�"Re

naux, Paysandú e Palm:�ras, ,.i;
PRóXIMA ROJ)ADA' -. •.

'

A próxima rodada -,- 'a tetéêifª
do turno - marca .P8!ra .o P,ii:éi�
mo 'dbmingo os seguintes ericion-
tios:'

' " c ',:

Nesta Capital ::_ Ffgueirense- x
Ferroviário " ',' ..
Em 'Itajaí - Barroso j{, .luventus
E!Ú Brusque � Pay,�apdú .x P�és-

pera
E11l Blumenau - p�aimeiras x,A·

méríca
Em Joinville
Em Lages

Carlos Renaux.

Caxias x Aváf
Internacional X

...-'_

"

�.

\
,

- ,

" ,
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TC: divulu
'

'voto que'pede anulação do contrato da 'nova ponl!
I.

o cumprimento de exigências burocráticas internas .1

deixa de: "oj-ínar sôbre qual' Ó ante-projeto a ser adota
impediu que o pedido de sustação da execução do con-

" do _ se o :)fi�ial ou' da variante -- por .entender ser"

trato de empreitada para a construção da 'nova ponte 'tal atríbuíçãn da 'a1dministração do Estado .. :";
.

Ilha-Continente fôsse encaminhado à Assembléia Le- 3.3 - 6 julgamento' pela autoridade competente
gíslativa pelo Tribunal de Contas do Estado. O Presí- (art. 40 do Dec. h�'·8'.755), por sua vez, omitindo provi-
dente da Côrte de Contas, Conselheiro Nelson Abreu, dêncías preconízadas no-art. 46 do mesmo Decreto, dei-
afirmou. que tão logo essas exigências sejam satisfeitas xou de cons íderar:
o 'prneesso subirá à apreciação do' Poder Legislativo, o a � .-:- as' divergências de preços unitãrios da.ordem
que acontecerá ainda no d,ecorrer desta semana, As Ii- de \3'0,6% evidenciadas pela Comissão; � "os' contratos que assentam em qperaçõss '

ou aber-
deranças do Govêrno· e da Arena, bem como do MDB, b ) - a, diferença da ordem 'de Cr$ 3.552.337,50 entre tura de créditos não podem ser celebrados antes que
escusaram-se de qualquer pronunciamento à 'respeito do. o preço oferecído pelo Consorcío Vencedor e O· Vencí- tais expedientes se tenham realizado, -para que possa
assunto "por. desconhecerem ainda o( teor �10 pedido do, para ;:t' execução do ítem "aterros" (p. ex., enquanto ter lugar o empenho da despesa ... "

Impugnatórío".
.

o Cons6réí' Viário estabelecia o preço de cr$ H,OÓ por Isto pôsto:
O voto do Conselheiro relator do processo, Sr. Nil- '. m3. df; ater-o hídráulfco-previstos 850.000 m3, o Venci- Considerando que a origem, Omitindo-se, nas provi-

ton José Cherem, tendo o caráter de .documento .públi-. do oferecia o preço de Cr$ 4,20)�
.

dêncías preconizadas no art.: 46. do Dec, n? 8.755 .de 15
,

tb, foi i'equerido ontem por o ESTADO, que publica na.' 4' � Qb".erYa�se: ainda, que exttapolando o;_disposto .de dezembro de, I969, ao ensejo do julgamE_lnto da ücí-.'
íntegra. a sua cópia autêntica, O voto do relator àrrola.' no art. 1:31 ia 'O: L, 200 de 27':02.67, bem' corno. as" dís- "tação". possibilitou: a .sua aprovação; sem, ter, em conta,

"

as razões pelas quais a medida ímpugnatdria foi:,soti':' posiçqes, d9é� ;atts. lQ. e 20, doDec. 8�755, 'as exi'gê�cias ,à. validade .dos preços, unitéríos 'Proposto!" >a,dm,itidos ,i
•.

citada 2 Assembléia. Q voto 'foi, o seguinte: .
. .'.

. de Pfl.:rt�cipé(}ãp na, Iícltação; estabeleceram oondiçôes pela. COmissão de .Çoncorrêncíaroomn sendo 3Q,60;.; mais
'

.' . "Tendo. firmado com, o ,Co�s6t:ci6. Construtor ViárIo.' -, limiÚttivas 'dé \:io:inpetição, 'em termos' exageradarríente 'altos no: projeto v,ariànte adotado;
., ,i

contrato para a construção d!1.p.onte, Ilha-Continerite,' ',rigidos;' '�': '.,' "

'. '. . ..

.

. . ' ,
. considerando' que :,l:!- .

ausência 'do, orçamento.' preli- ';:"em 20 de .agôsto de 1970;) o ex-Plano .de Metas do: Go- �, 5. � o, r.oIlt.iât9 foi/redigido dentro � dos; 'itêtmos, 'minar, n[j. formá e�ta.tuida,h� art.' 11 .do' cit�do Dec. nO',-'v'êrno, depois de feitas a� ·anotiiçãés na Junta deCon- ;"�,' usu�is,. esta.�ele.ci:mdo-se; 'côntudo, para " obra' tim 'p're-' ... " .. , .

,,'

, " ..., . 8,7.55; ílão
..

·

..propic.:ia,va"um,petfelto a,.iui.zamenU;··dos.· cus� �'.,:"tr.ôle; cílncaminhou o respectivo éxpe.cj.iente a êst? Tri - .��' ço ájea;tÓrl.'ç.· ô\!l. �seja' a.próximado o. que constitui' um '

.

J' . . 'tos reais" da obra;- pata o júIgament'o da liCit�cãó' .: .:,:
bunal, ,para, exame e julgfl-me,nto d.a legalida.d.,e., '. '. ;1'.,. desvirtu, a.'..,iTI,ento do prüic�pio da co�corTêricia, .p'.'o.Js, éS,ta .... ..... ,.', ., ,.-' '.

t. ' • qonsi.dér,·ando' q.ul3" no íb.é.m: �'áterroiS";' a:' 'pro,.posta':
'

..Su:nmEtido aos 'órgãos' instrutl,",VOs; êstes emitiram o, -t. não ·.tén:i PO)' ob.j.etivo alcànçár.'o pr.eço-base., rri-aso. pre:: . " . .

.. .. . vencedora:
.
tius ta! Cr$ 3.552.331,50'fuais· que"','a: vt:mcidà'�',

parecer de f.ls.. 25 a 4S� oJ;?d� foram êoI1sidera"dos 6s ã;s- " ,;: ço. A- cdáús1']á!'impúgpa:d�; 'inicialmente, riilati�a àmuF:' ' ,
. ,,'

. .

'.,

'�
.... .... , ,

. . gerand0-:"ctesta for,ma: a presu!1ção' dê não 's� haver aten� ,

p�ctds jurídicos-Iegais.::..�l!�igáyeis' �ei?péci,:' _;,;_.-L i-�, ta p6�:. átr�"o�no� ,p�garil�nt9s. foi �xcluiaai ,:;"'. >
. :díplO, éM l?�rt�s'd'�stac�veis 'da:: ob;ra, o éritúÍ;o do me-

.

", Na S.e-ssão de·22 �e QU�uo.'i:o,d.? 1970, durante' a'<li�: :�::' '.6 :'7: fÍ!'.�ltpent�.. n,ã,oJoi �emon�trad�; a"e�istênci!l '.' ,1 :nor .preco, fundmn,ento básico, da eODêor�8'nCia' .':'
,�úss�o ..o

� Se.Mor ,Co�se�I:t�.il'o Leciarj. �lovin�l�i arg�iú �� �: de CJ·é���9·;n�ç:àP!'entá�io ,���o?fiadO:.�e su{�de�,e'F:;l-r,� a.' : ,,/'
"

, co.nsid�rand"O ,4u� �s IÍmftaçõe.s éstatui'd��, ara' a'
'

mco�J1.pet8ncla 0.0 _:flb:unal. d:e CQnt�s' para, apreCIar: �).,; execl:qp�., da o���.�C?� ,�f�Ito.: ,�, .

' �:: '" :"1.: ::partidpàç'ão nà' licitação, em' d��ac6rdo com:'o' a:�t 1:31 J :.-
matu;a, pelas, razoes, eXP9.��ªS n;o voto em sepaT�0ü, ?tçr ./1. GlJ,nstltUlçao1qÇ> Estado;, em s,eu art\; 7�, IV,: ' ' 'dO Decreto'-lei �'O' �ióó,: iJ�poÚara� aú'mesmo rfá' des�'

'

....,'
(fls. 6J:/63) 1ue conéluia;,pBli in:edil:\;ta remessa dps1','·vedn:,: r'·., .,� ,'� ..,'.. '", ,. .ci�ssifícaç'âo dé:u� C(m.;?prre�te;.

