
aTEMPO
� do BOletim Geometeroo16gico de A. Seixas Netto

,'::áli�o até às 23:hlSm do dia 23 de ablfl de t971
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Floriãnópolis, Sexta-feira,

PHILlPI & cn, a casa do conslrulor

A �omi3são examinadora dos con

cursos para servente, zelador e ar

.quivista do TJ, informa que devído

a deligencias efetuadas, varias dos

inscritos deverão procurar a Secre

taria do TJ PIara efetnare'm a en

tregá de documentos que estão fal

tando.
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SlNIES E
BLUMENAU

Os organizadores do 19 Con.
gresso da Juventude de Santa
C•

/

atarma, prosseguem _ traba,
Ihando na' preparação do een-:

clave, que trará a Blumenau
nomes 'importantes da cultura
e da politica brasileira, entre
0$ dias 29� 30 e 31 de Julho.
O cantor Moacir Fr�nco, tem
presença garantida.

,

S.' FRANCISCO DO SUL

O Pôrto de São Francisco
do Sul será utilizado por Coope.
rativas Agrícolas Catannenses
e gaúchas, para a exportação
de seus produtos, Com o obje
ti v9 de possibilitar estas opera

ções, a administração do pôrto
colocou a disposição da Secre
taria da Agricultura, a área
de 6.700 metros quadrados. O
Pôrto de São' Francisco do Sul
conta com iIigaçôes ferroviá
rias' diretas €om o território
\

catarinense e norte do Rio
Grande do Sul, além de permi
tir dentro' de alguns meses o

acostamento de navios de até
12 mil toneladas de carga.

LAGES

Acaba de ser fundado °

Lions Clube Correia Piato, o

terceiro a entrar em funciona.

mento na cidade. de Lages.
Compôsto inicialmente por 20

-membres, terá em sua presi
c

dêneia � Sr. Valdemiro Mer.

euriane.

CAt�OINHAS
�. Em -reunião realizada recen

temente, o Lions Club de Ca
noinhas elegeu o seu nôvo

presidente, .Sr, Aujour B. Mo

rais. A eleição ocorreu duran
te jantar festivo dos leões de
Canoinhas.

IBIRAMA'

. Continuam intensos os pre

parativos para a realização da

Festa In,dígena, dia 25, domino

go, 110 Município de _Jbirama.
Será a primeira festa indígena

�m 110550 ,Estado, razão porque

os organizadores acreditam n'a

presença, dei 'um grande públi
co. Os índios botocudos e gua.

ranís, proporcionarão murne

ras atrações aos visitantes, a

partir das 8 horas de domingo

JARAGUA DO SUL
O Governador Colombo Ma

chado SalleS, acompanhado de

Secretários de Estado, visita

rª-. o Município de Jaraguá do

Sul 110 próximo dia 2 de Ju-
í
lho, para inaugurar a Exposi
ção Agropecuária e Industrial,
a realizar-se por ocasiao da

Festa do Colono naquela cida.

de. A presença do Governador,
foi confirmada pelo Prefeito

Hans Gel'hard Mayer, que re

centemente manteve entrevista

com o Chefe do Executivo Ca

tarinense.,
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dr:e�i:, ,.: Jtl ' ,Sta. C,atar�na Fluminense: Govêrno já
,

','
'4 �[ 1

tf�l, "'·'stlf-iulanHs'.nm � pr1fPtrà' finda
podem intervir, aiti mais ta ar@o vence' o; Bangu de Médici

" Santa Catarina OCUPo.u em 1970 o

prímeíue lugar na produção de ea

marõesem todo o Sul do País. A in

formação está 'contida no' Boletim

de Me,rcado' 'do Programa de Pes

.quisa e .Desenvolvimerrto Pesqueiro
do Bra,siL

,

De acôrdo com os dados, a pro

duçâo catarinense subiu de ,5.717

para 7.1'143 toneladas, enquanto que
em outros Estados, como São Pau

Io e Rio de Janeiro" r�istrou-se
queda. (página 5);

IUaSa IhOSOs
agasalhos do inverno' passado

_

'

,saíram
dos, guarda-roupas e colori

ram a Cidade, enfrentando o vento

t
-

d II
sul, O velho vento voltou ontem a

es· aO' e vo a açoitar a ilha, assobiando nas [ane
las, sem chegar ..

a lenvantar saias,
pois não. soprou cem tôda a intensi-

com' O'' frll\lo·., dad�: D� qualquer fórluá, o qãa' de
_

,

ontem Instalou na Cidade o pre-']

,

Na opirüão dos observadores po-

líticos dos Estados Unidos, a morte

do ditador do Haiti, François Duva
lier, poderá provocar distúrbios no

Caribe e a -intervénção 'dos Estados

Unidos, que 'consideram a região vi

tal para a sua defesa.' Os observa

dores acreditam que o substituto de
Duvalier, seu filho Jean-Clgutle,
não terá autoridade suficiente para
dominar as revoltas políticas que

poderão ocorrer.

A noticia da morte do "Papa Doe"

foi transmitida ontem pela rádio

oficial' do Haiti. Círculos diplomá
. ticos indicam que .« desaparecimen
" to do' presidente . vitalício do Haiti

caloca o. paupérrimo país d�s Anti

Lh;s em profunda' driSe:'política, de

seneadeando int�nsa -iuta pelo po

der entre os milita'res e seu, filho,
de 20 anos, apontado pelo próprio
pai como o seu sucessor no regime.

Borges Fortes
visitou ontem
Florianópolis

O General Bl'eno. Borges Fortes,
Comandante do III Exército, esteve

ontem em Florianópolis, avistando
se com o Govenfldor, o Comandan
te do 59 Distrito Naval e visitando
a Polícia Milita!' e o 149 Batalhão
de Caçadores. Veio acompanhado de
vários auxiliares, viajando no perío
do da tard� para Curitiba.

.,

/ aumento
.

nlre 20 e� 25-'_
!

�

Atendendo determinação do 'Go
vernador Colombo Salles a Secre-

,
. taría da Administração realizará es·

'tudos em conj unto com. a Secretaria

,da Fazenda, com vistas' ao aumento

dos servidora públicos do Estado.
.Os trabalho�:' deverão' ser inicia

dos na próximâjsemana, sendo. pen
.samento do Geverúadol' conceder o

aumento a p'arÚi' de 19 de, 'julho,

conforme- já anunciarã=na audiência

que concedeu aos dirigentes da

ASPSC.
'Fonte oficial informou que o Sr.

Colombo Salles somente poderá fi

xar o 'peTcentual do aumento após o

levantamento financeiro que está
sendo realizado. Entretanto - acres

centou - êsse percentual deverá
oscilar entre 20 e 25%, obedecendo-

se as mesmas bases do' último". au
mento concedido pelo Govêrne- Fe

deral.
A Secretaria da Administração' de

verá efetuar um levantamento" com-
I '

pleto sõbre a atual situação do
.

funcionalismo
.
'catarinense, sendo

provável que, com
I os

resultados

obtidos, opine! pela reclassificação
de vários cargos.

· Continuam· IS ftpoio . popular
auxílios para satisfaz o
Lauro Müller Figueirense

(Págin,� 5 e última) (Página 3)

Andreazza
Chega. na
segunda4eira

'(Última ,Página)

ntem' contratoslm
(Última Página)

O Fluminense venceu na noite de

ontem no Maracanã o Bangu por 3 a

2, em jego válido pela .3� rodada

do Campeonato Carioca de Futebol.

O Fluminense estava vencendo de

3 a O, mas o Bangu reagiu e chegou
aos 3 a 2. Lula, Flavio e Ivair mar

caram os gols do Fluminense, en

quanto que Samuel e Almíro os do

Bangu. O campeonato. canoca= pros

segue domingo tendo como prinoi
pal jôgo o clássico Fluminense Vas
co.

Fontes oficiais informaram que o

Gàvêrno já está preparando as, ho

menagens que pretende prestar ao

Presidente da República no dia 10

de, maio, quando de sua visita a

Santa Catarina. Muito embora oPa·

Lácio do Planalto ainda não tenha

confirmado a vinda do Chefe do

Govêrno, ,está marcada para aquê
lo di? a' inauguração do trecho 1'0"

doviário que .Iiga- Florianópolis' a

Curitiba, com . uma posterior vinda
do Presidente a' esta Capital.

Te IH pe IIlxe na
\

reAde 1n�lida de um cardllllle de tai-

• Ilhas numa das praias ,da Ilha, le·

v!lu . gi'illlde quantidade ele pesca-
.

• dores a acionar suas í_'êdes no local.

I _lo< •

Também não faltaram os curios_os e

I d t
.�

h L
0.5 amadores que, de tanafa em pu-

empo e aIO a na agua �:�,:::�:�:"�::�:%;':�":�:�'!ê�::l
.,

,

mele ser das melliclf'es neste ano.

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu
programa

CINEMA

SÃO JO.s�

15 - 19,4!'i _ 21,45 horas

Jack .Palance -rr- Andréa Besie

,A QUeDA DOS GIGANTES
Censura 16 anos

17 - 19,45 _:_ 21,45 horas'
Cantinf'las�; .

UM QUIXOTE SEM MANCHA
Censura 5' anos

15 - 20 _ 22, horas
Malcoln MéDowell,·� Chrístíue
Hoonan

SE ...
Censura 18 anos

RO,XY'

14 _ 20 horas

(Programa Duplo)
Jerry Lewis

O MOCINHO ENCRENQUEIRO
Darren McGawin - Anne Baxter

DESAFIO NA PISTA

Censura 16 anos

JALlSCO

17 20 horas

UM FENqMENO CHAMADO

CASSIUS-( CLAY
Censura 14 anos

GLÓRIA

17 _ 20 horas

José Mauro Vasconcellos
MEU PÉ DE LARANJA LIMA

Censura 5 :tnos
,

RAJÁ

20 hOl'ao;
Paul Burke _ Carol Lynley
NUNCA BEIJES UM ESTRANHO
Censura 18 anos

SÃO LUIZ

21 horas'

'David Janssen Rese,m�ry
Forsyth
PALÁCIO DO vrclo
Censura 18 ahos

I

TELEVISÃO
"-

TV COLIGADAS CANAL 3

16,00 - TV Edu�ativa
-_

,

.

f
16,40' - Clube da Criança
17,05 - Seriado de Aventuras

17,30 - Mulheres em Vanguarda
18,00 - Sheriff. de CocÍlise
18,30 _ Agentc '86

19,05 - A Próxima Atração
19,40 - Tele Esporte
19,45 .:_ Jornal Nacion'al e Jornal de

'\ '

Santa Catarina

20,10 - Irmãos Coragem
20,55 _ Alô Brasil Aquele Abraço
21,55 - Noticiário
22,10 - O Cafona

22,40 - Grande Cinema

TV CUL.TURA CANAL 6

15,45 - Correio Jr.

16,05 _ IVaJ;hoé
16,45 _ Batmall

17,05 _ Elas e Eles

18,05 - Tele Educação
18,45 - Meu Pé de Laranja Limá
19,30 - Correspondente Brasileiros

Associados ._ Via Embratel

19,45 - Bola em Jôgo
19,30 - Simplesmente Maria

20,05 - Noticiário

20,20 - Clube dos Artistas

22,10 _ Tele Notícias
2'2,30 -- A Selvagem
23,00 -- Pinga Fogo

CHÁ -

Ruth Lenzi, hoje em sua residência
recebe um grupo de Senhoras de

nossa sociedade, para um chá.
Fomos informados, que 'o serviço
será' da tão comentada Rocca..

)

._
• ,o;--,

,

I , Zury.· Machado
Doutor Norton Mário da Silveira e

'

Doutor Nazàreno Amim, estão bastan-
,

te preocupados com 'a inauguração
da Clínica de Beleza,' que será inau

gurada nos prinieiros (fias de fnaio ,
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COUNTRY
Somente por quarenta dias que vai

feichar o Santacatarina Country
Club . O clube em foco, passará por
uma reforma que quando reabrir
seus sa Iões, será a surpresa. Sacha,

,: 'sGl'á a atracão da resta, Noite' de
,

"Gàlá no Country , '

Dr'9gm:ja c Farmácia Catarinense
"; ,àgo�{\ é ponto ,das elegantes e bonitas

,

'qile, para seus cuidados, estão sendo
atendidos por Dona Zoé Fontes,
esteticista, que' representa os produ
los de beleza Helena Ruhinstein ,

Márly l3ueno visita Santa Catuína'
'_ Falando em Helena Rubínsteín
quem vem a nossa cidade, também
numa promoção de Helena, é a

bonita, simpática e elegante Marly
Bueno. A presença de Marly' 'Bueno

I na Terra de Sol e Mal' será em maio,
mas ° d.ia, ai.ncla não cstá eonfll·mado.

J
,- .-.

TEATRO
Continua no Teatro Álvaro de

Carvalho a Companhia de Eva Todor,
com a interessante peça, "Eín
Família". O �plaudido André Vilon
é personagem de destaque na comen·

tada peça, que está levando muita

gente ao Teatro.
-: :--: :-:

A' Doutora M,!_ria Helena Gonzaga,

tem; continua. aberto atendendo aos

seus habitueis, Quarta-feira, o casal
Luiz Daux com um grupo de amigos,
almoçavam. no tão comentado restau
rante.

:- .-.
.

:-: :-:-: :-:

CARTóRIO '

I \ ..
Mais uma vez, vam�s divulgaI'W'pof

esta coluna: Aos sábados; 'os Cartórios
em nossa cidade, não fazem expe
diente.

III AGORA MAIS· BE�EZA
.

E� �O;;A ·�;;;;II
Finalmente algllém se deu conta de que a maroria elas mulheres tem

algo de pele oleosa, _A sotucão imediata para ,êste pro�lem� surge a�ora
com a linha de produtos Skin Balance, de Helena Rubinstein,

, .

, Vá conhecer maiores detalhes com a famosa esteticista Zoé FOfl�es,
à . sua' disposição' na Drogaria Catarinense, Rua Trajano, 5, de 19 ii 30
i '

\do corrente. i
�J

:-"'_ -.
,

ARTE

Ernesto Mayer Filho, está expondo
uma nova fase ele seus trabalhos, 'no
Museu de -Arte Santa Catarina.' A
crítica com referência ao tão divul

gado pintor, tem sido a mais 'favo
-rável,

UM NôVO PROGRAMA, .':-:
"

.. -.

Neide Mariarrosa e C�sar Struve,
agora comandam um excelente pro

grama na· Rádio Anita, Gal'ibaldi.
," 'i

-,

,M, K. R.

.�.

BALL,_ET:
Dona AlberÚna Ganzo Fémandez,

num. grupo de Senhoras em uma

reunião,. disse de, seu contentamento
córn 'sua Escola de'. Ballet.. recente
mente' inaugurada. '

, Também .está de, .bom gôsto, ( a

coleção de M. J(. R. Confecções. A
coleção que traz á etiqueta-M. K. R::
agora pode' ser: vista e adquirida, na

� '..
� ·.i " � •

Galeria Jacqueline _ Loja 8.
_."

"\

BADtO GUARUJÁ

I�
-

....-: :�:

-',

<::ABELEIR'E'IRO
Júlio;', o' ,cabdE:!ireiro que está em

atividades
'

CQm 'seu
.: instituto "dé

beleza; fazendo novã decoração, com,
o jovem: ,decórad6r 'ir1an, '*.' Á�aIiIÜi,.
no Clube', tpiránga�' a • Sociedade" dos,
Subtenentesi' e' sín'g�ntos /da poÍida :

lVIllita:t; " 'cp'in- festa '" ",I1i�ada:,p�lo, .

Bàrid ShÓ\v,'" vão ,eo�lem01�a,r 'O, :37Q,:
atüvéJ;sã;io ,:cla· sociedàM,

,-

�" '.;,

Os .supermercados ,"A :·Soberana",
também récebem vis'itás. de g�nté
elegante, Aliás; ser perfeita dona. dê.

;. _,
"

casa, conta -pontos em, elegância.
* Acaba de s�r nome,ado ,Oficial de
Gabinete do Governador do EsticlO',
Juarez Medeirós Gualberto-"* Te�á
início hoje n� Ginásio, Cátar�ne.nse"o.
caIÍlpeonJüo, qdulto e ,juvenil, de
futebol de salão. * Hoje. e' amanhã,'
Neide 'Mariarrosa e, SarÀ.iÍ , são, o

show, no Bar do' Oscar Palace.
_-(

.�.-:
"

-.'
, \,

� ..

.!\ \�._. ',o • \ .;....; • .'. �
,

"Com" o 'Cim]unto ,"Il'hei Samts", ,

10gó m�is" no Clube .,SOcial ,P';iií_�i�'é).S; :
,

a A�s�ci3�ãb' ,Tud{a- ·BiQqií�iça'.72:, : ,

estão' P\�óm'ovel1do' l'eUntp.o ',�ançante,
"Univer�itários nQ' Paineiras".'

'

,
" •

� , !" ,
I ...

:':-: ;-.

O -<fe,stamante dó, Ha)'l1il�on em P�nsamento ,:
do Óia:' A 'históri� é

Canasvieiras,' pe-la j)referência que ,� o s�ar1dê' espêlho da vida humani,

'OfU15 _ Vida Rural (Acaresc)
05,30 _ Alvorada Catarinense
P.7 Ô5 _ Rádio Notícias BlWE
07 35 � Música Poptílar Brasileira
oAoo - cotmESPONpENTE CIMO
08.10 _ Peça o que Quizer
08 55 - REPóRTER 'ALFHED
09,Ô5 - Viva a Vid'a (Luiz Aguiar)
09,55 _ Rádio Notícias BRDE
10,05 - RÁDIO TEATRO - NOVELA
10 35 _ Só SUCESSOS

�O,55 _:_ RÁDIO NOTíCIAS BRDEJ

11,05 :__ Show da' Cidade

12,00 _ REPÓHTER ALFRED
12,10 _ ALMOÇANDO COM MúSICA
12,35 _ PEHI>IGÃO 'COMANDA O ESPORTE
12,55 _ CORRESPONDENTE CIMO

13,10 _ GRANDE "PLACAnD"
. 14,05 _ Só SUCESSOS
14,55 - RADIO NOTíCIAS BRDE
15,05 - Desfi.le da Juventude
16,05 _L RÁDIO TEATRO - NOVELA
16,35 _ Só SUCESSOS
16,55 _ RÁDIO NOTíCIAS BRDE
17,05 - Só SUCESSOS
17,55 - REPóRTER ALFRED
18,00 _ O INSTANTE DA PHECE
18,10 _ RESENHA INFORMATIVA
18,35 � VANGUARDA ESPORTIVA
18,50 _ COHRESPONDENTE CIMO
19,00 - A VOZ DO BRASIL
20,05 - PROJETO MINEHVA
20,35 _ O ESPOHTE EM HEVISTA
21,00 - COHRESPONDENTE CIMO
21,10 _ MUSIRAMA

I I
22,00 _ HEPóHTER ALFRED
22,10 -,.- A NOITE É NOSSA
23,05 _ úLTIMAS MELODIAS
23,30 _ ENCERHAMENTO

Ondas Médias. S, 000 W - Ondas Curtas

Frequênc:iã Modulada

{Programação)
06,00 - ABERTURA

---�-
--� ---�' I

'I i
, \10,OOOW.

J

i 1

Novo C,ine-Clube "inicia, suas,
alivida4es com a Besta ,Humana

dé Haro: além da apresenta
ção' 'de "slfdes" e debate
sÔbré o filme assistido.

I'
l'

,I

--_._.-�--------_._-�.�,

. ,

I

J

\trM�������-:�·_·-�".--·� -�'-���---.�_���'.=-_��--.��.-::�.'-?�:-i

I FORMAL FORNECEDORÂ D� i I
MATERIAIS LTDA.

Representações em Geral e Conta Própria
R. Dr. Fúlvio Aducci, 933 .- Estreito - Cx. Postal 8'21

Fone 6693
Materiais de Construção, Tacos, Lambi'is, Papéis

etn geral, Sacos de Papel, Sacos de Plásticos, Material
Gráfico, Hecravadeiras para latas redondas e baldes,
Arquivo de aço, Prateleiras desmontáveis, Pasta sus

pensas, Carbonos e fitas de m�quina.

"

AG'RO INDUSTRIAL ELIANE S. A.
Precisa vendedor, Entendel'-se por carta ou pelo tele

fone 2704 011 2703, Bairro Silo Luiz - Criciúma.

O Cine·CIÍlbe. da Fàcttl
cíade de Engenharia da Uni
versidade Federal de San
ta Catarina, fundado recen-'
temente,' tealizará hoje, a ,A-Iém dos UniverSitários,
'sua primeira apresentação, estão convidadas' tôdas' as

,Colll a eXibição do filme pessoas' que desejal;em par·
A' Bêsta 'Humana, de Jean ticipar do 'CinecClúbe" o

R�noit, basead.o na nov�la' 'q\lal' tôdas 'as, sem'aha�, tra
de 'Emile 'ZQI�. ,rá à Florianópolis, 'film.és
,A sessão' será realizada Gonsideí-ados Clássicos po ci

à�'",2d horaSi)lo 11\1. andar' n�ma .mundial" tai:s'cQ�o:
,d.o, Edifício dás, Direterias, O Cidadão Kane, de 'Orson.
.segü�IHio-se ,de uma ,pales· Welles" Mora'ngos. Sil�és:.
tra' q'ue. será proferida ':pelo 'tr�s, 'de' Ingmar .BêJ,',g�ní' e' ;

ar.Hsta �atarinense' R'ôdrigo 'outros,'
'.",,�.' ,

•
1

j I

DtÇ-,t'ARAtÃCO
-, ''O 'MONTEPIO ,COOPiRATIVIS'FA DO BRA8,IL, por,'
sel1 1;�pi.'esentant� ',nesta Câpital declara para, os-

j d_e,vidos
fins;' 'que e Sr, LaucLjosé'Vieira (de' paUÍoça), não está
'm'ais aútor�ado' a faier ingresso de ássociados para ':esta
Entidade, Não h�vendó' m�is 'ligação rienhumá eritre amo

bos, Fpolis., 22 de ab�il de 1971, Antônio Geraldo Hen

riqu�s - HEPRESENTANTE.

Musica Popular
Augusto Buechler

St;LO "SOM LIVRE"

I; .: ':

Há um mês mnis· ou menos, Mário Alves Neto escreveu çlO1 l,tio;::1:i,ara a

Rádio Anita Goribalcli e nos disse, ent�'e ou�ras coisas, �ue a TV ,P-�Qbo',:�stava II
'pará lançar o seu próprio sêlo e que, inclusive, sen;a.editada a mU�lCa,:ema da

'perso�agem Shirl!3Y Sexy rMartlia Pêra) - uma musica boa, Segundo ele.

LANÇADO'( '. ,_,

d passada, o referido .sêlo , Na mesma repor.
,

'

Pois bem; foi lánça o semana

tagem que i"v,éja:: publicou, a respeito da .situaçâo. atual d,a música popular
.brasileira.vestá ,a' explicação: ..

