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PHILIPI 81 CIA. a casa do conslrulor
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Válido ate as 23hl8m do dia 29 de abrü de 1971
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INFORMA
Com dois gols de Nilson o Bota

fogo venceu na noite de ontem no

Maracanã o Bonsucesso por 2xO. Na

partida principal .Amcrica e Ban

gu empataram em O x O.

I SINTESE
NOVO LIVRO

Sociologia e Desenvolvimen.
to, ele Santa Catarina é o títu
lo do novo lançamento da
Edeme - Editôra, e Empreen
dimentos Educacionais, de
Florianópolis. A Noite de Au
tógrafos está marcada para o
dia 4 de maio no Museu de
Arte de Santa Catarina, a par-
til' das 20 horas

O livro é d� auto�ia dos
Professôres Nereu do Valle '

Pereira, Silvio Coelho dos
Santos, Francisco Mastella,
Marcílio Dias dos Santos e

Celestino Sachet,

JOGOS DE CALOUROS
O Ill'? Jogos de Calouros da

Universidade Federal de San
ta Catarina encerrarem-se on

tem, sendo que õs atos de en

cerramento contaram com a

presença do Sub-Reitor -Erna·
ny Bayer que dirigiu a palavra
aos acadêmicos 'com respeito
ao sucesso alcànçado pela
promoção, bem como a disci·
plina existente durante as

competições .

.

A promoção foi coordenada
pelo Diretório d� Centro de
,Estudos Básicos e contou
'com o apôio da sub-Reitoria de
Assistência e 'Orientação aos

Estudantes.
A's solenidades de encer

ramento tiveram lugar na se.

de do Diretório Acadêmico do
Centro Bio-Médico.

MONTE CASTELO
Mais uma entidade de tra

balhadores rurais do Estado' de
Santa

•
Catarina vem de ser

reconhecida pelo Ministério do
Trabalho e Previdência So

cial, dentro dos objetivos da

política do govêrno federal, de

promover e estimular as ati.
vidades de sindícalização no

campo.
_Em ato assinado pelo Mi

:� nistro Julio Baratta foi con

cedido reconheciménto ao Sin-
dicato dQS Trabalhadores Ru
rais de Monte Castelo, como

representante da respectiva
categoria sindical, nos têrmos
da legislação em vigor, sendo

que a carta sindical já foi as

sinada.

�OINVILlE'
A Cooperativa Regional de

Arroz de Joinville está. ultí
mando preparativos para a

construção de uma unidade de

"armazenamento e beneficia
mento do cereal, visando aten

der às necessidades de co

mercialização dos produtores
daquela área.,

'

Com capacidade de, 50.000
sacas, o armazém será finan·

.

ciado com recurso� do BRDE,
num mont;ante de Cr$ .

230.000,00 e o projeto 'de

construção da unidade e ins

ta!ação dos equipamentos in·

dustriais foi elaborado pela
ACARESC, . sendo encaminha
do ao Departamento de Crédi-

-, to Rural do Banco RegIonal
de 'Desenvolvimento do Extre
mo 'Sul_

EMPRÊSA EDITORA
O ESTADO LTOA.
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ssem ela
o Tribunal de Conlas do, Eslado vai encaminhar

hoje 'à Assembléia Legislativa o pedido de sustação
do contraio entre o Govêrno e o Consórcio ConslrutQr

Viária para a conslruç�o da nova ponle., A.As'sembléia
,

.

lem 30 dias para se �â'nifeslar. ,Pàs�ado 9 prazo .sem
-, ." n

I " ,.)

.um pronunciamenio, o pedido, do tc fica prejud,ica�o.
t-

�. �

M�s f'ante parlamentar inform�u 'ónle�' que' o proces-

so c�meç,ará-à,.�er apreciado,logo�' Os Depula40s 'aguar-
�, ,.' "

,

dam ,ó recebi'menla ·�a, m'aléria com, éxpeçl,átiva, 'd�vi-

do;z:à,":repercussão 'da' posição, do ,TC: Leia o valo do

Conselheiro Relator na
e

p�ginã ,3.
"

'

,

.

-

\

, ,

Termina' amanhã '.' prazo
declarai ·,renda'

Ponte Her-cílio Luz: â,:
heróica via' de atesso'
.,

'

,

Inaugurada em 1926, a velha pon
.

te, ,Hercíliô- Luz .resiste estõricamen

;" te ao 'tempo e ao uso, erigindo-se
, num elo de progresso entre o Con

tínente I e' a Capital: Diàriamente

por eia' transitam mais de 25.000,

veiculo� '. e segundo o Detran êsse
. número: 'poderá ascender a até

40.000', .eni
'

1972.
para '(Página 2)

euislativo
'.

apreciado antes em reunião do €hefe
,) cl.o'" Legjslátivo .eom os presidentes
\ d� Comissões, para, .em .seguida, su-

� 'bir a plenáfi��. ,�:!"--�. 7, � k"'_ �
.. -5t��"��'I'rjl

"

'f'
- '

'1
O Movimento Democrático Brasi-

" ., :e'I"aR"Aamen O' leiro deu entrada na Assembléia Le·,

��f:':I' :..'�� fO' ". "li "

'

, ;< 'gislatrva com: t\�n ,pe('44o ]d.,e.. ,..c�n:.
• � PI vocáção de "'�Sessào Secreta", nos

"�".'
"

,"I-"e, m'':,'';;'- ,'·I·n"""'q"ue' r'·110 têrmos regimentais, para que, o ,Pre.
.

sidente da Casa revele fatos que
disse existirem à margem dos pro-

n:a'
,

Seuurança
cesses oriundos do Tribunal de con.

_

:", r,', ,,'
:

I ."
tas, conforme a ata 'da sessão da 'úl-

.

tima têrça-feira. De acôrdo com o
.

I (Última Página) regimento, o requerimento será

,I

Segundo se informou ontem nos

bastídores da Assembléia Legislati-
.

va, o Pr�sidente da Casa deverá

,i:�(lnií·-sC hoje com os presidentes
.

das comlssões para estudar o 'assun
to..

PM. inicia sua Semana
,

-

r'eunindo parª' feijoada

Uma feijoada oferecida ontem à

Imprensa I
da Capital, marcou o ini

cio das comemorações alusivas à Se
mana da Policia Militar de Santa
Catarina. Na oportunidade, o Co
mandante Fábio de Moura e Silva
Lins ressaltou a amizade existente
entre a corporação e os profissio
nais catarinenses que ajudam a PM
à cumprir suas' atividades. (última
Página).

"

Dna. Gertrudes Müller .sempre
nutriu um carinho 'especial pe
las flôres e ajudada pelos vizi

nhos organizou e conservou o jardim
'Olívio Amorim, na Avenida Hercí
lio Luz. Agora .as suas plantas e as

árvores que ela viu nascer estão
sendo destruídas pelos vândalos no

_turnos que atacam sempre acober-
tados pela escuridão. (Última pá-
gina).

I
D. Gertrudes
zela pelo', '

'

seu jardim

lenário eci e manter contratos
(Última Página)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lumenau festeja 5Q anos . Comissão

Blumenau (f,ucurS&l) -
o Programa Oficial do

Conoêrto da dia 8 de,

maio, em homenagem ao

Cínquentenário do Maes

tro lleinz Geyer, consta
do' seguinte: 1,- Hino de
Santa Catarina (Orques-.
tra e Oôro ) e

'

S\,\u,claQáo
ao Maestro Heinz Gey:er�'
I] ..:,_ Hino Naoional (Ur'"
questra e CÔ:r:O) dedicado
ao Presidente' dÇ1. Repú-
'bÜ'oa e brev-e liénnenagem'

questra e Côru I. o) Qua�
rela do Brasil (Orquestra
e C61'0), f)' Apoteose:
Meu Brasil. (Orquestra):
IV - Salve Regina
parte da 'Ópera "Anita
Garibaldi" (Hainz Geyer ).
Solo: Coral e Orquestra.
Homen!U�em' péstuma aos

componentes, colaborado
res e benfeiteres, especi-
almentr, a' Curt Hering,
Nereu Ramos e Arthur

;Keller. V - Frotafo!'üa,

do Estado e agradecímen
to pela eolaboração e em

lembrança do último con

cêrto em Florianópolis
(Côro e Orquestra). IX
- Cenas de Balé. Dedica
.do' ao balé de Sociedade,'
principalmente à prores
sôra Marla. Probst Sch
loegel. � � Canção da
Laguna, da ÓPera "Anita
Garibaldi": Homenagem,
ao Governador do Estado
'CôlombO Machado Sf,llles.·'
XI - Viver '·e ,Lllüir

, (fieiaz QeYllr) com, a Or
qt�estra' e Côro>: HeÍmerifl
"gém a todos' osveatarinea-
ses,' e blumenauerísés, ao
,Prefeito Municipal '

e $6U

'ÉAec�tivQ; bem' comQ ao

nfr,stor çla ArteSc,'Br, lrÍgQ
;ZMrQsny. XIf.,-, Alel1.li&
{Cera e,Orqües'tral: . lIQ-

.

;' me�1,'Lge�.:'e, gratip_âü aO
:� .·PiéÜdente; ,aos' -ex-presi.

deI:ites, �ómpOnentll>S e e�-
',oómPQnent'lil� ; '.,da Direto,
ria;; do, G;ii.rl()s Gomes.

e. Chârbonneau fala sôbre
o conflito das oerações

J",l.

Blumenau (Sucursal) , -'

Em palestl'a que abordará o

tema Conflito, de Gera�es/,
o padre Eugene Charbon

neau marcará sua 'Pl'esença.
na Pl'omOÇUO intttulaela'
"Encontro Jovem"" patro·.
cinada ,pelo Clube Garlas'
Gomes' Jllnior. O sociMogo
canadense estará 'em Blu·
menau na primeira ,quinze·
na de meio vindoUro e fa·

liU'á ainda sôPre sqas obras
"Pais e FilhoS" e "Um Diá·

Jogo sôhre o Amor':.

jucas confil:mal'am suas

pres�nças nos' festejos de

domingo próximo, no San·
tuái-io de Nossa Senhora do,

'Bom Socôrro em Nova

Trento. Na oportunidade,
no Morro da Cruz onde es·

tá locali?-ado o santuário, .

será ,inaugurada a Prilça
,

�assa Senhora do Bom Soo

c,ôrl:o, 'bem como' o estacio·

namento que tetrl capacida·
de para abrigar 400 veícu
los e as melhoÍ'ias realiza·
d;lS' na estrada de aoesso

áquele local. '0 santuário,
que conta - C0111 mais de 50

anos,' também é conhecido
como Santuário do Vale do
Rio, Tijl1l,lS e hoje conta

FESTA NO lVIORRO

Divel'sos Pl'efeitos Muni·'

cipz:is do Vale do Rio 'ri-.

,com água. potável cana!iz�
da.

NôVO PASTOR
Com jurisdição nos tem·

,pios de' Bru�,q):le, G!lspar,
Indaial e, BlumeÍl&u� as·

sumiu a' direção Qas Igre·
jas EvaUgéJ_.ioas das Asse�n·
bléias de Dcus o pastor
Edson Kolenda Lemos, que

p;rticipou da convenção ná
cional e e�tadual da entida·

de" reali�adas, ,respectiv!\"
mente em São Palllo e

CrieiumiJ.. Atualmente, o

pastor Edson Lemos reali?-a
importante trahalho religio,
so jUllto

.

aos fiéis daquelas
cidades.
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TURISMO· 'Hr��ZMANN LTDA. �

A melht.;i' maneira 'de vüljar, as' 'melhores programações, aí/meglOres ,condições.
'lVION'PEVIDEO/BUENOS AIRES - a.bril 28 �� junho' i9 � 'julho 15

FOZ DO IGUAÇU/ASSUNÇÃO -"- julho 25 - setembro 25'
_,

SALVADOH./ARAC)'\.jÜ/lVIACEIÓ/RECIFE - 8 de abril, 19 dias de duraç�oBRASILIAiciDADES HIS'l'óRICAS DE; MINAS - 14 de agosto, Ui dia>;
MANAUS -=--' Cruz�iro lVhn'ítilllo - 2.5 de jl)nho e.8 çle julho �'"" ,26 dia�i 111&ra·

vill1oS0S a' bonlo dOs'\ nlJvjos Anil Nery e Hnsi\ da Fonsfj�a, esc3tanfo -' �alv�dor,
ReciIe. Fortaleza; I\elém, Manaus.
_/ BÊ. T,JU.IlV[í;;,X:ICO/CANADA --;- 26 :iún]1o - 1,3 e 8 de: �u.ll�o. ,."

CATARINENSE;S NA EUROP� - O orgulho da lndustl'la Tunstlcq de S;'Il1ta
__;atal'Ína - sáida 20 de setembro - 41 dills, incluindo 10 páíse$ - lnscreva·se e �omece I

j
a pagar"clesde jã. .

"

,I' t'UM óNIBlÍS NA RÚSSIA E E,SCANDIN.';;VIA � levando e.Xclu�ivanlente turistas
fi' "brasileiros- ,....,_saidas�2 ;\e j�llho e 7 d� a,gôsto � 3fj d�as .de durqção � inna s�Íliana, nemParis - Varsóvia �'Moscou -;--' Lemngrado - Helsll1lq - Estocolmo -". CQpe�lha",ue : i

- H,lmburgo sl\Q entre outras, as atJ'ações (1essa bem elahorad(l progJ'a1l1aç�0,
,

.

j

IVIAJE HQI,.2;MA�N.,. E V�AJE IGUAL A UM ,'lEllERANO ... NóS SOMQS
VETERANOS EM VIA,G,ENS. ...

I
I

_".3.= . çeh .IJ

,r"'-�,:,
\ ""
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Atenção
Novo endei-eço TRAl.'l'SPORTADORA VALE ITAJAI

RUI! ,�rosé CaI�didato da Silva, S.N. - fone 66,76

I/, ESTRErTO - FLORIANúPOLIS
, I ESPt)nll�1QS cont\n,mr' sende pre{'ltigiados por toda a clientela'

SERVIMOS BEJIi.l'PARA, SÉIWI� SEMPRE

\

\.§. 1,

I

--�'II

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

Livros didáticos, científjcos e de literatura - Revistas, Relatól ios ,_ .4p�laçõ'es
L_ Teses - DísCUl,'SQs e conferências - Folhetos � Prospecto� e todo e qualquer,
servic;o de I�lN(j1'JPO.

JORNAL O ESTADO
Rua Conselheiro Mafra, 1,60 - Telefone 30·22 e 41-39

i�.�_.....
, '__iiiiiiiíiiiii��� �����'IIII!i".-��-���""""!"'--�-"�'--�-'�'-"'�--Iii!�-�-�-!lii��-�--�--�l

Blumenall (Sucursal) -r-:

Esteve em Florianópolis,
uma representação da Dire
t01'1a da Asaistência Social

(la Prefeitura Municipal de

Blumenau, mantendo con

tatos com várias entidades

e órgãos', ligados às suas

finalidades,
,

buscando re·

cursos ):\1-11'a o desempenho
de su�s funções, naquêle
Município.

'

Segundo' íníormações ela- ,

quela Dinetoria, os conta

tos mantic]os com 1-1 Legião
IWasn�Ül'a de Assistência
:reSll!t<\ram no mais com

pleto " êxito, do ponto de

vista assistericial, uma vez

qüe aquela edidaele, estélrá
desPItchando,', nos próximos
diás;' tpdo 9 material doado
em cOi:wênio' com a P1'efei,
tqra ele .BI�lmenau. O ma·

tbéll" 'composto
.

ele', 8 má·

q4ÜH\S" de' 'cóstllra, alé� ?e
acef;Sót;ios "para cu1inana,
pint\Íl;a,

.

covte: e, cQstura, se

,

qest.inará à dinamização dos

Centros Sociais do Garcia�
Alto, 130a Vista, Eua pedro
Kraus e Rua Araranguá.
Informou, ainda, fo'nte do'

órgão que, para o 29 semes·

tre ,do çorrente ano, aPre·

feitUl'a renovará o convê
nio com a LBA, objetivan
do ampliAr os recursos de

toelos os centros sociais do

Município de Blumena�l.
'A representação da Dire·
toria 'da As�istência Social
esteve, ai�çla, na Secretar�a
dos Serviços Sociais do Es·

tado, onde manteve co:ti:t[\.
tos com os seus diretores"
tomando conhecimento da
programa de trabalho ela
Secretaria, oportunidade em

que se inteirou de ql1e
IHumenau está incluida;
como área prioritária, na

solução do problema do

menor e treinamento de

rnãQ·ç1e,ofn'a, 'iendo que o

primeiro elos casos recehe

rá allxiliQ financeiro da
I Fundação NaciOnal do Bem

Estar do Menor, ao passo

(Jue o segundo p�'evê uma

s6rie <'l'e medidas para a

solução do problemq ,do

desemprêgo, através de um

centro de treinamento.

NA CORAB

Em rápida' passagem pe·
la CORAB-SC, a �epresen.'
tação blumenauense' tratou,
também, ela viabilidade da

construção de um núcleo

habitacional em Blumenau,
com um, total de 50 casas,
a fim de atender a neces·

sidade de operários muni·

cipais.

APICULTURA

A idéia da dinamização
da apicultura está toman

do terreno nos meios ru

í'ais do Vale do iftaj aí, des-'
de os prin1eiros contatos

entre o sr. Relmuth Wiese, '

administrador do Projeto
de Apicultura e o sr. Eve·
lásio Vieira, Prefeito de

Blumenau.
- 'Sente·se nitidamente
entusiasmo dos criadores de

abelhas, por uma raciona-
.

lização da produção; em

vista de sua real ren'tabi·
lida de, fato demonstrado
nelo administrador do Pro

jeto, en1 SUas duas primei·
ras rellj1iões 'Dom orilldm'es
do Val�.