.

.u

auto� :10 Egrégio Poder :jJsgislattvo.' ",�: rel1Ii:;Ià:çao, por qualquer d�s "poderes, de despe-
"

.

'. I,., .

.)'.'
Foi. aceito., entretanto, por maioria, o ponto qe vis- sas qlle' :exceiiam ·os crédito orçamentários ou adicio- ([f.i�����������������:oaa;-ãi;;iiôiiiiiiiiiiírta do Relator,' no .sentid.o de que o decurso do prazo nais". i , '

--

--;-'-;-r----,------== � ,

,1 C· "\, ,I' ,

estabelecido no art. 30, II c, da Lei nO 4.380,' de 21 de Os crédi.tb.s' orçamentáriqs, nó caso, são os do exer- Iouturro de. 1969,' não elide a competência do Tribunal cício corrente,: e. por ce:rto, os do �rçamento plurianual, ADMINISTRA!,O�A. E CORRETÔR�, 'DE '

"

para exame da legalidade dos contratos, visto como reg'nbdo em t.êfmos geÍ'jlis, no art. 7�,. § 4'0:' , NEGoCIOS, LTOA.,.

"êst� Se opera sob o regime de fiscaltzação "a po.steriori" "Ne�num investimento, cuja execução ultrapasse o
.

Rúa FeHpe 'Schrriidt� 51: -, Galeria'Jaq\.léiiné ..;_ 7
.

Üls. 5ójsn exer'dcib iinapceirQ, poderá ser iniciado sem· prévia ,ADMINISTRAÇÃO DE ,BENS' ..;_ CONTRATOS DE I' .

AdotaCJ.o, assim, o parecer acima referido, prelimi-, inclusfto no orçá;mento p�urianual de investime�to .

ou L�C�ÇÃ.O" E, IN�É�NÍEDI�Ç.Õ�S �E .IMóVEIS I.narIn'=hte, réquisitaram�se à origem informações com-" sem prévia lei 'que "O autorize ou·'fixe o montan'te' das Profissionais altamente, especlaln,ados· à,s :suas, ordens: Iplementares e o envio de documentos faltantes. dotaç5f'sé. (p,e anualmerite' constarão dos orçamentos, VENDAS. t, .

Na parte que interditava os pagamentos até'o cum- durantE' o prazo' de sua execuç.ão", CASA NO SACO í)OS LIMõES "

'prirriJnto' da diligência suscitadá da forma da _Instru- Os orç,Hllentos plurianuais foram regulados,. iÍli- ótima ças& no Saco dos 'Úmões; c()� 3 quãrtos �
ção TC-18-08-70/10, foi rejeita:do o· parecer, pelo voto cialmente, pelà Lei Complémentar nO 3 de 7.12.1967, revo- "sala. de ju'ntar - liv'ing' - 'cozinha .;_:. banheiro.
médio dos CÓ'ns,eIheiros, colhido na forma estabelecida . gadà 'pelo lUO, Complementar nO 43, de 29 de janeiro de CASA EM COQUEIROS '. jno art. 122, parágrafo único da Resolução n.o 1969, ora em'vigor, aplicáveis aos Estados os arts .. 5°. e Sem.. .Habite:se.

�lTC-07'04-70/70, 7°" .\ Pró�im;�'aci Praia:Clt�be. '. INq decurso do l?razo para a prestação de informa-
'

6.2 -:-:- com_Plem,entàndo :tais clispositivos o Dec
..... , I Casa mIsta - do�s ::;uartos - sala - cozinha _

\ I..

çõel:i;' a origem solicitou dois pedidOS de prorJ'ogação de 8.755. ap. di�por 'SÔbre ás licitações, inser,e a obrigatorié-

\
oanheiro, .

prazo, pGr ofícios de 27.10.70 e 27.11.70.'
!

dade da: inc1icaçãb do. crédito orçamentário (art .. n, VII),
"

APARTAMENTO ',NO 'CENTRO
-

IFi.T'.almente, cumprida a diligência, pelo. Eroc. n.O bem \�0mo quan(,io trata dai? c.ontratos (art. 79, 'III),
R

Um· apartamento· tio . Edif�cio .
São· Francisco, à I 1'5.468/70, enviado ao Tribunal em 08.01.71, o I Plano de por CGlitO rredito orçame.ntário próprio.e suficiente, 'na }

! U;! Arno Hoechel; en�rega eIr!: 4 mes.es. 2 quartos _ i i

Met?,s $10 Govêrno pr,estou esclarecimentos que const� forp1àda C'opstitUição; .

�aIa>" ......,ccizini.f\l�'� '�r:eã"��'Séi'Viçõ
••, ,J),mhe:i,ro oom-lJde fls. 78 a 114. 6,3 - C'utra, aliás, hâQ::e a sif?temática da União, ha- .pleto. :Totalmente fmancIado. .

'.' ',' I
P..eE'xnminaàos os autos pelos órgãos instrutivos, ja ,visto o '1üe:'9.-i!;>põe' o 'art. 1° do D.L. nO !li5, providên- L ..: -.___ �__:__...,.:__�__:_.. :__,'.' ._.� _.' _�.'.... _._.�.__.•_ .

_ _:_,_�1.,I.
"

.•..êste<; �m nôvo parecer de fls. 115 a 121, depois de fazer da' essa qt'-e r�mónta ao, antigo. c6âigo de Contabilidade .

...
-

o confronto das informações concluém por nôvo so- Pú.blira" dE' 1922 Jart. 767: b,). ih verbis:

bre\stalnento, visando a declaração formal da orig,em
' "Att: ]0 ..:...... 'Iresueltados os orcamentos aprovados

q;ta9.to ao crédito orçamentário suficiente apropriável. para ,,�s óryã�s:, .públicQS: êstes �l poderão, contra,tarii'

à obl'a.
'. 'ObraS "qüe reutü:iixi previa;qlente os seguintes' requisitos:

'Adotado o parecer, nova diligência foi realizada pe-
'

ç')"':_' existênda 'de 're'cursos financeiros necessárIos,
la dE'CiSão de 04.03.71. assegil�ad( , :rip' ór,çalue'ntCi do. eX'ercício e nós seguintes,

Nesta altura, entretanto, dois aditivos acompanham que '�,Ubra'-n. () J>É)nodo preVisto para a execução da
o cont,rato; obrã:.'.:··

a) -:- o primeiro. àil:1itivo (Proc. 2.497/70) viSando .6 4: �- a id�monStração da existência do crédit'o or-

vinclila!' à obra a quantia de Cr$ 5.000.000,00 (cinco mi- çamentárir �rá feita pelo empenho respectivo, na for-
lhõ,es de cruzeiros), proveniente do Fundo de Auxilio ma estatu':la nei ait'. 60 �. Seguinte's da Lei Federai 4.320
aos Està�os, objeto de s�plementação, do orçamento do de .17'· de '''narçô de 1964, em consonância, 'aliás, com o

Estado pelo Dec. nO SF-02-02-71/10.285 e� consequente- e'Statuido: "10 a,rt. \775 "c" ,do C6dig'0 de Co�tabilidade
mente, dó PLAMEG;,'

,
I

Pl]bl-ica q1.e' considera essencial a cláusula que declare
b) - o segundo aditivo .(Froc. 2.784/70). Pelo qual bnJ\:er sidf a: despl�sa empenhada à conta dos créditos

o Consórcio, com assentimento da administràção esta- orçamen;t:íriói.
,,' ,

duaL partilhou os ,encargos, mantida, contudo a soli- 'Deferi 10 .0' éomp'i;'omisso, entretanto, a mais' de
I 'dar'iedàde. um é<,ercfdo:

'1I:m curso o prazo para a diligênçia, provindos 'da a) -'-I -a obra: <leve' constar do orçamento plurianual;
Junta de Contrôle do PLAMEG, dois novos aditivos che- b) - ')s cm:nproniissos do exercício devem ser, des-
garam.ao Tribunal: de logo, f"npebhados; .

,

o) - um, o terceiro, portanto, visou excluir a cláu- c} - o orçamento pluri!;lnual dêve consignar recur-
sula de multa de 30%, por atraso, nos pagamentos idas sos autori'Zados;
fatur,ns (sub-cláusulas 2.2.04 do contrato); '6.5 - nà càso',prêsente:

bJ' _:_ o outro, ou seja o q�arto, objetivou vincular a) - a obr:a é de execução deférida -a mais de um
à obra a quantia de Cr$ 24.600.000,00, prov,indos da ope- exercíCio (730 :dias, .portanto, ,1970, 1971, 19'12, cláusula
:ração ele crédito, destacando��e, contU!do, Cr$ .. " .... ,.