. ,-'- Frac:Jssos co,no o da gravadora Artistas Unidos (�lJ), .fundada em 1�66
.para 'contratar artish:s (corno Roberto Carlos, Wanderlea. e WAander;;ey Çardoso)

"

que. sé�'iatn pagos pela porcentagem de venda e.mor;ta: �e:o .mêdo �es�es ar,tJst�s
.de abandonarem suas .iá estabelecidas gravadoras, dífícilmente vao se ,r�pehr
'�e;tes,:dbs ele planejamento (com a edição de tri�:ha8 de cinco n�v��a�. d:t'Globo,
por êX@mpJo, a Philips vendeu 170,000' discos), Para ter essa cer·te�a", a Som
':l/ivre; o pI:im�iro, sêlo a ser lançado esta semana '(semana passa,da) .pêla SIGI,A
(Sistema GIQbo de Gravações Audiovisuais), pretende diversificar' stl� pnod�ção,
Partirá de uma 'primeira etapa com as trilhas .sonoras - a da novela O ,C;jf�ni
.�. a primeira' delas, _ e gravações de programa. humdrístico� para atingir um

estágio onde .pretende contratar e lançar novos valores. Alem de um LP �e
'Carlos Lyra, ri ,Som Livre gravará Nonato Buzar, Pedl'tinho Rodrigues e lançàrá
Maríli� Pêra como cantora.

-,_""_,-.-!-._;___.,-,--;:-

- :.
.

'-
...

FRASES
_ Sei lá se tenho 80 ou 81 anos! Sabe o que é? É que no meU. tempo
não tinha êsse negóci� de documento", (Donga)

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COl\'lPRAS
TOMADA DE PRE'ÇO� N° 71-0189

,A V) S O \

O Departamento Central .de Compras torna público,'
para conhecimento dos intef'essados, que 'receberá pro
'postas de firmas habilitadas preliminarmente, nos têrc
mos do Decreto GE�15/12/69-8,755, até às 13 hor:as do
dia 11 de maio de 1971, para o fornecimento de -mate
rial de limpeza destinado ao HOSPITAL COLÔNIA
SANT'ANA.

O Edital encontra-se afixado na' se.de do Departa
mento �entral de Compras, 'à Praça Lauro Muller nO
2, Florianópolis, onde ser,ão prestados os ,esclál'f)cimen'
tos necessários e fornecidas cópias de Edital.

Florianópolis, 22 de aOi'iI de 1971.
, RUBENS VICTOR DA SILVA

DIRETOR GERAL

'.0" .,••••••••••••

_ Depois de Caetano e Gil, nada de nôvo apllreéeu na música popular
,brasileira, pelo'menos que interesse aQ meu trabalho". (G,�I.Costa)

� De repente, bem no meio do show, me deu um branco e eu esqueci
,

a letra de "Pedro Nadie". Mas me lembrei de Sílvio Caldas:' continua,
,continua de qttalquer jeito, mas não pára nunca! Eu continuei e

nirigu�m percebeu Ihufas", (Elisetel Cardoso)

que vim_ Se minha filha Isabel deixar, vou .voltar ao, palc.o,., agora
,para ficar, depois de dois anos de Paris�'. (Nara Le�o) ,

(Da seção "Falaram e 'Disseram" de Fatos e Fotos) .' ,:"'
;...J '''i'.��-.-.-.-.-.-.-

SERÁ QUE ELA V,lÚ FI.CAR?
, ,"

Vocês 'leram b�'m? A Nara Leão diz que pode ser que volte ,ao palcô, l�'agora
que vi� p�ra fic�r", Mas será que ela fica mesmo? Eu não acredito,. E ponho
em dúvida a, perm;inênda dela entre nós, ,não por uma opinião pessoal,JiiStnpl��'
mente. porque ela diz � ,em entrevista à mesma revista � o seguint�:

_ "Vi�.nÓs, !:1o�qlJe G�cá, foi c'1.,ntn!,adà paiá dirigir urna pr.6!fúçãõ tr�Ílcesa,
do Jacques .Çharrier" O filn� vai ser rodado aqui no Brasil, dentro de um mês,
No elenco estarão o próprio Charrier e a Norma Benguel. Queremos ficar,
ma!; se fôr preciso vamos novamente".

Tá na cara _ como se diz, Na cara, não: na frase.

VOC@ NÃO DEVE PERDER
AL<:!uns procrramas da super-nAG, qüe você não deve perder:
12 2011s,: Piá, 'com M3uro Amorim. \

23,OOhs,: Super Piá: Neide Mariaro'sa e César Strl,lve.
17,00hs,: Mundo Jovem,: J, G, Xavier.

Ho'róscopo
OMAR CARDOSO

Sexta·feira - 23 de abril de 1971

ÁRIES - Dia excepcionalmente favorável às pessoas de Áries em geral. Você
que 'p€rtence a êste bi:ilhante signo, terá hoje possibilidades de se

expandjr' profissi�na1mente, TIOS contatos sociais e mesmo numa viagem.
TÓU,RO _ Tendências a melhorias imediatas. Lembre.se de que o trânsito

sol�r 'em seu signo, a flartir do próximo domingo, estará marcando
, uma fase de recuperação elas energias vitais, de aumento de otimismo
e de êxito geral,

'

GElVIEOS _ Aproveite esta sexta-feira, bem como todo o fim d� semana 'par3:_,
cuidar' de assuntos de seu maioi' jnterêsse. Velhas amizades, viagens'
e questões profissionais estarão sendo beneficiadas. Aguarde novidades.

CANCEH � Bom dIa para você dedicar-se mais a_os familiares e amigos em

geral. Apoio moral,e ajuda espiritual poderão vir de alguém de Peixes,
signb que representa a sua Nona Casa do Zodíaco. Trabalhe cóm

otimismo.
, I

LEÃO --'- Aproveite as favorabilidades do dia, pois terã possibilidades de

progresso material neste fim de 'semana, Pessoas Ínteressadas em suas

condições profissionais poderão vir ,ao seu encontro, para tirar proveito,
VffiGEM _ Sucesso nos contatos com terceiros, principalmente com nativos e

nativas de Touro. Com otimismo e mais decisão, fará com que seu
trabalho renda mais e obterá colaboração e apoio de pessoas a-gradáveis.

LIBRA - Sexta,feira'anunciadora de êxito no amor,' alegrias nos contatoS
sociais, progresso no trabalho e sensível melhoriá da disposição física
e psíquica. Boas oportunidades de sucesso deverão surgir no setor

profi.�sional. \
I

ESCORPIÃO - Excepcionais oportunidades de sucesso em eompras ou aqUisi
ções de objetos de uso pessoal, CO�lte com a colaboração p,e amigoS
leais, especialmente daqueles que pertencem aos signos de Câncer,
Virgem, Capricórnio e Peixes.

SAGITÁRIO _ Sexta-feira de prenúncios agradáveis. Exito previsto no

'terreno das amizades, em 'viagens e nos' estudos. Os contatos que fizer
nesta data poderão ser compensadores,!l�m futuro próximo. Bom dia

. para viagens,
CAPRICÓRNIO - Grandes' possibilidades estão previstas para o seu setor

financeiro, co� excepcionais condições ele progresso em vista. Aproveite.

, \•

,

o fluxo do dia pam dar llÔVO alento aos negócios. Tarde e noite felizes,
AQUÁIÜO - Melhores condições astrais em ,evidência no terreno das transa'

ções comerciais. ProcUl'e contar mais com a colaboração de terceiroS,
especialmente dós que pertencem aos signos de Ádes e Sagit4rio,
Novidades.,

PEIXES - Favorabilidades, pal:a o seu setor amoroso. Em pesquisas, investí�_
gações e estudos de seu particular interês,se, poderá 'obter absoluto, r
sucesso, As alegrias que lhe forem transmitidas por terceiros, far-Ihe-ão
bem,

________��� �__�� � �__• � � � � � �ll� __
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Futebolde salão leIO
hOje

.

rodada dupla' "

,
'

�'Na noite de' ;�'lijjS� � 'a temporada
-salonísta da' ilha' será. -íniciada 'com
a ,�fetliação da rod<).d� du-pl�'que con-

. tará como atração' o P'�eÜ� de aber
tura', Nesta oporlunidirde, 'estarão
jq,ganclo �s eqJj-p:es ',clD Clube dá
Cupido, é 'da, Célesc,: , equipes, que
Jl��pontarn corno fo�i'es" cà�-(iidatas : à
.conquista d'p�/t:ttulá'da 'tefuooraCJa'-

�.' •

",
_',

-

'._

.I,;
/

____,__-_- ��" "",

:'éoriforme ja :rio�iciãrrt�s' dóis gran
des desfalques terá 'a: renresentacão
da:' Celesc neste :--::�l'i]}��h'o' con�D'!'o,
misso, 'pois: não :pbderá' contai·, 'com
os' destacados ,valores Lauri ,e Mauri
oí',� ��Ill)Pl'indo ,eStágio '

, de, trans-te:
'1,' , " ' I" •

rêIlcià, , ,

'

'1:,,,,'

Ney, Vregás' dural1t� os CÓI�WlOS
vem procurando dar:; óútra, ,e�trUtUl:a
à' equipe"que, d�sf[!lÇad;l dbs� dOIs'
v'àÍ9res, 'não podefá rencle; l(m%:
'rodavi�, o� substitutos ,de- L-a:mi

e Mauri, '''deverão' 'l�ltar -mÜÜo pois
est�varp, âlmej ah10 esta· cha'�ce pa�:a

',/. ;
'. :-;'

mostrar ao: treinador suas <Iú�li<:la'dé�:
.' 7 .•�

, •.

•
,-

•

__
.

- � '.

-�--

:'<:=;

Por sua ..vez; 'êapela .
e' )\,réÜm

'. '. .
. . d'

outros .dois ex-atletas ':clo' Clúb.e':b'oze
de Agôsto, !tetã�' cbndições &é:jÔ�o
e

fi

estarão 'vesÚndó ,ofí�jal\nétit�' p'th�

����b�{:� .: vez, .. ,3 :.,�;�_i�á�dO:, �l��:�.�a
-_'_'_'_��_'_'! ,;':;-�.'\ _i;' ,.:

A" r�;;sentaçãO!(l;l;':;c'ei�sc ;,:�l'lJ�ra
o treiriadot 1Jãú";té-;\ll�:�e ri,_anJ;fes!�do
poderá. ser, 'estai '\'Cclpilá" . Zej,i', e'. : , __

•

;.
.»

.

"I _.' �,;..', ,,:.-, : ' r-""

Zulmar; l}\1benll � -Melims ...

'

..

POI: -sua \rez '<> "C'tubé' "do, 'êu"pido,
dirigido P9r ·'Oriva,l. M'eir-i) poderá
jogar saindo a.ssinl:':"Hefo;· Luiz' Flávio
e Acióli; J;àIÍl�Í1o � Bo'rges". '

..

'

No jôgo de fmid'o' o Chibe Doze·
de

'.

Agõsto, pode�·ã· sãir atuàndo· com

F1�na�do; Raül.e CÜ'oi'Jj.pãoe Zenó:
O Carav,aJia do Ar,· de,'el'á se, apre
sentat ,com 'U1nà eqúipe 'de novatos,
conservando �penas Da' Silva, �)ll ,se�
elenco, 'p,ara ·esta tem,por�da de 71,

, ; .:,' ,

Ilajaí ·vê domingo a

$ua 1�, Prova de tKaft
'::t:io ,próximo domingo. com 'iriíCio

à'�., 1Ó h0r�s, será disputada, er�
ítàjaí. a I Pro"ã de. Kái1 da 8ida�
de, praútna que será realizada nªs
�medja'ÇÕéS. da Igreja Mátriz ,e

.. que
, :s�tâ '�isP4tada em auas .,

baterias
c��la, uma de

I trinta' minutos sepa
râdas põr um .inten'alo de quinze
,minuto,s.
P�RTICIPANTES
'Âlém de' Antônio Dias Ramos'de

- Itajaí, ]:lartici'parão da PrOva os

següint'es pilotos: Flávio H. Busch;
N,elsoh ÍH Ber.n1j,rdi' Jr.,' Múrilo
L1-JZ da Cq'sta; jose HeI1'rique Nqi'"
din, Joã.o, R. Dutra, Flávio Galluf

. Pederneiras, Aurino Rosa, e E9-son
Jorge Barão todos ,de, Florianópo
lis.

A prova tem por obj'etivo í.nna
máior divulgação do; kartismo, em
ItajaS e aos melhores "classificti.dos
serãO 'conferidos .ti'oféus' além, de
lnéd'alhas a<todo,s qs 1?â�ticipantes.
AUTORlDA))ES ,/'
A Fectúá,ção Cat_!l-rinense ·de Au�

tomobilismo proínotor,a da Prova,
designou os segUintes ,desportistis
para ,funCionarem coJrio

"

autoritla-'
des: ComiSSário DésportiV:b

,.'

João'Vicente Vaz; piretor da Pro
va:':--' balmo vetas; Diretor de
cronometragetri - Fernand� Vi

chietti; Juízes de :Pista, -

_ Datei
Vetas, Laércio Costa,' Jairo', Tei--'
xeira' Pinto, José Vicente Brásil. :e
Oto Costa.

. Notícias diversas
MACHADO, VOLTA- AO IqOZE',

", Luiz Carlos Machado, que haVia

aeixadp temp,orariameIíte a dire

çãô .tecnica M basque�e·' do Clu-

o� Doze, por Úllta de apôio' e OlJ

tfas questões' inte,tnas, referentes
ao ,basquete" voltou a treinar a fa

n;mia eqUipe, tantas 'vezes campeã.
Túao> acertado, Machàdo dará o

seü Ü1centivo .ao espoTt� amadôr
. ( dÓ' clube; qUe tari �gorá içomo
tl1éfe do. Departamento ' Esp�'rtiv'Q

,
o' companheiro' Rozerido vass�n
'cellos Lima, que inclúshre dará to

"cId "apôio- aos. esportes. amadôres
do, ":Vovô".

: N:rLTON· PEREIRA DEIXA CARGO

... ,. ! Nilton '

Pef.2ira, que ;por 5 anos

coinanciou a Divisão' dé, Educ'aqão
Física do Es'tado, deiiou o ,cargo

--.: �m; dias' da semana passada. Não.
se 'pode negar o muito' que fo\ fei
to no período em que 'dirigiu com

'acerto àquele importahte órgão da
;, Sec-retaria de EduCá,ção de nosso

Estado, e foi na sua gestão que,
. -como foi criada a-Divisão de EdU

':caçã.o Física, graças aos' esfôrços
. do' General Jaldir Bhehng, e �a
compl"�.ensão do então gOVernad;or. do" Estado .

'"ç, ,Nilton �erejra, éonheciqo poÍm
lârmellte por Dedéco, atuante des

portista, conhecido em todo o Es

tado, deixa uma lacnna muito

grande e uma grande I'8sponsabi
lidàde 'áo seu Sucéssôr.

ARBITROS VÃO A BRUSQUE··

Os árbitros d'a FCF vão a :Brus�
que hoje, onde além da' física e

um jogo de futebol de' salão· con
tra àrbitros de lá, participarão de

um
.

jantar oferecido. pelo árbitro

Alvi' Renzi, que aniversariou em

dias da' �emaria )lassada. Todos os

árbitros
,
comparecerí3,o, incltL$ive

o Diretor.
BLUMENAU E;M PJUMEIRO
LUGAR
Os torcedores de Blumenau con

seguiram até agora, ganhar o pri
meiro rugar �m indiscipli!1a, quan
do da apresentaç�o do Palmeiras

naquela cidade, No primeiro jogo, .

contra o Figuefrense, o árbitro.

saiu
.. com a polícia, sendo hostili

zado por torc:edores' fanáticos e,

bagunceiros. No' domingo durante
o jogo· contra o América, o átbi"
tro também passou maus momen

tos, incluSive com ,torcedores in�'

vadindo Q g-ramado. No ano que

passou outro árbitros paSsaram
sérias dificuldades para sair do

estádio. _Isso sempre acontece nas

derrQtas. Não t,em havido casos

com diretores e atletas. Por outro
lado o técnico do Palmeiras é o

e� árbitro Aducci Vidal, que não
tem poupado criticas aos ái'bitros
que atuaram as partidas de 'seu
ciube.
Não fôsse a ação conjuntà da

polícia militar e civil, no �st.:jilio,
as consequências seriàm muito

pióres.

\

O ESTADO, Florianópolis sexta-feira, 23 de abril de 19'71 -

--------- --------------------
-----------'------,----------'--------

--,--.--.--,--, --,----,--, ----.-----'----'--'�.-- ---'-r--
.-,--. ��,------,------- ,- --------,-- ---.:

---------- ,-----, '. ,----, ,--,-,
---�

"'-r'
--- ,-- ,--,-, --, -, ,--------'---

Remo-
.
Relo que tivemos 'oportunidade

'de observar: muitos rapazes,. en
.tre as idades de 14 a 20 anos. es

tão treinando nos nossos três clu- '

bes de remo, objetivando um dia
.cornpetír., É a 'renovação de, valo
.res que se processa no Áldo Luz,
"l\1:artinelll e Riachuelo. 'Há' motí
vação em, escala,' elevada, ,porque

.

agora existe' a disputa do tIf�io. de
campeão ···da'. cidade.v dislfl-l1tá.. essaI ' .:" ," .',.

dividida em várias càtegorías:e em

várias etâpl;\s: _

.

, :'

x'x x

Já deve,'ter seguido par� a cida
de de Laguna a yole franche "Ira

puI'ú" ,bem .como seus quatro re
mos, que o Clube Náutico Fran
cisco Martinelli cedeu por doação
ao Iate Clube de Lagun!i que re

soIV'eu 'implantar nQ sul o esporte
c:l_0' remo, ganharid'O assim 'Santa
Catarina 'mais 'Um 'sustentáGulo do
seu progresso' rernistico. Laguna
pode ir longe no remo, sabendp--

-

se que está situada próximo, da
Capital e· nãó muito 10n.2:e no Rio
Grande do Sul" onde se situa a'
lÍ,egunda fôrça do remo brasileiro.

x x·x

. E por .falar no Clube.. Náutico
Francisco Martinelli, o grêmio, bi�
campeão' da' Cidade e do Estado
cedeu à Sociedade 'Esportiva. c'ru�
zeiro do Sui, um dos seus doubles-

'

skiff, que é á embarcação que fal
ta no galpão cruz:sirista, Em tro
ca o Cruzeiro do Sul fornecerá ao

Martinelli algum material' de .

car'

pintaria de que' está precisándo (!)

'''Vermelhinho'' para os trabalh�'s
çle l recuperação

\

de vários barcos',
lDrocessados J_Ji210 éompetente ioão
F1'6res. O 'barcO ,deverá s�gUir pa
ta JoiriVille "por êsfe�: cli:as.

x'X x

Carlos ! Alberto Dutra de Mello
-

q- Liquinho - e seu não menos

famoso irmão Luiz. Carlos ,trans-
feriram-se para o Clube Náutico
Riachuelo, no ,qual "vinham tr:2i
nando logo ap6s o reg-resso da
Guanabara, oJ1de disputaram' 6
Campeonato Brasileiro de Remo.
Desfalcam, assim, o Martinel-li çie
dois valores exponenciais, ganhan
do o Clube Ida Rita Maria, desta
forma, dois esforços considerá
veis.

( ,

TOMAZ
IN!;)., E COM. DE REf"RIGERAÇAO
ESCRITóRIO E EXPOSiÇÃO

, RU4 ,7 DE SETI;MBRO N, 14
FONE 3,095 � -:-- C. P. 775

·FPOI:..IS - S. C.

LTOA. FABRICA DE 'REFHlGEHAÇÃO COMERCIAL
E' INDUSTlUAL

.

ÚNICA NA ILHA DE SANTA. CA'I'AIUNA
,

"

"TOl!1AZ'" GARANTE o' QUE FAZ

.de 'domingo, um dos maiores

blico já observados r.::lqnêlfi
'prio da quase cínquentenáría
miacão. ,,

APRONTO É HOJE

Santa Catarina, É 'só p�opC'/:rêiÓ)'Jal'-
111e bons 'espetáculo?; o' que

--

se con
. ,segi1e com a aquisicã.o • de, bons
.jogadóres 'que 'se', con�titu�m '. em
àuteriticos esteios": das' 'bilheterias.

-

'

,

'

�
. '.' :_ ..

Organizar .sempre tin;í,es, r10VOS; s;e-,
.Iecionándo os que podem .perrnane
cer 'no quadro a adquirindo outros

lá fora, eis o que es�á-'prQvi:)C:mdo,
no país boas arrecadações, pois do"

'que o público gosta é caras' novas;
estilos novos, vigor 'nôvo. "

RENDA MAIOR DO�nNGO

Falando de 'Cadeira
, '

tuação bôa na 'vida, para' pegar

gorgêta:, Para entrar --

no Depart'fl
menta e árbitros . é ,questã,o do

Presidente 'da entidade e di'Tietor qo
DA, que agora j'á. tem 'condições de
saber se o moço .tem c'ondições ''1\1

não, pOis já, apitbu e' qugi,nto' ao

novos; apitar,em partidas' impOr
tantes, na verdade estão, meio
vêrdes ainda, poi� precisam, alg'un's,
pegar muito' juvenil, aspjtahtes ,e'

arhadôres . e campeonato' da' cidEt
de. Para se terminar ,corri - _to'do
àqueles que vem servitldo,:'o fute�'
boI há anos, (é 6s .árbitros são

r

sempre veteranos 'em todo's os

çentros) ,precisa-se, de: 'provas im

portantes paTa afastá�los'; 'ou en.

tão a critéri,o exclusivo do .�Presi
dente ou Diretôr. por outtos' mo:
tivos quaisquer. Faz-se uma celetl'
ma em nossa terra quando um ár,
bitro apita uma partida ou duas

mal, que se esqtiecem de 30 ou 40

\bôa�. No ano que passou, todos
os árbitros, com ou sem razão,
por infelicidade ou não cometeram

.êrros, e, todos os ditig'entes se

queixaram, mas iSso passa: Que di
rá então de um árbitro que -at�a

que Afonso Correa de�xou trans

parecer certa mágoa ''Pois e�pera
ya ,que Santa Catarina conquistas
se o título.

Porém, mais: adiante em conver

sa com· a reportagem disse que di
ficilmente um �stado poderá g'a
nhar o título em competiçõ�s na

Gua'I),apara pois os cariocas sabem

preparar com grande antec,edên
cia o caminho do título .

Contudo, mostrou-se' satisfeito

'Presidente do figueirense
satisf ito com apoio p�pul r

�

ém ter conquistado pdta Santa Ca

tarina o títul�; de Vice campeão
brasileiro de' caça submarina, o ,

que não deixa de ser imporÚmte.