. Cêl'ca de 40 pessoas assis·
tiram às demonstrações do
último domingo,
lhão dÇl PROEB,

no Pavio

havendo'
Qutl'a no apiário do

sr. Bruno Georgy, em Ta·

tútiba-3, com a presença
àe apicllltores de Timbó,
Inclaial, Pomerode, Itajaí,
além de engenheiros agrô'
nOmos, do Prefeito Munici·
paI e clo sr. Belnmth Wie
se. ,.\'4Q

Os oriÇldox'es de abelhas
pel1sam, ,agora, na criação
da Associação dos Apicul
tores do Vale do Itajaí, com
o fim de se organizan a

produção de mel.

o ESTADO, Flól'ianôpolis, quinta-frira, 29 d!f' H,tll'il dr 1071 - Plig. 21

(Blumenau) - Sucursal - A Associação Comercial' e
Jndustria'l de Blurnenau já .tsm nova diretcria, �lIeita dll"lnt�
Assembléia Geral realizada á noite 'passada.' Foi apresentq,
da urna única chapa, sendo eleitos os seglllntçs 'membros
11\\1'[' q, Diretoria Executiva ela AClB: :Pfe�l{\�lnt�: L�a.ndro
Victor Bona: 19 Vice-Presidente: Ruy Eduardo Willecke; 2,9
Vjce-Presidente: Lotário Stueber, Secretário; Volfgang Ke

gel; 19 Vice-Secretário:
.
Alfredo Zinl\llanl1; 2� Vice.Secr'i

tário: Friederich W, M. Ideckbr;' Tesoureiro; Mário ,Eger
land; 19 Vice-Tesou reiro: A ve lino Sanches; 29 Vice-t�soll_
reiro: Wilson M. Braun; Bibliotecário: Mário John.

Prazo de deClaração de Associação �omer�ial
renda trrmina amanhã tem nova. dlretona

PRiMEIRO PÚBLICO LEILÃO"
Dia ,,15 (le n'lilio de i9�1, à� 13,OQ horas, a, realizar-se

nas depel1clências do' FÔI'O da Comarca de São José, :.l1êste
'EstiJ.do d�' Santa.Catarina,

, Diomar Leite, Ofici�l' 4e Justiça de Sã�. �osé,' a�cle
reRiçl�, no exercício Cjo cargo de' Leiloeira OÍlc�al, devida

t110nt0 çle�ignildb' pelo ,EXl'nO SI:. Dr- Jqiz de DirelÍ? da refe:
J,:'idil C01Uàrca;, faz sl\bGr ''ll1e deyidament.e �l)tonza�o, p.�1
Pro:vínria ,:__ 'Gt:éelito l]hohili4rio s. A., Agente F)ducl�'
ri� qesign<lqo 'Peta E�nco NacioIlíll da Habitação, vendera,

n'a im'ma da Lei (Dec.:L�i \'1. 70, de 21-11'66,,8 regu1am�� IIII••�•••••••II.IIIII••'.,tacão" C:Qml'lleIrtl'ltltar '--;- lI-C n, 58/67 e RU·.n. ,Z4/6�, e, .

, 11, ilhá, él0 BNH); no 'clta: e local acima refendo�, :os lmOVelS
aç1ianü� (l�sçrHds, de pl�9priedade dos Srs.:, LU:l?- Gonzaga

Pires. Ary RilrhaSil SOares e sua mulher �11ll'\'l i Al�7es
Sol1res; Aristides GOI1�qlves,e sua mulher lVIana Dorval�na,
Goneillves; José ,Colttinho Amorim e sua mulher Zenalde

Florisj)ela de SOllza Amorim, -Olivia Linhares :prado', ,Evaldo

Esidio Ba'rho�a, Laudelino Sal'aiva Caldas Neto e sua

rr:ulher Dorac( de Oliveira Caldas, lVIilton Vieira : sua

mulher 'Maria Francisca' Vieira, Cláudio Veiga Simoes e

sna mulhei' Elisia Genoveva Simões; para pagamel1to de

dívi(\�s, em favor de BiJ.l,!CO NacionAl da Habitação, l'�pl�e
sentaelQ pelo Géstar Hipotecário - APESC - Assocwçao

de P�t1panç� e' Empréstimo de, 'Santa Catarina:
. (il) Uma �asa' de madeira COm 6 cbmpartimentos, com

3292 1112 de areá, local�z�da na Qlladra "R", núcleo Pro

Cl1sa, em Barreiros, IVfunicípio de São José, neste ,Estado

dE' Santa Catarin;'e Q' nispectívo lote de n, 31\2, com 225

m'2 de área. medindo 9,00 'm de frente e 25,00 m de fre\lte

a fundos.'por ambos os lados;
,

(b) Uma ca'sa de madeil;á com 6 compartime,ntos, com

32,92 m2 de área, locàlizad'a na 'Quadra "J", nucleo Pro·

C<lsa, em Bal;reil'os, lVIunicípio· de 'São José, neste' Estado

de Santa
.

Cntái'ina e o respectivo, lote de n. 243, com

194,40 m'2 de ,át'ea, medinclo 9,00 ''Q1 de frente e ,,21,60 m ,'de

frente a fllnçlo!l; por amb'Qs os lado�;
'(o) 'Uma casa de 'made,ira, com 6 comPartimentos, cym

32,92 �2 de área 10c:Üizada na Quadra "N", núcleo Pro·

Cl1sa e� Barreiros, MuniCípio de São José, neste Estado

de Santa Catarina e o respeCtivo lote, de 11. 281, com 232

m2 de Íl\'ea, :mod\n,do 8,00 fi, de fl'ente e 29,00 m de frente

a funclol D01' amb'os os lados; ,

(d) U�q rasa ele madéir:a com 6 ,compartimentos com

. 32,92 rn2' de área, localizada, na QuaQra "J", n�leo Pl'O

CilSl1" em l'l-arreirQs, Município de São José, neste Est?do
de S8nta Catarinil. e o'respectivo lote de n. 239, com 194,40
m2 f!e firea, medindo 9,00. m de frepte e 21,60 m de, .frel)te
a fundos, D.or ambos os lados;

,

(f'), Fmil ('flSa de made,íra com ,6 cOl'lfpartimentos, com

32 fl2 mg de âre? 10l"fllizacla na QUadra "R", núcleo Pl:O'
,

Cnsa, em Barreiros, i\ifuniçípio de· São José, neste Estado

'd0 S'Inta CQtnril)a e' o r�spectivo lote de n. 337, com

2'>5 00 m2 de' árl'la, 'l'l1edinelo '9,00 m de frente e 25,00 \11

de fr0nte a fundos, por ambos os lados;
'(f) Umíl CllS<I ele mac:leira ,com 6 Gompal'tiinentos, COm

32 fl2 m2 de ?rea, localizada na Quadra "V, núcleo pi'o
�í\�f\, em. p,[lrreiros, lVIllnictpia de �ã.o José, neste E,stado
de Santa Catarina e o respectivo lote de n, 260, cOm 234

, n;o. ç1e área. medindo 9,00 m de .frente e 26,00 m de frel1te
'a fllndos. por <lInbos os lados;

(s;:) Uma Cil,Sla de madeira com 6, compartimentQs, CO\11

32,92 n12 cte área, localit'iada na Quadra "P", núcleo Pro

Cj1:>i), Bn. 'f1areiros, Mlll1icipio de São José, neste Estado
de S'lnta C\'\tadna e o respectivo lote de n. 309, çom 290

m2. çle,'áreq, meçUndo 1O:0Q m de frentll e 29,00 m de frente

a fUl1ctus, por amhos os lados;,

(]1), U�Nl cisa de madeira com 6 compartimentos, cOln
'

32.92 1114 de �req; localizada, na Quadra ".1", núcleo Pro·

CaSil e111 EilrrrirQs, M,unicípio de São José, neste Estado

dr Sflnt.a Cfltarina e o respectivo lote de n. 231,' com

:?>37,fi!) m2 de iÜ'e", medindo 11,00 m 'ele frente e 21,60 m

de frrD,te a fundos, por ambos os lados;
m' Uln\l caSil de mqdeira com .6 compartimentos; com

3'2,92 m2 ele área, lOCalizada na Quadra "GOl, nucleo Pro

CASa', em Bílrl'eirOs, MUnicípio de São José, neste Estado

qe Sflnta Catarina e o respectivo lote de n., 148, com

195,OQ m2 de �re?, medÍlldo 13,00 m de frente e nas late-
I l'qis. 21.20 m ii esqw:'!rqa e 20,00 m à direita;

(j) Um'l cusa do madeira com 6 cómpartimentos, com

32,92 111.'2. de área, looalizada na Quadra "E", núcleo Pro·

casa, em Bal'l'fliros, MunióípiQ de São, José, neste Ei'tado
de Santa Cata:'ína e, o í:espectivo lote de n. 71, com '182,16
m2 de' áre.a: medindo 8,00 m de frente e ",nas 'laterais,
22,83 m à esquerda e 22,70 m ii direita.

A Venda será' feita medi'lnte pagamento ii vista, po·

elendo o arNmatal'lte pagar. no ato, como sinal, 20%
(vinte nor eentQ) do pn:ço de a.rrematação e o saldo res-

tlinte no prazo imPreterível de 8 (oito) dias., _,

O lançe minimo para venda elo, imóvel referido no item
"a", será de Cr$ 6.40Q.68; para O imóvel referido no item "b"
será de Çr$ 6,400,68: Rara o ,lwóvel referido no item "c"
será de Cr$ 6.400,613: para o imóvel referido no item "'d"
sel'á ele Çr$ 6>1.OQ,68: P'1r8 o imóveL referido nà item "e"
será dO' Cr$ 6.400,68; para o imóvel referido no item "f"
será de Cr$ 6,400,68; para o imóvel 'referido no item "g"
será de Cr$ 6.352,71; para o imóvel referido no item :'h"
,será de Cr$ 6.352,71; para ° imóvel referido no item "i"
serâ de Cr$ 5.941.0Q; para O imóvel referido na 'item '�j"
será de Cr$ 5.824.56; todos correspondentes ao valor de
cacla, cl'édito hipotecário e acessórios, slljeitos, Porém,
êsses YiJ.lol'es à atualização até 24 (vinte e quatro) horas
antes cl!l realização da pràça.

O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interes·
sados informações pormenorizadas sôbre o imóvel.

São' José, 15 de abril de 1971.
(a) Diomar Leite - Leiloeiro.

Encerra-se amanhã, dia 30, o prazo para entrega elas

declarações ele rendimentos elas pessoas físicas em geral, es

janelo a . rêde bancária particular procedendo ao recebi
mento em virtude da HlIlori:inçfip que lhe foi concedida pelo,

•

11Govêrno,
Conforme foi divulgado, p prazo parn .os contribuin-

tes pe��on, físioas, que ilLlf(lrir:I\01 importância superior OU

izual li 10 mil' cruzeiros, expirava a ]5 elo corrente. mas a

Secretari,; da Receita Federal; decieliu prorrogá-lo, fazendo-o

,coincidir. com o estabelecido .nara os .qul' tlverem ganhos in

feriores àquela quantia, no ano-base ele 1970.

O número ele' declarnções na corrente I1nO, em Santa Ca

tarina, deverá atingir o montante aproximado de t90 mil,

segundo. as. estimativas da Delegacia da Receita Federal
,neste Estado.'

o

COMISSIÜJ, rflUNlelPA1. DE TURISMO
"

DE BLuMINAU'
CONCURSO -D,E.l'ROJi:tOS, , ,

"

A Comissão,' Municipal de, T�lr.ismQ; de: '131ul'H�n�.u con

voca. �s j.nter�ssados, pa�'i1. a apl:�senta.QãQ- t:l� :pr:9.�etQ' pal;a
a ornamentação da cidade, .nas .,F.e�tas" l'S'ªt��inil�;;: g�'lendQ
os mesmos. virem 'a'cQmpanhados;. de gnte·prQj�f(t(l ,eati·ma.
Uva de custo' cios ,ser-viçbs. Tados_ OS, :pQrIllil�Qréâ;' �oder�o

, �el' obticl�s, na OónÚss,ãb ,Ml1niçipal, de, :t1;lr-ii'IlJ�' l ':."
"

, 'r .'

\'
�

I�'_'u , '5f"

�I" COMPltSIÇÕES DE LINOTIPO EM GER·AL,

!l.,''',

,/

AGRADECIMENTO ,E CO,NVITE::PARA
MISSA' ;

A Viúva Yolanda
.

TridapaUi
.

e filho,e' pr) , Antônio
Carlos Loureiro e família, elJ-lutl\dâ do seu qqeridp espôso,
pai, sogro e avô

DR, JOS� TRIDAPAl-1.1
profundamente consternada com ,seu falechn�n,tQ, vem

por �ste meio agradecer a todos oS pa:reMe�", aWJgos':'e
vizinhos que a confortou em tãó d,Ql0r,0so: ,tt<Ulse '. aos que

eviarilm flôres, coroas, cat:tões" tel�grllmás.e a�;omf)anharam,

\
'

.. '
.,

o extinto à sua última, morada.); ", " '

Outr.assim convidan, para Miss,il-' <le 79 ,dil!-' que' será
celebrada se{{ta-feira dia 30/4/{71 lls ,19, 'hofa� n�, Igreja
Matriz de Brusque.

PIUMEIRO

Dia 15, ch� mflio de 1971.' às 08 30 liora�,' a realizar"s� �iI:
nas -dependê)lcias do Edifício �omão faria.. sito �"pt:aç� �lj]

Nereu R�nlOS, em Bigu,lÇV' n�ste Est�do de' Santa C.ata·
rina. '

Romualdo Durval Borba, Ofioial' de ,Justiça, dI? :Bi
guacu,' onde réside, no exercício' do callgo de J:,eiloei,Fo
OfiCiiÜ: medi<ll1te ,clesigné19ão do Exmo. ;Juiz de Dil\eito .da
referida Oomarca, faz s,abe!' que devidamerite autl>l'iz'a,do
nor PIN·HAB - Associação de Poupança e 'Ernpf-éstimo,
Agente Fiduciário resignadG pelo Banco, Naoional- de ;_!la
bitacii�. venderá na for'ma da lei (Decreto;Lei n. '70, de

21 ele n�vemh]'o de 1966' e regulamentáção cmnpternent4r
RC·58/67 e RC-24/68 e RD·8!70 do ,BNlÍ)"no dia e lpçal
<lcima' referidos de propriedade de. Adilson. Krug e ,súa

mulher, Sylvio Luiz Rosenberg e .sua mulher; Ari OSvaldo
,

Zim e sua mulher; Marlene Régis Pel'eira; Zilda ,de, Urna
Urbano e Paulo João' da Silva e suamulher.para' pagamen
to de 'dívidas em favor de '-Banco Naoional'da Habitação,
representado pelo Gestor Hipotecário - Provínda-
Crédito Imobiliário S. A.

. ,

a) Uma casa de madeil'a, situada !la mmiicípio: 'de
BiCfuacli no Jó'rdim Marcos Antônio, QuadÍ'.a. 1, óom 42,00
n�2' de' ãl'ea e o respectivo lote 'de R 5, com 276:,OOm2, de
área medindo 1200 m de frente, por, 23;oÓ m de:funâos.

b) Uma cas� de madeira; s�tu,�da no', iill_1rudípi0' de
Bigllaçu, no Jardim lVIareos Antônio, Qua�:t;a 2:c cc>m 42,00
m2 d� área e o respectivo lote de n. 34, com 216;,QO P:l2
de área medindo 12,00 m d: f�e?te, PQf 23;00, � ,d�;'fund,Q�.

Ic) Uma casa de madeIra Situada no mUTIlOlplO íl.e BI'

guaÇU, na Jardim Maroos �ntôniO:, Quadra S, tÍom' 42,00
�2 de �rea e o respectivo 1'ote de n. 59 oom· 27f?,OO 1I12 � �
de área, medindo 12,00 m de frente por 23,00 m de ,fundoS:'

d) Uma casa de madeira situado no município de J3i·
guaç\l, n� Jardim Maroos Antônio, Quadra '3, com ,42l00
m2 ele área e o respectivo lote de n. 51 cOm 276,00 I:Jl2
de �rea, medinde 12,00 m d� frente, por 23,00·m de

fUl1dQ:>.
,

'

,

e) U)lla casa de madeira situado n,o município,de Bi

guaçu, no Jardim 1\'1arcos Antônio,' Quadra 3; eom ;'42,00
m2 dil �rea e o resDectivo lote de n. 52 com., 276,00 m2
de ár-eil, medindo 12,00 de frente ,por 23,00 m de
fundos.

f) Um casa de Çllvenaria, situada no mllilicfpi6 de Bi·
guaçu, no Jardim São Nfcolau., Quadrª 4 com 53,46 m2
de área e o l'espeetivo lote individua.lizjldo pelo n, 'lgO,
cqm 250,00 m.2 de �rea, medindo 10,00 m de frente p,ôr
25,00 m de fundos.

-A venda será feita medianie pagament<i à vista., po
dendo 'o arrematante pagai: nO ato, çOmO sinàl 2.0%, (vinte
pai' cento) do preço da arrematação e ci saldo re�t!lnte. no
prazo impreterível de 8 (oito) d_ias.

O lance mínimo pqra o imó,vel rderido no item 'Ia"
sel'á de cds 15,472.33, Para o imóvel rQferido rià iteql <lb"
será de Cr$ 12.831,78, para ° imóvel referido po, üem "c"
será de Cr$ 14.360,62, para o imóvel re.fel'ido no item "d"

,

será de Cr$ 14.615,95, Para o imóvel' referidQ .no itew' "e"
será de Cr$ i5.472,33, e para o imóvel referido no item
"f" será de Cr$ 16,943,12, todos correspondentes ao 'valor
de cada Crédito llipotecário e acessórios sujeitos, porém
êsses valores à atualiza.!;ão até ll4,00 (vinte � quatrQ) horas
antes da realização da praça.