3.3 do CO'1trato);
.

1.600.000,00 para r·eajustamentos na forma do D.L. n'O b) ,- foi inserida no orçamenta. plurianual pela
185. lei nO 4.536 de 24 de novembro de 1970 art. 40, posterior

N8sta altura inteirado do problema, o Tribunal, à ao contrato; '\
'

vista da ausência de' informações da origem quanto à c) - o orçamento plurianual, consubstanciado na'
defh1itiva comprovação do cré.dito orçamentário,' resol- lei 4.242 d� 9 de pezembro de 1968, exaure-se em 31.02.71.
veu, ex-offício, requisitar tais informações, à Junta de Consequentemente, presentes os demais dispositivos
Contrôle do PLAMEG .prestadas ,à f.Is. citados, deveria a origem, pa,ra comprovar a existência

E'1tretanto, no curso das providências, a origem, de crédito· orçamentário com saldo suficiente e ade-
atravRs da Secretaria de Transportes e Obras, :çesponde quado:
à diligência, ouvida a Contadoria Geral do Estado, que a) - em 1970, empenhar a importância vinculada
concluiu pela insuficiência, atual, do crédito 'arçamentá- ao exercício (Cr$ 6.000.000,00), o que foi feito;
rio, da ordem de Cr$ 22.722.178,00 dos quais Cr$........ b) - demonstrar a existência de recursos suficien-
4.664.435,60 de recursos próprios e Cr$ 18.057.742,40 do' tes, no orçamento corrente de 1971; para complementa-

.

saldo da operação de crédito não realizada. ção da obra, já que' não há àutorização l,egislativa para
Isto posto, J despesas--além desse, exercício, o que não foi feito.
Verjfica'�se destes autos que: Pelos documentos constantes dos autos. infere-se,
l) - a licitação não foi preoedidà 'de' '

orçamento aliás, qUe os re'cursos disponíveis, empenháveis, no cor,
, preliminar capaz de possibili,ta:r um perfeito' ajuizamen- rente exp�c{ci'o são da ordem de ,Cr$ 24.600.000,00 (vinte
to dos preços prop,6stos com os custos reais, na forma e quatro milhões e seiscentos mil' cruzeiros), contra
preconizada no art. 11 do Dec. nO 8.755; uma(exif"�ncia 'da ,00;dem de Cr$ 47.322.178.00 ou de Cr$

2) - inicialmente não acompanhou o processo o 48.922.178,00; se: incluidos os Cr� ,'1.600.000,00
-

(hum mi-
proje�o variante/ adotado pela administração, em que lhão e seiscentos mil cI'U2íetros) do quarto aditivo, para
pese �er êste parte do seu conteúdo. A remesSa poste- reajustap"ento.'

.

' '

rior do projeto, não atendeu, contudo, em seus têrmos, Assim, empenhados Cr$ 24.600.0oo,QO restam sem co-
. todos os pressupostos especificados no aludido art: 11 bertuta. no primeiro caso' Cr$ 22.722:178,00 e. no segundo
do Dec. n'O 8.755 de forma a pOSSibilitar adequado co- Cr$ 24.32'U78,OO,

I

nheciIi�ento das características técnicas � obra, em :É ve"1ade qU!fl, autorizado, o Podlilr Executivo ainda
evidên.cia as implicações com os órgãos federais de in- poderá r�aIizar a operação de crédito reJ;l1anescente da
tel:venção obrigatória (Ministério da Marinha, D�parta- ordem,'dp Cr$ 18.057'.742,00 (diferença entre o autorizado
mento Nacional' de Portos e Vias Navegáveis, etc.); pela' lei pO 5.5H, de 21 de setembro de 1970 - Cr$ .

3) - da ata de julgamento da licitação infere-$e: 42.657.74�;40 e o 'rea:lizado, Cr$ 24;600;000;00, confo�me
\ �� 1 ,,;.;_ que os preços unitários estabelecidos pelo contrato .firmado c61l1 o Westminster Foreign Bank Ltd.

Conr,órcio, Vencedor ao projeto variante adotado são conheciCIo dêste �ribunal, Proc. ,no ,572/7i), Mas nem
30,60/.0 .:inais. altos do que os propostos para o projeto essa reaP�ação' completaria o. quadro de recursos, res-ofIciá1:

'

tando' Ul"'"1.a diferpnça a menor de Cr$ 4.664.735,60 ou.
3.2 - que não houve parecer conclusivo da Comis- de Cr$ 6.264.435�60. se incluido o reajustamento.

são 'da Concorrência, limit�ndo-se esta a declarar que Mas a importância de Cr$ 18.057.742,00 não é clis-

ponível, logo não 'pode compor o quadro. de recursos.

Aliás, é o art. 43 da Lei n? 4:32{} de 17 'de março de 1964

que, ao disciplinar a abertura dos créditos suplementa
res, insere entre os. recursos possíveis; o produto das

operações de crédito, e· não simples autorização, den

.tro, por certo, do que estabelece .0 art. 776 do Código
de ContalÍilidade Pública..

'

i��·===-_;�-{_��������fi��7��i.:.\
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LATICIN:OS TUBARONENSe-;S.. À.

Rua Lauro Müller, 2�75? .:.... Tubar.ão - ,5. c.L .--�. --_-'--_-__ .. -- ':..,..:.. 7
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DR. E,VIL1SI0' CAON

Advogado.
Rua Trajano, 12 - Conjunlo 9'

OAB,SC 688 - CPF 0078!;J6239

DR. NORBERTO CZÊRNAY
ClíNICA DE TUMORES

CIRURGIÃO·DENTISTA
Implante e transplante de dentes -. Dentistéria Ope·

ratória pelo sistema de alta rotação - Tratamento indolor
- Prótese fixa' e móvel.' Consultório: Ed. Julieta,' 2',

, . ,

andar '-- sala 203 - Rua, Jerônimo Coelho, 235 -' ho-

rário . das 15.às 19 horas. "

I'
.

..

)

CASA NO CENTRO
Venci�,se .casa grande com 4 quartos, 2 banheiros, so

ciais, dependências de ernpregada, garagem. Tratar na rua

CeI. Melo Alvim, 19 ou pel� fone 4'704.

considerando, que, à data do contrato, e mesmo ago.
ra, não g'e acham demonstrados os recursos orçamentá.
rios suficientes, o que coloca o contrato no impedimen,
to previsto no art. 71, IV, da Constituição e demais dis.
posições .legais aplicáveis;

.

consideranct� que, em observância ao mandame�t�
, contido, ,no art. 81 .. § ,6°,. "a"; da Constituição do Estado
êste Tribunal abriu. -oP9rtünidade à administração par�
que fossem adotadas medidas próprias ao exato curn.
primento dos. textos legais;

considerando que, em tais circunstâncias, a A:d!l1i.
nístração não apresentou. justificativas convincentes pa,
ra as irregularidades apontadas. no processo de licita.
cão, o ,qual somqnte quando regular legítima o contra.
to de empreitada: .

.

.

, ,�ol1s!�erando que, apesar ele as' providências.' toma.
das por' fôrça das 'decisões anteriores dêste Plenário �

c,óIíl9 :{ '�'e :expurg:ir, do �cónt��to cláusula. lesiva aos in.
'ter,ês:ses 0.0 Estado: (ij.ditiyo �e;13 de ,iáneiro ele 197n e a

d� apr�pria'" recursos órcamentáríos (ádttivos de 21

Q!(oútyQ.t;O d�I}'970'e 5 ,ct'efev.ereiro',d.e 197�), o contrato
apresenta defíoíênõías,

.

assinaladas 'nas premissas aci

�:' � e;t� �ltura,:iri.s�náv'ei:s;:, .: ,
- ,.' "

"

'.? 'J. '," :,'.,
.,

� ;.:
" .'

<. '. '_ I,

:coilSidera�d�" fipalm�ntEÇ ·que. :�ela 'natureza' da
0;61'a, :a:lta:mentfl;;pri�ritái�n pa:;a a'. vi'da, da· com1;iniâade
e ';at-é' in�U�peri.sáv�: 'à segu.ran:-ca iílJe;rna;, cl\9Ve a; Admi:
:bis.t,ta(,}ão�'proetl!:af :s()luGB:o défip�ti-'va;: sem entFetanto
fe·rir. os:: prinàípJos:, legafs" pertlpei1:teS',

.

cU.:Jo:' �e$�t)ard�
in�ú�l;l,(j!�:á,.êst�iÍ'ril)i.mar' ': ;.' ".', ,.: ; ;'

.

{ .