Càtarinen-A Federação Atlética

se, ,deverá marcar reunião para os

próximos dias para debat(jt o pro-

HojJ, o técnico Halo Arpino
tará subm

.. ete.
ndo ,'. os seus

Pl1D-iJaos exercícios: finais cCl'n. Vl�',

ao .match de domingo com os J'

ventinos. Beto fOi a bai::� rle c

mingo, contundido e sub=titui

que foi, por Arnoldo, e<:taw1n p

cuidados do Departamento Médi •

acreditando-se' que venha a pt'::
domingo .. ,já aLIe a les§o sof";

I

, riflo é: p;rave. O tiíne vai ser o,sri

t10 l�gb após a ,partida, sendo p

vá'vel' que venha', a 'ser o me<;'

(l1'P rnmeoou o jô,!'o cnntrf1 " Ti'

roviário o'u seja:: Jocely, Zulm

J,1.1jz ·Cpr10�. B(�t() .,p Ff',·" ....H.... rl,....·

lé .e jairzir:hó'; Arildó, Caco, Cle

,'dia e Boris.
AVAl

o Avai taáIbém f"'rá, ho.ie, o

apronto para a ]:lele,ia qne trava

em Ita.i8í. contra o Almirante B:
,

raso. Nelinho em primeiro pa!
rece inclinado em mandar a ca,

"po, dOl'l}iB!r0, o <mesmo time q

I,oeu comh"te Bn Caxifls, eJ'Y'.b

perdendO por dois a zéro, É q
êle acha que o conjunto rend I
bem, mas 511.1e a sorte não! o

clou. O treino será no

Kondér".

para 100·mil pessôas com -renda

500 milhões e dá um penalti q

não foi, segundo a opinião de \.
dos?

2 - A FCF e/o Tribunal de J\,
tiça, em bôa, hora, solicitaram �Presidentes de Ligas o envio p I
árbitro de todos os dOCUl11-211
referentés aos jogos E2 Estaelul
A medida, foi excelente, pois pr

piciar'ã áo 'Í'JD' o julgamento
mesma semana d·e qualquer po
sivel indisciplina podendo
oS clubes ficarem mais

, de quanto a participação ou

de seus' atlétas'.
'

I1ão teremos mais, aquêles jtl
gamento de casos' acontecidos jses átráz, e mesmo porque o ate,
'Tribunal, escolhido à dedo pe

Presidente, está embuído dos m

lhores propósitos de trabalhar P' \1.,
lo futebol de Santa Catarina. Né

sas duas medidas, ultimamed,
tomadas p,sla Presidência da FC '

documentos dos idgos e melhor
mentos do estádio "Adolfo Ko:

der", houve um acêrto. total ai!:me-rece elogios de toda a impr'2:
sa. I: I

.

No setor amadorista ! .

blema da organização dos cnl''t

peonatos de basquetebol, voleio
e tênIs de mesa já lJrogTamad(,j
pelo calendário .da, 'entidade, li '

Ainda na mesma reunião develf
ser conhecida a tabela de J'o"-os'l, '"

I
"I

A equipe do Bandeirantes (I
. iBrusque deverá promover, u,

.

, I.
't 1 I

I
granele tC)melO 1ll ,erestac ua c:

basquetebol e voleibol, que cor I
fará com a participação de equip!! \
do Rio Grande elo Sul,. Paran I
Guanabara, São Paulo e Sam!
Catarina .

,

Vasto Verde e Ipiranga, equipe (I
Liga B]umenaúense, coútinuas 811
intensa atividade aguardando i
início oficial do campeomüo esü
dua I de bola ao ces! o,

, As
. categorías são �á.s, de'\}UY8ni�, t

"

estreantes}' jtlriiQfS,' aspirantes e

séeníors, o' que dá oportunidade Disse o maioral alvinegro, -

a todos e' não' semente aos cobras que vem, se revelando um admíriís-
corno antig�ineI�li;é. Em 70, ttvemos tr,�dOI\ de capacidade, - que.' as- O sucesso financeiro do espetá' . i ,

o + Ga�p.eoriato 'Citadino de Remo sl!n, é possível. trabalhar para que culo de que .foram protagonistas
,
que '.foi disputadn ein- cinco ,'etapas o" .FigÜeirense cpr�siga atirigir 'os' Figueirense e Ferrõviário: é, razão'
venGendoi ·0· Olube Náutico Frall- seus objetivos. DOmingo, nQ Colos- bastante para que, depois de ama- :

cisco MarÚnelli. �m 71,' foi efe- so do Estr�ito. poucos. 'foram' os nhão, o inésrno "OrIando' Scarpe1li:"
tuado o II Campeonato; qlW cons- lugares despC?níveis, mostrado, venhro a bate{ todos os

-'

'recordes '.
tou de tt,ês c,ompetições, visto a qH� lins'e a necessidaqe da, con'itru-, ,de bJlheterias em jogos 'dó certa:

i •.
fase de prepàro e selecionammto çfl:o d; ?rquib,méadas, Mesmo com'·

. me em aI),damento� isto s.e o"tempo
--

da seleção ao'; Brasileiro de Remo, bom tempo, o estádio _alvine�ro estiver cem-po,-cent�. O pre�i-
no 'Rio ,e a Taça Brasil de Remo, ainda deixa .a desejar: pois as 10- dente Niltqn' Sporganicz 'acredif�

.
em pôrto· Alegre. C_orno '\�m 70, caIidàd\ls .. cobertas -representam que· o prélio Figueir,ense 'x Juven-
venceu o Martinelli, sagrAndo-se rriuito, 'piincipaiment-2' pina q,uem tus possa' atingir a casa dos d.8Z

,

bicampeão, Pa-ra' a temporada d.e não gosta de perÜW:necer' por mil cruzefrps; levando"se: �,m con'�
71/72, acreditamos que' o Campeo- mais de :duas honts éxpôsto ao s61. sideração a ç(lITiJanha dp time
nato da 'Cidade 'Volte a ser dispu- Que diz.er, ept.ão;'quando, as. condi- riosulense no atual certai'l)e, que
tado '2m cinco etapas, A procura .ções .'atmosféricas. n1;ío recoITepda- é superior a, do campeão catari-
dos ·clubes. pelos nossOs 'l1apazes ,',rem ir: :ao estádio, nense, inclusiv� ·lÍderando. sem

tendo a aumentar em vista 'd� in- ,De qualquer 'maneir'a, 'teve '6" .,

--
.

ponto perdido, ao lado 'dó; Hercí- .

terêsse � dos, clilbes,,'em',· mell1b:r.�__j, )r. :;�Orl'and() Scarpéllt", na ta�de de "lio L�z, o ��polgànte Camr,eonato,
sempre os seus elencos, dando l?S- domingo" um grande público, o que Realmente, Ó Juventus,' está tinin-

pecial atenção aos juvenis. Com a' justifica a euforia da diretoria al- ÓO e: o Figueirense promete a sua

supressão' das 'yoles das éOilluet.i- v!negFa pelo que conseguiu arre- melhor partida do ano. Lo'm. ".1:1

ções, ela$ vêm servindo,tão somen- cà�l'ar, Isso most.ra que o Dlíbliro encontro' que terp.' tudC?, para levar
te para os treinos da . rapaziada pagante da éapÚal é o maior 'de ao "Orlando Scarpe1íi'\ na tarde
que 'está dana0 as, primeiras re

madas, São pm� demais peSadas as·, ..

yoies para' a juventude, detalhe
que IE;vOU a C.B.D. a suprimir êsse
tipo de barco

.

das. regatas, Pr'2ci
sam os clubes de mais outriggers e,
se quiserem acomuanhar" a-- evoJu
ção do ,esporte dos fortes, terão
que adquirilos em· larga 12s_cala e

p:roéeder reformas de base em mui
tos' dos que existem nas garagens.

.

' O presidertte Nilton Spoganics,
embora Íamentando tivesse a vitó�
ría. fugido quando, tudo indicava
que' o' Figueirense conservaria a

/ v�rítagení mínima aÚ o final, dá

reu;.�:gà, corh o -Fer-roviárió.. esteve
.

satisfeito 'com a colaboração dada

pêlo. ,público que, domingo deixou
nas :bÜ-heterias do. estádio "Orlan-

d�>'ScarpeUi" 'seis mil cruzeiros,
aQ!,oidmactamente.

I'

Gilberto Na-ha:s

� ,:-: Escutei outro dia uma ,pia-
da muito engraçada· referente a

árbitros; ( e sempre os árbitros

mé clão assul;lto para escrever)
Diziam

.

naquelas tradicionais ro

((finh,as e que era voz geral, qUe um

moço recem .chegado à Floriano
poiis, árbitro de futebol, teria, di
to a terceirôs (sempre o disse me

disse) que para entrar na' divisão
especial do futebol de Santa Cata

rina, pegaria metade do o-rdenado

que recebesse e dará a nfi�, e ao

Presidente da Associação dos Cro

nistas Esportivos de Sahta Cata·'

rina, Lauro
. poncinL Acreditem

até sozinho eu, 'ri. Primeiro, por
que confw1diram

.

tratar bem, fa
zer a apresehtacão de um· extra
xilió à imprensa: _dar-lhe toda a

atenção, 'corri "apadrinhamento".
Segundo, nada mandamos no de

partamento de árbitros da FCP e

não temos pr,estígio para tanto, e

mesmo a resolução . dos ,árbitros
coube ao Presidente ela entidade e

aos clubes do Conselho Arbitral.
Térceiro, ITIodesta parte, t,emos si-

O desportista Afonso Corrêa que
esteve' ,na lo.calidade de Cabo. Frio,
na qualidade de responsável técni-

t' co ps'la. responsável téé'ruco pf)la
representação' u.n'iversitária �

q\l€
disputou o certame )lacional de

caça. submarina, retornou bastante

, saÜ'sfei,to pela organização do

cal)'lpe-onato ,

Disse' aquele conhecido d�spor,
tista de que foram muito bem a-

colhidos em Cabo Frio, sempre
com alguém à sua' dlsposiçã.o pa"
ra tratar e resolver
blema.

algurtl pro-

Sâbre as acomodações também
teve palavras de elogio pois o lo
cal que lhes foram -destinados é
muito bom, nada tendo a criticar.
Somente no duélo p<:'10 título é

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Declarar em
Durante todo o primeiro selUe�tre

gl':1llde número de brasileiros estará cum

prindo o compromisso de apresentar suá

declaração de rendimentos referentes ao

exercício de 1970, a fim de que o Govêrno
mediante o conhecimento I dessas rendas;

, ,

possa descontar (Y ímpêsto a que tem di-
reito para que com o produto arrecadado tC-I

nha condições de cumprir os seus compro
missos para com o POYO, devolvendo-lhe em

reaãzações a arrecadação auferida no re

colhimento do tributo. Ainda agora, o Go·
V�Jlo prorrogou ° prazo para que os decla

rant�s. .retardatários não sofressem as san

ções da multa:
'

Ao apresentar sua declaracão ele ren

da todo o contrihuínte tem o dlreíto de

destinar parte do impôsto que deve a em

preendimentos nos setores da pesca, do' re
Ilorestnmento e do turismo.' Através dos' in

centivos fiscais - hoje ampliados -: o

contribuinte ao tempo 'cm que cumpre o

seu dever cívico de declarar. a renda: e 'snl
dar a sua dívida, colabora também - vigo
rosarncnte - para O desenvolvimento do
país. A sáhia política dos incentivos fiscais
adotada 'pelo G,ivênlo Fede 1'3-1 já dcmoos
trou os excelentes resultados de Que é ca

paz. Os recursos destinados no ano ante-

rior aqueles três setores fizeram com que
inúmeros' empreendimentos fossem reali

�

zados, assegurando plenaménte a sua dina

mização. Muito mais aindà poderá' ser' Iei- _

ro no corrente ano se tôdas as pessoàs ao
\ )

apresentarem as suas declarações de rcn-;

(�as, preencherem os fo�mulários próprios'
\

tori d tos dos
. 't', para' ali onzar os escon os nos m�n lV08

fiscais que o Govêmo oferece a vários se

tores.

A,s regiões norte e nordeste, até J há
· bem pouco tempo abandonada à sua p/tÓ
pria sorte, 'estão hoje colhendo benefícios
inestimáveis graças a aplicação dos incenti
vos fiscais por parte de' contribuintes de to

do I) País. Atualmente, um novo, 'panorama
s:� apresenta nessas áreas do território na-

· cíonal, fazendo ante,"c� Uln futuro de gran.,
J

· de prosperidade que irá arrancá-Ias de uma

vez por tôdas do atraso que até há pouco,
se encontravam.

"

Para a região Centro-sul o 'Govêrno
.

permite que sejam aplicados 40% do Im

pô�to: de Relida para- .' o .retlorestamento,
-:

,25% pai'a a. pesca e 8% para o turismo. Se
os contribuintes se conscientizarem do

quanto poderão benefici�r o� E�ta(Jos suli
nos com a destinação de uma parcela do im

posto devido para êsses' três setôres eles

•

Ia
\

experimentarão um desenvolvimento a cur-

to prazo sem precedentes. No que diz 'res

peito a Santa Catarina, Estado que tem na

pesca e no turismo dois de seus grandes 1)0'·
tendais, a aplicação de incentivos fiscaiis
em seu território significa uma injeção re

vigorante na sua determinada vontade de

medrança. É preciso que todos os catari

nenscs contribuam com 6 esfôrço do Govêr

nQ" em fav'or de seu Estado.

São inequívocas as potencialidades
pesqueira e, turística, de Santa Catarina. En

tretanto, não basta termos um litoral íer

til e uma paisagem bela., Faz-se necessária,
á, aplicação de recursos pala a sua dinami

zação. Ê 3' oportunidade' aí está. Juntando
se. as dotações dos poderes públicos aos re

cursas, da iniciativa ,privada, poderemos ex

pandir ràpidalllente êsses setôres,

Que todos cumpram, portanto, com o

seu 11h:er. E ajuntem ao caráter coercitivo
da lei' (júe intima os cidadãos ao pagamen
to d�� seus impostos, 11m pouco ele amor e

de �outdbuição espontânea à sua, terra,

Todos; (levem lembrar-se que o impôsto é

,retributivo: êle retomará aos próprios con

tribuintes 'na forma dei um beneficio pú
blico.

Um plano dE difusão cultural
Venho acompanhando, com o ínterês

se que me apraz dedicar a assuntos dé cul

tura catarinense, as atividades do D2parta
mento de Cultura, setor especial da Secre

taria de Educação e Cultura, agora subor'

dinajo à Secretaria dÇl Govêrno do Estado

E essa circunstância me 'tem p'2rmitido ob

servar as iniciativas daquele importante
órgão da adrriinistração estadual, de modo
a oferecer-me motivos aos comentários que

porvêzes, tenho trazido para ,estás colunas.

Já a.�ora, quero. referir-me ao Plano de Tra

oalho para 1971, orgànizado pElla Divisão de

Letns daquele Departamento 'o 'que
i

com-'
porta desde a atualização da Bibliotéca PÚ'

olica do Esta10, com prioridad2, até a ex

plorac;ão e expansão do potencial literário
de Santa Catarina criaçã,o de bibliotecRs

municipais, registrà oficial do livro eatari
minse e incremento das 'relações entre os'

.escritores regionais e nacionais,

o apoio à Academia Cataril1ense de Le'

tras 'e a outras instituições de cultura está

previsto no Plano·, consistindo em estudo

orientação e cooperação no movimento "e�
dito."ial dos trabalhos de escritores de San·

ta Satarina, A pa,rticipação oficial do De

partamento en'l programações de cultUl'a

das regiões ou das sociedades literárias

constítuírá, ,também, serviço previsto pela
�ivi:;;cão de Letras, que participará e, $,e pos
sível, .planéjará r�uniões dos homens de le
tras do Estado.

Dentro ainda do projeto de explor'ação
do i)otencial literário catarinmse, é pt�vis.,
ta a 0rganização de uma coleção de pe'que
nas antologià:s, em ,ediçÇíes subordinadas à'
finalldade de divulgar a Cultura Catarinen

se, à semelhança do que já S,e vem fazendo
emboI'a até agora à margem do planej·a,
n1€nto que se pr.econiza. E claro que tudo
obedecerá a critério de sel,ecão dos traba·

. >,

lhos, visando a configurár principalni.ente
no nc-sso passado literário.

Não será! preciso insistir no que'signifi·
ca, p�ra a projeção cultural (te Santa Cata
rin � execução dêsse Plano de Trabalho
que, 'estou certo, não ficará em simples pro
jeto. O que _já está feito, como contribuição
d9 Departamento de 'Cultura em tal sen

tido, autori'2:a o mais a'mplo créilito de
, � ,

confiança no seu Diretor e assessôres, que,
aliás, sempre tiveram ,presente, o objetivo
dà integração espÍritual de Santa Catari

n'a, através do maior êxito de todo� '-
os

'movimentos r,egionais de inteligência ;ê

de arte,
A verdade é que, durante l,ongo perío

.

dos de no:;;sa evolução, as iniciativas de

cU,n.rlO literário andavam relegadas a pla
no inferior .entI:e as pr,eocupações oficiais,,

\
voltac1às preferentem,nte para os pro-
blemas d,e fei�ão material e de Írnediata
'!"Dhiçãa. Santa Catarina� em questão de
l'�tras, continuava uma província desco
nhecida - e isso acresce o mérito de ai'

, �

guns de' seus escritor;es maís ousados ou
\ '

providos ,pess0almente de condições' fi·
nanl?:'iras para atrair, dentro e fora das
fr0ntei-ras" provinciais, um pouco de aten

ção e respeito para com a cultura literá
ria dê nossa gente,

"Nem só de pão vive o homem", sim,
.' e sobretudo qua'ndo os valores do espUl
to 'ióg·ram i�fluir nas relações humanas e

o' patrhriônio .literário' de um povo lhe va

le riquezas ,que suparam o milagre evan

gélic0 da multiplicação,

Ainda bem, portanto, que Santa Cata

rina 'já tenha despertado, por uma políti
ca ele desenvolvimento de seus potenciais
integl'�dos num amplo conceito de valores

espirituais e materiais, em bUSca de dias

sempr,e rpais felizes e pacíficos,

Gusiavo Neves

U' casal sãn dois
Um, amigo, como eu condenado ao pu

gilat,o di.'áno com êsse terrível inimigo que
é o vernáculo, me telefona entusiasmado:

- Acabaram com 0S acentos!
Conténd.o a sua alegria: sàment,g aca

ba:t:a�n com alguns acen_tos, co'mo êsse acen

to, ali atrás' no somente e no êss'c. Atrás,
contuc10, continua acen_tuado, Ou será que
não? Também, a mim pouco se me dá, por
que há muito r,ssolvi fazer minha reforma
zi.nha particular: vou acentuando UJO, correr

da pena. isto é, ao ,deslizar cTo carro da má

qUÍll't, sem pêJ'o 6u remor:so. Se, os aC�Dtos
.' I

re,sultaram adequados, ótimo; :se não" pior
para, os acentos.

N:i1, verdade, me coloco na posiç'\o da

quêl'3 escritor patrício que um dia recAbeu

unm carta de um leitor, dizendo que êle
- 3ra uma espécie de "escoteiro ao contrário"

-- no seu artig� diário, sempre icometia uma

má ar;ão contra a gramática, O )eitor COI?-'
tintt8.\'a, ,explicando que escrevia, naquela
hora para cumprimenta.r o escritor, de vez

q'ue no "artigo de terça-feira o senhor pro
duzil:. uma pfÍgina admirável, ti' o que .é
mais importante -' sem um único êrr<;J ele

português". "Mera coincidência",
deu enfastiado o escritor.

Assim sou eu, Será por pura coincidên
cia que Os meus acentos se -encontram sô

bre a�, letras que devem prot2ger 'tonica
mente ou realçar graveme�te - já disse
mais ,de \1111a vez que e'scr,?vo de 'ouvido.
Nií.o me dinlinuo por isso, a,té porque estou

r,espon-

em boa cQmpanhia,
Rebelo-me, antes, eontra d t'enmo ner

elido nas esco1as, por alunos e prof':ssÓres,

nas Hepartições, pelas datilógrafas, nas

redações, pelos linotipistas e revisores, os

primeiros tentando ensinar e aprendsr, os

outros, querendo tornar viável uma língua
elaborada por preciosistas e que serve de

'- ib,st:':unento a wn povo s,s:m a menor v09a
ção l::ara o detalhe.

Com toda a 'certeza, se o leitor fez o

'favor de ler esta frase, haverá de concluir

que éu quis dii?'er o/s,sguinte: "com, o pás
saro da In::Ha a çerteza, se o leitor baHete
árabe o favor de ler etc. "Sé, ao contráriq_,
o leitor ,sntendeu. mesmo o que eU queria
expressar, poàe ser uma pessoa prática.
mas tirará zero em, qualquer prova de por

tuguês cÍo curso primário,! porque fez e to

da, s�m acento, significani respectivamente
isso: barrete árabe e um pássaro indiano.

Acessório .é com· c; assessor, com s,

Flor não tem circunflexo, mas uma braça
da ela flôres, sirp, Càçar com ç e cas�ar com
dois esses pode vir a dar o' mesmo re§>ulta
do, ITlaS nunca p-erante um memoro da

Acac1emifl' Uma sessão de cinema é oferta
de divertimento em todQ o mundo; no Bra

siL é teste para tqrturar alunos: sessão, ou
'seçã,)? E um pandemônio: embora o mais
alienado dos patrícios jamais &8 confunda,
aO ir ao cinema ou a um departamento da

administração, ,se êle pretender exprimir a

sua ação' eni palavras escrit�s, terá 50%
de chances de não se fazer entender, Sem
falar na hipÓtese do distinto cravar uma

ce��,'ã,o, e despencar do andor.
Os �etbos, Deus meu! Outro dia, na casa

de uUl amigo. a sua filhinha brincava com

uma fita métrica, o. pai mediu-a: um me-

. tro c nov,e centimetros, -Ins,tantes depo�
ela voltou:

- Pai, quanto é que eu".

A menina hesitou, .quanto ao verbo. O

pai ia socorrê-la, mas fiz um 'sinaL Vamos

ver como ela se saL Ela quis refazer a fra�
se, eU, insisti:

- Quanto é que você o quê?
- 'Quantó é que ,eu,

..
médo?----

- Muito bem! proclameL O meu amigo
me estranhou, apressou-se em, corrigir. Mas,
efeti',ramente, está correto. Se alguém que
nunca ouviu a palavra, que �Unca conjugou
,o verbo, que não tem, em seus cincc:) anos

de idade, o menor vício de liqguagem, diz

que é médo, é m6c1o que tem de ser, Meço,
.é �ais W11a arm'adilha dessa gincana cul
tural que cOD::;iste em e&crever' o nosso

idioma,

"Não se começa a frase cO,m pronome
oblíquo"; "a particula negativa atrai o pro
nome"; "nã� se coloca, pronome oblíquo
entre dois verbos" - a ,gente vai usando a

língua como um salteador perseguido pela
polícia, transpondo muros, varando l)anha
dos, �\tolando-se em questões dêste 'elevado
alcance: grafa-se nêle com circunflexo por
que I,lele é wu tipo ele arroz que se colhe'
no oriente,

Por essas e outras é que quando um

conhecido pensador brasileiro, ,num mo

mento de distração, escreV,2U "o casal che

'ga'!:am" e me viei'am mostrar, escandaliza

'dos, úeclarei: "Está certo - o casal são
dois",

E repito.