O Leiloeiro acha·se habilitado a. fornecer aos interes, /
sados uiformações pormenOrizadas §ôbre Q imóvel, m()
Fôro da Comarca de Biguaçu. �

Biguaçu, 15 de abril de 1971.
- (a) Romualdo Durval Borba - 'Leiloeiro.
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o ESTADO, I'Ietlauõpolls, quinta-feira, 29 die- abril de 1971 - Pá� �

era composta entre outros pelos
Haroldo Pai anhos Pederneiras RUI

lC pede hoje a AL rescisão do contrato da ponte
o Tribunal de Contas do Estado, cumpi Idas as formali

dades b\1�OCI ancas internas exoedii a hoje pai a a Assem
bléia Legislativa o pedido de sustação do contt ato das obt as
"de construção da ponte Ilha Continente depois de havei I a

tificado a sua decisão, negando pi ovuneuto ao recur 50 in

tei posto pelo Consór CIO Construtor Viário O pedido Illl

pugnatório devera dar entrada hoie na Secretaria da Assem-
bléia I egislntiva, contanclo pl3Z0 para a apreciação final do
ato impugnado, o que deverá ocorrei em 30 citas findos os

quais a solicitação de snstamento do conti ato sei a conside

l(tida insubsistente na falta ele pi onunciarnento sôbre a

O ESTADO requereu ontem cópia do voto do Conse-
lheiro relator da rnaterra, SI Nilton José Cherern, ratifi-
cando a decisão recorrida e tornando a final pala o ef'ei
to; de remetê Ia a instância ela Assembléia Legislativa, ar gão
c0mpet�nte para determinar a medida ele sustação do con

trato

O voto do relator reforça a decisãc cio Tribunal de

Contas sessão do dia 6 ele abr ti, refutando as I azões de 1 e

ClIfSO da parte Interessada o Consó: CIO Construtor
Viana

Tornando conhecimento do I ecurso por tempestix o o

Tribunal repeliu a seuundá preliminar que visava a nulida
de do Julgamento pelo decurso ele prazo deferido pela lei

a pe: missão do Edital ele COflCOl1 êUCIa
ser também considerada a

.vanante, alem do projeto
\

apr esentação
oflc\al, asse\'er a

grave mcongluêncla o fato do edital

permitir a apresentacão de vanante cio ploJeto OfIClill (Ca-'

pí)nlo IH - 1 Objeto de Concon êncla - Obsel vaçõesJ

•
g fixar parfl os pa"ame'ltos o leg1l11e ele pleços
(ilem 4 � elo Capitulo ar e ítem 2 1 d<J Clal\Slda segllnrl,l
di! minuta do contrato) sem fi afllmação peremptolla sem

pre encc1lltraela em OUtlOS edItaiS de qlle se nas medições

,,�()S servIços execlJtados forem encontl adas quantidades SlI

pellOres :IS aorésentadas nas DWpOs.tas cIe Y311antes tais ex

cess�s corledio paI conta do proponente Isto ensejala

a qtle possa nlgllm Iiclt311te vencei a concollêncla aplesen

tando nrop"sta ele \alrnnte com quantldaeles plopnSltalmen
te substllnadas pOIS tel a a gal antld de que I ecebel a todos

os serviços nas quantidades lealmente execut,1das Alem

dISSO, a poblez� de detalhes fornec'dos com o ante prGJeto
ofICiai e a falta ele qnalqllel condição qne dlsclphne a ela

bar acão e apresentacão elo ante plOJeto ele vaJlante tOl nem

Imposslvel a comparação das propostas, pOIS qualquer de

las poder 1 comer serviços Inexistentes nas demais Como

exemplo podemos citar o caso dos acessos provisorros, que,

por não terem sido detalhados no ante-pi ejeto oficial não

nos oferecem condiçes de avaliar se estão ou não inclui

dos no quadro das quantidades, e portanto se devem ou não

ser incluídos numa \ a riante do ante-projeo
Referindo se a sistemática empregada pai fi a obtenção

do prêço global ou umtúrio afirma o voto

Na sistêrnática legal vigente a licitação se fará para a

obtenção de um prêço global ati o prêço unitário
No caso vertente, o Consórcio Vencedor oferece um

prêço global pala a obra sub dividido, em duas partes
a) - a ponte propnamente dita, na importância de

CI s 44 020 92R 00,
b) - os aterros, no valor de CJ$ 930125000 estabe

lecido o fator de concorrência de 0,98 para servicos com

plerneutares não éspécificados
O Edital (Vol 2, pag 32), em verdade assevera

objetivou a alcançar precos unitários,

há porque
mostla a

as

sllslaç:ío assever a o

o peclldo de

306%

mais altos"

:'Do relatono pülecer da Comissão, �onstam os segull1-

tes f0JlICOS, transclltos LpSIS httens
" Da anallse dest1s propostas venflCou-se que o Con

S01CIO Constlutor VI<l1l0 fOI o que aplesef'tou pl0Dostd de

men@r pi eco e fll1anclamento dentro das eXigências contl

dds pelo eelltal de COnCn! rêncla A Comissão cOllsldelOll

alnela que oS pleços llmtanos aplesen!aclos pelo ConsorcIO

Constl ntol Vldno para o ante pi oJeto oficiai não acel!d-

>

...
c

Oç Si(/l'!os v� c

, ,

Tecn con Ind e Com LUla � �
�â

veis considerou também que os pi ecos umtanos pai a o seu

anre-pi ojeto variante são, em média ponderada aproxuna
damente 306% maiores que os apresentados pelo mesmo

Consórcio ao ante PIOJetO oficial, sendo ponsso Julgados
como elevados os preços ururunos do ante projeto variante

Como registro, consigna se que os pi eços globais api e-

sentados pelo Consórcio Consu utor V iario ,10 ante pro

jeto oficial fOI de CIS 67991182,00 com financiarnento e o

de seu projeto variante alcancou o total de CI:$
53 322 17800 com financiamento e, sllas propostas sem

financiamentos estão acrescidas de ,0% dos valores acima

Citados

A Comissão deixou ele opmai sôbre; qu ti o ante pi oje-
entenderto a ser adotado se o oficial ou o vanante, pai

ser tul arribúiçào da alta ,1e1mLnJstraç:io cio Estado

volver varios fatore, pOIS que a Comlssão cabia

objeto ela Portaria nO 261 de

por en

decidir
12 de

e não

o proje
sem que

Bastos

o laoso de S Exa o Sr SeCI e!allo Executlvo do

PLAMEC, quanto d decisão cIa Comissão em faval cio Con

SOTCIO ConstllltOl Vlarlo e como se aiLrnlou na Il1stru

ção explicavel pela declaração daquele de que este 101 o

que d fll esc tou P! oposta ele menol pi eço

Os alJume 1t05 expelldlclos no reêu I so clatl ven\a não

conto! nam a Impugna.ção constante d0 voto

O convite ao aspecto teclllco, Impllclto elas lazões pai

outlO lado não alcanc::l [\8 obJetiVOS pOIS <IS conclusoes do

PI,ÇO mais elevado de 306% e cid COlTILSS lO de Concollen-

seguintes engénhei: os
Ramos Soares Manoel

PhrlIPPI, Léo Saraiva Caldas e Wilson Luiz Pereira

DJVERENCA DO PRtÇO DO "-fERUO

HrDRAULICO

A explicação consoante se infere do texto do art 46

elo Dec nO 87)) deveria ser objeto de providência da au

toridade julgadora da concorrência i\ declaracão unila

ternl destoai te elas evidencias data verua não permitem a

leVISdO do ente rdirnento, que se assenta em fatos A ver

dade t: CJ"e o Consórcio Vencedor pediu e obteve Cr � 800

por m3 ele aterro hldraullco e o Vencido recusado sé

P' opi nha a falei o sei ViÇO por CI S 420 Ao discutu o

problema em suas infor mações alegou o PLAM EG

""Descoflhecen10S o fator ela licitacão

post. do Consórcio ,Rúss), bem como do

inerente a pro

ConSOICIO Cor s

de ca

composi
E acrescenta "Nío

inaliticnrnente o prêço elos

da 1 "bela DNER 64,
serão feitos peja Tabela

COMISSÃO

da Comissão da COnCQl
as assei uvas do

não houve parecei con-

ser Ignol aelos

,AelmJle a I eeoll CI te a l"su(LclencJa do CI edito orçamen

tano mas a ccnsldela sana,el por vra da leI

01,1, Ror' Ia ela lei qualquer IIregularlelacle e sanavel

désde q'le seus ma leldll1entos não venhdrn ferIr COllSll-

hIIÇ�O
Ist0 pôsto
"Co heco elo reclllso pdra negai lhe provimento man

tendo ,L deCisão TCCOllld l por seus fundamentos afim ele

-l' e a mat,tll Sêj.l submetida d ,llta aprecI3ção cla Assem

bl.?13 Le !:(IS I �tl\ a"

ESTAMOS
NO MESMO BARCO

\
,

,
I

\
,

,

(

Esps são lpenas algumas ehs 5 11111 emp,êsas que se

assollaram a Intel pesca - Cla [mel naclom[ d, PeSCa,
a!ll\CS da Sudcpe HOJe, as 19 hs, no Buffer TOIles

(A� Bngadell o Fana lima, 774) em S 10 Paulo, rô�hs ehs csr 11 io
reLebendo as ações COII cspondentes as SU:lS :lphcacões de
mecnJI\ os fiscaiS Temos bons ventos c boas notlctas

para transmitI! a todos que csr:lO em nosso bllco,

\

.�
Jnterpesca

elA INTERNACiONAL DE PESCA
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ducação para ·10r- ", --- '-'----,----,',

,

'O Go\'êl1lo Federal, através do Minis-
'

tério da' Educação e Cultura, lançou-se a

li'iná série de 'iniciativas com vistas à _�'e
')horia do nível cultural do povo brasileiro,
medida h:i muito tempo necessária e que
agorá começa a ser adotada. Além do Mo
hral, movimento vitorioso que, como pou
co tempo de existência, já suplanta as ex

pectatívas mais' otimistas, várias outras

campanhas estão em' pleno desenvolvimen

to, 'proporcionando às populações dos mais

'dista:ntjls eontos' do País meios, ,�aMrluados
para a ampliação dos seus conhechnentos,

r'

, :).,

,r
-

" ,
,

,

.' '-, ,.

'Einl tõnW da politica do desenvo)vimen-
tb.:qhe é çliretriz re'volucionária adotada pe
:ib ,j>J'eside�te Garrastazu Médici, os: ,esf6r
eo's de tôda a Nacão s,e concentram' numa'

daf" tnais' belas d;monstr,"!,ções· do espírito
"'de unidade do BrasiL E, pois, tempo de

'cotist�uir � e não hàverá um' minuto� se
qu�'r, qq.e, pos.sa perder-sé em,vacilações, 'so- ,

, bretil;Cló' q'uando por 'tôda 'parte á expect��. '

ti-va: ,é de emulação ao tl-,"Lbalb,o produtivo ,e

na : cociperàção realizadora,
Santa 'Catarina tem vindo e):TI àcelera-'

do' fltmó, UI1fda através dos anos, n�il1a:'
,decidida ofé�siva par"!, as suas metas, 0e 'ex-
,

pansão' econômico-social e, integrad� nas'
:; ,-, "asp.iràçõe� comuns do país, não s,e detetá

'emClélÜ,emente. face a circunstâncias que
,íhe, pôssam reta,dar' ,"L marcha para" os' ob-
Jeti�os' já bem defirÚdos,

,

"\ ,_

AÍias,' no panaram,li nacional., o' nosso
, F��l"", desfruta de conceito inv�jável, ante

',," ,'os índices de crescimento CO�',qüe' sU�:p"re-
'

'endeu a expectativa dq próprio Govêr:Ji:o,
Federal. Baste-nos isso para animar"nOs a'

""majó}es:::'�sforços e energi,':1.s, IJQstos' a Ser-
vico 'do' des,snvolvimento de todos os s�to'-... "

. .

."-'
..

,,'

, '
,. ,.,

,res de pI;"oliuÇ'ão. e' çlt; riqu,eza que eS,tão de

'safi.ari�o, ,á ;'capacíd�.de 9,0' iriicjativâ' e 4e
"'execu��o C:jlle é p'eculiar',� noss� gente. .

,"

:
"

CtÍmpre' que' não nos ,qet'enÍlamos;' ólha:n
, :'-do park 'tr'á� ou '�edendo a motivos ;de or

,

detrt
'

súb,<:tIÚ�rna:' incompatíveis � com O im

"perat�v;@ ,nacional do momento: ca"1inhar.
h
.' , � J

,0" ;Qro'pqs�to' inanife$tado .pel9' honrado Pre-

stdç'nte ,da<�wpú.blica;, ao conc�ta:r os Brasi

lelr�qs de togos os' 'quadif\htes par�' int:egT,a
'<;��o ,social': �ãd excil"li, é Claro, ant-és preco-

, niza; á" pa.éifiçàção , geral deis espíritos,: a
,

tranqüilidalte' propíCia
-

,"LO trabalho '" pro'ctu
'tive) e nnalrnente a cotnpl'censão das reali

,

4ades, quC"a todos comPete 'enfrentar, e�
ben,efi�io da comunidade nacioI}-�1. l'

, : ,,�qJe.' Gomo', ontem; Santa C,�tarina de

vé:� projetar a irnagem duma educa.ção polí
tica ale-rtad'i para" '�" constriIçã6 de', mais

glO'dóso "futhrp� E se, na verdade, '�; :pró-
, prio ,d,às democracias a disc1;lsSão em' tõrno
,

de proble:d1?s d� ihterêsse público, "nem
a�,�hn seúL Íícit@ jnvoc�r; para, prete�to d,e '

s�i:baltún()s' "intuitos, o direito, dé '.' d:pinar
'que ,derive n_bs"óbrc,�s aos Objetiyds supe-
,ri?�é,s ',d<��m eSi�t de',tod�s. , T�m�o de

-

t- I,

. :

tivos o GovêblQ certamente baseou-se no
,

,
,

..',

princípio. de que proporeíenaado a Educa-

ção 'para -todos estaria trilhando, 'o call1inh�
'certo para um' futuro melhor do País. Sem

improvísações, baseado e� estudos' feites

por' órgão alt�ínente qoalificHos. o Minis
tério da Educação precura hoje elevar a

nível clII�ural de todos .os brasileiros, pro
porclonando-Jhes os ensinamentos indispen
sáveis para que o País se firme cada vez

mais na posição que hoje desfruta no con

cérto das nações livres,

:.'

c��t��ii\ �: t��Pêrp ,���m�'" di:,��iLeflc�ú os

resser:timentos,' ft' i!ltranSfgên,é�a tté l?ontós
Ue Yista' e "injusttcàveis tE(unosias:' ,',',,'

, ?�ta Cab:\-riil� estêve' >e -�star� " ),t�nt.a
às',.diIet'nzés' nacioÍiaJS' 'qtl�i ,o Govêl;l10." do
GeÍleral • �lédici V-el� traçando à restalltilç€to
deri].ocrfi,tica, dp : 'Bra,sp,.:,' Q �

.' I'j.GSSÓ ,IDR,t'à.do,
coesó ,em' f?-VOF; d�sse& ,prip,éípll'?'s ,quer tr!J."
��ll1ar e, pi?'dp.zir no ·s�nfi.qq::di' inl�eg���é>'
brasileira, .p(l.I'a' a, função,' ql,le: se assína:la" à
:Nacã0".enti� '.as 'demais "do" ConttnerÍte 8111-
À�erÚ:apo." Poél� ;

Q BTasii; ,por-tantô, çei�tkr
com' ds Cata:�inerise�, \ 1no,bllizMos desde 'o
memorável: ihshmte, ,d� '1964 e�'" �cinscient_es
,.. ,'.. "

/'- •
'

FI' ,

dos, deveres:' que ,o civisp:lo .e à lealqadi') "à
Pátri� lhes' ass�n:;til!'�.' ;

'", ,.','"
, ,Não' te:mos" até:,hQ:ié, os �ilhos'; 9,estàs

plaga,s �úl�brasiÍeirad,:, d�õet'd�e ':o.ã.g' às, de
iegftimo' orgUlhQ do: pas�;Jxd. ,,':' Át:di':;�s , dos
àddentes de :h'ossa hi�tórÍá. li· t�n':iI: de sàh
'ta Ca:ta.rina nunéa ;

à�taiçqoli � 'prÓpn� con
fiança nG,S d�stitios da nac{oilalicl:ade'.' E ago-
l'à. tanto: çoino �empre 6m,.tbdo (> seu'pa's
'sado" �, g:�hie' Qa�riga-Vfmie; �sta

'

cGin:pén;�
�rada�,dq cif1.,i,,14é c�pfe,' ifJ.ZelZ', P'\l;llà digril-
"f}c,,!-r' o,"ho,��,IÍi:�.;!,L �liltur� c�taria�nses��:

" ..' _ . .! � l
' ". f.... ',," ,

! : I;
.

�'
'

,:'�'

,:í :--'j.l' "",

genllâ econômica
,

AI'UCAÇÕES DQ PIS

o Ministro Delfim Neto recebeu infor

mação do presid2nte d,"!, Caixa Eco'nomica,
Sr. Giampaolo Marcelo Falco, de que o or

çamento' de aplicações do Programa de In

teg:r'ação Social (PIS) será ultimado em
Brasília, com ,"L presença dos Srs. Murilo

GOlwêa, Gil Macieira e Orlando' Martins

Pinto, membros do, FIPIS que ontem se-,
guiram para a capital fed2ral a fim (le m"LD

ter entendimentos com a direção do Banco

Central.
O or�amento será ,submetielo ÍJ. "l.prova-"

9ão elo conselho e. com êle, a C,"Lixa �co-
.

nôn:ica Federal estará capacitada a, deSen
volver as ,operações do Fundo,' já 'iniciadas.

FRETES EM DEBATE

A Conferência Interameric,qna de Fretes

conseguiu re"formular o tl:áfego maritimo
na áreà do Caribe, fazendo com que as'

,companbias de navegação que operam na

qUf'I,':1. zona, ac-ertassem algumas arestas re

ferentes, ao' embarque de mercadorjr)'s nos

portos brasileiros e COlll destino àquela 1'e

gião.,
,Não houve inaiores, problemas quanto.