�:: ,VÓ'r::Q, pelayeprQsetitaGãb::à_ AlJê;tlsta':Assembl�i� Le.
gi�hl:h,-:a;�:. solic�itl1:prlo,se.;�àqú�)e· a{to:')col�giado "h 'sus.
tament.G..'aa: exeçl1c1lQ 'dó:(cóntfstQ, cQrisÓát}te det,érmina
o ;ar:t. '8�/!§ 6°; '''c'':Qa CónstitiúGão Está<à:ual:

. ,

.. .r,
. �..., .

:�:

I L H A'T E X�
Casa especializada em cama� ,ínesa e l>anhQ.

,

.

: Toalhas, oe i:osto e· banho, pisos, e tampos,' guarnições
de mesa, roupa 'de cama, jogos infantis, jogos, para enxovais,

,

panos de copa, tudo dás' melhores fábrl.ças cgtarinenses; e

agora,' ,tatTIb€m a noyíssi!na éoÍeção, dos moderníssimos
roupões ARTEX 'par'a seJihoras: e cavalheiros.

OFERTA D,A SEMANA!
.

" Toauias de banho "AHTEX" � .. i 9,80
.FaGilitamos o pagamentó em 3 'v�zes sem jur?S ou '

acréscimo:

CONSELHEIRO MAFRA. '47,
\
, .

DR. ,ROBERTO MOREIR,A. AMORlltJ
.

.

DOENÇA$ DA. PELE.
:' - Das Unhas . ..L Do' Couro Cabeludu :Miéose.�

Alergia'>-, Tratamento: d& Acne Pele N�ve Carbôllic� e
·1

, DEPILAÇAO'
, E��Estaglãrio do'Hospifal dás Clínicas. 'da

.

UnJversídade,
.d� São ;f'anlo.'

.

, .:"
' : I.

CONSULTAS: Dii\ria���te, ii .pàrtir Idas 13 hora!
CONSULTóRIO: R. Jerônimo Coé�h'o, 325 -- Ediflcio

.fuÜeta .•� 29 andar,,,;_ sal_a 205;'

d
;'
'1
1

j
',I, .

i
I
i
'1

,I
1

Dr..ALDO ÁVILA QA t.uz
ADVOGADO
, '

c. p, F. :"-' OOi7,766289
-_-""__:__,_,,,,-__.

----r--,--:.""-- .

.

'---2--..---.:--...-
. ,i,A�RO. ClUBE' PE SAI9T,À. CATARINA
'ASSEMBÚIA GERAL' EÓC.TkAORDINARIA

Por, dete�minaç�o d� Ex�o,: Sr: M;ljot Brigadeiro Ro
berto Faria .Limá, Chefe dn Subdepartamento Técnico do

Departamento de Aviaçã.o civif (DAC), são· convidad()8 OS

. senhores sócios desta' entíd?d�, pata· se.' reunirem em PJ'
sembléia Geral EXtl'aordiitál'ia, a reali.zar,se 'no dia 17 de

abril de 1971, às 20 horás, em sua sede social nó Aetód;,olllo
Nereu Ramos, em Cainpinas; São' José, pará deliberarem
sôbre o seguinte:

.

ORDEM DO DIA
',1. �Aprovação do, nôvp estatuto da. entidade elabr

'

.e padronizado pelo 'Departamento 'de Aviação Civil.
2. Eleição dó Presidénte, .Tesoureiro; Conselho Fiscal

e Süplentes, para o biê'Íüo 1971-1973,
3. No'rneação pelo Presidenté e Tesoureiro; dos demais

diretores da entidade.
.

Florianópolis, 06 de abril de 1971.
Arno. Carvalho - Direto'r Presidente.
João Alberto Silva - Diretor Secretário.

,;
.i
'"

ATE,NÇÃO
,

. .

I
Costura,se para homens, senhoras, cria·nças e em geral,

MELLO
.

CONFECÇÕES
Tratar' com Mello ou dona Maria Teresa à rua Álvaro

de Carvalho, 34, esquin."l. com Felipe Schmidt _ 1 Q andar
'. - sala 3 - Fone 2272.

.----

S'ILA PARA' ESCRITÓRIO
Aluga,s� no centro da Cidade, sala medindo l!,70 S

4,25 'própria para pequeno EScl:itório. Preço de ocasiac,
'Tratar pelo fone 4743" éom Dr. Saul.

Restaurante: ? la carte .� peixe, camarão, ·�iri,
ostra, �arne, galinh�, bebidas nacionais e

estr�'�''_'geiras.
Lanchonete: a la minuta - sorvetes. cigarrO�.

bombons, salgadinhos, sucos, > vitaminas, sanduiche,

L doces. AMBIENTE SELECIONA�L.- • -;-�
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4utQffiOVeis \

I, '

VEHD,EI TROCA E COMPRA

--'-

'�R��������I,�����------�;=,

I' :ALVOB�,PA', VEíCULOS' ,

') . C,omércio de' Automóve.is -11.1' ,gerál, ,"
COMPRA' - 'VJSNPA: -'JTllo(,� )

, Carros inteira!1lellto reviliéldo$
End. R. JOãOi I?into, �J ",

Ftone: A291> - '.
'''. -J

":_':\CALDAS ,DA: IMPERATRIZ, COMÉI·
,CIO E INDÚSTRIA� S� A.

•

"

'/6
AUTOMÓVEIS'

, ,

-,

COMPRA, TROCA E VENDA DE VEiCULQS

Ford Corcel GT - Branco. , .. " ...•... '
.. .:

Ford Corcel Standart _' 4 portas , .

Variant Azul' Diamante '

, , ...• '.,

Vàriant Vermelha . .'., .. , ', '0 ••

.Volkswagen 1.500 .:_ OK Beige Claro ..

Volkswagen Beije Claro
,:
•.............

Esplanada c/Teto de Vinil - Amarelo Ouro

DKW Belcar
,

S -.:_ Verm�lho _ . " .

Gordini - Cinza' ,,' .. , .

Oordini ,- Vermelho .'.'., ,
'

A' Will 'B ,\ .

ero l;VS - tan.co., -. .

1969

1969
197Q
1969

1971.
1967
1968
'1967
1967

1�66:
1963

Volkswagen - Branco 1962

Jeep Amarelo' ..
,

.....................•.. 1954 '

Lancha Turbina

Lancha 18 HP c/Partida Elétrica Johnson
Lancha c/Motor Popa ,20 HP,

, FINANCIAM,ENTO EM ATÉ 30 MESES
A. COELHO AUTOMóVEIS

2777 '- Florianópolis
�,

Rua João Pinto, 40 � Fone

Ii..---'-'--'�--'-��

" r
\

�j;' -.-------------- "'1

\.

COMÉRCIO DE, AUTOMóVEIS FIGUE.IRJ::PO DE

A. S. GENTIL

Rua Araújo Fjgueir�do, 2� - Fone, 27-�

:'
'I

.. �. "

Volkswagen Sedan Vermelho ,."

Volkswagen Fuscão Azul Diamante ,oE:
'

..

Volkswagen -Kornhi Pérola .

Volkswagen Kornbi Luxo Azul e Branca ..

Volkswagen Variant Branca ,

Ford Corcel Standart 2 portas .Azul OK '.

Ford Corcel Luxo 4- portas Branco ., .... ,

Ford, Corcel Standart 4 portas; 13rallco ..

DKW - Belcar Cinza , .

Aéro Willys Bordeaux
\

,

Aéro Willys Prêto , ,.

Ford F-100 Verde Camíonete , .......•.

I
I
: I

, f

I

Fordinho 4 portas Verde Claro ,� : .. ,

Simca Marfim e Branca Bonita .�
�L. _

19é3'
1971
1964
1968
1970

1971
'1969
1969

1965

1962
1962
]949
1941
1965

I
�.
---,

r�===�·-------�--�'--- "--�-� ',I

i JENDIROBA AUTO,�ÓVEIS I
·f RUA DEDORO ESQUINA CONS. MAFRA

Fone 46-73

OPALA luxo 6 cil : '..... 69

OPALA st. 4 cil :............. 69

OPALA luxo 4 cil. 69

CORCEL ST. 2 portas '70

VOLKSWAGEN 4 portas . . . . . . . . .. 70

VOLKSWAGEt'l' sedan . :
" . . . . . . . . . • 67

VOLKSWAGEN sedan . .. .. .. .. .. . . .. ... 63

VERANEIO �
. . . . . . . . . 69

ESPLANADA ,
68

ESPLANADA , .....••....• 67
68ITAMARATY _ .•.

AERO WILLYS "
"... 66

SIMCA EMI SUL .,
"

66

LANCHA A TURBINA
Financiamento até 30 meses

DIPROIAL
,-

Ru� Felipe Scbmidt, 60 - Fone 20-51

DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS
1964
1969
19,69
1969
,1M2
1964

1Q64
1965
1965

1967
1966

Volkswagen -'- braneo •.... ·1·······

Volkswagen - beje _ ",

Volkswagen - verde ., , .....•

Volks:wagen - branco 4 portas .