Paulo da Cosia Ramos

\
'

./ Baleeire acha legílimá áção de grupos no Congresso

paz de tornar-se "uma frustração pe
rigosa para os trabalhadores do cam

po", tanto pelo oposicionista Francis.,

co Amaral como pelo Deputado da
Arena de Santa Catarina Albino Zeni,
Afirmaram os dois parlamentares

. que os recursos previstos no projeto
não atenderão sequer 'a 50% dos_,an
cargos nele criados, podendo a ini-,
'ciativa governamental tornar-se Um

fracasso "capaz de se J transformar,
inclusive, num estopim' de perturba
ções sociais no meio urbano", ond�
os trabalhadores rurais poderão vir
a manifestar seu descontentamento,

.
)

O presidente do Supremo Tribunal
. Federal, Ministro Aliornar Baleeiro,
defendeu a legitimidade da ação de

grupos de pressão no Congresso Na

cional, pois "o que êles fazem é con

cedido pela Constituição, e reivindi

cam o que julgam justo e' de seu di

reito".
- Nos msus 20 anos de Deputado

federal não me envergonhei de defen

der os ínterêsses honestos e legítimos
'o meti Estado: pedindo ponte e tudo

') mais, O mesmo acontece com os

·arlamentares ligados à indústria e

ao comércio - declarou o Ministro,
=rn conferência no curso sóbre Pro

cesso Legislativo, promovido pelá Bi

+íoteca da Câmara.
DEFESA DO "WBBY"·
Ó Ministro Aliomar Baleeiro de

fendeu o lobby brasileiro "porque �le
"é diferente do americano, que é pro

fissional", Disse 'que um recente le

vantamento de um estudioso amerí
'cano mostrou que nos IEsta.dos Uni

dos existem 39 lobbystas para 'cada
10 congressistas,
Defendeu ainda o costume, 'exísten-

.. l .< _I':

-te nos Estados Unidos e no Brasil, de
dois parlamentares negociarem suas

posições, entre um e outro. ,

- Apóie o meu' projeto que apóio
�

o seu, isso lhe interessa e aquilo me

interessa. Troco 'minha emenda pela
sua emenda - 'seriam nesses têrmos
, ,-

'

as negocraçoes, segundo o conferen-

cista, que considerou inevitáveis e le

gítimos êsses entendimentos", enquan
to não transpuserem Os limites da
ética",
Em seguida, o presidente do Supre

mo Tribunal Federal afirmou' que o

rendimento de uma Camara depende
do dinamismo dos Iíderes parÜd,áTios
e não do Govêrno . eventual:
- O líder, não precisa saber nada,

mas de ter discernimento,
.

inteligên
cia e capacidade de compreender' tu
_do. Um' autor francês afirmou' que'a
diferença entre Pointcarré e Cle�en
ceau era que o primeiro. sabia tudo
mas pão· ent?ndia nada, e

.

o segundo
não sabia nada mas entendia tudo.

f'REVIDENCIA
O projeto dO Gov-êrno q\fe estende

a ass�stência social aos trabalhadores
rurais foi apontado, ontem" como ca-,

REUNIÃO
A comissão mista, presidida pelo

Senador Flávio (de Brito e tendo co

mo relator o Deputado Ildélio Mar

tins, estêve reunida durante tôda a

tarde: de ontem, a fim de ouvir ex

plicações do presidente do Funrural,
Sr. Líbero Massari, e do secretário
geral do Ministério do Trabalho, Sr.

"
Armando de Brito.

Além dos aspectos do projeto que
levantam dúvidas quanto à sua cons

títucionalídade, ficou patente que o

projeto é visto com enorme receio

por 'deputados e senadores, temero
sos à,e que resulte em lamentável in
sucesso e, assim, causa de profunda
frustração no meio rural.

-

CHiTICAS
O Deputado Alencar 'Furtado, do

MDB do Paraná. contestou ontem o

líder da Maioria, DeputadÓ Geraldo
Freire, 'e 'afirmou que o Pr-esidente da

R�pública tem cometido inúmeros
atos ilegais,

.

Folheando a, Constituição, o Depu
tado Alencar furtado apontou uma

série de decretos-Veis do- Presidente
da República que não se enquadram,
a seu ver, no espírito da Carta Mag
na.

INCIDENTE
Os têrmos do discurso do Sr. Alen·

car Furtado foram criticados pelos
deputados arenist-as

.

cariocas Nina
Ribeiro ,e Osneli J\lrartineUi, e seguiu
se uma troca de RaIavras em que o

rel'),resentante oposicioni_sta teria afir
ma·do que "o Presidente da RelY!lm.'
ca pode delinquir",

Sugerida revisão .de conc�ilos sôb,e o negro

o professor Luís Castr9 Fal'Íél.. pe
diu aos participantes do Seminário de

\ _" .

Estudos Afro-Brasileiros. uma refle-

xão crítica ,em tônlà do próblema do

negro e sugeriu a revisão de falsos

conceitos enraizados, tais como "o

prêto é su,bmisso por natureza", in

semdos em livros de História do Bra

sil, em 'niveis primários e ginasiaL
Três negros africanos - repres,en-'

tantes do Senegal, de·Gana e dos.
CamaI'ões - párticiparam dos deba

tes travados durante o Seminário e

fizeram sôbre a situação do negro no

Brasil uma série de pergunta,s que

ficaram sem respostas, O ,�eminário,
que se realiz� na Pontifícia Universi

dade ,Católica, encerra-se amanhã.

DESAFIO
À ORTODOXIA ,

.. )
Em sua palestra o professor C(astrd

Faria - que se apresentou como es-'
tudioso e não como especialista - de

safiou os participantes do SemináTio
a d!ei.xarem "suas pOSições ortodoxas
em benefício de um revisionismo sé
rio das teoria conhecidas atualmente"
sôbre o problema do negro, I
A escolha do material teórico hlais

convepi,ente, o reconhecimento dos

negros nUD;1a classe social e não iso
ladamente, alé� da utilização da tJni�
versidade para rever conceitos de

que "o prêto é submisso por nature-./
za, é um trabalhador ideal" inseridos
,cm livros de História do Brasil, fo
ram algumas das sugestões apresen
tadas pelo prof. Castro Faria.

C0I'iCEITOS ANTIQUADOS
- Náo há nenhuma reavaliação de

conceitos antiquad0l' e �chega-se a

conclusão, triste, de que até vatapá
acaba sendo cultura co,rnentou o prof.
Castro Far\a, afirmando que, no Bra
sil, as idéias chegam tarde -e algwnas
nem sofTem as modificações surgidas
em seus locais de origem, O professor
citO\l, como exemplo, o positiVismo
de Augusto Comte, "que só no Brasil
ainda tem adeptos e, na própria Fran
ça, tem como presidente da entidade,
um brasileiro.'"

I\. VEZ no MULATO
-A solução do problema çlo,negro

no_Brasil é o mulato - disse o con

ferencista, criticando a vontade de

, ')
embranquecer a que é induzido a ne-

gro sem opção,
Para justificar a escravi:lão, muitos

historiadores afirmal}1 que "os negros
têm a danç,a no sangue, ou têm ten'

. dência à submissão", Esta teoria é

que o prof,'2ssor Castro Faria quer
que seja Jeestudada, a fim de que "o

negro não seja isolado mas analisa
do ,como um grupo social",
- Dresicasmo.s desmistificar o negro;
o que trabalha, o sensual o que gos·
ta de dançar - eonéluiu,

OS DEBATES

Enquanto os prof.essôres lVIanúel

Diegues, Vagner Rocha e Valdir de

Qliveira apoiara!ll na totalidade ou

discordaram em pequenos pontos
deCvista do Sr. Castro Faria, o pro'
fessor suíço Jean Ziegler, partindo
"de uma conc-spção materialista' dia

lética, onde a sociologia francesa tem

base", criticou a -tese do conferencis·c
ta, .alegando que' a aculturação é mui
to. importante, tendo em vista que,
entre 1550 e 1850, entraram no Ilaís
c�rca de 22 milhões de negros escra'

vos.

O professor Castro Paria contestou
a critica, afirmando que "apenas acÍ10 '

o conceito de aculturação superado".

OS AFRICANOS.'
Os repr·ssentantes de Senegal, Ga

na e dos Camarões' convidados espe
CIaIS do Seminário, apresentaram,
durante os debates, un1a série de per'
guntas, sem r·espostas:

- O que o negro sofreu' na trans

formaçã.o 'e na sua mudança?
- Por que o candomblé, que dei

xou de existir na Ãfrica, passou a ser

pr;;tticado, aqui como meio de auto
defesa?
'- Por que existem clubes culturaiS,
artístic()s e de ciências em geral, de

origem portuguêsa, italiana, japonêsa
e nunca africana?

- Por que ain,da se, continua a di'
zer que os portuguêses foram muito
bonzinhos com os negros, porque per
mitiram a m2stiçagem, já que issO

era bom para êles no momento?
-'- P6r que continuar a dizer que a

Princesa Isabel, os brancos, deram
a liberdade aos negros, esquecendO
qU9 ela foi conseguida devido a mui
ta luta e muita morte?
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Blumenau (�ucursal)
O prefeito Evelásio Vieira

;'emeteu. ao seu colega de

Lauro Muller, .Sr. Gil, Ivo

,Losso, a Importância • de

Cl�$. 10.000,00, \como contri
buiÇão do povo blume

nauense :às obras de recuo

pe�ação daquela cidade do
sul do Estado, 'cashg(l.d�
pelas encherites há dois

meses. 'A remessa do che

que seguiu acompanhada
de um oficio, cujo teor é 'o

seguinte: "Em face do co

nhecimento da tragédia que

se abateu sôbre a cidade

de Lauro Muller, no mês de

fevereiro: e. s�Jltindo pro

fundamente os prejuízos
causados, não apenas à po

pulàção do
•
-municipio, co

mo ainda a própria àdmi

nis:ração pública, encamí-
,

ilhamos projeto-de-lei à

Câll1ara Municipal de Blu

menau,' no sentido - de se
êoncede.i' a seu govêrno au

xílio financeiro, para que o

povo de seu município' se

refaça dos efeitos da cala

midade. Nosso projeto foi
convertido na Lei n9 1.747,
.no ,dia 16 de abril, e temos
a datisfação de remetel;-íhe
a quantia de, Cr$ 10.000,00;
pin'a - atendinlento das des

pesàs advindas. com; a cala

midade pública que assolou
o municípip de Lauro MuI-'
lei', causando-lhe gí:aves'
prej uízos. O Govêrno e o

povo de. Blumenau, Senhor

Preféito, desejam apenas a

'J

/

10 mil a
mais rápida e completa re

cuperação de seu municí
pio e de sua gente, para
que o seu trabalho e a sua

<;tç1io venham a harmonizar
se ao ritmo de existência
do Estado de Santa Catari
na, da mesma forma como

o foi até o dia de hoje.
Nesta oportunidade, apre-,
sentamos-lhe nossa fé e

nossa esperança, a fé e a

esperança de Blumenau, na

reconstrução do progresso e

do desenvolvimento de Lau
ro Muller" ..

TURISMO & A1'RAçõES
A Comissão Municipal de

Turismo de Blumenau vem

desenvolvendo (uma serre
de atividades, visando criar
meios de atrair o maior nú
mero possível de visitantes

para ,a 'Cidade durante o

ano. A. sua programação
prevê-para o lllês de julho
o I9 � Encontro /Internacio-

. .

nal d� 'Cantores, a realizar
se na Sociedade Cultural 25

. ·de . Julho, com as presen
ças de sociedades; cOl��is do

Paraguai, Uruguai, Argen
tina, Paraná e Rio Grande
do Sul, aléní. de mais de
uÍ11a dezen'a de corais do
Vale. do L!,ajai..
(De outra parte, a Co
missão lançou também um

�.

concurso para apresentação
de projetos palia a orna

mentação da cidade Has

Festas Natalinas, tendo co

mo pl;incipal objetivo in-

centivar os artistas do Es

tado e do município à cria
ção dos ornamentos, sele
cionando pcsteríormente o

. melhor projeto. Os proje
tos deverão ser apresenta
dos com a estimativa do
custo dos serviços,

BEIRA-RIO ILUMINADA

\

O trecho da 'avenida Bei-

ra-Rio, compreendido entre
Ribeirão Garcia e a ponte
Adolfo Konder já se encon

tra praticamente concluído,
permitindo a circulação de
veículos entre a ponte e a

ponte e a Praça' Blumenau.
Informações da I Diretoria
de Obras Públicas dão con

ta de que já se encontram I

na Prefeitura Municipal os

11 postes de concreto a se

rem implantados .no referi-

.

do trecho, proporcionando
uma iluminaçâõ Íéeráca ao'
centro urbano. Os postes,'
com 20 metros de altura,
se encontram, na 'Proebe,
esperando os serviços de

construção da base' de con

creto armado na Avenida, o

)'lue estará acontecendo nos

próximos dias. Por outro

lado, devetá ser assinado
ainda no deyorrér desta se

mana .o contrato para o

atêno da Avenida Beira

Ria, em seu trecho seguin
te, entre a pOllte\ Adolfo

. ,

Konder e a praça Vitor

Konder, onde se encontra. o
.nôvo prédio do Forum.

Departamento de
,

..
-

I

-

1
�

"_

Y81 promover curso
Uin Curso, de Arte que

prorJtrc�ónará aulas de Ex.

pres$.ão Corporal, Temática

Vo�al, Interpretação, e Dic·

ção, além de possivelmen
te' 'nocões de Di reção Ge·

ral, c�m o teatrÓlogo Emí

lio di Biasi terá inicio no

prOXll110 dia 30, sob os

auspicIOS do Departamento.
db Clút,ura da .Secretaria üe

Govêmo. Até o dia 2 de

ma�o as aulas serão sôbre

Expressão Corporal, minis

tradas Ipela professôra Lígia
�allage, de Pôrto �legre_
Nos' dias 7, 8 e '9. de maio
a pl'ofessôra Edith Cor

mann, Aambém de' Pôrto

Alegre, dará aulas sôbr�
Temática Voçal. De 14 a

16, Interpretação, com a

professôra Luiza Barreto

Leite, da Gu�nabara. De 23

a 25 um'professor éujo no

me ainda não está confir

mado' ministrará aulas. de

Dicção. Encerrando o Cur.\'
so o teatrólogo Emílio di

Biasi dará aulas de Direção
hera I: O Departament� de

C.ultura da Secretaria de
\

Govêrno informa aos inte-
.>

.

Tessados no Curso de Arte

que ,as inscrições poderão
,ser feitas gratuitamente na

sua sede, à rua Felipe
Schmidt, 79 andar dq Edi

fício Zahia, ou: no T�atro
Ãlvaro de Cal'v(tlho, no pe

ríodo daS 13 às 18 horas.

(
ral ministradas pelo teatró-

logo Emílio .di B�asi serão
ilustradas com a encena

çãó ela peça "Os Palhaços"
que terá s,ua estréia nacio
nal no Teatro Ãlvaro de

"

Carvalho/I1o día 28 de .maio,
permanecendo. em. cartaz

até o dia 30 elo 'méslllolmês.
Por �utroJ hiâo,' o Di1-etor

do Teatro Álvaro de, Car

valh�, Sr. Luiz Alves da

Silva, informou que a única
casa de espetáculos da Ci

dade está, em condições' de
�receber as companhia's tea
trais que cumprirão tempo
rada em Flor.ianÓpolis, po

d,endo servÍ-Ias mesmo na

montag_em de peças ou és

petáculos os mais sofistica
dos: Para tanto o TAC ins-'

talará uma 'mesa de coman

do' de iluminação adquiri
da em Londres, ·equipando
o 'l'eatro com aparêlhos os

maIS ·modernos.
O Dire,tor d� TAC consi

dera ainda como "dois

grandes problemas'" a falta
de um sistema de "ar-con·

dicionado". e a permanên
cia, ao lado do prédio, de'

um terminal de uma linha
de transportes coletivos. O

Sr. Luiz Alves da Silva'
acha que o TAC, só conse

guirá ser "uma boa casa de

espetáculos" se, no verão, o

seu público puder desfru-
.

tal' ele uma temperatura-
ambiente suportável. "Um

ESTRÉIA NACIONAL- sistema de ar-condicio�ado
custa caro e não se� se as

As aulas de Direção Ge- , pretensões do TAC, de con-

Está confirmada para' às
I 16 horas de amanhã a ce

rimônia de sagração do

nôvo Templo da Loja IMa-
Çônica Ordem e Trabalho,
no 129 �ndar do Edifício '

'{
ApIub. O ato contará com'

� a presença dos Grãos-Mesi
,

res Estadúais dei São Pau

lo, Paraná e Rio Grande do

Sul, 'além de CQl1vidados.
O ,programa 'elaborado

Pela loja maçôn:ica da Ca·

acontecimento;, que
c
está

marcado para às 16 horas,
contará com um "shaw" de

passistas e cabrochas da

Escol<i de Samba Protegi
dos da' Princ�sa,

.

conjuntos
folclóricos, fantasias pre

miadas no baile M.unicipal

ultura
de arle

\
. .� \

seguu' a sua lnsta�ação, -se- I

l'ão atepdidas" - asseve
rou.

Quanto ao problema do
ponto de ônibus, d Diretor

�

do Teatro Álvaro) de Car-.

'.

valho voltará a insistir �un
to ,ao Oetran a fim de que
o ter)llinal seja 'removido'
para um local mais apro-

, priado.

EM FA1VULIA ATÉ 25

A Companhia Paulq Nol

ding, que traz no seu elen
co Eva 'Todoi', André 'Vil

lon, Rogério Froes, Lur·

des Maier, Lia Fal�rel, Pau:
lo, Navarro e ,outros, fica
em cartaz no Teatro Álva
ro ,de Carvalho, encenando
a peça "Em Família", de

Oduvaldo Viana Filho, até o·
próximo dia 25. Os estu

dantes� que' quiserem assis
tir ao espetáculo gozam de.
um desconto de 70%_ Se

gundo o crítico Sérgio Bri;:
to "Sirnone de Beauvoir em

seu últilllo livro - verda·
deiro tratado sôbre a velhi
ce, fala do sentilllento de

solidão, .de inutilidade e de

-marginalidade 'em que se

encontra a maior parte dos
que' ultrapass&m 601 anos.
Sôbre êsse 'tema - ve.l'hice
e inutilidade -' Oduvaldo
Viana Filho escreveu "Em

Família", uma comédia dra

mática, mas comédia da
melhor tradição da comé
dia brasileira de costu-

-

mes'·'..

,
,

e artistas ilhéus. À noite,
será realizado um jantar de

confraternização 'nas de

pendências do LUa Tê

nis Clube, acompanhado 'de

"shuw" -e' i'eunião dan�an.
te. Para às 9h30m de 'do-

.
.

I.
mll1go,' o· programa assma·

la um passeio turístico pela
Ilha de Santa 'Catarina, se

g.tido de a]môço na Lagoa
da' Conceição.

- .')

Ü ler
Dia de Tirad'entes 'foi S. Catarina

'.

comemorado na',Cidade prodUZ
,rança nacional",

' mais peixeao��ia s�!e�::�::lte:I���:a�
.

.

.
.'

o Boletim de Mercado

Em São, Paulo, O camarão
rosa passou de 4.711, para

f.937 toneladas; no Rio de

Jan�iro o camar�o sete

,barbas passou de 1.623' pa
ra 1.759 toneladás; em S�o
pa'ulo desceu de 1.587' par'a

�.'�39 toneladas e em San

ta Catarina subiu de '3;22�,.

Previdê'ncia ,vai' ao Sul áTêidesadYai
lalar com trabalhador reunir:-ase
su�:,i:t:n���;"de ����nto �::i"�:�'i: ,;;;��:.n,�::,:: C n.im.

.

Velo".satdo Instituto Nacional de orá problemas ligados à as- II
c

U
Previdência Sociál. e' sistênc.ia médica-hospitalar
Humbdto

.
Kluppcl Peder- na jurisdição da Agência de

neira(l, 'Coord",nador de As- Criciuma.
sistência Méd_ica do Inps, De outra parte, já está
confirmaram paráhoj.e, :via- 'na Capital OI Sr. Pedro Val�

gem"lh�i;ic�}lma QIld�,),:pa.n7 ...va:eo, ,FilhO,. ,As�essor do'

terã,o diversos contatos, com
.

CeBtro de Processamento

çntidades de . classe e de de Dados do lnps, que veio

Uma série de solenidades
foi cumprida quarta-feira
na _Capital, alusiva a pas

sagem' de mais um aníver

-sário da morte de' 'I'iraden-

tes, patrono das Polícias

Civis e Militares de tôdas

unidades da F�deração. O.
Secretário de Ségurança e

Informações, Coronel Delso

Peret . Antunes participou
no Quartel General "da PO·

líCia' Militar· dos atos pro

gramado; pela Associação
dos Agentes de Polícia Ci

vil. Na 'oportunidade, e ti

tular da Segurança e lnfor-

'mações procedeu a, leitura
de Ordem do Dia alusiva a

data destacando a certa al

tura 'que "de' 'I'iradentes,
Patrono de .tôdas as polí
cias do País e Patrono da
Nação Brasileira, registro
neste momentÓ, o exémplo
de união que sempre quis,
e pe!o qual tanto lutou, pa-
ra mais '. uma vez bem sa·

,

lientar ,a necessidad� dr
nossa união, Polícia Civi:l e

Polícia Militar, em Defesa

da paz pública e da segu·

assuntbs ligados ao órgão
previdênciário.· O Sr. O'kir
de Siene falará com os re·

presentantes dos sindicatos
dos Trabalhadores na In

dústria Extrati_ya doo CaI'.

viío de Criciuma, de Sicle·
rópolis e, Urussangâ. Por

ram . ainda com o hastea-
.

menta do pavilhão nacional
no QG da, Polícia Militar,
seguindo-se o desfile da

tropa formada em hornena

gem ao Patrono das PMs e

a. celebração de Missa em

Ação de. yraças.··A parte
. esportiva' constou de u�a
partida de futebol no Está
dio Orlando Scarpelli entre
as equipes -da, Secretaria de .

Segurança e Informações e

da Sub-Delegacia de Polícia,
Federal em Santa Catarina.
'Às 12 horas foi promovido
um almôço de confraterni

zação.
. Os atos contaram com ii
presença

.

do Coronel .Fábio
de Moura e Silva Lins, Co

mandante da Polícia MiÚ.
tal' de Santa Catarina e do
Sr. Darci Rodrigues, Sub.

DelegadO' de Polícia Fede-.
ral e� Sapta Catarilla,' além'
de funcionários das entida·

des, delegados de polícia e

agentes.

estabelecer um nôvo siste"

ma para, verificação de con

tas h_o'spitaJares, através do

computador eletrônico ....