à exectl-ção da linha, principalmente poro\',::;
, .. de,et;;lu. seção é operuelft lJàsicamente pelo

f'

tÓide, 'com frequências reguJ.ar,es, mas sem

apresentar grande movimento. Os demais

artn'1cj.ores ,também não criaram' dificulda
des, talvez, devido aos interêsses ainda

pouço definidos naquela área.

REUNIÃO 00 CIÃT

"

" ',:0 reuresentante da Comissão Nacional
da Admi;;istnição de Tributos do Japio, Sr.
Shinichil'o ShimoJo, já confirmou ,"LO ,Mi

,nistério da Fazenda sua presença, como

,:o.bservadqr, na V Assembléia Geral �do ,Cen
;,tio Jnteráruericano de Administta:dores' Tri
�,butários (,ÓIAT), que vai �é realiZ�r' entre
"II' '8 19 de' in,'üo, :no Rio. "

"

,

'Á àsseÍhbléia, que será: realizada no,

:Hotel Glór�à, cO,nta:rá com' � presença ele

'delegaçõcs 'de todos os países do continen
te, exceto Cuba e Haiti, al�m da p!uticipa
ção de observador:Gs de pa,íses europeus,
asiáticos e af:Í'icanos. A ONU, OEÁ, BID,
AlD, CEPÁL e Áliança para o PFOgresso já
,confirínaram ,':1. ,vinda de rel_)resentantes e

, obser�adotés.
, -

,VÓLKS �x;pORTÀ KOl\'ffiI

À Vo'lkswagen vai exportar em maio
7'2 tinidades kombi para o Pem, informou
ollLem' a -empresa. E' a segunda remessa pa-

ra aquê!e país, depois' da ép:ortação de 92

unidades elo mesmo modêlo, agor,a eoncIuí-
da. �

O total éxIi>ortfuio pbla Volkswagen no

, priffieito, tFÍlílestre q.êste, àno, compreen
qendo veículds: é component-3t;, eleva-se a

US$ 319 mil (Cr$ 1595 mil). Áté o fim do
'ano a fábrica q.evetá ter ulttapass�o o ín
dice, oe US$' 1500 mil (Cr$ 7500 inil).

Os pláuos -de exportação da Volk.swa
,gen par,â 71, for.am enfatizados, pelo presi
cj.ente mlJ,i1cli!:j:1 . 'da emprêsa, 'Kurt Lotz,
quando 'at;ibuiu' à fábrica brasileira' o con
,trôle, :til?, .iP.,st�apo ��tino-americano e quan-,
'do lmunçiou 0.; nome dé ,Werner Schmitz

p�r� o .lti.gar",d�, Rudolf Leiding.

PREMIO A 'CAIO
.A A.ssociaçao dos 'Dirigentes ue Venda_s

40 Btasil \;)ntrego� o prêmio Eduar!io
Rihan a Caio de Alcântara Machado, Gomo
o "homem de iniciativa' privada que mais

,

tem-se destàc8:cto. no ,entendimento e com

,prensão entre os povos".,
O ato de eritrega ocorreu �tem no Na

cional Clube, de São Paulo, durante recep_
ção. a personalidade dá indústria e do co
mércio oferecida pela Aí>VB., O prenuo
;Eduardo .-Rillan: é conferido penbdica.riJ.en-
te pela Sales MarJ,teting Executive Interna-
tional ri foi instituído 'cm 1964.

'

---_._-------.�-
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i !, P_REFEITURA MUNICIPAL D� .S,A� JOSE'
"

I
i { Preslaçao, de Conlas de Fundo de Paríicípaçâe dos Munlcl I

! ·i

1 pios i i
,) ! i

O Prefeito Municipal de São José, atendendo o disposto no artígoB? da re- i

solucão n? i00/70 de 14_12-70, do Tribunal de Contas da União, faz pubíícar o I
seguinte:

" .I
I - Durante o exerCÍcio de 1970 foram aplicados recursos do Fundo num

total de Cr$ 213.181,06 (duzentos e treze mil, cento oitenta e um cruzeiros, sessen
t'1 e seis centavos), sendo que não foram aplicados Cr$ 949,24 (novecentos qua
renta e nove cruzeiros, vinte e quatro centavos).

Programa: TRA�SPOR'I'ES
Sub-Programa: RODOV1.ÁRIO
Pagamento parcial pela aqLÜsição, ele uma Pá-Oarregadeira,
nrarca Massey-Fergurson, d<l. firma Indasa SA. _,,-' Máqui-
na;� e Eq4lP�mentos Agríc.01as, ,.'

" ','

Terraplerrageni 'do Morro do Bonrin :", .. , .. , , ;, .'. 400,00
Serviços de atêjT@ na rua do Iano em Barreiros "., .. ",. 1: 120,00
Aterra nas ruas Brigadeirc Silva P,'iCS e'Eliseu Di Bernardi. . 1. 600,00 ,

�ervíços de atêrro , na estrada geral-Forquilhas ." .. ,." ', '. . 7,090,00
Sérvi,ço§ ,de aterro: na' Av.' Presidente Kennedy".'.�. "",.. 1.260,00
Combustíveis gastos com viaturas na construção da estrada
"Campinas-,Procasa .,.,.,:""""", .,., ... ",,; ... ,." .. " 12,742,28
SerViços de atêrro na estrac!a-Picadas do Sul """ ',.. 2,440,00
l\1uro de Arrirno na. estrad,'1 Ponta de Baixo .,."., "", 10.310,00
:pespesas com transportes de matenais p2"ra. a estrada Ponta

-dI? Baixo, ";,, C" ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,, .. ,, ","'" 1.300,00
Aquisição de' 300 metros de arei3. par,"L ii, estrada Ponta de
Baixo " ... "",,:, ,.'",.' """",'.'", .. "".", 1,800,00
Pavime,1ta,ção da Rua F'ront.ino' PIres em Barreiros "",. 2,016,00
Pa.:vimentaç;ão' da Rml Morro do Bom Fim - ,Sede "",." '1,205,00'
Pavimentação d"L Rua P0dreira - Barr,eiros """,'".""". 680,00,"
Pavimentação das ruas:' Morro do Bom Fim, ,Chavier Câma-

, rei, Frontino Pedro, Pires e,Virgilino Francisco de Souza" '. . 5: 084,00
Servi.ços de Atérro na. '?strada dó Fvoçado """,.", .. "". 1 ,350,00
T:<tnsporte' de Pedras para a estmda de Ponta de Baixo, .. , ,660,00 '

,Serviços de aterro ,da rstn;,da Campinas-Procasa,., ... ".. 2,790,00
Atê;rro da Rua Vila Espírito S\lnto "" .. ""."""" c , , , , 1,950,00
Aq1;lÍsiçG.Q (j,e ,30.m3 de areia e 'pedras, para ,"L estraela Ponta

dE) Baixo,." .... :".,.",.,.',.:., ..

,:,.,
': . , , , .. ; . " , , . , .,' , . 404,52 56,201,80

------;-

Àquis'ição ,de pra�chas para 'a, con�;t!'Uç'ão 'de uma pont(;) em
'Colônia Si,mtana , , . ' , , , , . ' . , , , . ,,: , , . , , , , '

'.'
, . , . ' , , , , . , , , ,

,Aquisiçiio de madehas par2�' construção de um pontilhão na

,rua do Iano ,e constrtl<,;ãa de uma garagem em' Barr-eiros, , .

Construção de bueiros na estrada ce Forquilhas, Av. Presi-'
dente Kennedy e Rua Eliseu Di Bernardi .,' .. """" .. " ..

Construção de bueiros 6'11 são Pedro de Alcântara , . , ' , .,.. ,

Construção de buehos na 3stra�ç, de' Roçadq "','., .... ,, ..

----

. TbTAL' DAS DESPESAS DE CAPITAL .. �'., .. ,

'IIr _:._ Indicacão do total das DESPESAS CORRENTES
" _.

,

"

que, num futuro não 'muito distante, hão
'de: fazer: com. que se eleve \'a: .quallãeaçâ«
l)fofis$ionaJ 4e cada 11m. Cobrindo' tôdas as

áreas do 'País" absorvendo inclusive as: P,)·

pulações rurais, ansiosas por esclareeimen
tos, êsses': prOgramas estão abrindo novos

'e ,p�omissor�s horizontes para o aprimora:"
mento éulmra] 'da gente brasileira.
",' Co� , a", .descentralízação dás tarefas

.' . � -

/'

ligadas à,Educação. possibilitada pela, con-
vocação das emissoras comerciais de rá

,

dio e televisão, o, Govêrno busca alcançar

mais, depressa, com o, auxílio de todos, os

resultados. perseguidos por, essa meritória 'Sem Educação de nada adiantam os
Entre essas campanhas situam-se os

"

campanha Implantada no País. Hoje, sem e�forços para se' cb.egar ªo �; d� ctesttn'
pl'Ogl'alllas' di�riamc'�te transmitidos pelos necessitar sair, .de sua própria casa, li co- v'ólvid� •.mto pue, todos, almejados. Levando
meios d;> f1i"lJI�:H'ão de massa, as emissoras 'm,Ullidad'e' urbana, e :rural de todo o Brasll, �!$ ensínamentos básicos a todos, o Go"êr-

comerciais de rádio e telev'são.. C,Oll\'O'''lil,'� , P9!1�' dispor, de re�,�(so:s gratUitos para, el�:"
, ,no f�r� çom,�q��é:dentro 'elft hreve, se ele-

a dar sua valiosa parcela de contrihuié"íf) ,', v�j;' seu' nível de' �o.PheciméQtos'. P·a�a ';tali-' ",
", :vé 'a::q�á:ljfjcaç�o; profissional de cada um.'

nessa verdadeira cruzada educacional. �h',": � , 't;'��'�a,si�:�u\���aIllehtéC líg�r o ,ri]l3r�lhor:: de '.
..

MllIli{IQ 'dqs;;�dlifJédmentos' que hoje rece
sé"cadea'da p<:'l� MFC. Com essa" ptov.í�i..:: ! ;/r����9" O,lI � '��t�,'isãÓ l�O� h�ráfhis: e�t�be!eci- • ': b'ç, 'gr'litijita�erife':' em Seu lar, .o bta�ileir9
M"(·ill. níip só o homem das,'cidalle�:;4:'::/:'J:.f(��s;�)la"a;��:.(!j·alisniiSsão' \lê�ses;progi';lmas:

"

teTá"'�;mánllã,:n'i�ihÓres condiçõés de ,,\'iila,
já b�nefici��'o por estar em 'p:ernia�erité':; "i ::�t:t;�:'1<�il�l�,�f��>: est;l�'lÍ', �heganao� de',modo' : ... �; �A�s;'R�{�'ríi i:��li�,�r.-�ssés: énsin'am�"nt�s �;1l
COl,ltato com um' ambiente clilturalmê�t�" f', , ',s��rlir� :e: :��Wodó.' ",

'
' ':' '" ,'�eíj t\'abalho "(liáHó:' ,que 'se: tOl'nanf �'ªis

ll'IJi .. '�"'l)l�,ído - como tamhém a popllla.. ":", /<AÓ 'adót�r ês'se, método de' ells,"o, qlle 'r�ciQ;i�l; abf�úd�, dessa' for�a, novas Yi�rs� \

ção ,rural vem r�ccb(!ndo, ensinamentos '

j� cOln�ça. à', dar, seus 'primeiros frutos posi' pêc��'as pa�a'� déseIiv�h'illleritl1t' do, País.
,

':
.'.

\
• • • (.
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• , •
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�

,

-

II - Indicação detalhada das DESPESAS DE CAPITAL:

Programa: EDUCAÇÃO E CULTURA

Sub-Programa: ENSINO PRIMÁRIO
Construção de 4 salas de aula nas localidades ele Sertão do

Irnaruim (2) e Campinas (2) " " �, .. " " .

Programa: SAúDE E SANEAi\'IENTO
-Sub-Programa: SANEAMENTO
Canalização de valas nas ruas: Iano. Chavíer Câmara, Eliseu
Di Bernardi, Irmãos Vie!ras' e Padre Macário ." ....

' ..... , .

3,164,16
4,306,00

3,749,20-
1. 056,78
440,00l'

I
l

I ! Programa: EDUCAÇÃO E C'UI.TURA
Sub-Programa: ENSINO PRJMÁRI0

"

1, Vencimento dos profe�sores e am.-jJjares elas escolas pril11á-
i 'I rias ,'.'"" '.,."".,.',.,.".,., .. " .. , """ .. ,.,.,.

I ,GratifiCação 'ao Insp�tor Escol'1r".:;.'" .. ,."" .. : ... ,: ..

hssistênda a alunos econômicamt:i1te necessitados .. '", ..

Salário-Família ., . , . , , , , . , , , , , .. , ' , , , , , ..

/
21.108,75

360,00 :,
4, 276,24 �

1.672,00

Sub-Prog�am'1: ENSINO S�CUNDARIO E PROFISSIONAL

! Vencimento dos' professores do Ginásio Antônio Carlos K.
! ''Reis e'Escola Técnica pro.flsSional' .. ' , , ,

"

: '

.. ' , .

,Salário Familià ,.
"

' .. , , ..

28,858,93
, 812,00

, P:rogrUlúa: SAÚDE E' SANEAMEN'l'O
Sub-Programa: AS$IST:Et:,NCIA :M.EDIC<?-FARMACÊUTIÇA ,E HOSPITALAll,

f· "

.

':
'

Vencimento do pessoai cio Pôsto ele, Saúde da Procasa. ....
Auxílios fi. pessoas reconl1eçidamenLe pobres, para aquisição
c�e reméqips como :;,ssisí,éncia farmacêutica e, hospitalar, , ..

Salário-Família " .. " .. , ,' .. ' c • , .' ••• , • , ••••

.6,126,50
1. 601,58

'

336,00

SANEAJVrENTO

18.115,68

19,925,23

17,476,00

OI

12,71:6,14

124.43;4,85

57.087,92

D�Spe�l3S Com ma:te:iais e operários pará 'serviços de 8,'1nea:"
m�nto " ........ :... ", .. , ...... ",. ,., .... c.,.',,, ,,,.,,,,... 15,516,01 23.580,09

,

Programa: TRANSPORTES
Sub-Pr,agrama: RODOtURIO

, ,

de �ateri�Ús 'para construção de pontes e bueiros
----

TOTAL DAS DESPESAS ,CORRENTES

1
8,078,80,

'

3,078,80

RESUMO:

DESPESAS EFETUADAS COM:
,

Desp. Correntes Des-P. de Cap;
Ensino Primário ',"" ... , ... "......... 27.416,99 + 18.115,68

, Ensino Secundário e' Profissional .', .. ,.. 29.670,93 + -0-
Assi�tência Médico-Fâl'l�1'1cêutica :), Hospi-
talar .. "',', .. , .. " , , .. ,, ,.

Saneamento .. " ",.":.,.".".".,, ..
Rodoviário '.,. c , •• ,' •• "" •••• '.

8,064,08
i5,516,01
8,078,80

-0-

19,925,23
86,393,94

+
+
+

TOTAIS 88,746,81 + 124,434,85

Prefeitura Municipal de São José, em 12 de abril, de 1971.

\ .

88.746,81

Total
'

45.532,67
29.670,93

8,064,08
35.441,24
94:472,74

213.181,66

�
,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

DISPONlvEL
·Caixa
Banco c/Dispof-lfveis

'. REALlZ,AvEL - A Curto Prazo
'

Estoqu1es
Titu los a Recebe"
bl3iietJorcs DlvEHsos

A
. Crédlt$'"'; Receber:

.,jiF".",,,,. é.'•• C -.' • ':""'..fl'EAUZ,,!,i;'ul."':.Abmoigp ·Pr:J.zo·
•

Reflorestamentos

r

,.

SULI'STa s�a<>.Crédil'Of\F;iA'i1nciamJ!nlo e ,nves't-iln�ntos
,Ca�ta P�tente 11·242 de 01.1,1.C;6 do BANCENTRAl. - CGCMF :,33 C;03 457

.

Agente Financeiro da FINAI'y'IE. Credencial'N. 245 c Capitais �eservas: Cr$,4.067.602,1�AV. RIO BR�NCO.131 • GRU!,qS 1303/13°1'" TE,LEFl?tIIES: 242-9!189 e 222-10C;t _ RIO DEJANEIRQ _ GB
.

BALANÇO GERAL EM 31 DE D�ZEMBRO DE 197(),
• t

", .
')

�'II" '_..

!

PASSIVO
"

'\1
DI&PONJvEl

Caixa
Bancos C/Movimento
Banco CfRefina�ciament()
Banco Central. Circular 59

RI:ALlZAvEL
,.

.
"! � • ).

"

N/,;p É�I G.�\(EL '

,

. Capital' ,

f1eavaliaçã.o do Ativo
Fundo de Reserva Le'gal
Fundo de Reserva Especial
F�ndo de Depreciação
Fundo de Previsão

'

Fundo de lndenização Trabalhista

EXIG-l!E� ,

'. Titulas Cambiais:
L�,' trédito ao Consumidor

Crédito Cons, Usuário Final
Financiamento Finame

Finame,c/R-efinanciamento
I",pôst" s/Ooeracôes Financeiras
_çrédiiós de Terceiros

'

Contas_ a Paqar
Contribuiçôes a Hecolher
Adiantamentos em Garantias
Gratificações a Drstribuir

RESULTADOS PENDENTES
Receitas Diferidas'
Lucros em Suspenso
Lucros e Perdas,
C,'2_ntas·a Classificar' " ,308.185,62

30.375.432,88

.1 :'

2.049.049,11
7.576.ü41.12
6.597,;l61,31
13.13'3,578.22

29.390.62
526,101,29
41.044.89
, 3,803.19;"'-

475,32
4.0.000,00 24.999.745,13

3;60Q,000,OO
17.349,64

, 137.926.46
67.492.09
34,261.78

210.283,00
169,16

637.229.45 ,
"

Devedores p/Respons. Cambiais:
,Financiamento ao Consumidor 2.172.989.37

Financ. Consum·idor·Usuário Final; ,

Pessáa Flslca"
•

, 6.252586,40Pessoa Jurtdica+.. ," '1''tf 1.'6j2.14;Z',89
,
Financiamento Finamo

'
, .6.373.160,33

Devedores p/Relinanciam'ento Finamo:
.