Kombi - verde ......•.•.....•. ,.! .•

brancoAéro � ••••••• f ••••••••••••

Aéro cinza ., , ,
,

�
..•

Aéro 'azul •... , " .•.•

, Aéro branco ......•..............
,

Rural - verd€ e branca ..... ,� .. _. ....

I· Rural - azul e br,lllca •..........•..

ADIL REBÊLO
'":LóVIS W. SILVA
Advagados
.somente com hora marcada

,

Centro Comercial de Florianóuolis - sala, 116,

R. Tenente Silveira, 21 - Florianópolis SC

• • \.'. � ... ,. � •• f' •• , ,. f •• ,

••• � ......

, I

C: G. é. ,--," 83 1379 390

Edital de Oonvocação e Avis'o

as-

Rural luxo
•• :� • .:; "'" , ,. , ','" • � , • , 1" •• "

•• ', />' �969

,
1

{

�.1I. i
, I

I ! I
FINA�IAMENTO .4��f 3Q MESES

MEVER v�rcu(.os·l' LTW�"
�ua 'Fúlvio Aducci, .597 ::- Est�e��

"

'��elefones" 63�93' e ·63:89'
,

AUTOMóV.J;IS
I

AUTOMóVEIS' .'
. .- '

'

'd 'I , '(.
1 �

1969Esplana a' . : . , ..........•............•

,

Dart -:4 portas 1uxo" . ; .- :..; .'.' ,',1970
1965

I
,

I
I . Símca Tufão .. , ....• ' ..... , .... , .... "

I'
r Volkswagen'. .. , .. ,.': .. : �... �969

I' Simca Emisul': Jóia' :
. '.'

: , '. 1!?66 I

i ,Corcel - 4,\portas __,."i.:', .... , .. :' , : .. :. 1969 I

:I! CAMINHõES ,i '
'", I' i

4 F-600 . ,-. , ..

'

",: ....•...... '
..

'

, . .

I
'

'I F-600', .. : .--: : : '

i fi!
, Dodge Dc700'
I� n
�_W�..� ��__��������

, I

e

l:r'��':�Co�é;�:i;.�i'��Aúlóinó,�ei��;��--
-

�-1
I "I "J "

",'. -,

l )1 '. -

I Aéessódes ,;APOLO' 'Y�ldá'�.� ,

l

I �.:Dr: F�Ívj� 'Ad��ci! lo�t� ione' ��84
197()'

/1
e

I,

ctrurgljo "'nlista
Horário: de 2<1. ii 6<1. -fi!ir;" das' 14 às' 19 ��.
Rua Deodoro, 18 - Edificio Soraia - Sal•.13

ATENDE :PATRONAL DO INPS
"

�f' horas: Sertão em Festa'
"

. i.:;.'1 9 às, 10 horas: Domingo Alegre
.... ,:� 10 às 11,15 horas: Mobral

.

" _' -1.Ú5
.

às 13,35 horas: Parada em 'Esq,tiéma Nivo
�. ' i3,15 às' 14,00 horas: Embalo Jovern .

'14 à,s 14,45 horas': Favoritos do Show ela 'Tarde
14.45 às 18 horas: Tarde Esportiva
'18 às 20,00 horas: Geração 71

20 às '21,00 horas: Prata da Casa

�1 às 22,00 hor�s: Música Para'Milhões
\

.I, -'-�-�

,

" AMAURI
.

,
.

R. Gaspar Outra, � - Fon9 6359 , 6632

'Comprà, troca. venda ,d� Veículos
Dart Coupê . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970

Volks Sedan Azul' ...... r .......... ",'" 1960

Volks Sedan Pérola "................. 1962

Volks- Sedan Bege Areia................ 1964

Volks Sedan V�rdl'l ESCuro . '. . . . . . . . . . . . 196�
Volks Sedan Bege Nilo .. : "... 1967

Volks Sedan Bege Niló .'........... 1967

Volks Sedan Bege Nilo \�.t''''''' 1967
-Volks Sedan Rl'.anco I".otus • ',' ... , . .. 1969

Volks Sedan ÉralKlo Lotus •••••.•...•.. 1969

Volks Sedan �ul :Cobalto 1970

Volks Sedan Branco L'�tps 1970,
Volks Sedan ÚOO OK ii. .-........ 1971

Volk� TL Azul. fayiio'OK " ",,�,; : . 1971

Kombi Piçk Up' J3ege Olaro ,'o • '," • •• • 1969

Êntregainós os 'carro:;, p'sado$ .,com '. gárantia e

•

.

• ,..finandamen'qs ','�t, '�, meses
Entregamos os carros úsÍldos ';�m-' garantia � ·fman-

,

ciaJ,Ilentos at� '36 'tliésés,
Venha éonversàr conosco

1
• .t,

GUEDES
BESIIIÊJfCIA:' E 'LOTES

I ' ,\ ,.
"

'Vende-se uma . 'residência,' situada dO' -J.ARDlM
ITAGUAÇÚ, com <luas' �al�� confugadas, três'; quart�
banho, cozinha, dependência de empregada." g8l'&gem'
varan'da e estacíonamente, ainda sem hA�te.se:':.. ,;�'

LOTES - Vendem-se, Mimos 'lote�,' situados ,\���
JARDIM ITAGUAQú com ág!,l�' inStl!i�<la; :iu�'�.:e�ça:�
d 1· l'

\ , "! " ,
"

('
e renage p uviai. "" ,', ,." '" :,::'<J/;,: :'. ",;';.,;';.;.;,.__;,_;...;.._---l. ....... ....; ,,_

DIRIGIR-SE a rua Urbano Sales, n. 37 -- Fode '2�t
'., ,

.

, J , i' �

'.f I' ,
,

\'

I

DR. 'MÁRIO
ADVOGADO

'Ruà Alvaro de Carvalho; 34' 19. andar � "

:,,;cPI.o54684779,- OAB·1244, no horário das',14 às 18 hs
,.:,,'

D,1. ANTÔNIO SANTAELLA-
I .I .f ( #l,'

�

Professor de Psiquia�i.a da Façuld�<!�� d�, ;Medlclnà _:

Proble'm4tiCIl Psíqnii?a N��os,e�
DOENÇJ\_S �EN'fAI!;?,.

"

,Consultório: Edifjcio A,ssoeia9ão Cai�n��e �e Me·

dicina, g,àl<l 13 - Fone 22.-O� "7 IllJ8 :re:rqlÜn!ô ;Coelho, 3!>,!I
,

- i'Jorianopolis -;

'. �. -'1." �. t·" .', _'. '

CqMPRA VE�DA JS TRQ�A P� VEr�ULOS

ltua 7 dr .Sete�br(), 13, - Fone ;3886

, ,

CLJNiCA, DE TUMOR,ES
DR,' ROBERTO MORIGUl1'

) (Ex�Residente d� Hospit�l A. C.·.Ca,�argo da· Assl).

�)açíio Pauli,sta de Combate ao Câncer; Eispeéialista pel:!l
AMB-SBC). "

.

Atende no Hospital' 'Sagrada Familia, diàriament,

das f4 hóràs em 'diante.
. I

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

1 Volkswa-gen
r liurai Willys

, 1 Volkswagen

Il
'

Financiamento até 36 mêses

••••••••••• /I •••
-

••••••••• J968

3'964
1965

/I �•• "

... /I •• f /I , • , t •• , ••• li /I

II> 01' •• ''' ••• ." •••• Oe ., ......

\ - ,

2 li!1 J
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I

<A .C�wrdenação Regional do Pr!»: :
jeto Rondon � :confumou para julho,

_ li· ',reàliíaçãó 'de, \Ima,' operação' � re,. '

gional em �anta, <!:atarina, a ser fei
ta por estudantes catarinenses, gaú
chos c,paranaenses e não,da re�ão
Nordeste,' éomo esta�a planejado.
Para. tapto, nos' próximos ruas se

rão ,màntidos contatos 'com a!

Coordenaçõés Regio/lais do ParaDA. e

R�Q Grande do Sul;''''visando à sele·
ção ,de equipes. compl�mentares pa;
ra a. Operação.

.

,Tendo em vista que os trabalho� r

senão feitos com os recursos exclu·
sivos da· Co,ordenação Regional, vão

s'ê�:,"selecil\!J;Íados 'no máximo 40 és

tU:(j.ántes. <·Para"" e\'itar <llSpersão ·de

setviços a Coordenação decidiu con;
cetár a óperação somente' na. Região"\'" '

,$i11 'do Estado; , mais' precisamente
I�"" "-0; " ;'.