TC-50Q, em funcionamento
.na Superintendência Regio
nal do órgão previdÉmciário
em Santa Catarina. r

.1 "

do Programa de Pesquisa Q

Desenv:ol�imento Pesqveiro·
do' Brasil PD'p-FAO, regis
tra o primeiro lugar: para
Santa Catarina na produ
ção de Camarão no Sul dÓ

I país.
�

Por outro' lado," o Centro

de Pesquisas do Departa
mento Estadual de Caça e

Pesca, adianta que o refe

rido Boletim informa aín
da que a produção do Es

tado do RiO' de Janeiro

baixou de 3.766 para 3.396

toneladas, São Paulo caiu'
de 6.627 para 4.542 toneli.
Elas' e Santa Catarina: subiu
de 5'.717 para. 7.143 .tonelá-
das.

O Secretário de' Desen
volvimeI1to Econômi'êo, Sr.
Alcides Abreu, foi convo'ca·
do pelo lVlinistro do' Plari�-
jamento para a reunião que
será :realizada quarta-feira
em Brasília' com 'os secretâ
rios de planejamento de

todos, os Estados.
O encontro tem por obje.

tivo principal o intercâm·
bió de informações. e expe
'r,iêl�cia, �isando o a)_)erfei
çoamento elo mecanismo de
um 'sistema naCional- de

,planejamento. '

Quatro ·,atropelamentos Trigo 'têm�
no' �dia' de 'Tiradentes encontre

r
\ 1 •

::::.;"��E;:::�:�=: ' no ..
RGS

de, Foi
.

instalada ontem �m
O terceiro acidente dím- Passo Fundo a ReUl�üio Sul

�c às 16h40m, na Rua Afon. Brasileira. de Trigo congre-

so Pena. A menor Tânia 'gando técnicos �o Rio Gran-
\
Maria Ribeiro, de 8 anos, de do Sul, Paraná e Sanj;a
foi atropelada nas proximi- Catarina. 'O Encontro eu·

dades de SUé,l residência pe- cerrar-se-á 'hoje, e definirá

,1'0 Volkswàge.n 11-70-70, di- futuras �xperiêncill.s e a

dirigido por Valério João criação de novas variedades
de trigo visando um maior
rendimento do cereal.
Três técnicos catarillen

ses, ligados' à Estação Expe
rimental de, Ca'çador, parti·
cipam do Encontro em PaS-

Apesar do pouco movic
menta de veículos, tendo
em vista o feriado, quatí-o
atropelamentos foram re·

gistrados quarta-feira nes

ta Capital, sendo dois dêles
ná

'

Rua : Afonso Pena, no

Estreito, onde foram viti-
I

mados dois menores.
\ O primeiro atropelamen-'
to ocorreu por volta das' 14
horas, na Rua Afonso Be·

na,' imediações da Igreja
Nossa Senhora de Fátima.'
O taxi Volwswagen de pIa·
ca� AX-OQ-97, dirigido por
Alberto Machado, solteiro,
19 anos, colheu

_
o menor

L.uiz Carlos dos S'intos Jú-
nior, de seis anos, filho de
Luiz Carlos e Maria Lígia

rita d.os Santos. O' moto·
rista socorreu a vítima, que
'foi medicada no Hospital
Sagrada Família. \

O segundo acidente veri.
ficou-se às 15h30m, ná Rua'
Silva Jardim, hain�o da

Prainlia, onde' o Volks de

placas AA-96-04, dirigido
por João Manoel Rocha Fi
lho, atropelou o encanador
Wilson Costa, casado, 33 I

anos, funcionário do .Daes
,e residente no Morro do
Mocotó. O eneanador attda·
va pelo meio da rua visi.
velmente embriagado, ten.

O último acidente regis·
trado na quartà-feira deu
se por ;olta das 22h30m �a .

JBR-101, próximo ao pôsto
da Patrulha, Rodoviária ·Fe.
deraL Um Volkswagen de

P b itcôr vel:de, sem placas, corri

,
O,' res·· ·emquatro ocupantes, aJropelou

o marítimo dustavo Eli- I

ziário Reis 'Filho, solteiro,.

'C' a'· II 'anhade 27, anos. O atropelante
evadiu-se do, local, sendo a

vítima socorrida por popu.

d' I hI lares que a conduziram ao'
.

·e !l.U·�.s.a .'.
'

O'
.

Hospital de Caridade, onde II U
permanece, internada· em

estado grave.
A cánlpanha "Agasallíe

Tôdas às quatro ocolTên.
Uma Griança Neste Inve�:

cias foram regi�tradas pela
no" está sendo promovidar

. pelos alunos da Escola,
Delegacia c'.e' Segurança -'-

, Técnica de Comércio; com
'

Pessoal, . que iVai instaurar '

a finalidade de angariar
os I competentes .

processos agasalhos' às criangas po.,
bres. A iniciativa é orien.
tada pelos profe':;;sôres FIá·

�io Márcio, Ferrari, Vice

Diretor, Luiz Dutra.e Wal�
ter Clímaco. Os donativos

poderão ser entregues à
Rua Alves ,de Brito, S/N,
anexo ao Grupo, Escolar Sil
veira de Souza, no horário
das 19 às 22 horas.

Serafim, que socor�eu a
.

menina, levando-a par� o

Hospital Sagrada Família.

sumários_

BÕDAS DE

,I so Fundo.

Celina e.espôso - Maria (Ias Graças e José
Têm a satisfação,' en1 coml\nicar a pa"sag�m dos vinte

e cinco anos' dE; feliz consôrcio (Bôdas de }'rata) 'de seus

queridos progeüitores JOSÉ TÀVARES �RACEMA e VERA
GONÇALVES IRACEMA a transcorrer' no dia 27 de Abril
do corrente, convidando para a mi�a de Ação de Graças
que ínandam celebrar às 19 hora�lno Ginásio Catarinense...

I

/ /

Loja Maçônica, Ordem e
7

TraiBa!ho inaug�uiaase amanhª
, .( .

{

pital consta de Ulll chá no

Clube Doze 'de Agôsto oIe

recido às esposas dos con

vidados, à solenidade. O

'Polilic§l Parlamenlar
--�--�--�----�----....-----

OPDSIC'AO REUHIDA
'J

.

, \

Nas p�i�eiras horas da manhã de. hoje uma cernis

são de parlamentares do MOS catar}nense, tendo à'

. fr,9nte o deputado Pedro Ivo C.3mpos, seguirá viagem
:

com cleslino à Pôrto Alegre a fiín de tomar parte no

'Seminário Nacional' de Integração e Iiebates instalado

o'llt�m na capita'l do vi�i?hO Estadó. 'É ê�ti� o primeiro
\.

encontro politicc de, carrer amplo I�ue, a �posiÇãO
realizada no corrente ano, e a expectativa em torno do

que poderá ocorrei" em párto Alegr� é �ea!.;;ente grande

.'. nos meios oposicionistas d� Santa' C?farina.
" . , . '.' �

A pauta do conclave, �corhpreéilcÍe'l'l;Clo .

em três

etapas distintas a p;oblemática �olíti'ca�' a sécie-eco

nômica e a partidárià racionais, diz' J)em tia sua rele

�ância para a agremi;ção opcsicicnista, ainda à vistas

com problemas 'Internes e de afirmação 'devido princi
palmente à falta de um'a' linha de' eonduta razoàvel

mente definida nos variados setores em' que se faz

sentir' a atuação partidária. Parece rnesme que o obJetivo
úHi�o 'da reunião é a esquematizàção �o comporta

mento tático .da bancada no Congresso' e, por, extensão,
, di!s, ';:respectivas das r�gras pa,rtidárias," naturalmente

.

'com predominância do estilc adotad6 �:la rapresen
.

tação f4\;deral comardada· pelo d;��utado 'P�drosà florta.

.�. p6rta�to bàst1mte possive] qu� sü�i� na capital

ga�cha;':�est�!:fi�af d� semàna, umá \ d�finição ide616.
':'�'�":"-\ .-

''o .\;.• r\. _:,' Y._ ,_ '''-, _

. :". (.;,.,,_.;.__..,

g'íta"do' Mos ii partir da qual, possam s�r, traçados 05

,comportamentos fu�uros em 'face dos diversos episó

dios da' vida política nacional. Porte c'�;�ente do par-
. .!""

; tido, presente ao seminário" advo�a .essa definição

0::0;"0 ina�iável,- ri'ão apenas para que '�ei'hor se com·

perietrem de suas /esponsabilidades os"membros e

�irigente� .partidários, mas principalmen'fe' pára dar

m.iior· motivação ao engajamento popular. E, é lógico,

para qué o partido possa, nos momentos precisos,

cobra!, do� eventuais d�tentores demandatos o com

promisso para com a doutrina política pa agremiação,

coisa.,que no momento é difícil.

Qnlem foram :r;,ejeitados peÍü comissão de justiça
C1a Asselllbléia alguns dos pedidos de sustação de con

t�htos fórmulados pelo Tribunal de Con:tas e, ao que

parece, otltro,s terão- a mesma sorte, já que os elemen

tos 'constantes dos respectivos processos s�ão'-con!>idera.
;- _.

,

!los insuficientes para justificar a impugnação.
O qil� causou certa irritação" nos meios parla-

.

mentares foi a atitude nada prestativa d,os conselhei

ros'rel�totes dos processos, neg;.mdocse· a comparecer:
êin reuúlão' da �ludida c'omissão a 'fim de prestar escla·

re�imentos; complementares e dirimir dú�idas.
".

"

\

".

'Jura que Viu'

,

i·

Os deputados oposicionistas Delfim Pádua Peixoto

Filho e Juarez Furtado' fizeram séria denúncia da tri-

.Realmente,' se está em Jogo o int�r,ê.sse público, e

se tal comparecimento é invocado como l1elevante para
i,asPiração da verdade dos fatos, não fiá que se dis·

cutir i sôbre o cabimento de um relator prestar �nfor

mações além das que tenha incluído errf' seu parecer.

E he� seria o ca;o de se perquirir a competência
I

dá' comissão para "collvidar" os conselhdros. Afinal,
" eiÍl oportunidade anterior a meSma comissão êIe justiça

. .. � ..

já
. cqnvidara o presidente d? egrégio Tribunal de Jus·

tiça, desembargador Marcilio Medeiros, que não se

furtou a comparecer ao recinto daquêle 'órgão técnico

e ali prest.ar i-nfonnações !los deputados .sôbre matéria

relativa às atividad,es judiciárias. E pelo' menos dois

s'eêtetá�ios do Góvêrno anterior; o da AgricUltur� e O'

da Faze'nda, comparec�t<;llll em reuniões de 'comissões
do Legislativo.

.
.

buna
.

da Assembléia Legislativa, ao afirmar, que a

'Celesc - 'Centrais Elàricas de Santa Catarina - t�m
'servido d:e instru�nento polftico-eleitoreiro. nas mãos

de candidatos elo paljtido situacionista. Houve até alu

são direta a ;m ex-diretor da emprêsa, 'eleito deputado
_ federal, que teria feito da Celesc o seu maior cabo

ele�toral.
Ao que se incorporou, ainda, a revelação de O1ttro

oposicioni�ta,.o deputado Mm'iIo Sampaio Canto, re

presentante -da região 'sulina: \

-:-

I

E;m Morro da Fumaça," às vésperas do último

pleito, 9s candidatos da Arena· fizeram desfilar pelas'
ruas da. cidade UlJl. transformador ql1eimado, que lhes

rendeu por' certo alg)lns preciosos vçtos. E não é
)

/,;piada, não.

d,e

O dE;piltado Waldir Buzatto, do M.Im; solicitou da
---::- Assembléia"o envio àe 'um pedido de' infor�ações ao

Governador' do Estado a propósito da aquisição da

. Companhia Catarinense de Crédito, Financiamento e
•

'

_\� i\)ij 1

Ipvestlmentos pelo :Banco do.Estado de Sé1nta'jCatilrina.
Antes o parlameJital' havia feito o mesmo pedid�, "mas
alega que apareceram lacunas e alguinas linhas ilegí
veis na cópia fotográfica do Çlfício da presidência do

BDE em' que eram prestadas' as inWl:,mações solicita

Jas, e justamente nas partes onde estava discriminado

() acêrvo da Companhia.

Sergio' Lop�s

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ministério' da . Educação, e ,Cultura
UNIVERSIDADE' FEDERAL DE SANTA CATARINA

SUB-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAM�:NTO DE ENGENHARIA "E ARQUITETURA'

. DIVI�ÃO DMINISTRATIVA

CO,M UM IC A ç'Ã O
, .: De,?rdem superior torno' púbtico que se acha aberto,
até o dia 23 de' abril dó corrente' ano, ·no Departamento de
Engenharia é Arquitetura 'da Sub-Reitoria dê Planejamento
da- Universidade Federal de Santa Catarina, no Conjunto
Universitário da Trindade, edital de Tomada de preços
para o fornecfrnento e mão-e-obra, desti�ada à instalação
'elé'trica' no prédio do Pavllhão de Administração.

Màíôres esclarecimentos poderão ser prestados no
. Departamentó de Engentharia e Arquitetura, no ende
rêço acima referido, no, horárío das 12,00 às 16,0'0 horas. \

Floríanópolís, 97 de abril de 1971.
(Ass.) Álvaro l:Ien,rique de Campos Lobo, Diretor,
----_ .._'. _.- -,._---_._---........_._

'-

CERTII=ICADO EXTRAVIADO

Foi. extraviado o certificado de. uma Kombi -. 1969
_ motor n. BH,90.626 -'- chassis n.. B9-17'1.644, sem re-

serva dé domínio, pertencente ao sr, Alfredo ·Dua�te.

'ALUGA·SE
• O· apartamento n. 2 do Ed. Comasa, 4\1 andar, Tratar

Dr. Henrique' Weüdhauserr
'

no Ed. Florianópolis, 1� anda!".

Acha�-se' a disposição dos senhores 'acionistas, ,os
--------.--�.-r___-�-�.--,

CORRETORES.
Temos Vagas para '.20 Corretores

RemUneração acima de Cr$ 600,00, sémanais. Tratar
após às 18,00 hs. até o dia 25, domingo. Rua Rui Barbosa
92 (enl frente·ao Hospital Naval), Agrónômica.

'

documentos.a que se refére o artigq \ 9'9, d�. decreto-lei, n-.
2.627, de 26 :de setembro de 1940.

Cl'iciúma, 15 de abril de 1971.
Wilson ��ata _ Diretor.

'M.. K. B� ,CONFECÇÕES'
Agora ali na Galeira Jacqueline, e

costureiro Otávio, aguarda sua visita para
cionar suas roupas: vestidos, 'saias, calças,

.casacos,· gravatas" etc.
'Galeria Jacqueline, loia 8

rom o

confec-
,

camisas, .

I,

A.T�E liÇA O \
Costura-se· pára homens, senhoras, crianças e em geral.

Ml:LL()' . ClUIFECÇÕES
Tratar com Mello ou dona Maria Teresa à rua Ãlv�

.de Carvalho, 34, ·esquiM com Felipe Schmidt - 19 andar
_ sala 3· _ Fo�e 2�72.

DR� ROBERTO MOREiRA
DOENÇAS DA P�LE

� Das Unhas _ Do Couro Cabeludo Micose
Alergia .- 'rratamento ,da Acne Pele Neve Carbônica ..

"Peeling" .

DEPILAÇAO
Ex-Estàgiário do Hospital das Clínicas da Universidade

de São Paulo.
CONSULTAS: Diàriamente, à partir das 13 ho�

.

CONSULTóRIO: R. Jerônimo Coelho, 325 - Edifício
Julieta' - 29' andar - sala 205.

D·r. ALDO ÁV,ILI, DA ,LUZ
ADVOGADO �I

C. P. F. 0017766289

ILHATEX
Casa especializada em cama, mesa e banho.
'Toalhás dê rosto e banho, pisos e tampos, guarniçõe5

de mesa, roupa de cama, jogos infantis, jogos para enxovais.
':' panos de 'copa; tudo das: melhores fábricas catarinenses; e

agora,
. também a· novíssiÍna coleção dos moderníssimos

roupões ARTEX para senhoras e cavalheiros.
" OFERTA DA SEMANA:
Toalhas de banho "ARTEX" ..... ,...... 9,80
Facilitamos o pagámento em 3 vezes sem juros ou

acréscimo.
CONSELHEIRO MAFRA, 47.

.:, TIME IS MONEY
Aprenda inglês através do método AUDIOVISUAL

(Guberína _,.., Rive;nc) .

Aul-s no ·:p-eríodo' vesperÚno, para c.r,íanç'as c adultos.
.

Tratai·.à
I
rua D: Jaime Câmara, n. 2.

\, \ AU'�A PliRTIC1JLAR DE INGLÊSf 4. '

"Travessa Santa Luzia" 215.
Trir:dade

.

� Floríanópolís ...
.

Peno do, antigo estádio "Paula Ramos".
--'_( "'("

I>
.'_

\' 'DI SEI..\STlllO MABTUfS' DE'
MOURA

.

.' f'"

>�ir1i;r.gião .

'Den�slf1
, ;

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

l
1

)
;

'''.; '::xre'rim;�te
':. (; sabOr tiquíssimo; do

.. IEãciUOASA

'produzido por
LATICINIOS TUBARONENSE, S. A.

RI), Lauro Müller, 2.757 - Tubarão - S. C.
L.�·_�
--� :' ...

'

E LOTES

Venfle-Sé uma residência, situada 110 JARDIM

rTAGUA(ú, éom duas sidas conjugadas, três qJJartos
banho, cozinhá; dependência de empregada, garagem
'1arandà e estacionamenta, ainda sem habite-se.

LOT�{- Vendem-se, ótimos lotes, situados no

JARDIM ITAGUAÇú com água instalada, ·ruas calçadas
e die��f pÚlVial.

.

-

DIRJ ;ffi-SE a rua UrDano Sáles, n. 37 - Fone 2981
----'-----,-- ----

DR. NORBE�TO' CZERNAX,
CLfNICA DE TUMORES
c.:IRURGIA()..DENTISTA

\

Imphnte e transplante de dentes - Dentis!éria Ope-
. , \-

ratória, p"lo sistema de alta rotação _ Tratament@\indolor
- '.Prõt;f."e fixa e móvel. Consultório: Ed. Jul�eta, 2Ç
andar .-"-'- sala 203 � Rua Jerônimo Coelho, 235 _. ho
rãrio das ]5 às 19 boras,

"I'r

COMUNICADO·
Dr. Walmor Z. Garcia comunica as 'suas .elíerites a

ínstalàcão de seu nôvo consultório Edifício Tiradentes; à

R�á. Npncs Machado, 1,* � 6,0.: andar _ salas 65 e 66
telefone 3035, onde atenderá 'diàrial1}ente ((ás 16 às 18
horas.

WILDNE-R s, A. - PESCA, CONSERVAS E

, CONGELADÓS '
. ".

. '.J',
: ,,' C. G. C • ..,..; 82.616.384/001

. ,

.

eDITAL DE CONVOCACÁO
... �SSeMBl�IA GER'AL ,ORDINÁRIA
P.�10 presente', fi6am convocados .os· Senhores Ácionistas

de WÚ lJNER' S. A _ P�SCA, CONSEIWAS E CONGEJ.
l.ÁDOS !I se' te unirem em "Assembléiq G�i'al Ordinária

',. a se te' lizar np dia 30' de abríl., em: sua sede' social loca: .1'Iízada ;' Rua 7 de Setembro, n. 679, em Biguaçú - se. I � .

a fim 'd � deliberarem sôbre a seguínte, . �
ORDEM. 00, D�A
,"

. i�' '

1Q _ Exame;' discussão e· aprovação do' Relatório da � li . COQUEIROS
.

• ...•

.

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

,

"; :Qiretoha, Ba-là_nçó. Geral; Den.ronstraáo. da; Conta de Lu- � .

Unx.ótímo terreno na -Praia d'il Saudades: medindo 18,
.

"

"-n
,.

, .

. ,�' "nor 20 metros.' �'.",' ', ..:, . \ -'"

qos e erdas. .e Parecer do Conselho -Fjseal relativos ao 'SOM ABRIGO .. '

, "

. ;.,".- _

'.
'.�eréif o' d�c ':(970, .enc�r(àdo em 31-12:1970 ..

'

'. Rua, Hermínio'.Milles .. Ótísa".cÓni:2 qUartó!' 2 ·salãs.
\ 2� -;-, *suÍI,fós : Gé_rais .de interêsse .da �ciedade. ,o, copa," cMi�h�,: . �?ÍÍh�iro: ;g�ríig�91� �.� ��an.&�,:':'p:a,rt� : ile
."; 1(; V 'I 'S 'O" .

�. tráz .. sala, p�n'\1eIr�, ·1�va'H.d�pa,:.�2 . q1}��_os•. ãlSip,bl;L' chl,ll". . , . � rasearla.' té:rré'!16, "de. 360 :n,i2��, �nswu�aQ'�l�' Çl,2",
"

.r:

.; À�; am��\à. diSPos,i,�ão' dos senhoras ,áCl,'onistas, na s�de :

l�.: 'Ti:RRENO'S" J
cÓ» :.,: .� ',.: "�.": ..

;. ':•• , • ';" '. '-.' • i
.

s{x;ifl,r/r d9C'Ul11eI},t�s aAm� se referé o ��f. 99, do Décreto-
.. � ',R�a :Lauto ��iri��res,. ,�':,n,')���::;15�'�:�', lateral. 59 tJL:'

Lei .�..
' 627, de 26. de.' .�e.tembl·o ,de 19.40, 'e'or'respondellte .: ':,'1:,': . frente, 1.200; 'de fun.dos. ,Custo Cf' ®,iJ)OO,QO' .cgm' 50 a
'. 60%" de :entradfl ,o sa1Q."·'!:\."ciom�l?ar.,. ('FrUldad�); "

ao :�:X-eT {ciO .SocÍr'ü enceri'àdo em 31-12-1970.
.

JARDIM' ATt:j);NTICP:', :'.," -;:', 'i: -� .'. :'_. ,:-.� la. C�!lv�cação , � 13ig .\açú (Wy, :.11' de abril de Í97'Í'.
.'

: r "Tetté-í,o 'de, 14.50', por ':.� an, . ã_�.' fupdos. :,Cq�tQ···, ',-
'. "

.- é�C.·� N, 83.649.608
'. , • ,\,�JT,:ONER 8:'Á; � 1?ÉSCÁ, C6N'SSlrlRVAS E CONGE. '

I
.

,C. r.$.. c8A:O'?'Ó,A'()OS'V' IfeiE,'I'Ran.'ASt".i.a.'d._tÓ...S.i, \'
..

'

.... ;... :,:.;��.,',: '.'.," ... '.,.' ....,."",.. '::.:-.,"'." '."'.: .'
.

Convi'dam03
...
·,aos senbores'aCici�listas_ a'comparecerem'à LA:r:xJS p' I 'F'A W"ld'" .' '.

..".
,.. o, ..

..' .' -:-,>,au Q " .'. �
..', li

... er" ,_ Di'reJor-pr.eside.nte.
"

'Local Jardim Marilân8ia.· 3 lotes. 'dé ' r.260. 'metros,sua' Asseinbléià G.éràl' 9rçÜnái�a,.· a
.

realizar-se, no' dia 29
, éusto' Cr$ 18.QOO.óO: ,',

". " " '.',.
de ]:VIaio �qe :'l97,�:' às 9 poras, na· sede' da Associa�ão c'o- C "'i\WIIj''lR':.<<íoC!' E\\"-i.TD'IC as -,

, ·1 ,. Cô'NTINENTE
.