Valor dos Encargos; '8.28� ,279.60
_
Valor das Corniss.ôes. ·�7Q,290.34Titulas Descontados :' '331'.311,9.0Financ. Consumo C/Reco Próprios

'

688,933,-06
Contas Correntes Devedoras . 87.087,21

Depósitos:
A Ordem BNDE
A Ordem da Sudarn
A Ordem Embratur
A Ordem Reflorestamento·Lei 5106/66
Banco do Brasil DL 403/68

'

A Ordem da Sudepe-Dl221161
TItulas e Valores Mobiliários:

Investimentos 55937:4
Letras de Câmbio

'. . '.'-

Obriqaçô es Reajustáveis.Tes. Nac, ''f.,
633, 1 ��J�

Participações " :! ",,1: ',.,- 8'8,7'99.00
Imóveis Não Destinados a Uso .230.452.40Contas a Receber '497.593,51
Créditos em Liquidação .' 115.594,65
Impõsto de Renda a Receber 24,772.88
Valores em Trânsito .7.999.16
Devedores p/Consignação ' 563,666,89
Titulas Caucionados 500.017.69

4.067.502.13

'.

. 1.605.75
19,968,00
24,750.00
150.186.15

,

0,45'
19.576,00

375.408,04'
39.73

881,224.05'
51.�13.80r;.

t'" CONTAS ÓE. COMPENS/,ÇÁO
Caução da Diretoria, ,

.

Depositantes de Valores em Garantias
Depositantes de Valores em Cobrança
Credores plCrédrto a Utilizar
Letras Consrgnadas 63.3' 6,020;26

,

350,pO
35,948.543.18

, 26,656.802.34
114,831.79
595.492,85

93 ..691.453,14

29.053.629,39
, IMOBILIZADO

Imóveis em Uso
Instalações _

•

Instalações-Reavaliações. Lei 4351
.. Móveis e Utensílios .', ';
Móv, ,Ut�ns,·Beavalia·ção· Lei 4S57

, Matenalde Expediente, '

,,,:.
ÁESULTADGS PENDENTES

' ,

Despesas Diferidas:
Despesas de Organizaçã()
Despesas Transitórias
Despesas Bancárias - BNDE

- Seguros

315.000,OÇl
116,703.04 ,

(" 3.917,90
,155,958,58'
13,314,05
26.152.78

)
)

631.046.35
I,' .

1·,981.89
40.104.00
10.855.39
� 53,527.69

•

30.375.432.86
.

(
� i

CONTAS DE C0MPENSAÇÃO I

Ações Caucionadas f
'

\ 350,00

��:���� �� ���r�g�a ' ��'m �óg8.
Abertura de Créditos a Utilizar.

- '''�4:8:3'Ú�'
Consignantes de Letras 595.492.95

TOTALDOAilvo ..... :... :.....�\.:.'•• � ......... crs

i i

63,316,020;26 .

93.691.453,14 TOifAL DÓ PASSIVO
,
•• : :: :,.••• : •.••.Cr$

DEMONSTRAÇÃO DA CbNTA DE LUCRO.S E PERDAS

DÉBITOS
. \

DESPESAS C/PESSOAL
Honorários da Diretoria ,

Honorários do Conselho Fiscal--
.ordenados

.

Contribuicões INPS
Contribuicões '13,0 Salário
,Con.lflbuiçõesSalário Família

.

Contflbulcões Sal'ário Educacão
,. r.',

Fundo Garantia Temp.o, Servl'ço
Gratificações
Fé"'as
13.0 Salárío
Seguros Acidentes Tra.balho

DESPESAS GERArS
Condomlnio

.

Portes e Telegramas
. Conservação e Limpeza
Despesas de ,E:xpechente
Despesas oe Ropresentações
Despesas Vllversas _.

",'

.

Luz e Telé(fone -

/

Seguros
Serviços Prestados
;Pu.bircida'les e Assi naturas
Depreciação

"

Donativos, l

Despesas de Passagefls
Despesas Céldastrai,s
Fretes e Despachos
Despesas ,de Cobran ÇflS
Def:.p8Gils de Viagens
Despesas c/ Reglstros-
Imp.·de Renda s/Tlt. Renda FiXij ,

Descontos Concedidos I '\
.

J.[!)úspesas Bancárias �.'" ',�

'Saldo ôe 30'.06,70
. COMISSOES RECEBIDAS

_ 51 Acei tes
.....

'$.1 Descontos
Si Financiamentos'
S/ Refiri'anciamentos

;�EC;,EITAS' EVENT'UAIS
Diversas ')59,345,94

�'3.500,QO
. '210.00
137.024.99 '

9:878.31'
1,089',85
4,963:83

,;;; j,}t�}��
;., '55337'8

: 6:400:119
, 20,80€),39
.�

"

,

774',928.24
33,990,27:
192,748.82
39.498..48, 1,041..165,81

RECEITAS DIVERSAS
Descontos Obtidos, .,/

Reêuperação de Despesas .

. ·Bonificações Fundo de IQvestimen�os
RECEITA'; DE TITULOS CÁMBIAIS

Agia s/ Let�a� de Cânibio

REVERS'Ã'O 80 FUNDO DE PREVISÃO.

253.620,65
,
',1,184,35
'75,142,93'

.

4,87�
..
5ô

.

81.206,84,4_705,64
457,51

. 232,6,56
28,194,G6
10933,80
12,184c61
'7.447..38
'53.33 :-,.

13,331,01
.

,

,4,280...19 .:'_�,< <

6.643,39
10,Oe
473,09
691,38

8,114,83
343.42

1,538,51
11.490.40

42,4.76
24.499;.79

205.20.

77.983.70

12,250.$8,"
i,'

:00-. ,� •

i"

. I!!' •

24.1Ü,61
585,70

�. 26,084,64

'

..

. 138.3.48,86
, ..

- .

,.
IMPOSTOS E TAXAS

Impôs'lo de Renda'
.'Impôsto Predial
Taxas Diversas'

:..,
, .......

, .'

DESPESf\,S EVENTUAIS -I
',. Fazenda Sto, Antonle-do LagGad()

DES�ESAS DE ORGANIZ':'-ÇÃO
DISTRIBUiÇÃO DO SALDO

,

5�� Fundo de Reservar,Especial
5% F,undo de Reserva Legai
Fundo de Previsão,

'

'Gratificações a Distripuir
Saldo à DIspOSição da ,Assel)ibléia G,er?1

18,291.60

220,21
'I

�,

i· ..

48,956'.89
48,956,89
210283,00
40,000,00
881.22405 1,229420,8'3 % '

.; I.

'1.665.986,'l� ',1j' I,' 1,665,98�.79
,

<o' .�.
I

.. _,
':.c �.�:1t---:/_0.. \ "

J

,'. .

'H:4lILlO' F, BATTISTELLA. Diretor �residente - CONSTANTINO S. AT�ER-INO. DiletorVice·t'residente - PAULO .MAURlcIO DOUAT, Diretor
GERALDO DA CRUZ RIBEIRO,D,r,etor- LINCOLN MASSENA, Técnico em Contabilrdade C,R,C,.GS 29046.

PARECER DO CONSELHO FISCAL: OS abaixo assinadós membro's do Conselho Fitc�1 da SULISTA S,A • CrédltQ. Financiamento e-Investimentos. no exercíero d�
suas funçõHs j(Qgais e e�tatutárlas, examinaram p, Balanço da SOCiedade em 31 de dezembro de 1970 e a corre,spondente derr,onstr_!?ção da. cont"8 "LUCROS E PER�
DAS" do períodO de 2 de j.::meiro a 31 de dezembro dg 1970. bem como os demaiS livrbs e documentos, tendo encoqtrado. tudo ni:{�ais pe;-felta ordem, pelQ..�ue re.
',comendo,m a apro�ação dos Senhores Acionistils. R\ó rJe Janwo (G'S'). 8 ele janelfo de 1971.. .

•

- HOMEr:O PEREIRA SIMAS -.ANTENOR CLECY' NOG,4.RA -�RViN KIRSCHNER

•••••••••••••••••••••••••••••••••�.�•••••�•••••• .,•••••••f.� " .:'
, 11 \.._

Indústriale Comércio de Madeiras' Battistefla S.A.
" , ,

,
'

,

Lages, Santa Catarina

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1970

AT.IVO

42.677.133,85

PASSIVO

NÃO EXIGrVEL
.

Capital Registràdo
Reser:vas

, /
Fundos e ·RrovlsõBS

EXIGly'EL A CURTO PRAZO I

FornecedofGs -

Credores Diversos
Títulos a Pagar .{

.

Bancos Contas Títulos· Descontados
Bélnco"s Contas Emprésttrn9s
Obrigações Diversas

Ótl:GIVEL A LONGO PRAZO
� Fornecedores
1';: Títulos a Pagar
'iJ Bancos Contas Empréstimos,

TRANS!l;ORIO
..I Resultado do Exercícici>

Valc<res a Aplicar

COMPE,NS�ÇÃO
Caueão de Ações

•

Co�iratos de Seguros�'
Contratos de Créditos

.% Títulos em Cobrança

lMOBILlZADO
Imobi!izacôes Tócnlcas
Veículos e Trcltor��s
Vlnculacões Sooiais

DISPO�IVEL'
Cillxa
Bancos Contasl Dispon[vEds

REALlZ,óVEL A CURTO PRAZO

Reserva Florestal
Contas de Estqque
Títulos a Receber
Devedores Diversos
Direitos a Rec8ber

3.994.000.45
2.383,720,25
2.488.571,94 8.789,380,64

14 000,000.00
2,672,201.47
4,336,759,69' '21,008.964,16

10.960,36
834.835,71 B4G,796,07 898,144.44

1,552:602,21
3.58485,18 J' 99,787,96
446.900,00
865,916.42

, '

4,221,836,21
4,.087.700,29
5.108.562,12
3.297.805,01

, 2,688 56270
163,959,92 1 Q,34G,590,04 12 535,40

';
167.474.46

1,043,000,00 1.223,009,86REALlZÃVEL A LONGO PRAZO

Investimentos Compulsórios I

Ipvestimentos pllncei_"ltivos Fiscais

�i�l�f��a�W����e� eílo res t(;lmen t9
Outros Créditos

TRANSITORIO'
I

Valores a I\plicar '��

'I.

72.190,76
525.275.46

1.201.194,21
\ 473.779,33

659,695,00 2,932,134,76.

1.61i.7Ú,27
1,080,,1.0 1.622,851,37

165.76Q,09
.1.800,00

. 10.785,336,21
.

2,146589.49
1,666,/146.55COMPENSAÇÃO

Ações Caucionadas
Seguros Con.tratados
,'"DIreitos ContratUi:IIS
Cobrançil de Titulas

1'4,600.472,25
-

1 800,00
10,785,336,2'1
2,146.589,49'
1,(166,746,55 14,6000472.25

42,677.133.85 ,TOTAL DO PASSIVO ...... : ......
,
..... ".0>." ....•.-. Cr$TOTAL DO ATiVO ,

' CI$
:

I
,

. ..(

/

•

"'-, .� �ECEIT"'SDESPESAS ,

D'epartamento óe Madeiras
.

Departamento do Posto de Gasolina
OC'?iHl8tnento de PeÇ!8s e 0cepsónos
DGoali.�'n"\e""'�n de Concessao /

DepartarneiTl"V i :-_...
...n�co

Depa rtamento_Fi'rlêfl-:"C elro
� RES'UllADOfS DO EXERCI::JO

Fundos e ProVISÕ�S
'

\

Re"e-rvas " .,'
Lu�ros ii Disposição dil Assembléia

,

" Depar,br\lOnto de Madeiras
.

" Departamento do Pôsto de Gaso!�na
). Departamento de Pecas e Acessórios
M Dcparta-me�to ·de Concessão .

.� DepartamentoTécmco·
Departamento Financeir0

'FU,N[JOS E PROVISÕES
, ('4VI. 'que se, 'eve'rle a sàber,:

, Provisões p/Devedores Duvidoó03 118,589,96

14,204,226.19
'686,118,30

2 ���:'�{�:6�
1,036,002.29
985.3ô2,87

268.723,21
1.897.441,12
�7761,27
20,013,763,7]

\
; i

20,013,763.77

Diff!:O;8S: EívllLlO F, 8A�TISTELlA - .ENIO MAI1I·6 MARI� - ROLANÓ l:i�NS KUMM ...... EHJODES JOÃO 8AT�ISTELLA - HILDO JOSÉ BATIISTELA

PARECEH DO CONSEI..HO FISCAL: Os abaixo·assrnados, membros efetivós do Con�elho Fiscal da INDÚSTRIA E COMÉRCIO.' DE MADEIRAS BATTISTELLA S,A.
tendo 8xamlnaQo o Balanço Geral e a Derno�stíação da Cont.n de Luc'rqs €: Perd8S. referente ao exercício SOCIal de 1970 e. tendo achado tudo em olrdcm são de pa
recer que ésses mesmos dementas podem t·ambém ser aprovados pela Assembléia Geral Ordinária, Lages. 31 de dezembro de 1.9.70.

BÉRNARDINO NELSON GEVAERD. Cr"F: 003 979 039'- MARIO VA;;GAs' CPF: 009743159 -JOS{su·p,p1r. CPF: 009 736 539
,

'
, (

,

'\ \

Comércio de Transporteis � 'Veículos: S.A. ! "COJ,"RASA".

Curitiba, Paraná - CGCMF: 'hl 519968' I '

,(

BALANÇÓ GERAL �M 31 DE DEZEMBRO DE1970
.• . ...- ;:_:...._ ....- .__..__ _,.;.....,_+ ......L;,__-.,. ....;..._.....,._�-"---r--,.
�

.

�� �

DISPONlvEL
....

,

TOTA'L 00 PASSIVO ' Cr$

NÃO EXIGIVEL
" Capital

Reservas
Fundos e Provisões

EXIGIVEL - Curto Prazo
Fornecedores
Credores Diversos
Trtulos a Pagar
Títulos Negociados
Obrrgações Diversas

eXIGlvEL - Longo Pra:!)
Fornecedores
Credóres Diversos
Títulos-a �agar

PENDENTE
Valores Diferidos "

Lucros à Disposição da Assembléia

".506.000.00
654.0132,82

) 1.31.9.878,09.

/

Caixa . ..

Bancos Contas Disponlveis

AEI)LlZAVEL.- Cuito PrJzo
Estoques
Tttulos a Receber
Devedores [)IVt!,SOS
Créditos Diversos a Receber

'R�ALlZAVEL -l.engo Prazo
Tltulos s Raceber
Devedores' Diversos

, Investimentos plinc. Fiscais
.Particioaçôes '.

Outros Investimentos
,

IMOBILlZAo,O
Irnobihzacõcs Técnicas

PENDENTE 1

Valores Diieridos

COMPENSADO
Caução de Ações 200,00
Direitos Contratuais 5.170.498,9·1
Cobrança de Titulas 746.426,34 5.817.125,25

TOTAL DO'ATIVO _ ..... : .......... ,. Cr$ .. 18,15B,OTi.08

. 160,521.76
196,19.3.00 356.714,76

1
"

6.373.940,8i

" 1.3414.075,23
�,5.28,862.84
533.767.55
605,,263.19 5.121.968,81

1.070,576,12
212.,782.27
622,434.40
726,234.31

,

249;5'i2,BO 2.�Bl.599,9027,8,781.84
995,863,16
• 58.433.40
8!;7,294,59'
337,090.00

,

43,51'J5',00
1.131,0,16,02
1,279,315,682,527.462,99 2.453,836.7Q

4.0\5,934,23
, 25

.
.487:92

,506,087.<\9
, .�, 531'.575.41

218,872,04
COMPENSADO.

, Caucão de Ações
_!Olrei'tos Contratuais
Cobrança de Títulos �,917.125.25

18.158.078,08
I,

< 200:00
, 5,170,498,91

746.426,34

,
';

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUC�OS E PE.RDAS

DÉBITO

TOTAL DO CRÉ0ITO '" '" Cr$ 11.973,339,97

CRÉDITO (,

... DESPES,<\S
Custos das Vendas
Despesas c/Concessão
Despesas Comerciais
'Despesas c/Pesso al
Despesas cLSeQ'...Iros
Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras

R�CEITAS
Receitas c/Concessão
Receitas c/Vendas

,", Receitas de Servo Mecânico
Receitas de Iransport es
Receitas Flnanc8Jrils

R�ceitas Eventuais

, íi.392,3� 8,52
14,2.22,76

1.M3.7b2,44
1'.4"5,839.18

9g� �;�:��
705.761.25
242.776,17

1,438,777.%
7,154,579,b'9
50iÍ,3W.54

2.497.833,5,9
Zn.298,41
153.547,88 11.973.339,97

10.374.196,32·
.

"

.