,�j'n,'I;aurq Muller e Cri<\iúma: O pti
�ê'XL'O' mjlniei'pio foi escolhido em ra-
11_'

záo .dos �sttagos' ca��àdqs pela' inun·
dação "verifiéada '.em" 'fev�rêlrO; en�
q.rianto que' CltiCiúma 'P()r: ;di;:'PPt\�e, ,

,
.

.
c \ .

U)n9t '. p,(i)p'ula�í\o. :relativamente ,lien-
, �a!',�e� con,dições, de . itúc�ai- ,�x: ,si
.

JlleSmé!. "um: trabalho de desenvol�
," . '1" .

.
' .

.

'

f.�ent9-" cqtnunitário.. .

,�:Seguhcj.o. fonte' da Coordenáção,
", ' .'.' . _, ' \ ' ' ",' ,

R,flgiqtlal, do Projeto Rondon, o� es·

�udantes: 'tentarão., nesses, dois:muili· ,

çIPJó�; depôis 'de'.reallzarerÍl., trabà·
ll/.o-s pás��os <).e san.eamento, 'educa·
çãQ, ,$a4M 6, viabilidade' econÔmica
'405 . fecursos '. disponíveIs,' fazer 'com

,'qQe as ,colnunidades sé, sqstentes a

si. fuesroas na éonstrução 'do próprio
desenvolv.imento. ,',.. '.

\;�os,,:pfóXiffi.ós �Hã5' � Cdotdenador
ex,ecutlv6 ,do ,PR �. oútros' intégrah
t�s.:' da: Coordenação', . Viajam ,para
LÍluro 'Muller e' Criciririia, a fun 'de

, rllanterem '

..contato�, oficüiis;' cofu' ,á�
Ptéf�itp,râs -', visà�do,', a

.
;,' #íl��ãO

desí!a Operação., /

Congresso 'Nacional, de
," � \'.

. ' ..

bancos começou onlem

Mubraf ,vai alfabetizar Ari,lixà'
.. '

". normas para
��ais de 50,mil ,D'O Eslado çonstruções
�::,(j

.

-Côorde�ador Estadual do. ]',{c,- .:....: C)'- ônus da peJoa j�rídica, ,é ,0 Prefeito ,Ar,i Oliveira encami-
'

O 'Prefeito do Bai�eário dé' Carn- . éí;�io foi
,.

re�trada uma paralisa-
bral, professor Darci Anastácio de- rmmmo - asseverou o .. p�ofessor nhou projeto de'<leí à Câmara Mu- .b�iiú;, Sr: Armando Cesar Glííslari. çâo na� construções erri Balneário'
clarou ontem; que 6 objetivo maicr .Darci Anastácio -, po� o que fpr "rüCipal,:, disciplin;ando, as constru-. 'di; afirm,ou que' o p�l proble- de Camboriú, "Tivemos Qois ou "três

do-. movimento em Santa, Catarina ' é do'ádo hoje será deduzi�ô ','no >Iiri. ,:/, ", çges
'

.nas orlas marítima, fluviàl.:3 ;ma enfrentado atualmente peló mu;" '�eses ,de' expectativa _:_ prosseguiu
a" alfabetização de. 50 mil pessoas pôsto de "Renda do ano: que "Vem '.' lacustre de Florianópolis, �a,�fun"dei . iniêíplo 'é o d:o s9tteamento bãsiCô.?,;;, "

-,- porém, agora, construir ou in·

1Jl8S -que "êste número <será fàcil- A emprêsa doa ao MobráL'rOO c�. ". que : as obras hão p��judi4riem ":'8: :..::.. Considerandó'rque Camboriú {' " V'ésti� em .Cámboriú tem sido um

menfé 'superadp"., Revelou o Ccor zeiros em 1970, deixando 'de', pagar parsagem ou interfiram ,.em ':. ,plá-hOg: :uma 'Cidade: :q�e ,c,resceu às, pressas,
'

"

. bóm negócio. Hoje li Pref�itu:ra es-

denador do Mobral !5ara Santa Ca o
! 'correspondente no :rmpâsto de . de urbanização pr��ist�s par'a :�ksa'5 :os �problemas também surgiram rà .'

; tá, jicenciand� construções múíto ,

.tarina que atualmente estão ma- Rerida de 1971. Essa, d�dtiçãó�� que áreas."
-'"

,
t: >;, '.:.�, .pid�mente. ;'Ábs, pouco�, �iÚío!? dími- .' " mais, do qué,' em qualquer época,

triculados no CUl�sO 43,832" aluno-, tem como lkite, 2%." ,do' 'im:p'QS,to ' :, ' , ; ,. ; nuindo êsse atraso de, infd�êstrutu: . :,tàiIt�, de :hotéis como. de residências
.,

' O projeto estãbeleee que�"perifró ,

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

;�::�dO�� =�5!::��:;: ,tt:���:7Zi��::=�':
.

::�:E;���::;E;o!� ���t�tJ,���:;tj"I:I�;��!;n�i2:i�::nJ;�e:·
acôrdo para alfabetização 'pelo M()- um encargo: o de, não receber os dístâncià equivalente à faftá de Iiiá. �

< ,nal'S e, agua potável." e�m "referen'ó>:j-::,:';ll'!1S, '�llvfan�o, os .interessados .de
bral: Canelinha, Lacerdôpolís.: Ma '[uros sôbre as doaçõés antécíoadas di!pa,' deverá Ser prévia e obbg�tc). chi'! ;:ii> "sistema: de' água potáv�l; ;já;,:::; ;,'vári�s!, impostos munícípàis",
j�i: Vieira, Maràcajâ, Maravilha, Pe

.

. 'ao.l\1obr-aL'.Esse p�q���o�,�nÍlS�;:;� ,<!� . 'ri�mente: submetida, à aprevação da "niantíve contato. com, o Govet'nador" ". '

d,rafi: G�aÍlde's, 'penha; Tirnbó, Videi '. .: de,lXar " de' receber .o{3 J,tll'o!, \sobre. i' P�ef�itur�' Muni:cip,al';. : �,'. :' . jii. tendo .;id� màntidó Ico��êlÍ.io cólrl',; ',_
,

'
'

r;1, Palma Sola, Pinhalzinho, Petro- ',';, ',;<Íima, dpà�ã�' <Íú.e is� .. iriú;gtài!D�ti<: i <",' ,
' 6 (�'IltigO Dàe� A,respelt6,Jei ;esgÔttl�) "

0 'Prefeito' Armando Ghislan'di in-
iândiá ,··Lauro Muller:' Co�córttia ",' , te' recupliradâ""átrà\i!és;, "d-o ::irit:p"ôs:teP'" ':;{.>,;, '

. ,.e, ,> ..... "; i",. ,\ jàihbêrti' ;fáléi:'com�'ó �r;':::ê;�fW��oj �'>: ;:::�fÓ��Ó� �tEl�i'�i�o 'gt�n�ç ,a afln�'ncja "

����e' �::!;�ã"T���é s���aSjo���::.,'�':'::'::raRe::S��e�;������;.:;�;���:(j:. '.
,'.

'1;"ai0-e's'
:

'do"s' ;J��es'�e t::�� !Z.n:t:in::;:��,�l1::" �:,)!�t�:�:::/�;Bf��:!1t:: �ea::�
PrUssàhga, Lebon Régis" Turvo, L; �?olábo�açã��'c'o:m �··�(Jv.���1;ó<:13ta., ':, '

.

',', . :" ,.:, pl;oblema, �e p�ssiver aÍJláa'�te aio ' S�ntá_ D,isse' ,.-que cêrca de 70,vií-
Gua1"\Ul1-ir�m, Borll' Jardim da Serra 'sUeiro'qé Alfabetizaçao;",.:',<; .. '

,
�,�,

'

I"
_I, ,�afltIn:ou, o Prefeito de CamboFiú;' ·'cuIos da ,.Al:gentina, Uruguai' e .. l'a-

e Duro
-c. Essa dedtii;{;:d ln;;'

.

"

.: :
ã IDI P>OSOS' CyNSmUGêES '}.

"
'

:. 'r�6.rai ,esti�eram 'no m�nicípio, alél'n ,

IINcEN�rv6s> .... ''ifn:ci ,de ',�:!.Ó"
.•. :�y��ôu(,-:�::��!e:Q� \:

'

'_

�'
•

� Aíh-illou ,que 'logo álJós a ,implan '�, "de �ànde número de tUtil?tas ,de
�,;� O.�:, 'Decre,to-Lei '

, 1:124' criou,uma D.all'CÍ', AnástáCio �,.,d�y.er;ir: ser. ,(le· "A' bçàb ·:/,do;. In�no Í>ir�tór d�':: MuDi- \:'�aíit�' Catai:in�\ de óU:tros' Ii;Stad�. '

!����:ap��!:n q::;éc;al�s�ri�eJ�;
,

.����:àa d�'�:afua��:al�!�!a',"��
\,

V.''em.,."e'Dl [

..