'.' ,,' \',,;:. .

'.
'

mE')rcial e 'I�d�stríql de Cl'iciúma, para d�liberarem sôbre '. �� '''', ,a��
.

1aK. ZI.'1! j'i, DE ,SANTA r "

. Jllr�iin ,Contln�lit�, '� LQt�s; ;e1J:U'e �a. iüa, f,S;tl].fo.
a segtürM Ordém do.:,·Di�:

..

. �, C>.III)P DI.'I.'A ·s' A' ./
' Saraiva .

.e· Av>l"o Sílveirá,,":' ' "

;,: .�' "> ".;',
, 1(1) DisçussãO -e apl'üv_ação' do Balançó Ger�l e dema� "�I

. :n." ..• ,�.n 1'1'.
'. �

-

•
- �I;LESC

, '::" :./'..
. Um ,lote" à, ÁVerMa Pi'ésídenté. Ketmedy' lijedindo

,

14 por 35 in f,t.ros 'de esqríina., ;" '.

'

'.

_' ,

. ,', ",contas dn exercfcio encerrado em 31 dé' dezembro de, 1970' ..

TERRENO _ éENTRO . '. ,
':' .• ',29) Eleição da Diretoria é Conselho Fiscal;

,
..ASSEMBL.i!'HA, GERAL EXTRAO.RDINÁ-RIA TBrrenO. dá ruá Hóépeke .. : ine.&in�o.·. tli, .. pi>r 15

3(1) .Eixação ,dos honOl�áriàs da Diretoria e Conselho .

EDfTAL DE -CONVOCAÇÃO. .

'

meiros.
.

"

. ; .' ',' , " ..

Fiscal; '. Fjr8lD:co�vidaqos os Senhores Aéionist�s da Centrais
. -

A' P li. R T' k M E N TOS •.. ' ",.�.,..
"

, .

,

Elét.ri.ca:; de,');;,q.llta.· ..Catarina S. A. _ CE'LESO' .'_/ par'a s·e Edifício.' 'Bahíá, 'ap&rtam�nto, :com: :�f .q'\làn:o's;.. :5<1la,4(1) Exposição sôbre o processo' de incorporação ,.da: � é01'>a e .cosinha; banhe'ird,. pronta 'ent'regà '-". Sin�t,! .. ·

Sociedade' ao, COTESC; .

. ,ul;1�'eJ'11: é�l'fssembléia Geral Extraordinária que se rea- Cr$ ,14.000,00 . que podérá ser fihllhciâdó I �m', peqllem.,

59) Outros assuntos de interêsse da; Sociedade. hza�a'�o dia,'?O de al?ril de. 1971, às 17,00 horas,.na Sede

I
pr,l,lZo ..

·

,

. .

A VI S O :
� Socl�l a rua ,rUão, dq Costa Moel1mann, 129, nesta' cidade I SD1FICIO "ALCION"., , ..

d FI
. ',.

]'.
, .,

.

. 'Com financiamento em l(f On0.8' pIe.M ceTl_tró dae ?fl�nopo,ls, e deliberarem sôbre a· seguinte· ,I: j

cidáde:ao lad'o. 'do 'Teatro. Próptio' para ��saJ sem mil\)!.

'ORllEM '00 DIA .'
Oil ness'oa Só. A melhor ofertá 'do ,inom�Í)tQ para em·

.1�.. -, ':Déliberar '. sôbre a proposta ,d� Diretoria para . prp,go' de canit!'l.·
.

,

o aumento d
.

C ·t· IS"1
. .

EDIFICIO �,'CEISA" .

. ,.

,.
, .' o,, apl.a OCla de Cl�$ 134.427.916,00 para .

Cr$ :I50.559:26�,00, em. virtude' dá reávaliacão do .At',
,No: ponto mais ceritraY de :FlQriari'óp\llill .. Conjl!�to!

lmobl'l" d
.

"t'
"wo I 'pàra esci:itório,�' é ,consu,ltó.I;'ios:· Entrílda pequerta com

.

.

lZa o, nos ..
el'mos da Lei n. 4.357, d'e '16-7-64. '

'.

. grande fil1ar-riamento.
.

" ' '" '.
.

,
"

�;:, --:-. Delt?erar 'sôbre as providências que. s� fazem EDIFJCIO' "JOSIl! VE;1G'A"· ..','
"

,

l}-ec�ssanas em. virtude das frações. de. ações existentes.
.

ApartamÉmto 'para ·pro.rita, :entI:egi,.. pre9'o 'fixo sem
.

; 3: ---:01ltr:os 'assuntos �d� intelIêsse geral.'
I

. reajuste, .

.

.

.

:......
.

Floriano"po'"n 19 d b'l d
CASAS.;.;:... CENT�O,.. .

- . '. .,.' ...., .',=,' e a 1'1 e 1971.
. Rua 'Coronel Lopes •.Vieira .. ·n .. 7;,.ãrea, do. �terreno!Oswaldo :"M�reira ,:Douat � Presidente. .338 m2. càsa rom' 3 quartoS, 'sala: .CÓPll� ·eosinha. ,1 )1'l-

,'[,!li2' Gon_1es _.Diretor Executi�o.
.

nhf>j)'o,
.

rlepp.ndênciás 'de ,.empreg'adá/-,.,garágem. ' Cu�to:
'C,ar1os :G;oe� �essa ,_ .Diretor .Financeiro.

".' ..Ch$:·, 120.000.QO ,3 eombinar.:, .. ': .

'
. '. ,

i �': .. , '.' "

.

JOS(' �orr_êa. H�I.se - Diretor Técnico.
.� .,-;;:c�,a;��t�Ü�o�i���;I�� i�.�g&��O�e��t�:>J!er;

o. 'sa]do ',a� c0ml;)ir.ar.·· '. ".'- '.,
. �.��

"

.

'.
'.'
.'.

Mr.úisão
'.

nà:
.

Avenida Ti'Qmpos]p.. ,n.' ' 48.• gt"pTH'Iel!
salas, ,grandes; quartos. l'iwing;; '2' b�hhêi!·(í!f; 'de"e!ldên
'éiall dé erimregados. garogerIí. cónstrucijQ' 'em, 'terrenQ
de 25 por 50 'metrós quadrados no melhp�, baiI:To rem"
d9nciill de Florianópolis.:' o _',

.'

"

.

"r., ,

CONTINENTE "
.

'-
, :;;
,,' .

-� i
'

.

ESTREITO .

'

. ., �. ." _

.-

. CASA. \ á Rn3 .. Melvim Jonés, AtÍ':'lz :�o P�stp. :�: Casa',
de Matériàl. c/150m2 de constnlção é/r Qn�rt6s. sál�; ,c!=ma
cosinba. hanheiro e l!5'ragem cf' l;m, ranch,o. de' 'm.�.d�ira.

com ��m?' '('J. r�crit;'ri().-, lávanderhl �. deposito.
" '0 . .

· EDIFICIO:DAN,i:LA' -,.' ,',.",. j , �. ,",:
Grande' loia para fim;' éóm�rclàis� . .l:9C�liz�!I:(!I: .. f.'m

I'· árefl de'. griu)de . densidade ha\>itad!5ií<:\] 'n�l'rjja:' .\'1)11;8.'
Gl'lrihf11rli n. 35. nl'P.(·O ria ,:oça�Wj., P�r:�(j' .fir)aTlc��dâ.:. -

•.
CASAS - CENTRO, ,_

"

".,,', .

"RATÁ DA SAT$Àm?S ".' .

Casa na praia das Sll11dades. fre'tlte l1artt: o m!lJ'.

j �OT'str1!ida em terreno de' 600 'm2: ,Preço Cr$ 5O;dOO.oo'
I ('om financiamento:".'- ,J '. - •• '

U_, m;;;;;;;;;;;__��,;;t;;;;.����;;;;;;;;;;i�jiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii�"'Põiiiiiiii!--iiõliiii;;iiiõiiiRiíiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii� iiiiiiiiõiiiiiiiiiiiíiiii iiiiiiii!iiiiiiiiiiooõiii�1

,)1'ÓI '�se· Alta, Rotaç�o .-- 'l)'ataniento rndolor, Atende
. pel� :ma:1)lá, �s,8 às.11 hs. e à tardé das 16 às 18,30 hs

I ,.� CAS,A NO. CEdrRO &:cl�s.i� 'mente,: com .. hOl'á ·I;l1arcada. Edifício APLUB _
. . . sala 53 - 59'�ndar _...;. te!. 4671..Venàf::-se casa gra'nde com 4 quartos, 2 banheiros 8Qó Ii--·-�.�'_' � _.

..
', __ .. _, �_, ..

__

ciais, dependêncl� de empregada, garagem. Tratar na l'Ull �II,
'.

.
--

1
CeI. Melo Alvim, 19 ou pelo,fone 4'704. i )ll �.AGOA ,DA CONCE�ÇÃO --�-l�

CLUBE' DO PENHASCO
.

- .

·Restauraftte e Lanchonete

. 'BAR. E RESTAURANTE t' :', ':" ,': lnUARIUS -

,

A Dfretoria do CLUBE no PENHASCO avis,a \que (I' '.'::
-

,:}{ estauf�te,:. p. Ia' carte _ peixe,' camarão, 'litl,
I

_-. ,,,,,. BAR e o RESTAURANTE estão, permanentemente, à <Jis..c; ��rá, c�'pe,' galih.ha, 'bebidas nacionais e estl'àn-
'posição dos! asSociádos, sendo permitida a frequência d!'· ,geiras.

,

'

furistas e publico :em geral. . Lanchonete: a la minuta<- sorvetes; .cigarro�.
Florianópolis, março/71 oombons" sálgadÍnhos, sucos,- vitaminas, sanduiche, I:A DIRPTORIA (loc:es. . AMBIENTE SHECIONADO

--------�------------------------------------.---.

'VEMAGUET 65 .

·

Vende-se. ótimo estado. Preço Cr$- 5.500,00. Somente
a vista ..Tratar com Divino. Nesta. Redação ..

i,PRONEL
.ij • ,. ".,

_j,' ,

I !

,.'

I'
,

\

Pronto .. novo, sem hallite-:-se., de esquina. com, 3

dormitórios, dep. empregada, 3 sacad8,�, sinte®.- ·ba·
Jlheiro sodal colótido, cozinha· colorida' e, ·agua quen�

.

te. área de serviGo' colorid;t; 2 entradas, ,rom garage ..

Com finBn'ciamento.' " .'-'.,
'I )':, •• ..

220 M2, pronto, 'novo, desoçupado. de ésqui.n�,: 1I

ying, sala de jantar gabLl1éte, 2. ib�nheir,6s: ,�OC1alS: 2;,
dpn. de emnregadas. água quente, s\nteg.9, < gara�e;,' J-lU;
dim (lp imierno, ul'êço: com firianCia'mento, .' ','

Dois dormitórios. de frente: com sacada, frente
.

n'lf:f'pnte. deu: emÍJregada., b�nheiro- çolorido. .cozinha
cplorirla. á!!lla quente., sintêêo. �rea de� ,serViço._ Prêço,

-

com .finandámeIi.to. Sem' habité-se.' '. '.'
· 'A�. -Rlü- Branco, apal'tareento térreó, com 2 Mr-.

. mitórios, éopa, coz,inha, living, banheiro e dep.. de em-

pregad�. .

.,.

Edifício Brigadeiro Fagundes, 2 dormltorH;ls, 29' ano.,

,dar. f;,�la,. co7.inha. banheiro. e ãrea \ de sérv!ço. PrêGo:
45 mil ('om 25 mil já financiad{)s a base de 360. men-'
sais e 20 mil aceita-se permuta por· terreno,' casa, apart.
tipo kitchnette ou fmaneia-se.

.

, CASAS
Com 2. n:wimentos, mim 200 M2' de área cpnstruí

eh 5 dm'mifórios .. 2 banheiros. 2 sàl!l,s, área de serviço,
T'�teo. de�mensa. '(lep. empregada.' Prêço: 95 mil ,.com
40% no ;>10 e saldo 1 ano:'

ITA PE1VTA _!_ Célsa com 3 dormitórios, anlPlo e ma,g-
nifjf'o terreno, frente para, o mar. Permutamos pôr
imó\,pl em Florüinó1)olis: Aceita-se carro.

'

'-

ÓtiPl'l residencia dé alvenaria, corq .128 M2,' tendo
,:3 dormitÓl'io sala estar ,e jantar, gabinete, banl)eiro,
gara PP. ál'ea 'serv�ko. terreno' Q.€ 13 por 45,metroS, ptê-I 1;0: 5!'i Jl1il li combinar. Aceitamos a�tt9 no centro.
'. COQUEIROS _ casa de· alvenaria de esquina, zona,

nohre do h,ürro.. estilo colonial, 2 dotmit6rios demais
depenr]phr:i"s. prêço: 70 miL

COQUETÍWS _;_. casa de alvenari:t, nova. sem ha
. hito',se, 2 dormitórios, living, gatagem, banheirO, co-

zinha. Prê.-:o: 45 mil aceita-se BNH.
.

CAPOEIRAS �. casa ampla com 3 'dóMnitórios\ no

va, sem h�bite-,se, aJ_nplo banheiro, Íiving é sala de j�lU·
taro bom tf'rreno, pequena entrada e saldo pela Caixa a

base de 2no mens{lis. ,

'

AV. TROMPOWSKI - residênCia. de alvenaria,
com 3' dormitórios,' copa, cozinha, ·ba1I.heiro, living, área
de serviGo, tôda· cercada 'por' árvores,' .bo:trl terreno. 3
anos de uso. Prêço: 105 mil a cúrto praso..

'

·SA'LAS
COMASA - 8\1 andar, ,com·. sanitário, 'rJ7 m2, com

finanriamento. ..
ED. M. D'AUX _ 29 'e I)Q andares, 43' M2, com sa

nitário próprio. em final de .construção. Preço e ,con-

dições e combinar. ,

l
. LANCHONETE .

, .P�nto centràl, �olD tôdas
..
as ,in�talações, I fornece

refelçoes, lanches, cigarros, ótima �nha, piSo de pa
viflex, ótimo faturamento. l\![\>tiv6' da 1 'venda:

.

DESA-
•

•
' : .,', 1 ' .r', "_

,
•

1.-

r

CARTEIRA PERDIDA

.

Foi perdida a carteira de motorista n.

cente ao sr. Elias Berger.,
---'---. , .._,._-_._-------------

.'DR: EOMO B,,18BOSA SARTOS
ClruT"1lão . Dentista.

Horário: de 2a. à 6a. < feira, dalõ 14 às 19 horas.
Rra Deodoro, 18 � �dif'ício Soraia - S.ala 13

ATENDE PATR;ONAL'DG> INPS

, ,

.--_._,---,_.�

Vendendo
ED.IFICIO NORMANDYJ: . .

.

Um ótimo apartamento na Praia <ta Saudades, 00llJ
hall social ,3 'quartos, .2. banheiros, sala, copa e cosínu,
;jardim de inverno, 2 vagas para garagçm.·

,

.' ,rtAGlI.ASSU " .. . '. " .. ( ,

'. CÁSA com dois pav;me'ntos, tendo na 'parte �u-pe�'ior _

.
3 quaito's' livíng, copa, cosinha,'--1 banheiro, parta tnferior -;
-sala

.

de�: �ostllr<}, "dispensa, Iavandériá, banheiro .área • e-
'

.Serv.Íço, ár.ra> çonstI;uii!a" 227 ,29". m2 .á.rea ,terr;eno
380·B5 m2; �' .,' .

',,'

.
,�

- 't °I •
• : .,', I,

'. . $AO ·MIGUEl /'. ,.' ,

, '. .

,-- EM. SÃO MIGUEL; ,com frent� ,pai:�:a estr�da federal
'e funQ'os par3 a e.�tra:d�'Est\ldu:;l; UIIl:a Chacara com duas
Cllr,;;j�, 'de madeirp' em J,el'rép@ .de 14-n.ll1 metros qua�ra(jos
.sêrÚlõ ;120 nÍ.etros para .estráda Federal e 80 met!'os peI&
l!it:a{lllâi

.

Cr$ .40,OQO:OO . . '.
), .

.• :. EDIFíCIO PRESIDENTE .

, .'
,. Apartamento: tipó: l'A" . no 119 an.d:ar· cri! quá.r.tôs,

. Sal'a., é)ôDa,· e cosiríl�a, banheiro, egjarto de empregada cum

banh�j.F�o. área éOÍlsth:i�da, tIS,86, 'iÚ2; prqnra cI'Jr'e�?
, Apprtárilento:, tipo ""C" 'n0 'll<.l ,ànd,ar . crJ. quartos,
�ala', : cdsinha, banheiro,' áreá de 'serviço, área' cunS:.l'uj:
dá' p9.97 ín2. Ol:onta,' entrega. '. .

.

.�., Apartamento tipo "D" no 'Ho andar, c/I quarto,
sfill'l,; 'copa e cosinha,' banheü'o, .qu:lrto. ele empreg'ada
cJom hanlléjro, á'rea de serviço. área construida 58,03 rn2

.'
.

'Apartamento tipo ".A; no. 59 andaI: c/3 quartos,
sala, copa e cosinha, banheiro. qU:-1rto de. empl'eg;'('!a

, com h:mhei.To, . área
,
de ,serviço, área. constn;ida

i18,OO ni.2.·
.

- ., '.

.

'. EDrFfCIO A�TUR . ..

,

AP;lrtamento com 1 quarto.' salai. cosin1).a, f\anl,eiro,
quarto'· de emnrp�flda com banheirD; área de �ervi<:o.

R.IO DE JANEIRO, \ , .

,téndo 'ui11 á-partilmento p�l1fmo no 39 andar de
p'rprlin' "Avo na rua Bar1>ta R-ibeiro 'no 3m _por .

cr$ 40,MO.0Q. ou permuto. ·por ;a"partamento em FIo
rlanó"'óli'i_ .

,

'

.'

ÉDIFíCIO ITAJUBA - COQUeiROS
_ ,'Na ·praia do Meio. Aoartamerito de 2 e 3, quar.os,

enfio!',,? �t" n.p7"mbro. Grande financiamento.
· TEP.J::!EÍ\l0S .

. .

.; ".JiAlmEIROS '" " "

,

. VENDO uma fabulosa áÍ'pa de terreno fia Estrada
v�n", d� Barreiros,. com 'ful}çlós pai'a o mar� PleçCl, de
ócasião: .

. . '"
2, Lotes medirido io -x 3D fU)n m>?, a rua- AfJ;;O �nh·

midt . P.JTÍ. 'BarreiroS Pl'eCO r;r� 6.,000;00 a vis_ta ou 50%
de' e"h,,,'b .. o' ,,�lilo' a combinar..

'1><�/l:bTl\��F"'lTn' ..' .

,FD'F.f'CIO PRFc;'Dr;;NT�, • �
A nartJl-mentf' Tino

..
"D" .no 129 ;;.nclar. com 1 ouarto,

fl;,J;i' rle "f'�hlr, e, i"pt:>r, copa' e eosinha', 'banheiro, depeno i I

d-ênrh� . _(l<� .. mn'(ll'pO'''rla,' ., '. ',' ,.

.

.,.! FDIFft:!t) FLORIANóPOLIs' •

A nllrt:imento ,com 3 quart'Os, 2,; salas, 2 banheiros,
eosfrihfl.: ,iTi�,..,�l]Rf\, banhpjro e' quarto de, empregada.

" C:OQIIF.!ROS; - CASA I'
.

"

,Rll,\' 'Pro-fessor Bllvpr Filho. eI11 frente aO 218. cnsa
n1i�tà p;'inheiÍo e cO'sinhn de ·material. com' '2, quart'os,
�rlil.,: C(lsinhrl. 'e dependências, garag�m incompleta:
Aéeit'l . rli'rro, em troca.

'
.

· "':o'M ABRIGO'
.

N�� r'l:1 dn B:1r: tf>r"PDO �om 630',00 m2, 21 x 30.'
�'l,..I\G(\A .DA CONCEICÃO ..

" R"q Osl�i Orti�a,. casa .de �ateriai: em terreno de
l�' x 6.0. Tl1\ttos .."

, ,

:A PRONEL J

R!'Mlve seul Pr·oblema. .

' . ,

'

" -

.·Rua Tenente silveir'a, p. 21, sãla 02; Fone 4763. \ .

, I. \

VENÇA �NTRE SóCIOS". Prêco com financiamento. i!
..0. j J..OJAS· ,I
Térreo do Ed.. J. Daux. à rua dos llhéus, 68 M2, 3

"ortas 'de :·aco. rom sanitário., desocupada, 'nunca habi·,
tada, 'prêço de, barbada .com financiãmento.,

I'

L 9 J. A S 1
Loj'Oi' terrea, com áproximadamente 136 M2, nova'.1

nunr.a· foi, habitàda, 'com sanitário; ótimo ponto para i
tnérce�Fia ou, padada. tOrra-se na base de 35Ó,QO o m2.
"

C.HÁCARAS .

CANASVJEIRAS '- frénte p_àra o mar, 12.000 1'1

arhorisada, 'água conente própria, liv:r:e e desembar�'
cada. no pont.o chie da praià. Tem uma �asa' de madeI'
rá. prêr:o: 120 mil

.

a curto praso.·
'

,

MORRO DAS PEDRAS - 1?5 metros de frente
para' o mar, 25.000 M2. Prêço 45 mil a curto praso, ,

T E R R, E NOS
Rúa Vidal Ramos. terreno com 22 metros de f�en·

te; prêco 50 mil a vista:. ..,
. . ',4.

Itaoeri1a _ área de terras com duas frentes - uih·
ca _ frente para o mar e BR-101, 1.000 M2. Torra-se,
permuta-se.

.

OSMAR CUNHA _ t.erreno único na Av. Osmar
Cunha, 12 metros de frente pronto para Edifício, fl:en'
te

.

pa ra o Nascente.
-

. BEIRA-MAR NORTE -;- 830 M2, 41 metros d.e
freMe para a Avenida, desocupado, torra-se por 93 nll1
u vista.

BEIRA MAR NORTE _ terreno elevado" 15 me·

tros de frente, fabuloso para residencia de gabarito,
pl:ê90 110 mil.' ,

,

'

BEIRA - MAR NORTE _ frente para o mar e

Av, . Almte. Lamego, 3.0 de frente por. 46 metros de
.

fundos. Prêço: 260 mil.
.

· POR ÃREA CONSTRUíDA _ Av. Almte. Lamego,
35 l1}.etros de frente por 80 metros de fundos.

.

CONSELHEIRO ]YfAFRA - 12 metrdS de frente,
Mora ,corri recue normal. ótimo para incorporação de
e�1ifíC'jo. Pl'êGo>: somente 30 mil. ISTODIECK - Na ,agronômica, lotes de .27 m�l a

35 mil com financiamento prontos para construção lI11e·
diata, no local a resiàência de maior prêço do estadO.