...
'

I'H SULTADO DO EXERC!CIO
Provisão plDev. Diversos,
Provisão p/Gratificação

RÉSERVAS
Fundo de Reservas l.egal
Heservas p/Manut. Giro Próprio

r.. RESULTADO DO P'ERloDO
Re?Ultado Positivo do Exercício

TOTAL DO DEBITO

\ SÚ73,65
, 67.740,00

7",801,5,0
341.117.5a

1.025,010,92 ..:!2.89,14�65
11.973,339:07, Cr$

, , ,

EMILlO F, BAnisTELLA. Diretor Prddenle - ENIO 'Mi\1110 MAI�IN, Diretor Vice Presidente --- WALDI 11 MARIN. Diretor Adrrunistrativo
�

ROLAND HANS RUMM. Diretor Soerelório - i\NSEU"iO ONEDA, Técnico cm'Contabllidade. CRc'PR, n. 9 298·CPf·: 001904 669

PARECER DO CONSEl HO FISCAL: Os aba',xo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal 'da Comércio da Tr�nsPc"tc e Veí�ulQS 'S'A COr'Rr,SA tendo .exa

minado o balanço Geral e a dernonstracâo d'a. conta ·de lucros e perdas. refe;ontes DO e'xcrcíci'o soci�( de 1970 e. tendo achado tudo em.ordcrn -, são de parecer q'ue
esses mesmos elementos podem também ser aprovados pela Assembléia G eral Orcl!l1á(!!3.,CUrltlba. (PR)','1 O de março de 1"971.. .'. " •

OMAR G__O�ES. CPF: 000 128 409 - WILSON .JOSÉ PI'CCOLLI, CPF: 0023,97399"'- NEbSb-N PIZA,NI. CPr', 000 935 31'9
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"ED·IBA" .. Eletro' Diês'el·Battistella Ltda •
, .. _., .;(

,
.\:.

Lages, Santa Catarina - CGCMF;; 84 933 8'78
, .'

,
't, \ <. :,1 ': .

RELATORIO OA:'OIRET®'RIA .

""Senhofps Sócios: É com a n:áxima satjshção qu"e .Virrt'os-, por ê�tE! meio, 8 pr�s3flça d!"V. _Sas.;."sJbmeter a.o. vqss9 e�.am; e 'iuíga,rT1ent�. a�",��df\ta.�,.de :�.oss�� ad�)�í"s'"
tracão. referente ao exercícIO social de 1970. contidas no balanço ,geral e na gemonstraç�o· da,90nta de lucros � p-erdas Qu.e GCÇ)mpaollülU . .es,te relatfj[lC!L Para qual.s·

�J� qu�� maio;es esclarecimentos que se fizerem nec�s.sár.ios, colocamo-nos desde já, à· íntelra dl��'�.�iÇãb. Lages,: 1. 5 de fever'eiro pe 1 97}.
.

.. },�.�' �.:�
aALANçO GERAL EM 31 DÉ DEZEMBRO DÉ 19io �

.:
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I

,/ \'

ATIV-C>

NÃO EXIGIVEL
,

,CilP1181
Reserv.::Js
Fundos c Prbvisões

EXIGfvÉL _: A Curto}raza,
Fornecedores ,

Credores <Dlyersós_'
, T,ítu los l3 Pagar

TíN.l10sÀlOQOCladr)s. ,

'�ObMgá'çGeS-01VCrS�Js .'

Tf>ANSI rORIO
V:lIp;o;' ".A�I:car

COMPEi,Sf\çl,'o
Diroit0s COflgatuiiis..Titulas em C brai�ça

25,285.:24 !.
. 7j 1'),000.00 :

246,290,12
14684U1 1.103;1'33,23

1 :452,990,71

TOTAL DO PASSIVO.: .. :, •. ".- .. ,., ..... ,.,

IMOI3IL1Zi\OO
·lrnobl!i��aç')0:; T ércníci1s

.
Irnoblllié-içOeS FiniJJlcRI'ra3

'TRANSITORIO
Valores J !',plicar

..COMPENSf,çià
Direitos Contr<:1tuais
Cebranças de Títu"los

2�)·O,505.05.
2D.fjJIj,49

800 '000,00
1fi6,::91.04 ' 966,291,94

'96,276,71

800.000,'00
160.291,94 966,291.94 ).

I
.. TOTAL DO ATIVO : , Cr$ 2,907,897.07

D!õMONSTRAÇÃO'DA CONTA DE I,..UCROS,E PERDAS

TOT�.L DO [RECITO.,

--�----------------------------------�--�---------------;--------�----------���----------------------�.-------

DESPESAS
,

Custos das Ven'das
,

Dospes<JsJle Fir:wnciamento
Bospes�ls ds- Concossúc
DespesGs de OfiCina
Despesas Flna!lc€lriJs
Despe�é!s Eventuais
Despesas It-.,d'rninistra�ivas
Despesas Tnbutár!8s

FUNÔOS ,E PROVISOE.S
Provo P/1Deved'Jres Duvldqsos

'RSSERVAS

1,903.478,20
81.191.07

� 1�.���}:��
4U87,B5

17�i��:��
203.335,06 2,722.448.23

RECEITA� f ,',
·Venclas de Mercadorias

Rac8Héis de Concessão
Miío de Obra
Receítas,FinaricBiras'
Receitas Eventuais
-_._'.

�"�.�.,,-' )
...
�.

,

'�.
.�.�__I-

. ", .. �, , :'� .. CrS 2,97:'�,375.44

/
2,695.402,67

,

'19'94071
'241,42Ú� •

14,73'j,21
,2.0i��.4G 2,974.375.44

7,805,37

88 8�1,n 8

RESUL í /,00 DO EXERCíCIO
, Lucros em Suspenso 1.ri2,-� §.sfjJj

2_f174,3i5',44TOTAL DO DE8rJD , .. : C,$
I

.

.

,. \[
....

EMI LlO F, BATTl.STELLA. Diretor Presidente - ER IODES ,JOÃO' BATTISTELLA"b:r�lOr Adjunto -- ENIO 'MARIO ÍY1ARI'N, Dr'retor Superrntendente
ROLAN O H,A.NS KU�' M. Di's!ou\clJ'inlo -� A�iGELb LUIZ ORTOLAN. Dir;tor Téçn,;::o'·- JOSÉ SUePI, Técnico em Coníab'[idade I,

.

.",.,•••••"t>etl ".9�_._ 'rt••••••; �•••

Super�Vejcllilos S.A. "SUVESA" .. Indústria, Coméréio'e Transportes'I .

.

Cimo;;s, Rio Grande do Sul· CGCMF 88 3,N 668
"

'

..

:.1 BAlANÇ<;GERAt EM 31 DE DÉZEMBf\"O,_._()_E�1�.9�7_0 �-:-- _

; FÍASS'IVOATIVO

\! -------�---,--�--.----------+-----___1t_�-.-----_:_......�-........-----�-,-----------

DISPONíVEL NÃO EXIGlvEr:;
Caixa f) i 8.r'j Capital .

f?i'lí1CO� COI�t�IS Di:.monfvcis lt!O.Ou8�_Q1_ 290.887,48' �

Reservas
REALlZ;"\\/EL -- Curte Prazo '. Fundos e Provisôes

�st:)quo 1.0/� 1 7.29.12 ,.

Títlt!r)s (1 Receb'3r 2.37�) .. T10,:�8 EXIG1VE,l. - Curto Prazo
O'2ve:�'Jrc;:, ;)ivcrsos 804 111,04

- FornececJores
CrÓd::o:. ,) 1"ieceocr·

__._4Q1.12 A.311.112.28 CredGres Olvers)lS
REA'L1Z/\VEL - Lengo PrJlO )'

� +:��I�� �!"){�gglrJc!Os '

Títulos a Receber 429.? .. (.1J:,)_��.,,88�•., OI)r�g(J�·0cs Diversas':Créditos;, Receber
CreçJores píMat. Defeituonos,Reservas FlorectJis 3015,093,5_± ,82G.168,23

IMOBILlZAOO fXIGlvEL - Longo'Prazo
Imobill:;ações Técnicas 2.417.768,-13 Titulas a Pagar

'

��;J;�::��6�so���:g,�'c8iras 'I�� m:� 2.831 286.39 TR/\NSITORIO
/'

TRANSITO,RIO VJlores il Apli&r
Resu.ltados do ExercicieValores a aplicar

COMPENSAÇAó
Caução dQ /\ÇÔBS
Cauçfio de Tíl<Jlos
,CobranCé.l ele Títulos
Dlrí�ltos· Contrm'j,:lis. ,

Cf){)rança EspeclJl dê Titulas
-

Efeitos em Cot;Jrança

II

I
,1111

II
1\,
I

2'.300000.00
40/.D48,!j9

, 868 3G8c-±:Q , 3,570,307.,05

.'�·I

707 620,08
811,20),10
52&.634.88
84UH2.88

, -/:3.�28:07
JLL�

910,751,97,

8-7,027,53

'10 ..129,60
'

920,�00, I >\
\

300,00
153,781,76
3'�).3!ja.SH

2.70'1.43/,'JO
aO.Ga8A:)

:_/�cuoü.t)O �086,516.30

1 Ú331098,72

., 936,689.74
COMPENSACi\O

300.00
153.78·1,76
BLi 80U.59

.2.701,117,50
'!>().�88""�5
64.(iOO.00

Caução de 'Aç'ões
Caucão de Títulos
Cobrança do Titulas
Direitos Contratu<tis >

Cobrançà ESp'eCliJ! do Tftuio:l
JC9brança da Conta Alheia
, .'

TOTAL DO ATIVO TOTAL -DO PASSIVO , '," .. , .. : .. , Cr$

DEMONSTI:tAÇÁO. DA OONtA DE LUCROS E p,ERDAS
I '

I

11.522.285.42

DÉBITO. C,RÉDITO

DESPESAS
CUStos das Vendas
Outras Despcs8s Opcr8cion�ús

RESULJAO'O DO EXERClcIO
Réserv{ls
Fundos e Provisões
�ucros à DISPÓSIÇâo da,;,,'\ss9mbléia

RECEITAS ,

Receitas de Vendas I,
> Outras Receitas Operacionais

7.164.962,85
2,�09 159,28,

8 982.038,34
'2. G40.·241,0810_074.122,13 :!.2 ,522,285.42

318310":33
203.292,82
926,560.; 4

, Cr$

1.448 103,29

11,522,285.42 ,TOTAL DO CI1EDITO
I :, ,

'

,
, ,.,. , ...•. ' .. " .•...... , ... ,.,'.'" Cr"

,

TOTAL DO DÉBITQ .... '

.' ,

,

EMllIO F, BATn�T!:LL;.\, O"ot�r f're";cI,,nIC· lN!O MAIl!O MARIN. Diretor Vico Pr"';ide'ltc. ROl';'_ND H/\NS ,UM1VI,'D"s'u: Administrativo
A'Dlli ELlO BEnTUOL: Diretor Cor"erci:d . AR I'f I UI'l FWSSFI 'lI. Dlfelor Téctlrco - DAnei MAI1IN, Diretor r:x�cutivo • NEL:;Oi-.j C,-WiN,L\ í0.1 ';C"I"O Ccntabilidarlc

� , ) . ,I I. '

PARECER DO CONSELHO FISC/t,I",· Os 3baixo-aSSH)acJo5.membros efetivos do Conselho Fisc,l! ci"a Super \'efcu'los S/,6. .... ·SUVr:S/,�· � !nd. C(Jm, eTransr:�)�I.'
tenJo cXJminado o Relatár:'.) dd D!r8toriü, () 8:.tlonco Ç3lHal c a Dl::1tTlonstíação da Conta é!e Lucros e Perdas. r,Jferonte5 ao eXE'rcíc:o SOC!:-I:"·cle 1 <riO e. ,tendo ',:.. L ;1 ..

tudo em conformlclade cor:) :
.. s dISPOSll;:t)QS 10:';'1[1,3 e 'eslatut.:Jrias 8rn vigor. s50 de p':Hoccr que êSS0S meslllos elementos podcln ser' Jpl'úvdJàs p'üià ·,4.sGf)rnblé; '. 1_, "-:--aJ

Ordinárta. Ci:dl03S, 05 de·r�'!(JrCQ elo1371, ,

DR, EDGAfl L·UIZ 'KASPEI'!, CPF: 006 LlS 9()O - N�LSON FABRIS. CPF: 002 453130 - AH Y DE SOUZA SACRAMENTO, CPF: 0[,5205330
•

,�
r � "IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o s�u
I programa

CiNEPUL
SÃO rosa

15 - 19,45 - 21,45
Tarcisio Meira - I.ll,o M0renda,_

Elsa, Mattínelli

VERÃO DE FOGO,

Censura UI anos

nrrz

17 - 19,45 - 21h45m

David Niven - EH Wallaeh

I

(i) SBPER 'oEREBRO
Censura 14 anos

,

CORAL.'

15 - 20 - 22 hQTUS'
Richard Benjamin . J Ali Mac
Craw

PAIXÃO DE,PRI�VERA,
Censura 18 anos ..

ROXY',
(

14 - 20 horas

(Programa Duplo)
Carlos Imper\r11 - Maria Pompea.,

O REI DA. PlLAN,TRA0.EM
NicolettaAnthony Stcffen

Machiavelli

UMA LONÇA FILA DE CRUZES '

./
Censura 18 anos

JALISOO
.

i�.

17 - 20 horas

Malcolm Mcdowell
.

Neenan

Chtistine

SE, ..

Censura 18 ano,s

GLORIA

17 -,- 20 horas

David Niven - EU Wallach

O SUPER CEREBRO
.

Censura 14 �hos

.RAJA

20 horas,

Sidney Peitier 'Barbara McNàir
NOITE SEM FIM

CenSUT,'l, III anos

SÃO LUI�

20 horas

Paul Burker Carol Lynloy
NUNCA BEIJES UM ESTRANHO
Censura 18 'anos

I

TELEVISÃO,
TV COLiGADAS - CANA,I, :t

15,55 ..,.:_. Padl'ão
IG,OO - TV Educativa

1(j,40 :_ Clube' da Criança
17:05 Seriado de Aventuras

17.30 MulhereS em Vangua:Ílda
1R,00 Supercar
11\,30 Agente 8.6

19,05 A Pr6xim!l. Atração
19,40 Tele Esportel
19,45 Jornal �aciomü - Jor-

mi.l de Santa Catarina

20)0 - I�'mãos Coragem
211,fJ5 - 'Faça Humor não Faça

22.10 � O Cafona

22,10 O Cafona

22,40 . Çirande Cinema

TV CULTURA CANAl. 6

15,00
15,45
16,05

Padrão Mbsical'
.1

Corr,eio Jr. !

Jet Jackson.
Batmann

Elas Eles

Tele-Educação

lfi.35
17,05
llJ,05
18,45 -, Meu Pé de La�anja Lima

19,25 Bol,'1 em Jôgo-
19,30 Simplesmente . �ia I

20,05 Correspondente 13,runerin-
c1us

20,'20 Bibi EspecIal
22,10 - Tele Noticias-

22 30 - A Selvagem
n,OD - Hong Kong

,

I

Um novo escrttõeío
Líoom, -limpeza,

manutenção no Setor
conservação
Ajardina-

, ,
r .

.

Zury Machado
, ,.

do, de Magalhães Rodrigues e o

Eng�tJ.heiro Roberto Menegoth, Os
visitantes jantaram no /lVIâ'nolo's
e com um grupo de amigos deram

uma. circulada no Bar do Oscar

pal!'1.ce .:

, .De.sfiles
Alice Modas está promovendo

-desfíle de sua I nova coleção, ama

nhã e depois; nos salões do Lira
Tems Clube. Alice-Modas vai

�apresentár a moda feminina �

masculina, em tarde de elegân-
cia.

. Regresso - Já está d� r,ggres
se .'de ,Sc.o Paulo, Maria Marta
Medeiros Gualberto e surpreen
<deu muita gente,' a boa .dísposi,
çã-O . que Maria Marta voltou.

:.__:
.

:_:_. '-.

Nos salões da .sociedade Recrea
tiva. Ipíranga, a

: Sociedade Bene-}.
ficentes dos Sub tenentes e Sar
gentos da Policia Militar, do Esta
do, sábado; com' movimentada'
reunião' dançante C?o�emorarão os

,

37 anos da fundação da cítada
Sociedade. Band Show, foi o 'S,Eow
na festa realizada no. Ipiranga..

-

...-, '7'

Política - Deputados: Murllo I

Sampaio Canto, Delfírrr de Pádua
Peixoto, Filho e I:>ej,a:ndir Dalpas
quale, em companhia' do Deputado
Federal Pedro Ivo Campos, nJL '

Capital Gaúcha, participiuam de

reuníõas políticas.
'

=.

, .'

..-.
".., ii.;

Hoje às 17 horas; Da ,As.sembléia,
Legislativa, realizar-se-é 'a" Sessão
do l? Encontro'

.. Qatl:):Tinense de
Profissionais de Fâl'mácia"e Bh)'-·
química. O Doutor/ N�lsdn Antu
nes Martins;' PresÍ:dep,t�::.!iq Cqn
selho Regional de Farmácia em
nosso Estado, eÚá :�m:. ati:vidades
para b êxito dci a�on�efiIf.)nt0:

Novo Presidente -'- Comeneavam ,

em. certa Toda, j� é o novo Pl'eSi
dente de Financiamento, o advo
gàdo Paulo' Pereisa, OUveira.

,
"

.

mo -, N:o Rio, os cl;l�ais catari-

nenJ3�s: 'Cesar J;l;amos, Eduardo
S'lntos Li-l'lS e MU,J!1lo Ramos, jan
tàva'.no tão comentadO' restaurante

'Anttínio, na., última sexta :Êeira A

elegâ:nçi..a. das cataririensl8s, fo

rlun as�unto no restaur,'lnte que

re�e gente imortante na socie

dad,e carioca.

,/

Co�eç�,o: Lenilíi - Tecidos Santa

'Constância,' GaÍeria' das' S'edas,' e

Clube Doze de Agosto; vão patl'o-,
cillfu a maravilhosa

-

Coleção do
'

costureiro Lenzi, ,que setá' ap�esen
tad.a é'nl' junho p�6ximo. A Pri
meira Dam,a do Estado, Dona

Deyse Werner Salles; foi' cOl(Vida-
da para patronesse ,do grande

I
acontecimento.

Hoje quinta-feira, é noite de
Shaw c�m a ·voz orgulho de San
ta· Catarina, �eide Mar�'1rrosa, no

,Bar do Oscar Pataca Hotel.
PenSaJ!lellto do, D�a,: Vitória sem:

lJcl'ig'o
.

e -triunfo smTl glória�

menta, com uma eficiente equipe,
está com seu escritório atenden,'
do no período comercial, a Rua

E.steves Júnior n? 21l. I I
1 \

,.-.. -.