·

...m'·"B'lo, :C,·'·i
,';' '." . ,

....

'·:d �: ::" ',' 'I "'·d" d'vo< flscal ao Movinlento ,B,ràsileiro B�nc6s Br�slIeiros'pa;;á' �:F�mraçiiô é,'

-', ','",a'l: ,X'a ".'" a" ,: ':,'''01.0(,'' ,un,l: a ,_'de Alfabetizção.,
.

: l!_6iirâl, G\Íanabara;
..

: '. !
"

't
j' . " "" ,;,

.

, ': ! \ As agências b�ncãria�� destá Capb ,
.

,

! ;

,,' tal �redenciadas pela Prefeitura es
, "

'
"

tarão ,dIstribuindo a partir de maiú
'

,.
, .,.,.', • ' A ' ;, .'

P, R confirl.a op'etarãl,.·· '"!��:;:��::������·······a·· . UnCIDftariD:IDgen,:'UO" hariças
.

da PrefeitU+a�- acrescentan- I '

I '., .' ..
' dÓ que; os contrlbuihttls p,everão pa-

.
lO, Sr� J;aur() Linhares ,atribuiu à, ,conhecimento do trabalho, sendo po-

·r·'',',,'e··g I· O n! 'a' I, P '.8".,'.. r''8'I,.";:"�J�:·u:1 h,'�::D:',/ ,f;�,g���e ;J!�:t%:;��/:r��;i.dO !��e:��:;:de�e ����J���n�!�sc':;' . d:��!�a!n�����a�;� ��;e!:ti�,
·xa' Ec�nômica Estadt!âI.·

'

vo.ú,.talvez, O· abuso de corifiança do

C·
".

A "

'-I' d
' .' ·

.' _;_:, Houve uma irré.gularidadé -não ele,.rh,e'nto que a êle entregou os
,

'.;0'·0',SU'
,

,: '.

'

,,8'
"

no. '�entido do desvio 'der dinherro
, cheqcies para serem encaminbadoa

. da· Caj,xa feito pó; f�ridonãrios, .cOn· . '[i6st�;_'i{)rmente à cOinpenS�ção".

I'
: '

,

.

, 'te
,

'

forme ; oS "boatos que ,corriam. O

" .,r':'O.e',

:0', t:IIlÍO,
"

'8-.-:' q\le oçorr.eu I foi 9 não.'cumprimen. d

/ to de uma recomendação da c:lire�
,

çao' d.á, CaiXa: ao'�resp�nsãvÉ!f( • Pelo
,

'C
'

-t I
enc�miIlhamento de cheques. à d.

O,'a' ""'''-' apl' , .8" "

,"

rp.ára de compensação 'de bancos;
ensejan:do' o aceite de cheqúes sem

dUbertura,' .. os quais foràm � dév'olvi·0, Governador Colombo Salles re- - "

cebeu ontem, no 'PaláCio dos Des-
"

dos' pela' CompensaçãQ: Em· fa:cei diS.
p�çhos, a visita de cortesia: do côn- só

.

tómam�s '. iÍs providê��i� i
que

'sci:l. argentino Don ,Ad�lfo Suarez 01L âêhàlri�s
.

cabíveis para ressarcir � a
liz', que âí_}ré'sentou os cumprimen. Caixa' ao, pagamento dêsses � clj'equE!s,

, tos de séu govê�o. ao Chefe do q��' foriim, devolvidos 'por ja�� de ,

Executivo. O encontro teve a' duo fUndos - ipiormou O Sr.' ,Jauro Li-
\,

ração de vinte minutos, prolongan. , nhares. 'I
, .

.
,. ,

, ,O 'funcionário responsável pelado:.s� até oas 18h30m.. '" iiregula�idade ti,ab�iha il{,li).ais, de."Aln"da :dl,lran,te o. dia de ontein, o "

,
' :. ' ' .,.

, .""
,

um ;lno na. Caixa ·�te.ndo um certo
- Gov.ernador, do Estado recebeu em

àudi�néia ós <l.lretores do Conselho
de Farmácia de Santa Catarina. Na

Qportunidade, fora�: ,examinados
'assuhtbs ,de' interêsse ,da classe' far
macêutica. '

.

'.

'

"

,

.

""

Com, lima conferência 1 do Minis.J,
tro Delfim Neto, da Fazenda, àl
20h�9m, n9 plenário da Câmara dos

D�putados, ,teve' inicio ontem" o VIn

"Congresso Nacional de Bancos, que,
, r,:;ul1e na Capital, da República cêr·

:ca ,<i� �il deleg?dos, assessôres
-

e se

,cre,tár�os. A ,conferêntià do Minil!tro
Pelfim ,N�to abordou a atuação do

Goyêrno ria ár()a ec�nômico-financei.
ra do País e exortou os bailqueiros
'a �u��n:tarTm.' à 'sua atuação no

;camp,q social.

,Com um, trabalho sob' � ,Jítulo
'_"PQlítiça .', BancãrÍa", a. F;.ederação
. Nacional dos Bancos, su_J:lmeterá ao

plenãÍ-ió sugestões no sentido" de

que seja permitido, por parte das

autoridades monetárias, aos bancos.
que detenham contrôle acionário de

companhias de crédito, financia·
,

�ent()'· e investimento, incorporá-las;
seja obser�ado o preceito, sempre

que o Conselho Monetário Nacional

re�olver fixar institucionalmente as

taxas de juros, de mantê·las a ní·
.

.. v:eis .r-eais positivos, tal como vem

'acontecendo a partir de 1967; seja
,. cons,tituí<l4 uma' com.i,ssão pelo Ban·

co Central, Para estudar! as reper
cussões do crescente. avanço· dós

Qancos públicos' sôbre' os ptivados,
eiltre outrasy medidaJ á serem pró
postas. '

,Outro t'ra;bal!loJ so'\>, ,0 tít�o, "Os' (
incentivos 'fiscáis e o sistema ban

cano 'regional"; ,será apresentado
pelo, . Sincllcato dos B.à,ncOs do Nor.,
deste,' como' colab�raç.ãQ , para \tor.

- nar"�áis patente as' �oriveniêilcias,<

,vantàgens ,e' a necessidade de con·

.'tinuidade d�s incent���s', na região
',' ndtdestiíla, cujo' desenvoivimenfu
\ s6�i�ie�'ón'ômÍco e" oBieti�ó' ',�q,os
maiores para·a efetiva� �tegra)ão
nacional.' ,

. 1 ': \
'

'''Ontem ) à tarde' realizo�'se' uma
.

,' .. , j

sess_ão preparatória qu��do �9i elei·
ta a mesa diretora· do Congresso. As
17 4dra.s, o Sr. CaHIil�\ sa:útós ,Jú�
nior, presidente do B�nco. Regional
de Br�sília deu, entrevista coletiva' à
,imprensa, procedendo logo depois; à
- ina.ugúraçãô da I EX{lobank.' 'A Ses-
são solene de inStalação, estiveram

ptesentes os pteside,ntes' do Banco

40 ErruiU,. B;mco Centr:al, Governa;
dor' Hélio Prates' ,da Silveira.e di,
versas 'outras autoridades..

Camboriú
.

aponta
.� (

-

. ,

neipais problemas
seus

•

prl

.� .�.'

.,:
.'

�1En:IDÂS ADOTADAS .

': � o ptesidente <fa:' Caixa., informou
.. " _. I·

que: tão:logo os- cheq:ues foram ,de·

v.<?lvido;> por. falta de' cobertura, a

direção da entidade chamou ores'

p,ónsáveI pela �il!ÍSs'ão, tendo êste
. prúriletido, que faria a cobertura da

uhportãftcia correspondente em pe

�lleno prazo, porquanto tr:atava"se . de '

dinheiro de terceiros que ,mOVimen
láva �cóni compl'a de .. madeiraS.

.

Em '

�ista disso a' direção da: Caixa de.ci
diU corivei-ter os cheques em· em·
p�éstinl�" ,pessoal, dando ao funçi()
ri�rio o " prazo . d,e .90 dias para' paga·

Ítiénto, : .. '�proporciotíandb·lhe 'uma

opórtúnidade pata cdtÍ:igÍf,sif',' "".

. IV Cultura' é
de utilidade
pública í,

'

DeV'erá ser aprovado na sel'são" de

hoje da ,Câmara Municipal o proje;
to apresentado pelQ vereador wáide,
mar da Silva Filho que declara (:ie
utilidade 'plíblica a' TV Cultura de.