, LOTEAMENTOS
50 lotes já com ruas abertas, tôda a terraplena·

gem, junto ao 'ônibus dentro ·da ilha, podemos el1t1'e'
gar . com ruas asfaltádas, pfêço: 200 mil. I

- i
CAPOEIRAS _ 30 l'Otes com ruas ábertas, cOJ1l,

tôda a terraplenagem, podemos entregar com asfalto, i

junto iI ru{ Geral, Prêco a estudar. ?

, FAZENDA
.

� ,I'
2R2.OóO M2, com 500 metros 'de' belíssima

pra�
ra illla de. Santa' Catarina, única com gruta naturf

I i
de trinta metros de profundidadé, 3 ca.choeiras A (� ,

ágjla doce, serve pal'a' loteamento, ílubes e etc. Preço.
sÓmel1te 120 mil.

'
"

TRATAR: Galeria .Tacqneline, loja 9.· I
, SAWE-l.,AR· EMPR�ENDEDbRA IMOBILIARIA -,

A MAI�R :�D_IP� DO ��DO� '. _ �-� ----.-.�_, ..�:zs:::±Ei .!__ � ._::::r,-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aulomoveis'
,

,

VEMDEI : TROCA E COMPRA,'

-

"�I 0:""

t:C��==-�;-·
, /{, _.

"

,.
J

'i 'I FORD' ,GALAXIE - 'Branco '. : '/' .'. ,;•..... : . :

'1 FORD cOtCEL GT _: Bràrtcó e/teto vinil� . � ..
. i

I FORD\CORGEL.4·port�s vermelho -'Ll.l:XO .�.

.
voLÍ\:SW;'\GEN SED,A�. � ·'v:�e., . :,' :... ' <:, VOLKSW.A..GEN SEDA,N - BeIJe claro.: ....
VOLKSWAGEl"L SEDMi _;. B'eije claro � ./. : .,
DKW: V;ElyIAG?r _:.... c��à ,�' .';' .. ': : ....

:
. .'.

AERO WIlLYS � Pérolà ":: : : ...:.- ..•.. : ...
: 'I Vt\I{LANT. VOtI(SWAGEN _;_ 'V�l'in�ihá>·'. :'..
j VARIANT VOLK�WAGEN':�' �l i>i��aritk
JÉEP wrir,YS ....,...:., Àiilllrel'6 ..

'
� . ,' .

i JEEP -ir- Vermelho rri-et�Qro,.: ):-.: ','
.

'

..

' .-...•
1 I VOLKSWA,GEN, - V.el"de, Caribe .

"
.. ', : � ... ,.:.! I

. -:....1 f,,''- $'

I GORDINI _ Cinza .-.::: .. e..... 1967

l
'

FINANCIÂMtNTO' EM.' ÀTE :\3� �ES,
, .-'.

A.' COÉl�O' AUTQM6\1:fEIS :','
. I

..L��ua_.J_Oão.�.,ni,., 40 ,"7 ,"mie, :>:IfI. '� f'lO,iki,;.",l
.

--- - -- -��.:=-=---:- ,!lI

COMPRA. TRÇ)CA E' VENDA DE VEfCUlOS
''T:'

i969
.�967
:i967 :

1963 r
1970 �

,

1970 '

1954 :'

;
==-

""--"--
.-

,," ..

'I' .

'

'. COMA}'I:
''-

COMÉRÇIO, DE ,AUTOMÕVEIS' FIGUEIREDO 'C)E'
..

'A. S� 'GENTil
'

Rua AtaÓio Figueiredo; 25 - F9ne 27.50

Volkswagen Sedan' BrancÇ> .. '. : :,,'.' .

: : "
.

,
19'!0

Volkswagen Sedan Vermelho :.;. '1003
Volkswagen: SedaI). Vermelho' ..•. :.:': . :�:::. 1960

'

Volkswagen Sedan Fuscâo braÍlco Latus �. 1971.
Valkswagen Kombi· 'Luxo Azul e' Branca 1968
Volkswagen Korhbi"'St-anâard Verde Caribe 1968
Volkswagen Vahant Brari.ca' '.' ,. , .. 19'70'
Corcel Stanaard 2 Pórt'as .çoupê· OK Azul 197-1

.

Ford Corcel Luxo 4' portas Br;ulco :..... 1969' 'I
Aéro W;Uys Bord6· ,.'.•.... ',' 1962 jAéro Wirlys Prêto ; ; .. :. : .. �. 19(jZ \

. '1,Ford F-lOO Comioneta' Verde :- .. � 1949
Ford 4 Portas Automóvel, V�rde, ..•,.'.: .. 1941

LSimca Azul e 'B:canCâ Bonita .' .•
1 •••••• '. �.�. 1965 ,

Pick-u}) Azul '.' ; .. '
:
.•.•••••• 1967

h---

'II ..... -�.

/1, ,JENDIROBA A1TI'qM�VE,lS·
RUA 'DEDORO ESQU.INA ,CONS:.,MAF�A

I , Opala 6 dI. luxo .. �,�� .�.��.........•......
1, Opala 4 eH v/cores '

,
; .. ".

'I' "1' 'GalaXl'e,
", ',' 67

� .. � �
_

:
.

"
.

, .Itamaraty ':"':', ':'
'

: "1
69

ii' Volkswagen 4 P .............•.... ',' . . . . . . . . 69

r. Veraneio .. ,

',"
., ., . .. .. . . . • 69

�I Esplanada , ..............•.... , .. '. . 68

1- Esplanada \ . . . . .. 67

'I Corcel luxe . :
.

:
, . . . . . . . . . . . . . . .. ,6666Aero .Willys I ••••••••••••••••••••••.••••••••••

Volkswagen .....................•...... , .... /67
Chevrolet ......................••.....• ,

. . . • 56

Lancha a Turbina

,t:�::_:n::.!. afé 30

�
\

70 .

69
I

r'-�

R�' F.np�!����L F.��:-l
DEPARTAMENTOS . DE CARROS USADOS.'

Volkswagen - branc_o .'.,............ 1964

Volkswagen -, beje ..•'; ; .•..•.•.•.: : • ". 1969.

Volkswflgen - verde . , ....•...... ,..
1969

I
" Volkswagen - branco' 4 portas ... ! •• ,. -1969

''Kombi � verde '.................... 1962,
Aéro branco ;'. • • . • 1964

Aéro - cinza ',' ........••.•

Aéro. - azul '
, •............•...

Aéro - branco .

Rural verde e' branca :
..

Rural - azul e branca .

1964,
,1965
1965
1967
,1966

ADIL REBELO
":lóVIS W. SILVA
Advogados
Somente com hora marcada

I Centro Comercial de Florianóoolis sa1a, 116.

R. Tenente Silveira •. 2' - Florianópoli.8 - SC

=�.
.

.---�- -'-r . -----:-t =r: �-'
.

ALVORADA' ,"tíCULOS·.
Comércio' de Automóveis �êr" �r..("

'.' COMPRA� ..... VENDA,":_ '.' TRO�f(;
Ca!"ros' inteiram�nte révisados.' ;.'
End: � J�ão rin,to,�'2� ',: ','

::1'
.

, Fone: .j12'� ,

. � ""
Rural luxo :,.'.;· .. ;:.:;.,.,....• ,: ;.J,:196Q·, ,;"

�'�;a�:r�:i� .'.:'. '::.�'.: :.,:: �.: '.<�.:.:i: ��'::'����'. ;

F�ck. \
Azul· ,';

"
� • .'. ;' : ., a�.(j, WfP,) ::

,F,uck Branco Lotuso,' ; " ..•. , .• '.an�·�9{l� ,-
. Fuck' Vermelho. Ce:rejll ", ',' .; .• ,:: aJlo. J9f\?, <' "

'

. FU�k Pérola
,

:, ,. :,.: •.• , .. ', an·i'.i96,5',
, ':Aél:�i,'.. W illys . . .',_". :. ;. � .. .- � .. , ', a·rrp. :1f}6�: ,'. ,i; . ..

,Corc�l .

coupê "oe; l!UxQ" ; ••.•••'. '" •• ' •• �, Itn9� lQ7:0. ,

VOlkswãgen' 1500 hranpo : ;,.,;.. ::,' ..Q1{;.,.� ."

.' CQr�dl .' Va�:inelh<Í -;i".4 portãS,;·:, ....• , �iJ.Q: :lJ)6�;;, :

.:(�f��;=����jd,���j�:"j�K
�'

� \ _: \ ,'t.'
.

, FINANCt�MENTO A"TI!!·.3O ME'SES,.

MEY,ER, VÉr��LO$,;, L.T�. i' '

Rua Fúlvio Aduc.ci, 597':"""" Estr.$.o
-

'1eiefones 63·93 'e: 1)3:.89' j 1
'

•

/' .• '.
AUTOMóVEIS, "

.

! ,.'
,

AUTOMóVEIS,

'. ru'scão Branco Lot\js, OK :.: .i·• .- .....: : �:. � • :'•• /,l�J'l
Volkl1 VeI'melho : '

......•. : •. , .••.'.,�.'•• ,)-9'70"
Vol.l�s .Beige OK .' .. ,- .•• '; � •• ! '. ••• t�70 ,

.

Volks Branco .. > , �.;., �>.' /.. : .. : :'; .,; ... ::1969
Volks, Branco Lotus .. :.:;, :': .. ;'.-'. :-: .•. ; ••.••. ; ;"19.68,
Voiks ,Brài1co .... ' .,.:.-. ·Y.'. :,,: ;';. ,_;� ::.:< ..�.(;'.: . .:: /;i9�5',

. ;�:·.·.�i; • T:': :S:�";:;: : :'j: '\;-i; �ij� ;.; �:�:!5'Volks 'Verde Claro '.'. 0'••• :', ••:.; •••,�'.:.,.:!'.: .. " 19�;l, ".�.;:,Kombi Váde Staiidara .:, ,'; ;. �": !;'::.':_..; :::_.;��.,::: �19éa
, ••• I' • ,', ',,"",� �:_.,;' •••'. - t :+� �

kero. WiUys ItarnáFaty Beige'·.; .. '.' .• '; ;:.. ;'.; .•'. ' 196.6
Aero Wi1lys 'Verde' ..•:: ... e: : ... : • ;'.(..:.: :�'(;; �:•• � 1964�. ,

.
'" ' ! � "',.;' : .. ' ,'. ',.,'

Aero' WiUys Azul e Bl'anco' ':";"::":"":".;;':: '1963
. � T"

\

I' .', " ", o,, '. ,:"",,,\0 "':,1', i: �

Jeep '�.hllys Am�re 0
:
.. ",::,. :: .... ;'.:. '.;' :'1't·�··_ .196;4

DKW Belcar BeIge, ·

.. � '.' . , ..:•..: ,-: : "
. � .- "

1966

Candan%� DKW Verde, \ 'J)3raiícoi . ::� -<0. ;:: �
.
1959

Vemâguet Caiçarp Ai-úl . :;_. .. ,.'.".:' .,· . ..:1·...•••• '1962
Gordini

.

Vermelho' '; .'._.. '.' .. '�' .•.. �' .. ,'-.: ., .. : 10031Chevl'olet· Jóia ; ..� ; '
..•:.; ,'o ' .•. : ,1952 I'Variant Vpl'1l1elha : '. ,,' J

••

- 1910 '

Volkswagen verde pé-de-boi : .. _ . .; '".

::: .19é� i
Financiamento até '36 m<:ses. : I"

, f !I·
.�=�=�===�

�AMAURI' 4UTOMÓVE�S
R. Gaspar Dutra, 9Ó - Fone 6359 • 6632

Compra, troca. venda. d- Veíc:ul�_

Vol�s" Ti, Azul Pavão :.: •.•••... '." n •• �' �971
Vatia:nt Ázul Diama:qte ' ", •. ' ••••...••••• .-.', 1970
Ko�bi Luxo Lotus' Azul Cobarto :� •. : 0\..... '1970

I '
Kombi Ve'rde) Caribe ..•. '.' .•

" , •. o. ••••• 1967 \

·Pick Up Beije Claro : ..
, �: 19,69

Pick Up Cinza Lobo ,; ..• ;................... . 1969

yolks Sedan Azul �.••• �;.•, . .-;_•• :•••:. ,1960
Volks 'Sedan Cinza�-Prata ..

'
..• � ;' ••••• ,

.' 19.66
Volks Sedan Verm�lho' 1967
,Volks Sedan Vermelho •.\�; �.'•. ' 1968
Volks Sedim Verinelhó" •.. ,: .. �'. '. ; ..•• o •••• �

:

1968, '1
I'
'I

Sedan Verde' 'Caribe ' •• � .• '. ;'•••• : •• ; • •• . 1968
Sedan Brance ;'Lotus ':. ::••• '; ••..� � ••

.

1969
Sedan Azul Cobalto, �."" ;,_. .. : . : --1970

. Volks

Vol.k'�
Volks

Entregamos os �arros �os com ,gararltia, .e
,

financiamentos !IIté 36, meses,,-"'
, Entregamos· 'os carros qsados 'com gal1lÍith t' ftnan;'.

eiamentos até 36. íneses'
I

Venha conversar conOsco

A churrascaria "D. Victor" em 'pleno .ceIltro do' Bal�
neário de Cam'boriú. Tratar Av. Brasil, 1.591' ou Rancno dó
Baturitê-Balneário CamMdú.

1I1
-':' I

.,

r.-�"._. ,.,•..MF;��·�MS�� �i�&A���.����Z�.���-'.

VALDIR AU1'OMCVElS trDA t,
.'

: R., V[to;" Me;reles, -32 - F!>ne 4739 ,\!
FI�riélnópolis - S.C.· ,I

I

:'1 II

I:I ','

,

Opala Sta'n'dard ..::_, 6 cil. .

Volks 1.3QO vermelho .

4. Vo'1k� i.300" brancos '._ .

1969
1969

1969

I
2 Volks 1:300 .verrnelhos ,;.. 1967

.

'.. 'Es�lanádà� -ln aneo : ., 1969
. I ' ; Vemaguet .... '........................ 1965
..

.

-Píckup \ Volkswagen. 1968
. 'Variant: -Branca' , .. , ....•......... ;..... 1970
.i Volks 'BeIje .' .- :

.. :.
,

'(;' ,'Financiam\mto em 30 mêses
. ..' (, "

"-

·1969
I
',I
.. ,

.

"-�-��=--'----'-�� -.\I�

',�������,,;w.---�--..-.�-=-� 'rd�

1 �OBO' :E. �i�\USSr::I,. ': CJ� .. LTDA.
.' Come, 'CII) de .Automovels e Oftcma

'.

s>
•

, ,R. Dr. Fúlvio A�ucci, 952
Trocd ,- Fina!�da".,-i Ponto 'certo para .Bom

VoJ..ks' ,

'
..

Negócio'
1964
'I9()3
191m
1966

'

I,

!

.Volks> •
• .. • � 0 ••• , •• I .

. Gordini "�o • , ••• : ••••••••• .- ••••••••••••••
\

PKW Venlag
<

: • '.
Financiamento até' 30 meses;

",,"'_�iiiiiii!iiDiíii�s.�A ,� E � � Ã O -'li"

.' VENDE·SE tILApartamentos' em Cariasvieiras ...:.. Pr�ço dA 'II�. Qcasíão.
' ,

. 1· Terreno na LagÔa da C nceição. Preço de N! I 2Ox40 m2 todo murado. IS,

,�;,l,,"1
'.' AlUGf\'SS

,II�; Salas pa:..a es�ritórios.
"

.

INFORMl,('õES: Rua' JOflO Pinto, 21 .sal;, 1 '; ,

FÓNE 2828. -- . /

�_·�· ���mD� ._��,�j�

w-

CADERNOS' ,nfVENTUDE
Brochuras '- Espirais em Arame ou Plástic0

ICAL' _ LACi - la,tonádos - CromadM

Isquéíros: Com uma p duas roda�
.ICALEX (Autonláticos)

ICAL - Indústl;ia e Comércio Auxiliadora Ltdp
Jtua Coelho Netto, 160/170 -- Fones 349 e 31'

, ': Cx. Í>9stal, '137 - Teleg., leAl, __: Rio do Sul _. 'l�

:--' _._'_' ", .. - --�II'I "�l���'��'le;
:rit.; .', - - \' -._

)

. Koerich S .. A • ...;;. Comércio de Automóveis
Rua Almirante Lamego,' n. 109
fore 2655 - ox. postal 822

Florianópolis - S. C.
Volks Sedan 1600 Verde � " 1969

.

,Volks Sedari 1300 Branco 1969
Volks Sedan 1300 Azul 1969
Volks Sedan' 1300 Beije 1968
Volks . Sedan, 13QO P�rola ............•• 1968
Volks .. Sedan 1200 Azul � '. :. ....• 1963
Volks Sedan. 1300 Vermelho : . .'...... 1968
Volks Sedan 1300 Branco ' '1969
Kombi, Branco Lotus ...........••....... 1969
Kombi Beije Claro ....................• 1969
Kombi Azul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 1964
Kombi Beije Claro ,.......... 1962
Kombi Cinza

........................• ' 1962
Jeep WiUys I\1arron .................•.. 1961
DKW Cinza , '. . . . . . . . . . . . . . . • • 1962
Rural Willys Azul' • . . . . . • . . . . . . . • . . . . • 1965

l�����.�_�_�����_�".�I'....._,-- -=== _--- ""?_-- �

,.j

-------- --..._..��-

COMPRA \ 'ENDA E TROCA 06 VlnCUlOS
Rua '7 de Setembro, 13 - Fone 3836

1 Voíksw�gep , " '-968
l R��a� wüi�,s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.964
1 Volkswagen . ,

, , 1965
Fir gnciamento

\

até 36 m'êses I
---.-!.I'•

o

- Iue

DR� EVILASIO CAON
AdvorF�do

Rua TT�bn" �1 ._ �onjlltn�o �
OAB-se 688 - CPF 007896239.

I

, I

- 'COBRETORE'S
o M0NTEPIO NACIONAL DOS BA�CARIOS, em

grande fase de expansão, .. di�p'qe de 6. vagas, em seu Depto.
de Produção para pessoas: tl:e�l'1riJ:baráçadas .. e ambi�iosas
Possibilidades de' ganhos

.

elevados. Candidatos, com boa

apresentação, queiram (litigir��e à: rua,Ten. Silveira, 21 -

sala, 102, díàríamente,' a', par:tir .. das' 9;OG, horas.

,
, ,VENDE�S,E: ';.'

.. '

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

'_'t 'I fi \
- - .,_ .". - ..

. Uma instalação completa .. -para IllJl�ôgete -:-. J balcâo

frigorífico. COll1 1:Z J)anq�etas.� ';chur�as��eira. �xpremedo-r
. dti fhitasj Iiquidificadores.. cilfete�:rp.\N-'lUt�u.�, ',etc: .Preço
Cr$ P.OOO;OO: 'à vista. Tratar ·,à· I;�a _ Pib ', Cherém; 7 oi-

r •• .1.'
-," ,: .1 ".

Frei -

'-,

3�
Otávio -na .

RUA JOÃO plflrÓ,,'32 ':':':::'CAIXA 'P6STAL ,269
FONES.331/2964 ';_'FLOjÜAN��IS :....;; .LHA DE

SANTA CAíARINÀ';:_ '-S,ÁHi'Á 'CATARINA

PROGR:AMAÇAO.· p� . ;SÊG4�pA 'A, SABAOO
-, 6 às 6;55 horas: �ancl1o; .;Álegre� :;�9!D' PortãoZinho� e

port�irinlÍa (Zecá" -tal) ','" '.'�'; ;,.' , ,',
'

., às '7,45 ho�;s: D��pérta:. ".Mãlandrfnho '''(Edegard
BOnassis)

.

. .

� ,:
"

"

.,. " .

_;. 8 às 9,00 'horaS: :Manhã, . SuàVe; 'Manhã" 'Tranquila
. ,,' (�9�ges'J"ilhO) :,"', ,,::o�' ."� :"ll��d"" G'·.',· ... "), _, Às 8,30 horas: 'A,nia Notícia ::;lío\y,� o

, t:�n.gC1ro
:..:... : �H.s 905 11Or'as: Anitil.:HJ,t para(I.e' ,<C. '.' ".

'

-

_

'

9,Ô5 à�' 9,5'5 ·hpras;. 'Feira .Livr� .'<:f�á�!io'·LinhareS)
_ 10 às: 1Ó:55 hor,�s: 'Nós 'DoiS' Aj.: to CLiZeté P:afumbo e
'.

': Bdrge's Filha) ". ":. � :. ,', ,:,., .

" �:
' _

,

,_
" Às lQ,30 "hora�:' Ái:lÍ,tá.'-NQtÍ�l :Sho� .tA�df:pt:angeiro)
Ü-:àS' 1I5.5 horns:' DiS;coteca (1'0 :O�inte (E�do'Behtó)
:Âf; 12' h�ras: A' OViri't.?o'· d� F��n��do �ares ,

Ás 12;i5- hõras: Saurl�d'e :JOv'e�
'. .' .

' .'
.'

.-

Às 12,20. horas: PIá '(Mauro JúlJo:Ámorlm)'
.

Às 12?30 l}oras: Anlt1 ,NOtíCi� -.sl.t�'\:Ál� 'Gra�geiro}
1'2.40

.

às' 13,55 horas: D�scjÍ:>��em e' Càmpeões 'do. Disco
(Fenelon' 'D�miarii) :

'

.•.
'

'

.: ,':'.,
.

",;' ":
,',

" ,

.i;.
,

"
Às 14 hor-as: COrÍ),unlcã-ção '(Cai-Ios 'AIbérto 'Feldmann)
14,05 às" 15,25 ·hor�s:. Rua çl:o sU�:e$SO l.UO. CAldo
Grange-iro-) " ..' : .

'Às 15.3'0 norgLAnit�! Notféiil: ShO'W (Aldo' G�aIÍgelro)
15}5 �$ 16,55 'hor�s; Sl!oy.�;d� �à(d�\ (Efl4d,?, .Bentó\17 à� í7 ;55 horas:', M{j.rit1lo JqveI'p (J_;" < G. '.X!avier e

.

.�..:
.

'" , !t,"
_' � .

Augl,lsto,Buscnler). ':" ":'-.: ..,;. :',:.�,

- As ís lIorns:' BoHt:'�a 'Trave;,,(B:rígrq.ó siiv'a):·.· .

__:_ . Às '18;'05 .h'Üras:"AtuáI.iclád� ';Es_1?pr,tiVas �d6:Bento}
- 'l8';'15'àS'iB,55:��rÍ1s: Cr�p"úS�'ú]�,Mi1Si�iii(EN�ldb Benw)
,,', '

�" "
• �

\ ".. " •
.,', t '

.t, 1..';,' •
' .'