., "

11 ._�. - - - S. -'ui '.4=- .AM,. itlJ?Y. '," u '�.,-
, tRANSFIRA SUA PR-E()(r,UPAÇAO' DE <X>M�

I

II, ' PRAR, VENDER OU ALUGAR SEp�'IMOVEL .
A

I

PUEDIBENS INIOmLrAÍÜA l1TD�, ,--'-. Rua, dos
I Ilheus nO 8 -;- Edifício i\PfJUB :.- ,sala 92 -:-. 9°

I an<:lar.

I
I
I
l

"

(

"

I{ART - VENDE,..SE

Musica :�Po"pular _

Augusto Buechler

Aniv'el'sá,rio
Em seu apartamento muito

bem decorado, na última semana
casal Vera e Deodoro Lopes Vi,eF
ra, recebeu convidados para tJ�

.jantar. Era comemorado , o ani
versário do Senhor Lopes Vieira.

Sócios do, Canasvíeíras Coun-

try Club.ê, ,esta semana vão rece

ber títulos de sócios patrimo
ruais do simpático Canasvíeiras

,COUflf.J;y( Clu,he.

\

:-: :---:-: :-'

Vende-se um Km'te modelo BNW. Tr,atar à rua

J;3ocaiúva, 59, ou fone 2579.

/

,
,

.

Eln "País Tropical'� Jorge Ben diz: I "Sou", Flamengo: e tenha uma nêga
Gn�nílada. Teres"", Fico sabendo, agora, que êle não é totalmente do. time

qus- vai mau; êlo divide o S211 coração com um outro, que anda com mui-

ta sorte, ultimamente.
Jorge Ben - f:i\lando sôbre futebol - declarou a revista Amiga, o se-

guinte:
� SO�l Flamerigo, com ciorao?,o metade Vasco, Sabe de uma coisa, ser

V,àsco e sei' �lt'.mengo, significá ser popular, gostar de 'coisas da .terra, Eu
nasci na, �on'�, Norte, me CI';Ei lá, mesmo. Mel'Rele 'Deus amigos são, vascaí
nos, N'o tvtebóJ;' O desencontro· só, acontece na hora do [ôgo. Depois 'fica
tudo ,igual ,é 'tudo Irmão".

.

E mais: ,

.' ..,'.'
_ O Vasco. ('; um clube muito simpático, não tem essa bronca de riva-

lidade, Lá tod'o rrundo é amigo. Não .tern essa de ser contra o Flamengo,
Exililte muito 'cqdnhó ,e ;reSlJóto com, as pessoas que vão lá".

·

Voe��, eriFenderam?"
',. ,

,']:1,1]00, QWE .vAI; 'VEM ::' ' .

Jorge 'Ben f'stá fàz�rido 'um SllOW no Tdtro· da Lagõa que vem sendo
eloaíadíssímo i n6r ,'. todos.. Ê:e' próprio não consegue entender. fic,ét meio
.> c_ , .�, r . ,o,."

"

maluco e só diz:', �'Sei lá, dig:Jl' o que o povo diz ou gostaria de dizer".
� Como êle P.80 sabe, e�pFcar. 'cabe aos amigos fazê-lo:

·

- Jorge e :S;6eSS0 ,pàrciú-e :é' um elo" ,f'":,1��O" cue faz música realmsn
.

te .moderría 'fÍo �i1!iJshl e,c0111 :C;kiª,s, influ'ênc�<,\.s atuais. E êle 'próprio é uma

figUra engtaç�(�a'; que d,e_'_cl(tta forma transmite isso "na música", (Ricardo
Am'aral).'

. ":.': .. "'. ' c ,

'

� Jorge Jaz, b, ,&h:únac1a<::i?ro,s,a balançada, Não usa' poema. E dos com

posítores brai��leh-'o&, �e, o .maís. jntern�dfonai ..
·

( .. ,) Foi péssimo escr-ver
'

pro Jorge, pórqw3:,:�le;: não decora nada, não '. t�m interêsse nisso. Aliás, é

o mal do arMstn· hrasileiro. -Agora, ou êle resolv.e. mesmo fazer teatro ou

déve, parar. C.,'lRtar de\-er sl'Jber falar. O público n'ão vai reparar se o can

tor gagueja QJuluif1Ü' fl;l.la" Não )?,ode é 'fica só canÚtrido" (Chico Anísio) .

· � Jorg.e é u;n ll'ltui tivo. É f;icil dirigí-Io porque êle está,mu{to toma
.do pelo que faz" esta na' çlêle Ê_l,e é �ma coisa definida, aC,'lbada, uma per
sonalidade fort.e. A influência· que pude eXercer sôbre êle foi periférica,
Jorge' f;az' <iam paIxão a ,música que é :dêle mesmo, e fica impenetrável,
imodificável'.'. (Osvaldo Loureiro) .

.
'

- JOrge é t':anquilo, ,'1 gente sempre joga futebol junto, Jorge faz su

ces�o, porq.ne n�o inventa, so cant8, o que aconJec-e com êle, um aconteci

mento ou uma coisa (lue o atinJa muito. E toca· violão pra burro. tErlon
çl,J,a�es), � .

- Êle é uma expressão' sôl�a, explosiva. Ele é tão puro que até se

,'lipresentaÍ" ne MIDEM, não 'tinha" Co�sciência do seu- va.lor. Quando o pú
bliao, naquêle dia, começO\.�.3.: aplaudi-lo de pé,' êle malu�o e começou a

Ghorai' cQ!JlO um bebêzinho. Talve7 só aí tenha descoberto que era. Jorge
Ben". (l\l1dré lYfídani, da PI111ipsJ ("),

(

•
I
.•

.-.. - .. -.

·Beleza·
A' esteticista Zoé Fontes , na

Drogaria e Farmácia Cataririense,
Recebeu a- visita da elegante Se
l'lhora Anita

.

Hoep'Ck!e da \ Silva
Grillo, para uma consulta de be
leza.

.,-. -.-.

Lic
, Na :primeira rodada do TOl"neio'
Outono Lic" for,'1m : classifícados
os Grupos: 1° lugar - Carlota, 2°
lugar _:_ Milton .Pereira, 30 IQgar'
- Celesc, 4° lugar - Mial''idõe� e

Pino, 5° l1,1gar Dínamo, 6° lugar
Cafonas €i 7° lugar - A.C.M.

Procedentes do -Rio, estiveram

'. >em nossa cidade; ,'1dvogado Eduar-

�" '

.

"Edifício Tânia 1\'I;'1ra" na cháca�a. •

d� E,spa,
nha - ,Incorporador - Dr. Claudiorior Sé'arpeta
Borges

Iní�io das vendas a partir de 26 ele abril.

Apartamentos com 3 e 2 quartos, Liwing, co
zinha, banheiro, <;lependência ,de empre�'l.da.

E?-tregarem maio de 72.
,'/,.

, FINANCIAMENTO PUOVINQI4 CR,'ÉmTO
IMOBILIARIO S.A.

. \

z 4&&4 ).

, AC
j' i l·, ..• '.

ADMINISTRADORA E CORRE'i'O�A DE

NEGOCIO LTr)A.
RII4 Felí�e Scbm.idt, 51 - G.a,I"rilf ,t""queline, 7

ADMINISTRAÇÃ9> DE' BEN�' - CONT.RATOS DE

LOCACÃO E INTERMEDIAçõES DE IMóVEIS i

'PFo'issionais, a.ltamente especialill�os as !luas ordens
VENDAS
ótima casa no Saco dos Ilimões, com '3 quartos -

sala de jantar - living --, cozinh�' - banheiro. I
APARTAMENTO NO �ENTRO

•

Um apartamento\ no Edifíoio São Francisco à rua

Arno Hoechel, �ntrega, em 4 mese�: � quartos - sala.
.

- cozinha -;-"' área de serviço - banheiro completo.
Totalmente financiado.

TERRENO EM COQUEIROS
Lote à rua Marques di! Carvalho, Com, 324 m2.
TERRENO NO JARDIM ATl,ANTICQ / II ' Lote no JardIm Atlântico, coiu '324:' Íl!2. I

L iíiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii�"""!iiiiiiiii!jiiiíjiiiiiíiiiiiiõiiiiiiiiiiijjiiiiiiiiiiíiÕ'l

PONTO DEPOSITO COM T�LEFONE
Vende-se a vista. Tr.'ltar com Srs� João ou César à

Rua Pedro Ivo;1.

AULA PARTICULAR DE INGLÊS
Travessa Santa Luzia,' 215.
Trindade - Florianópolis.

/ Perto do antigo estádio "Paula Ramos".
-..,......---------,��...,���---..,_.-

CARTEIRA EXTRAVIADA

.

BREA,.D: NôVO DISCO, \.

Foi perdida a Carteira, Nacional de :gabil,itaç,ão, cate
goria Pnlfissional, pertence\nte ao Sr. InOfY Machado..

I

o conjunto Bread - pri,meiramente conhecido por "It Dôn't Matter to
Me" e, r,ecentem;::nte, por "M'Ike It with You" - acaba de lançar nôvo
disco nos Esta:1os UnidOS. o. título é: On the Waters ("Sôbre ,as 4,guas"),

Morga Ames, na revista "Hig;h Fidelity" diz .que o lideI' do ,Bread.
David Gates, é um ótimo arranj,"tdor 'e que dá provas de ser cabrão como

cantor e c<?rilO eompositor. Nas duas espeêialidades êle 'é bom,
A música, d!G �.lisoo é Sl,\a'v;e, - prossegcue -, ,simples e ·melodiosa. Disco'

altarp�nte l'ecomenct€vei, :áêlG ,está incluido OI grande sucesso do eonjunto,
"Make It With ')'ou".

(;[o) As decl�r.;;�ões sôbre Jorg(� Ben são do nO 534 de "Fatos e Fotos",

\

Horóscopo
OMAR €ARDOSO

fi

Bit EVILASIO CAON
Advoga�o,

Rua Trajano 12 Conjunto 9
OAB-SC 688 - CPF 007896239,

, \
1)11: EDMO BARBOSA SANTOS

Quinta.-feira 29 de abril

'\

ÁRIES � O Sol em Touro conti!).uatá favorecendo seu setor da:,;; finanças
dl!ltantf' várias Semanas - pelo menos até o próximo dia 20 de

I nrr-io. As etlegrias qU8, se apresentarem em SU,'l vida \ íntima lhe' tra-
..

rã!l mais enel'gia. .

',' )", '

TOURO - Sua pe.rsonalidade, sua aparênCia p�oal e seus atributos (vir
'tu.des e qualid'3.des pessoais), deverão merecer sua melhor atenção
., nesta fase, �oje, especia:hnente dedicar-se mais aos seus interêsse$.

GÊMEOS � Tenha m.ais cuidado ao tomar inicial;ivas importantes agora.
Dependendo do c,'1S0, s�rá até melhor adiar a época ou dia do
início de empreendimentos mais significativos, Evite as inimiza-

.

.' ,des e' �ão seja cOl1�iante, demais. .

"

CÂNCER: - ])aia benéfica para a grande maioria dos que vieram ,'10 mun

dp, soó o portentoso ,fluxo de Câncer. Viagens bem sucedidas,.
nQ.ticias ,prov.eitosas, alegrias e novas ,'3.mizades haverªo de mar

car a passagem desta quinta-feira ..

LEÃO· - Júpiter e Netuno em Sagitário denotam progressos materiais e

espirituais em SU,'1 vida. Envide esforços no sentido de melhorar

su:;ts condições profissionais e .dê mais atenção à assistência de

amigos zodiaca·is.
VIRGEM -:-,0 Sol em Toure e Marte 'em Capricórnio vêm conjuntamen

te reforçar as sua$. possibilidades de sucesso. Serão notáveis o

,'1poio e a colaboração qi,te receber de' alguém .de TOuro, Câncer,
EscorpÚio ou Capric6rnio.

LIBRA - Questõ0s, relacions,das com pendências legais, heranças, legados
e bens "le terceiros terão solução favoráv.el nesta sexta-feira. Con
te com ,a colaboraçâ0 de nativos e n'1tivas de Leão e Sagitario,
seus amigos zodiacais.

(
F.SCORPIÃO - Trabalhe com decisão e otimismo, que terá satisfatórios

resultados Alguém do sexo oposto estará de "olho ,em você". Mais

prevenção em viagens e no contato com pessoas de opi1�iões cc)n-
.

Ittári,'3.s às suas.
_

SAGITÁRIO - pia em que poderá 'receber notícias e incentivos altamen
te aÍentl'idor,es. No t;abalho; terá possibilidãdes'de aumentar' su�
influência sôbre os demais, em especial pelo ,que disser de prático
� TealiZ'1r.

GAPRlOÓRNIO _. Sucesso previsto em qu,'3.se todos os sentidos. Depen
del;1do, ç\a hora certa em que nasceu, é cer.tQ que terá um dia ,excep
ciol"lalmente promissor.. Êxito previsto em viag�ns, .jogos de azar,
esportes ,,; no rOmaí1.Ce,

AQUÁRIO,..... As iniciativas, que' tomar com objetivo de melhorar as condi�
çõ,es de, "1m pfl,Tente mais velho, será proveitos,"'s nesta quinta-fei-.
ra. Dê mais ateneão, ao mesmo tempo, aos compromissos de na-

t\,Jl'eza doméstica.
'

SUC''Prê�as'.
.

PEIXES - Sucesso no coni:üQ·· com amigos e pessoas do sexo oposto. Dê
mais atm�ç:<io aos quI;' lhe desej,'lm bom êxito e contribuem posi
tivamer.te pe};p, sua' :t:ev,elllção nêste sentido. Notícias alentadoras
em perspectiva.

CirurgIão Dentista

M�"ário: de 2a'. à 6a: feira, d�� 1,4 �, 19 horas.

Rua Deodoro, 18 - Edifício Sora.ia --"i Sala 13
ATENDE PATRONAL DO lNPS

Oscar Dias, ,torna público seu mais sincero agradeci
mento aos conceituados médicos Isaac Looató, Mário Mussi,
Geraldo Vieira, Antônio Sbiss�, Celso Moreira,' Carlos
Garcia, Sérgio Fi'ancalazzi e Luiz CarlQs S. Thi�go. pela

, maneira como trataram de sua espôsa Olindina Gerber

Dias, recenteme�te submetida a' melindrosa cirurgia ,de

revaseülarização miocardica, a primeira realizada no Sul

do Brasil. O Sr. Oscar Dias extende seu agradecimento a

direçãe do Hospital Celso Ramos, enfermeiros e todos os

funcionários.

AGRO INDUSTRIAL ELIANE S.' A.
Precisa vendedor para Fpo�is. e arredores. Calário

fixo Cr$ '300,00, mais comissão e despesa paga. Ajuda ,de
custo para. carro Cr$ 480,00. Entender-se por carta ou

pelos te1. 2703 - 2704 - Bairro São Luiz - Criciuma �

SC, e a partir de �egunda feira à rua Santos ,Saraiva, 1.060.

MISSA DE 30<:' DIA

A família' de Maria Ortiga Lisbôa convidam parentes e

pessoas de suas relações para a m'\ssa de 309 dia a �ér n!a�
lizada quinta-feira dia 29 às 8 horas na Igreja da Irman
dade do Senhor Jesus dos Passas.'

Outrossim agradecem a todos que comparecere;m a êste
ato de fé cri�t ã.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



]),r. ,Walmor Z. Garcia comunica as suas clíentés a

instalação de seu rrôvo consultórío EdifJçi� 'I'íradentés; à
Rua Nunes Macha?o""a -;- .6° andar -I sala�' 65: e' 66' .:
telefone 3035, on4e atenderá dfàriamerite, 'das 16 ·às 18
horas, .

.
' '.

-, � -

"

�

ilR. ANTORIO SANTAEL·LA, .

Professor de Psiquiatria da Facutdade
' de Mediciná .;_'

.
Problemática -Psíquisa Ne\lroses '

..

'

.

I bOEN,ÇAS 'MENTAIS' ,

'

: " "

/

Consultório: Edifício .Assoeiaçâo CatariUensec, de Me;

dicin,a, Sála, 13 � Fop� 22�O�' ___, Rua' JerônilJl� C()elho,\�1.t
- Floriano:polis - '"

'

! ,"o

r..-_-_
. .

I
,--�--- .. --'"_·-_.Jw_!__.� ,�.t_ú�l< :�.

�i Drs� WALD,EII,RQ' CASCA� �'I .

]1 OSNIREGIS. ,

.... .•..

I

li.
MARIO CLI�A,C� p�. SI�VA; .

� .

Advogados' "'. .' :.' .

'1
A.c. R,icardtS Maciel Caseaes' .;' ,.\ ..

'

,.,

.�,. �"�. 1'1 _'" .• -.'
I S01IcItador '.' "

,
'

Ed, Jorge TIíiux.':":" éonj. 4 (sobrelÔ-Ja��
"

,

I Rua dos Ilb.eus, esq. Araújo Figuej.red'�:' ')
,

I
CPFs: 001834409 - OÓOI004in _:_ :0026"t11:29 '."1I ' E1"pediente: das, 9 ,�s. 1 � e, das' 1:4 às 16,:ho�.a:s.

������������..�,�,�z.��.��i;���:�3�..�·±2E±§�'�,c�:If

FORMAL -. rO:RRECEDORA DE
MATERIAIS LTDÁ�

Representações em '-Gera( e :Conta' "Própria'
R. Dr. Fúlvio Adu�ci, 933' _:_, Éstrei,to _,:' ex; Postal821

,
'

'Fone'6'693" "
�

Materiais de Construção, TaClOS Lambris Papéis
em geral, Sacos de Pap�l, Sac@s de Plásticos, Material

I
Gráfico, Recravadeiras pará· latas·. pedoridas'e 'baldes
Al'quivo de aço, pra�eleil'as �ésiitop:;j;áve!s, Pasta 'sus:'[

,

I pensas, 'Carbonos e fItas ·dê maqmaa; ,'. .

I I_.' ...' . ". "
" J

J....'__UM
-

• .'
• -_:_.�I!