_Florianópolis. O projeto" foi, �pr� "

�ado' por unanimidade .na Comissão
de Justiç�, se!ldô relator da máté
ria o vereador Bulcão Viana.

êómissões 'da Camâra
. - , . "

.'

,eleltem seus dirigentes
'.

Quase tôdas as' comissões 'da Ca- Minas e Energia. - deve ser elei·
inarà dos D�putad�s elegerã'ó arMo

.

to:, o Sr. Aiureliano Chaves (Minas).
.nhã seus novos presidente�,' embo· Finanças - deve ficar com o Sr .

rá aMena aindá nao' haja' fixado ". Tourinho Dantas (Bahia), atual vi-
. os i nomes para' a presidêncIa da ce-presIdente.
maioria dos órgãos que lhe 'tocam. • 'Transportes - deve I recebér o' Sr.
;l'üdo deverá estai-' resoivi<!_o hoj\');

( R�seiIdo de. Soúsa (Estado do Rio);
inçlusive

'

<>' de'sejo da Arena em ti· �:ÍScali�àçãô Financeitã (-:- em

rar do M1)B a Coniissão de 'Le�i:' / d,isputa pélOs Srs. Arlindo Kumler ,

,lação' .Social, 'dandO em' troca a de :"'" (Rió Grande' dó Sul) atual viCe�pre-
Sérviços 'Públibos�

,

A troca" não 'in, sÚiente', e Gabriel Hermes (Pará).
te��ssa à Oposíç'ão: pQis 'a:

.

p�ime��
1 .

'Seg�rança Nacional. - em diSpu-
é ,mais importànte.

.

ta pelo coronel Agoktinho Rodúgues
PROBLE�S 'A nESOLVElt. '

",' ." (paraná) e o' General Par<cnte Frota
'Se a trocá proposta' pehi' Jideran-'

'

(Espirito Santo).
ça da, Arená ,não �stiver r.esolvida_ 'Orçamento _,_ deve' eleger o .Sr.
até amanhã; ás' eleições nas coniis- Aderb�l Jurema (Pernambuco),
sões de S�rviçó Público e de Legis-' atual vice-presidente:�
lação Socúil ficarão adiadas. O Par� Serviço Público' -' Se continuar
tid� do G@vê�n:o, prevalecendo-se'dé .

'c9ffi a Arená, deve ir para o Sr.
sUa maiória núiriériea, talv.ez �o- _Mtlton Brandão' (piauí),.
nha à Oposição a tr.Oca.' Se isso' COMISSõES DO 'MDB

ocorrer, o MDB poderá recusar as, � A liderança da Oposição já deci-

quatro presidências dê comis�ões diu o" prçenchimento de suas co''
técnica� que lhe .tocam.' mÍssões 'técnicas e não vai reeleger ;

A Comíssão de Relações Exterio.. ninguém. A �ituação é, esta:�
r�,> não realiiará eleição amanhã. Saúde - deverá ser eleito o Sr.
Vai' esperar, seu presidente, Depu-' Jandui ·Carneiro (paraíba) •
tado Flávio Marcílío (Areria - Cea·

'

Agricultura - de.ve i1;' pará o Sr.

l'á), regressar de ,Cai�acas, onde foi ' Antôiiio' Bresolin" (Rio Grapde' do
Patticipar de uma reunião da Bnião' Sul)..'

.

, Inter!parlamentàr, para': corifJ.rmá.lo· �eglslação Social' - se não pas·
no' pôsto. També)1l as eleições nas' sar para a Arena, ficará com o Sr.

.

,

cihco comissões. especiais ficaJ:ão José Freire (Goiás).
para, a outra semana. ' A única dúvida é se a Oposição
COMJSSÕES DA ARENÁ renunciará (lU não �s quatro pre.
Nas outras' comissões técnicas l1lÍe: sidências se' Perder ,a Comissão de

tocam à Arena, a situação' é esta: Legislação ·Social:

Itália .·dá
Utulo 'a
Seixas "Neto

r'

.

O astrônomo A. Seixas Netto foi
, ,

agraciado com o título de' Mein�ro
Acadêmie(} Honorável do Instituto"
de Ciências Astronômicas e Espa
ciais \ 'pa Uiüversidade Leonardo -

da
, Vinci, de Palermo, Itália.· o pro
fessor A. Seixas Netto �ã é membro
das mais importantes sociedades e

Iüstitutos ,Científicos da Europa,
além da Academia de Ciências de
Roma. '. ",

.. � ... _�......J .�':_"'_,��...__;;'

, r ,

Glauco vai
-

.

reno'lr-se ,COI
Ciroe Lima

.

O Secretário. Glauco Oliuge� elll
barca hoje pela manhã, no Aeropor.
to Hercílio Luz/ para a 'Guanabara
ol1d� participará de reunião conv�
cada pelo Ministro Cinie Lima. O,
'encontro, que será .levado a efeito
amanhã e quinta-feíra, deverá con
tar com todos os Secretários da
Agricultura da Federação.: o agr�
nomo Glauco otinger,' falando ,

o ESTADO, informou que desco
nhece a pauta dos assuntos a se

rem abordados .na reunião com

Minístro, da Agricultura: seu ret', .

no à Capital está mareado pa�a'�
.

próxima �exta·feira.

Prefeito' tem,
RÔVO .Iíder
na· Câmara

� ..

o' vereador Aldo 'Belarmino é ()

�9VO líder do Go�êri:í6-nà. Câmar�
Munictpal. A comunica�o.'·foi feio
_.,.

,

....

.

. _.

:
..

;! ';"
•.

:�

ta· em expediente do, prefelto Ati
OÜv�ira ont�m

en�amin�atdO;
�o Le·

gislativo, na qual comun·.a 'ter
feito a 'escôlha tendo e

-

vista 'o

pedido de renúncia fOÍ'mu�ado pelo
ex-lícÍ(;)�, vereador Baldicero Ftl0Ale
nó" Este afastou·se do' carga, aleg,!Il,l
dt "aéúmiilo de ,atrIbuiçÕes: t:e i i'êf

•

•

" ',',' o,' : ",\.
ponsabilidades". No expedie;nte ,di,
rigiqo à Câmar:a o Prefeito: i��e i!c,.
fe!'{.�cia elog�osas ao. eX'lldêr, .

lO

mantlo que, ele exereeu .suasJfü

çÕes: "com lelildad� 'e pr.()ficiê�eia;'.
"

IBGE prepara
uõvo censo'
agríCOla '.

.A Delegacia Regional dá Funqa-·
ção Instituto Brasileiro de �,�.
,fia e Estatístic� está ultirllando < 03

preparativos para a' realização da

t Reunião Preparatória do: Ce�o,
Agrícola, ma�eada para o. p�õxirno
'dIa 25 e que dev�rá ser eiténdida .

até o dia seguinte. A inforri1a.Ç�o
foi prestada ontem a 0 EST�
por fonte' da Fundação IBGE, acr�s-

,qentando que o"Censo AgríCOla bem

como os demais censos, econôMicos
s-erão levados a efeito, na .s�nda
quinzena de m!lio vindouro:

A reunião, s�gundo a mesma f

te, contará com a participaçã,o ''t!

coordenadores censitáriós do Dépat·'
tamento'

)
de Censbs da Fundação

IBGE, da Guanab�ra e será, presi·
.cÜda peÍo Sr: Américo Gomes do

Amaral. Tamb�m confirmaram pte'
sençà IlO encontro todos os super
visores �e Coleta de l:rado� que
atuam no território càtarinense'

. Após a I Reunião 'Preparatória.. do
Censo Agrícola, a DeÍegacia Esta·
dual do órgão de estatística ex�di·
rá os editãis de convocação, viSan
do o recrutamento de pessoal pata
a realização dos trabalhos' do Cé�
sp Agrícola e dos censos econônU
cos' do corrente ano.

BOA IMPRESSÃO

o Presidente da Fundação IB,GS,
Sr. Isaác �,erstenetzlcy, enciuninhOU

. expediente ao Delegado Estadual do

órgão,. manifestaI\do seu contenÚi�
mento pela magnifica impressão çtt

lhiê:la' ,durante inspeção q-ue reali
zou em Santa Catarina. Eiltre' OU'

trqs itens, o expediente, recebidà
pelo Sr. Américo Gomes do .Anlà
ral destaca o "d�sejo de consigllllt
a magnifica ifupressão q�e recolhÍ
do quailto pude ver e observar; J'êSj
se órgão da Fu�dação Instituto iif-,
5ileiro de Geogl'a!ia, e Estatística'"
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