� Às 18;30 horas: Anita. Notícia 'Sllow (AldO. 'G:lIan'ge"irol
19 às 21l,25 horas:. Agência :Nã:cfo-iliiÍ- e

-

Mob'ral
20;30 às 21,25 horás:. Má�Ihàs"de HÓjt!. á�ser'JúnioI')
Às 21.30 horas: .Anita' Notícia Sh�\:(Aldó'�'Gfungeiro)
21,35 às 21,55 horas: S�Qdade ,.,ióve'm' 'âess�r·';iúnior)--
22 às 22,55' horas: M�sica' para'·M:ilhões.(J�Ssér.iúnior}
23,05 às 24 horas: CLASSE "A" '.(Je�(;lr Júnior)

.

PROGRAMAÇAQ' DPMINICAI..
7 às 9 horas:. sertão éin .Festa:,

' ,

91 às io horas: Domingo A:JegI;e
10' às 11,15 horas: Móblfl} ." .'\ ,

11,15 às' 13,35 horas:.'Parada �ni,'EsqU€ima NQvO
13,15 às, 14,00 horas: Embalo JoVem'
l4 às 14,45 horas: Fávoritos do ,Show'da Tatd.e

- 14,45 às 18 horas: Tapde Esportiva
18 às' 2O,eO hOl�l:;: Gel'aÇiio. 71 .

1

20 às 21,00 horas: Prata' d� Casá '

21 às 22,00 ho�as: ÍY.hÍB:ÍCil 'PflXa MilhÕes

'I
:

DR. MÁB�O GuEDES
ADVOGADO.'

Rua Álvaro 'de Carvalho, 34 lQ andar ..:...

CPI-054684779 - OAB-1244, no horário ·das 14 às 181s

PTofésSOT 'dE> Psiquiatria da Filé!u1dade dé Medlcina
Problemática, F$iquisa· Neuroses

DoENÇA:S MENTJ\IS
-

.

.,'

Con);ultónio: Edifício Associação_ Cat�riÍlense' de Me
-

dicina, Sala 13 - Fone 22.()8 - Rua,.JerônImo 'Coelho; 35l1t
- Floriati�póÜ� ._:.;,

....,

CLn�ICA �PÉ! 'TUMOItES_'
DR. ROBERTO MOfUGUTI'

,(Ex-Residente do Hospital A. C. Ca�argo .Já Ass6
ciação Paulista de Combate ao Câncer; Especialista pel!!!
AME-SBC). .

.

Atende no Hospital Sagtádà Fanillia, dÍànapiént6
das 14 horas em diante.

CRM..sa 968' - CPF 021!)11218
Rua 'fenenté\ Silveira, 21 - Fone 2768

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I / Florianópolis, Sexta.feira, 23 de' abril de 1971'

a Santa Catarina, .a fim de ínspecío
nar as obras da BR-10!.

O programa prevê \ para as 9h30m
a chegada do Ministro Mário An

dreazza ao aeropôrto de Curitiba, de

onde se deslocará imediafamente,
por via rodoviária, para 'a cidade de

o Co�rdenador Estadual do Mo

vimento Brasileiro de Alfabetização
-

-

Mobral - em' Santa' ,Catarina,
professor Darci Anastácio,' informou
que a campanha tem se revestido do,
mais completo êxito no Estado, ten

do iniciado a sua 2� etapa em 24 de

março dêste ano. o. Mobral se, ins,

talou em Santa Catarina em agõsto
de 11:170 e - sua expansão foi grada
-tiva, firmando-se o' Movimento com
a assinatura de convênios com Pre

feituras .de 19 municípiQs catarinen

ses, dos quais 14 já pertenciam aq'

Programa de :Ação Concentrada do

Ministério do Interior. Durante ó
, .! • " I '

ano passado o Mobral levou seus en-

sinamento� a 13.505 catarinenses,
totalizalido, um investimento de

Cr$ 202.575,00. De todos êsses alu

nos foram realmente,. alfabet�ados
4.300. A 1� etapa foi encernida a

24 d� março, data em que uma se

gunda etapa ;- esta mais ousada _

foi deflagrada, celebrando convênios
em 98 municípios catarinenses e le-,
vando o ensino a 48_978 alunos.
Além 'dêsse total, mais 'de 2 mil al-
i f,abetIzados particü>arão de UIfl cur

so de 2 meses qUe os habilitarão a

um outro, ,com duração de 8 me

seS, destinado a obtenção
-

do certi
ficado de conclusão 40 Curso\ Pri·
mário. O investimento previsto pa
ra 1971 é da orde:tp de Cr$ ... __

1.036.604,00, atendendo a' 50,948
alunos em Santa Catarina.

Joinville. Nesse percurso ínspecío
nará as Brs. 468 e 101, ambas já
inteiramente asfaltadas naquele tre
cho. Em Joinville o Ministro toma.

O Mobral assinará lia, próxima se

gunda-feíra convênios com mais: 38
'

municípios passando, o 'Movimento a"
atuar em 136 mnnicípios catarrnen-

,. ses; nos quais afabétizará cêrca de
60 mil pessoas. Os novos convênios
serão firmados \

com as, Prefeituras
de 'Canelínha, Lacerdópolis, "1\1;<ljor
Vieira, Maracajá, Maravilha, Pedras

Grandes, Timbó, Videira, Palma 80'

'la, Pinhalzinho, Petrolândia, Lauro
Muller, Concórdia, Monte Castelo,
Treze Tílias" Anitápolls, Jaragúá,
Urussanga, Leboll, Régis, Tw.;yô,
Abelard'o Luz, Água Doce.:; Rer·
vaI D'Qeste, Herval Velho, Ipira,

\ �rani, IlJicaré; Pu:itiba, Piratilba,
Tangará, Presidente Castelo Branco,
Jabor�, CoruPiÍ, Joaçaba,' No�a,
Trento, Palhoça, BlumenaU: e Pôrto
Uniã@. ,"

" '

6 profes�õr" Darci Anastácio esÚ
otimista e acha que se ,com" 98 con;
vênias o Mobral p_ôde sei:vn- a 49
mil alunos, "com o' ci)ncursp, !lê
mais 38 poderemos fàcilmente atin
gir o número de 60 mil. Embora fá
zendo a ressalva de que () Móbral
não é ",um torneio" o�professor Dar·
ci Anastácio nã� escondeu ó seu

e�tusiasmo pelo desenvolvim'ento do
movimento.
- Que nos desculpem i os nossos

amigos do Rio Grande e do Para·

ná, mas' nesta campanha contra o'

analfabetismO' Santa Càfu:rina' eStá
vencendo com sobras.

levantamento no LiDns
......,_".

. .

dira Quem' sãO' os leões
,�' Um trabalho' que visa, inicialmen- as comunidades onde se Vive.
tê, saber "quem somos, quantos soo

inos e' OlÍd,e estamos", é uma das,

m�tas principais do nÔvo Governa

dor do Distrito L-10 do Lions Clube

Internacional, Sr. Francisc;o Evan

geli�ta, eleito durante a última con·

venção da, ,entidade,' em Itajaí. Ou
tra' meta preconizada pela nova ad

ministração baseia-se no "slogan"
Leonismo é Participação, ';"poiS en

tendemos que quem participa, está

unindo, integrando e desenvolven,
'

do".
Para a realização ,�essas duas eta

pas, o �Govêrnador Francisco Evan

gelista ��nta/á com lIma Assessoria
"-

de Estatística ,que aferirá a poten·
cialidade do Li?ns Clube 'eIIf Santa
Catarina e\ planejará tôdas aiS ati"
vidades, principalmente as campa"

I
nhas comunitárias. A participação
ativa do clube de serviço abrange
tôdas às campan�as encetadas pe·
las áutoridades, entre as quais a de

Combate ao Uso e- Tl'áfico de Tóxi
::os ,e Entorpecentes e, a 'do Movi

melfto Brasileiro de Alfabelização,
ambas de caráter nacional.
Informou o Sr. Francisco Evange

lista que alguns membros da enti

dade já, estão ,em atividade na càm
panha do Mobral e outros frequen
tam os cursos para monitores do

movimento. Esciareceu que além
das campanhas de grande vulto, se,

rão atendidas as campanhas filan�

I,rópkas, que atingem diretamente

QUEM É QUEM NO LIONS '

Integrante de diversas associa

ções sociais e de classe, a, navo Go· ,

vernador do DistÍ'it� Ir10 do Lions
Clube Internacional filiou�se à· en- ,

ticlade em meados de 1966,. onde'
exerceu diversos' cargos diretjvos
entre os quais na Comissão de Pu:
blicidade. No ano seguintê, cri,ou o

bqletim denominado O Leão ,dà.
Ilha coordenado pelo então pl'esi·
te Sr. Airton Ramalho.

. Em 1968 ocupou pela' primeira
vez a presidência do clube,

.

depois
de exercer o cargo de tesoureiro, e,

.

em )'969 foi, presidente de divisão

I que abrange os Lions Clube de Flo

rianópolis-Centro Estreito' e' Tiju
cas, Atuou na Assessoria de Au

mento do Distrito L�lO com jurisdi-
, ção' em todo o telTitó�'io' catar,inen,
se, {Finalmente, foi el�itó Governa-'
dor do Distrito L-lO do Lions Clube

[ntérnacional, cuja posse esta, mar

cada para julho vindouro na cidade
de Las Vegas.

NOVOS COMPROMISSOS
Entre'los novos comprómiss'os' do

Sr. Francisco, Eva}1gelistai d�istaCll.-se
o encontro na cidade milieira de
São Lourenço, no dia 17 de mai(),

próximo, como participante do, Fo
rum para Governadores Eleitos,
bem como a Convenção InternaciO'
nal marcada para 21 de julho em

Las V;egas.
' c

..

I

\

e re e contratos
Anistia fiscal

�

Oposição yai
tramita ' >3 reunião el·
na Câmara 'Pôrto -. Alegr.e .

O Vereado],'
-

Waldemar Filho, na

qualidade de Relator da Comissão de

'Constituição, Legislação, e Justiçá,
.

emitiu parecer'aprovando o Proje
.to-de-lei n'? 987.,que dispõe sôbre a

anistia fiscal, por, achar o Projeto
constitucional ,e, legal, bem como

pelo seu elevade alcance
.

social.
.

O, Vereador Waldemar Filho, su

geriu em seu parecer, que se con

ceda anistia fiscal, inclusive às mul
tas já .ínscritas em dívida ativa, a

fifi de que os -contribuintes saldem
seus. débitos a tê 30 dias após a pu
blicação' da Lei, e, também, sugeriu
a redução 'do percentual de 20%
para 10%; previsto .. no item I,. do
artigo 418, para' o crédito fiscal que
fôr:- pago até :30 dias após .o prazo
de 'seu vencimento.

'

O Projeto-de-Lei é de origem do,
Executivo e -modífica. a Lei 805/66.

Inquérito no
INPS: .'Vale e
Florianópolis
Foi instalada n�sta \Capital a co

mlssao de inquérito para' ápural'
irregUlaridades que' estariam ocor

rendo' na prestação õe assistê.ricfá
inédica 'na ár�a da Superintendência
Regional do INPS, notadamente epi
Florianópolis e. Blumenau. A comis.
Gão já iniciou. seus. trabalhos, , ten

do 'sido' �onstitlÚdá' pela administra
ção central do Instituto, sendo' C8m·

posta pelos servidores ldolina Pin
to 'Filho, João Camilo Barbosa Gui
marães e Paulo Homero de Mesqui-
ta.

'Segunda o Boletim 119 66· da Su

perintendência Nacional do INPS,
de '7 de abril último, a comissão de

ímjuéritd foi instaurada para apu.
rar itregularidades que estariam
ocorrendo na Clínica de Otorrillola
ringologia da C,oordenaçã,o de Assis
tência 'Médica, em Florianópolis,
bem como na realização de cirur-

'!iias. Quanto a Blumenau, as irregu
laridades dizem respeito à presta
ção de assistêncÍé\. médica.
Em Blumenau foi instaurado há

pouco tempo um inquérito para apu
tal' irregUlaridades..EntretantQ, ten
do" em vista falhas existentes, por
defiçiência de instruçãe, foi' súgel'i
da uma l'einstauração do proce�so
administrativo, ,para que se consta
'te novos elementos.

,

Sucesso no
l'

Tac com a peça
Em Família

, Uma cómíssêo de deputados' do
lVi:DB segue h�je' para Pôrto Ale
gr-e, 'chefiada pelo líder Pedro Ivo

, Campos,' a fim de participar
.

�o'
encontro nacional do Partido que
ontem foi instalado 'na capital
gaúcha. Integram a comissão os

Srs. Dejandir Dalp8:§quale, Iíder
9a bancada estadual, Ivo Knol, se

cretário geral, Murilo Sampaio
Canto, Fausto Brasil, Waldi�

"

BU
zatto, Delfim Pádua Peixoto. (,

. Juarez ,Furtado.

Durante à reunião de Pôrto Ale

gre Os oposícíonístas. deverão a

provar. normas uniformes .de 'com
portamento partidário e possível
mente votar, uma plataforma de

ação política
- visando esclaréeer

melhor as questões ligadas à dou"
trina ideológica da' .agrerníação
(Pái<ina 9)

,

·Lauro MUller'
\

.

'"

tem verba: dê
Cr$.130 mil
A Secr·eünia da F,azenda 4�sÜ

nou uma verba de Cr$' 130
.

mil P.a�,
r.a atend�co Ípunicíplo.,de-,I;,;a.u�ó .

Muner, recentemente dl;lclaradó' em
estado 'de <_:alamidade " pública.
A verbà será

\ dividida em quatro'
parcelas: uma de Cr$ 50 mil, duas,
de Cr$ 30 mil e a última/de Cr$ �O

I lilif., A primeira pa,rc>!la vai ser

entregue tão' logo seja registrà:da
no Tribunal' de' Contas do 'Estado
e' as outras' três mediante' uma

prestação de 'cont�s, ao TC .da' par- ,

cela anterior�

Capitania .'

amplia seu
expediente '.

.'

o Càpitã6-de-Mài:-e"Guer�a Lu·' ,

cio Berg' Maia irliormóu que a Ca

pit�nia dos Portos de Santa Cata

tina ampÍiou'seu expediente nor

mal, passan\lo' a fÍ!llcionar d,e se

gUnda a sexta-feira no l;lOrário das
8 às 17h30m.

!
� , t I

ACl abre. ins<cri�õts
j,

para a imortalidade
"

.

A comissão de justiça da Assem- ,

:bléia estêve reunida ontem sob a

presidência, do deputado 'Zàny
Gonzaga, oportunidàde' em que a

preciou diversos, processos entre

os quais alguns formulados pelo
Tribunal ide contaS solicitando a

sustação de 'contratos celebrados

1\ na gestão do Govêrno Ivo Silveira, J

O encontro durou cêrca de duas
.horas e contou' com as presenças

'·dos deputados EIgydio Lunardí,
-

F)ernando Bastos, Zany Gonzaga,
Henrique Córdova, Otacílio�mos,
Benedito, /Terézio de Carvalho" e

E;valdo� Amaral (Arena) e' Juarez
Furtado e Delfim Pádua Peixoto

.

I �

(MDB).
•

! Foram rejeitados na .oportunida
de dois pedidos de ,sustáção ,d,e
contratos oriundos do Tribunal de
Contas, e outros, com parecer. con
.trãrío, deixaram de .ser 'votados
em virtude 'de pedidos, de

"

: Vistas
<, por 48 horas.. Os dois primeiros

pedidos rejeitados 'referiam-se a

'anulação de contratos de' locação
de serviços celebrados pelo .anti

.. go Plameg, em que o Tríbunal,' de
'Contas invocava a. tese de que os

funcionários não poderíam ser
.

contratados pelo regime da CLT.
.>

como 'fotam. IiJltretanto, acompa-.
Mando o voto do relator, d�puta-'.
do Benedito Terézio .de 4Càrvalhô

-

-

-

i" i'·�. ','.>" .�.

Neto. a comissão julgou' ínsubsís>
,

í' q ,

I ,'."
'

,

,A A�ad-emia Cata,;I,reJ:ise de Le-
tras vai abrir segl'inda-feirà ,as ins
crições para o preenchimento de

'dUas cadeiras que pérteI).cerarn
aos ex-acadêmicos Luiz Osvaldo,
Ferreira dl1 Mello e Laércio ça�4�i"
ra de Andrada. A informação,' foi
prestada pelo pre�idente da tlIlti
dade, Sr� celestino Sachet, ,�res-,
centando qu;e úma das vagas (ies
'tina-se a intelectuaiS, do interioI

do Estado.
" ,,'"

Por outro lado, informou, o, pre ..

sidente da ACL, que a Academia,
realizará êste :[tno uri:Úl. série de

teuhi,ões €lp. diversos municípios
catarinenses,' visando a "uma

maior integração intelectual ent're
o;s diversos escritores do, Planal

,to, do, Litoral" do Vale, enfim, de
tisdas as regiôes do Esta,do".
No dia' 17 de maio, dentro do

plano de interiorização da ACL,
todos. Os acadêmicos estarão , Téu�
nidos em Blumenau� quando' o
'fimortal" José Ferreira da Silva

,proferirá uma confefência sôbrea

tente o pedido por considerar qUe
a .matéría é.de natureza, constitu_
cíona! ,e portanto não, está afeta
ao Tribúnal de Contas, que é ór
gão de contrôle financeiro.
Na apreciação das matérias al

guns paríameritares criticaram a
posição do Tribunal de ,Contas que
teria agido politicamente em' aI.
guns casos. Também houve críti.
cas quanto. à oportunidade
ímpugnações, ,!)ois entre os COn-
.tratos impugnados alguns foram
celebrados - em meados do

passado e desde então

no, Tribunal.

Confirma!da . vinda" de
Andreazia no dia 26

�
o 169'Distrito Rodoviário, Fede-

ral .confirmou para segunda-feira a

visita do Ministro dos 'I'ransportes

rá avião com destino a Florianópo
lis, onde almoçará. Logo após, vai
inspecionar o trecho .da BR-I01, que
liga Florianópolis' a Araranguá se

guindo posteriormente pará Pôrto
, Alegre,

M O b r a I alcança êxito
(

em tôda anta alarina

REUNÍÁO HOJE
,., �

,

Na manhã de hoje, logo apó's o

término fla sessão plenária, a Co
missão de Justiça 'Voltará a S€

/ reunir. quando poderá votar o

.processo 'em/que o ';['C declara in
'subsistente_ a renovação' de con-',

trato de' seguros contra incêndio'
,

de que
.

é ínteressada a 'Companhi�
tTniãó de Seguros Gerais e bene-

,
'ficiái:io o Estado de Santa Cáta
rina.

; Ef!l. longo parecer sôbre ã
matéríá o deputada Zany Gonzaga
opina peta rejeição do pedido,
aceitando a legalidade do contra.
to.. A 'matéria somente não foi
apreciada ontem devido ao

.

depu
tadoHle:4riqhe .Córdova ter solicí
tadO:, Vistas do:' processo.

J
Vida e obra <ie Fritz Muller, "cien·
tista al�mãb q1:le prestou relevan
tes serviços a Blun'ienau ao século

passado": \

L:lVR() ,DE GlJSTAVO

. O .sr.> C€lesti'í16 Sachet informOU

,que,a, Acad61ma Catarinens-e dE

Letras lànçará possivelmente no

mês çi�-iIiaio, o livro de autoria çlo
Jorffi!,lista Gustavo Neves sôbre a

) vida e obra de Santos Lostada.
,', I j- -.

.

De outra parte, o pr·esidente da

ACL .lJ,nllllciou para breve a vi�ita
�; f�qfiap.ópóii$ do poeta Carlos·

Nejar, do Rio Grande -do SUL
� Tratá-se de uni escritor pre

iÍi:iadb em vái'ios concursos na

cionais; cujá i vJsita proporcionará
um intercâÍnbio mais intenso en·

tre Santa Catanna ·e o Estado vi

zinho. Durante sua permanência
nesta G.apital o poetá fará o lança
inento de seu mais recente livro
� \declarou o presidente da Aca

'dEmiiá
.

Catarin-ense de Letras.

Surto de malária caus

I

,ey'

, A rh-edida tem por finalidade um \

melhor �atendimento às pessoas

,���:'�:�o:��:���ru,
dffi-

_8Dteen$ão em deputadaKombl cal da -

Na ,..,ão d, ontem da A"em-
-'

Gov<mo p"a repa,"' o, d:.w,
, "

."" , . , . , , _

-. bléia o deputado Fernando Bastos causados ao município de Urubicl

ra.mpa '1'8'S'Oa'o torinulou apêlo ao Govêrnodo Es- pnr um v�ólento tempol:al que se

\ .

.

. .... ' tado para que sejam tomadas pro- '\ registrou I}3 semana passada.
'

Se'

I Pel'manééerá em _rartaz até do- fe-re'
..

: 0"',11:0'D''u'"e'm'
,

.
::ê:����:rP:S!�r: �:ú<iein�l�:�� .:�::f����te: !���i�ait:gu:

miJ1go:. no Teatro Alvaro de Carva-
."'.'

quê atinge .aos ml,lnicípios de Pa· ponte .. 'Nereu Ramos, ecmsÚuída
lho a peça de Oduvaldo Viana Filb,o . , .. , , , " ., ,. lhoça, Biguaçu. e Angelina. pelo Estado, além de causar pre'
Em Família, que e'stá sendo apre· , , , . , , ' , .. , . juisos à lavoura .e destruir parcial-
sentada pela Companhl'a de Eva "'o ,Q'uando uma Kombi era desem- Na mesma oporturu'dad o t o' par od" '0' do ""u-

.

. ,� -'

barca'da
-

n''a ·}:'-o''e' sa'
I _' R'e'lv'e'n'dedores'

e par- ruJ}j:fC�l?Pl:O'.'· que
r OVlan

I

'

,

...

dor. ' Ó espetáculo alcançou sucessÓ' "- lamentar solicitou ,provi,dências do

em suaIs prlmeitas apl;esentações, de Veí�ul��' Voiks��gen - precipi-
'com. o TAC lotado" nas sessões das tau-se da, rampa, de 'descida do ca-

21 horas. minhão que a transportava, numa

A peça possui um grande elen-:.. altura de mais de dois metros.

co," distinguindo-se pelos variados O motori�ta 'qu� a con,duzia, bem

cenários que são apresentaàos, em como funcionários da Koesa e peso

seus três atos. soas que assistiam ao desembarque
Segundo a crítica, Em Família é dos' veículos, nada sofreram, apesar

um dos melhores espetáculos tea· de encontrarem-se nns proximidades.
trais apresentados em Flol'ianópo. O fato deu-se ..Íla'rua Arno Hoeschel,

1 lis de um ano para cá, atingindo ao lado da Koesa, e o veículo aci-

principalmente ao chamado grande dentado foi il11ediatamente removi-
público. � elo para as oficinas da Koesa.
J

: (

(

/EDY ELoy MJ;IRA
Leopoldo Pl'ancisco 'Meira e Família, Vera Miírina Bastos· Meira e

Filhos, convidam aos piu'entes e 'amigos de suas relaçÕeS, 'para assistirem

íl missa que mandam celebrar por alma' de seu queri�o Edy �1O 'dia 24
do ,corrente, sábado às 7 horas na: :Catedral Metropolitana.

'

A todos que 'con{parecétem a êste ato de fé cristão os nossos,'
,

'

agradecimentos.
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