--- - -_.- ---�- --��,_,_.__ �_�__ -'4_,• ....,.� -_ --- '._-:4�:"
'.' '.' 't' •

CLfNICA . Q� 'TU,MPRJ;S
'

DR: ROB-ERTa MORiGUTI- .'

J �r (Ex-Residente do Hospital 'A.. C:';-Camargo ;.Àl AssOo
� . dação Paulista 'de COÍJl'bàte' aOr'Câncer; 'ESJ!leçi!iÜ,Sta: pel�'

AMB-SBC).
.

,

'
"

"

'

,

.

Atende no 'Hospltal Sàgrada 'Família, diàriarrtent�'
das 14 horas em diante.

'

CRM·SC 968 ,:;_ CPF 0219lÍ218
Rua Tenente Silveira: 21 _:_, F(Jne 2768

,f
.

,

'

..
' '-

M. K. R.. CtlNFECÇ,ÕES" :
" I

Agora ali 'na Galeira Jacqueline, ') e' !coin o

costureiro Otávio, aguarda sua visita 'para confec-,
cionar

.

suas roupas: vestidos; sàias, ,calças; camiS�s, '

casacos, gravatas, etc.
Galeria Jacquelinei loja ·8

" ,

,

lik--
'_. *'---'_'--- @j

CASA NO. CENTRO,
,I .

Vende-se casa grande com 4 ,quartos, 2 '1:)anheirôs soo

ciais, dependências d{! empregada, garagem. Tr�tar na rua
CeL Melo Alvim, 19 0\1 pelo· fone 4"'04.

CLUI.E DO PENHASCO
. '.

I BAR:m RESTAURANTE

A Diretoria do CLUBE DQ· PENHASCO·' avisa que'.O
BAR e o RESTAURANTE estão, permanentemente, à (ÜS.

!r1.í �

posição dÇls associados, sendo permitida a, frequência clt>
, � turistas e publico em geraL '.

I

Florianópolis, março171
. A DIRF,TQRIA

A TE.lfÇÃ'O
,Costura-se para homens, senhqras"crianças e. ,em g�raL

MELLO CONFECÇÕ.ES
Tratar com Mello ou dona Mar:ia Teresa à rmt Álvaro

de 'Carvalho, 34, eSQuim com. Felipe Sehmidt - )9' a.ndár'
�.
- sa,la 3 - Fone 2272. ,:

------------------------------------------__-
)

Dr. ALDO ÁVILA DA ,tU·Z
ADVOGADO

I C. 1;>, F..... QOl7766289

ILHP'!'EX

',LHATEX
Casa especializada em çama, mesa e.,bl!nho;·
Toalhás de rosto e bl!nho, pisos e tam�qs, _gúarm�àes

de mesa, roupa de <:a,ma, jogos infantiS, jogos palia ell?'ovàis,

� panos de copa, tudo da,s melhores fábricas ca,tafi.ri«::I1&,e$.; e

,�1 arra, também a novíssima coleção, dos moder�ssimos
, roupões ARTEX para s'enhoras e cavalheiros.

OFERTA DA SEMANA:

Toalhas de banho' '\.t\RTEX" '9,80
Facilitamos o pagamento em �i vezes sem' juros ou

acréscimo,
CONSELHElHO MAFRA, 47.

,

':' ES�A.pO PE SA�'rA CATARINA
" �

P�f;F�T�URA MUNICIPAL·DE ·SÃO
JO,p, �ATisTA

, - �J ' '� I

. I:NTEn.VE�TqRIA FEDERAL
EDITAL DE' TOMADA, DE . PRÊÇ0S

,
PRORR@GAÇAO

. ?0n;ada, de, p,rêços
.

para calçamento a p,ara- ,

.f:�·eplpMos 'de trecho da !?'ua Leopoldina Bra,

)

SII e Praça. Capitão' Amori'In, em São João B'a-
.'. ilsta,.'-;,1>0 Dist1'it0, com '2.505 80 m2",

'

_ ,O,-IN.�EI-:í.VEN::rO.R ,FEDERA,L, do M_uniCípi_o de São

J�ao: B['_tIs�a, .avisa 'aos 'interessados na' co'ricóI'�ência ..

PublIca, pq,ra· c'alçamento a paralelepipedos de treilho.
, d� Rl.!!!t�Le,qp.p1,dina BT�sU e Praça Capitão Amorim' em.
S.ao {Ol;j-O �\atls'�a,,,lO Distrito com 2,505,80 m2, aI-l�
clUda atra�es, o Editál de 15, (ql.!!i..nze) d·e' ab 'I' ",

, .
'
..

'
"

.. '

.
TI p. p",s

sano, .qu.e flea a, mesma "PRORROGADA'"
.'
".

(t
A

) d'"
para o .dla 3

·r:s
.. ': n;�iO p:r;:óxim,o, as 17:0Q., hor,al:;>" quap<lp será

e.t:ta0 p"0cedIdp. ,q, ,abertura e julgamento' rlas. prop'os:
tas.'

. , .'
,

.
""

.

S�o� .Joã,o Batista, .26
.

de ab'ril .d� 1.971.
.

. CapItia.9 J<!sé. AlltôníÕ _gênio'- :{nterventÕ.r Federal

{ ,
,

pR. BO�BE:���NÇ����!�E� AMOSIM : Estadq dê S�,nla Cal41rinil
Das Unhas - Do Couro Cabeludo Mico�e ';._. PlI:FJ!'fURA MJI,'lflÇJfAL 'Q� -.

Alergia - Trutamento 'da 'Acne Pele Neve' C!}rb'ônica .�, p JtLHO"A'
'.

"Peeling". "�" ",' y., I, . ,;' ','

\ • DEPILAÇAO EDITAL N. 01/11
Ex-Estagiário do Hospital das Clínicas da Universidade CONcd3;tMNCIA PÚBLIeA, PARA ALÍENAÇÃ,O'DE

de S&o Paulo, ,

'
. .. J.\rL4,.TERIAL INSERVíVEL

CONSULTAS: Diàríaments, à partir das'. 13··ho;ª�' .. ,;: '. .. ,'i: � Pre,feitara Municipel, de. Palhoça, fará reali_zar.:no

.

CONSULTÇ>RIO: R. Jerônimo Coelho, 325' �...:' :mdi;f�ei�.ft\' 'J'il!OXlmO dia 6 de maio de 1911, CONCORRENCLA púBLI- .

julíeta � 29 andar _ sala 205.' .'

'

'

<

•

CA, "nas condiçôes abaixo especificadas,' cujo veículo se
... ",' �

_ encon�ra 'neq)áuo da"Prefeitu'ra'à'disposi�ão dos' interessa-'

COMUNICADO.
I

dOS,(,_' O.B.JE..TQ,'D.A :�,()NC�J�,�:@NCIA .

'

,', a) A concorrência de .que trata, o presente Edit�l. des- :

tina-se à altemaço (vendaj" do 'material' ínsérvível cons.·
tante do' seg'�lmte:
: 1 Jeep marea

, 'Villys, '�odê16, 1967, côr azul claro,
'.

com 90 HP eom ideatíâicaçue ·M-B.7,290,973_ .eH _ 7 _,

5224.f)35:041 .: '

.....

'

.. ! .... �
... o'.

;.
•• -: , • ••• Cr$, '3.000,061

II ----: DA P�OP,O$TA. ""., .' ,

A. proposta .deverá ser: apresentada, em, duas' (2) vias,'
datadas, assinadas, com firm'as reconhecidas,' com a índica-:
ção do endereço do' proponente, sem emenda ou, rasuras.

II! � Ele) PAGAMENTO DA DES'PESÁ
,

' a) ,A .importância �ferecida será ree�lhida a Tesoura
ria ela pY�:fiei;tu�'a: dentro. do I?râzo de c.in�Q Ç5) diái a: partir.
,da data. di! lJ'otlücaçã9 do .resultado..

','

','
,

,b) ,A_ Jia,lta �e pa'gamentó íi� prazo)'ixact;à Jmp,ertarã',
na r�sCISa;�. 11'lledIata ,do cOI?promisso, de, tra�sferênéia, ,po
,dendo entao a PrefeItura. classificar a segunda éOlocação.

.c) ,As despesas decorre�tes da tránsferênciã do'�e(
,culo ficará 'jl ;�Qn,ta (lo ; prop?nent�. vE!nG�dor.

'
.

,

'

IV. - DA,'A�.E�TtI��'pA'<P.ROt:'OSl'A·· ',"
,

'.
fi). �' abertuTà: d1ts))i'Ollôst�s:'dàr::sg-i às' í5,OÓ-h:Q�as' do' "

d,ia � de :�nàio'·d"e '19171:" I�a:"PFS::>'ellça·.dos Pllo:p.QD,Jmllies @u'
.

de sel!ls, reli!ré$e�t.an�s·re:g�tê.',P6,r;, 1:1ma:.!e�missão :d�sign.a�a
pelo ,.sr, Pl'éMHb:MutHéipa!. • ",.. '

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

( :?�,\i!�e�tÍ1rá':MÍihici�al' d�' Pallh'oha\ éiri''22 'de' 'ab'r"I de'
1971.':' ,.,:, ,.l< ,

,

1

.1 �,
•

•

� ........ ' ......J f. \ �, • ,! •

.'

I

GÁSsín:atui�1 ''ileiÜvél), ,", • <

.

,

,
, �

;' \

�R. : SEB�STIA·O' MARTINS DE
',MOURA

Ci�urg,iio Pearlsla.·
• • • .,..' � ,_"( 1 ) /": <�;

",\

, �r6tese' ,Altq l1::ataçao - Tratamento Indolor: Atende
p�la �anhá, das 8 àS,·!l RS. e/à tarde,das.16 ãs�18,3Ô hs

,EX��tJ�lVamente com hora' marcada. 'Ec1ificio, APLUE _

sala 53 - 59 andar .- te!.· 4671.. '." ". . " ", "

)1 �--,._j_,�,-=-"::�=::'_- _,

�NA LAG,QA DA' CONCEiÇÃO.'
" R.estaurante e, Lanchonete

'

'IQUARIUS
'.,. 'Restauranie: a la. carle - peixe, ,ca:rÍl:a�ão, ,irt,

ostra, carne, ,galinhq, bebidas nacipI'ais 'e estran
. géiras..

Lanchonete:' a la .minq.fa - sorvetes, cigarroi,
bombons, salgadinhos,. sucos,' vitaminas, sanduiche,

r doces. AMBIE�TE; .$ELECIQNÀDÔ

\

,--_:"--

1,- �.:::;--
, ) e�perhnent.

� $abor riquíssim.o do
LEI'1!E. PASTI;UIU%ADO

LflClUBDsa.

prQd"zido I
por

LATICINIOS TUBARONENSE S. A.

Rua Lauro Mül.l�r, 2.757 -'- Tubarão - $. c.

RESIDÊNCIA ,E LOTES;
VenPe-��, uma, r'esic1ênci�,' situada 'bo, JAJtmM

d'AQUAÇú, com duas saias conjugadas, trêlÍ, CNartos
banho" cO,zipha, dependencia de eQlpregada:" gaJ'áge�.
varanda e estacionaÍnenta, ainda '. sem ,habjte,-se;

"OTES - Ven<}em�se, ótll:n9S lotes, $ituados. no
.

JABDIM ITAG;llAçú com 'ãgua instalada, ruá� calçal13s
e' drenage, pluvial."

'

,
'. \

'.

,

DIRIGm-S,Ef q :rÚá UrpánQ, Sales, n. 37 ..:... 'Fóne 2981
•

' "
1

•

DR. NQR�ERT,O"CZERNAY
CLrN,CA DE TUMORI:.S
CtRORGIAO-DENiTlSTA "

If!lPlante e tránsplãrtte de dl'liÍtes' _;_ Dentisiéda Ope-
.

rat6ria pelo sistema de 'al� rotação - TratrnWntó indolor
_". P�tese fixa e' móve;l. (À)nsultj)rim Ed. Julieta, 2:;
andar _;. sala 203 ..:.., Rua JerÔni1lló Coelho, 235 - ho.
rário das' 1.5 às 19 horas�

, . �,

..
�

• r
,

.
\

,

._�-_.---.__"�

,� "'

Vendeodl.
; I _;_lIro�dota �� �égoCIOS IIJa: .... :.
I

. 'I", � " ".'. , ,11 G�®�mú�-,J
I' J'"

'

COQUEmos" .,' ".
' ' ., ',', ,oc�Ó!FICI,O' NORtJlÀNDYE .

r
'" '

i I,· , Um ótimo terreno na Praia 'da Saudadés, IÍledindó '1S , .Um ótimo apartamento. na Praia da Saudades" ..;·om

, I, por 20, metros.. ,

'

' , ", .

hall, .soçial ;� quartos, 2 banheiros; sala, copa e cosínha,

II' I'
. ': 'BOM' ABR'IGa

' . ... .. . -, ... ' .. " •.� jalldim de inverno, 2 vàgas 'pai'a garagem.' ,

r
.

,

Rlla, Her.Ínínio' Milles, casa com 2 quíirtc5s::2,,<sàla�, '

'ITAGUASSU
"

:'. .,: .

, : copa'; cosinha banheiro; �aragem, varªndij' 'patte' de ". 'CASA com dois paVImentoS, tendo na parte' �uperior, II,: tr�z;, s�d'a, p"I,n'he:Í.l'0\ lavanderia, 2- qual't_o.a;. ca8in'há,�ch1U'; 3 �tiarto� Uv,ing, çopa, cosínha, 1 banheiro, partí!'infetior;.
; . rascaría. terreno. de 360 m2�' construção» 1.89 'm�: ' ,... - IUl;lã'" de costura, .disp,�nsã, la�áildéria,)} ballhe!iJ;"qj lhêea, ele,

I
'I. 'TERRENOS·'

.

" ". c . se.tvíço, �rea construída, 227,29 'm2
.

ãtea
..

terreno

,I ' Rua'LaUid Linhares,'s;'n. 'ãreà 1:5, mot'·láten.l:50 m., cÓ.: 38Q.85 ro2.,' . � '.

I 1 frente' 1.200, 'de' fundos:' Custo Cr$ 8Q.OQ@,OO, 'com ,50 ir SAJI> �IGUet.

1'1' 61'1% '.de,· el1�rada o salC" a.combinar '(Tri.!idade).. " EM SAO 'MIGUE1;com frente para II estrada.federat
I . JARDIM. ATL4"'TICO, ., , ,.' e fundos 'para a estrada Estadual, Uma Chacará com duas

I �. ,:rerrenoi !l� H,�O. por 27; ln. �e iúndos.. Cu!lto easas.de madeira em -terreno 'de 14 mil metrôs quadradõs,

,I \' Cr$ 8.QOO,{)!l�·fllí�nClados.' " ,.'-' .. ,

..'
.sendó,'l20 metros-para estrada Federal e-,80cmetros' pela

I
'

'. :�ANAsylel�As " '

.

i ê, , ,',': .l!:stac!uaL Cr$ '40.000,00. , ..
" '� ,

, ,'LoC;�l 'Ja;t!linil Mari,lândia. 3 letes de ':L.260 ,metros,: ' EO'l'FíCIO PRESID'ENTE
-'

custo Cr$. 18:õOO.00,
' ,', " " ,J:., i .,

. .. Apl;IFt(\mento· tipo "AO> no 119 andar' c/á' quartos,

l,
"

C�1tNJgNTE ' ,
'

" ,

lõallol, cepa �e cosínha, banh,eiFo, q:t}arto. d.e. eropI:Elga4a CI)}'Íl

,':' ',', ilard}tn êo;ntinente;:{ Lotes entre 'a' tua, §anto� banheiro, .área ,cons.truida 1.18,86 na2, pJ)i)J.ilta cntreg..?;

.
Sál'aiv8 'e' AvJlvo SiliV:eita.. .. .......

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

"" Apartamento tjp@ "C" nQ '11'1,1' atidâr cl2' quartas,

,
, :Um �.lóte : à' �v�I).\dl:!. ?re�idente l{ennedy medjndo, sala, é6�inha, banheiro, área, de ser;viço, área .,con.s:iui.

14 ,por 35_ metr.os de esq,nina.
,., ..

:
. . . , da 69,9:r ín2,. prorita entrega:"

.

. "'. '.' .

: T.ERR'ENP· � CENTRO""'" :' '. 'Apá.,rtameI).to' 'tiP.o "D" no,,:t1Q ándar, cfl' quàl'4),;
'.' '.Terreno, da rua. H@epcke•..medindQ.> , ,16, .. 'Por. t3 s1$, Gopa e cosinha, barihéiro, qúarto 'de e.l]\p:regada

metros, � .,:. ." .. ,.

.

"l. com 'banheiro, área de,serviço, área 'construidá '53,,03 m2,

,
., :A"R A R' ';I' 4 M E N TO.S .

' Ap',artamenll'fy ·tipo· ,"A!, no· .{5Q/. and;tr .c/3:·�(!tial't�$;;

.'

. � �iIi�íé�Qc' �ahia
.

àp::rrtamentc)
.

éom i' .qu�t!Q�;" �Jl1a" saJa, -cona. e. CQs.illha, banheiro, quarto de empteg,a'!a

c.ol)�) � cos�ú:ha� Qahhe�I'o, pronta. entrega .....;cSIijal� '.:':' ilir,86·:��.he�ro, área. de ser;iço, área ÇQust,ruida' ( i
,

Cr$·�14,OOO;6.0 'que poder! ser· ·{mandado e.m:, PMuetl().... ..

'I praio. '

' "
.

"" ;'"
cQ:l�f,CIO ARi'U� I , ,

.

'. , " ,

, :, "EDI'FI(j;t(f;,,'LAlCION" .
._ "', .. ', >f., 1 ,"

.

ÃpaitanientQ, com 1 quarto, .sala; cosinh3', 'l}anbetro;
, ,: :;CÓln ,fi:�artéiàmento etn 1() anos "tilen,6té�htr,o, di ,quar)3�etiêmj���t:ocom ba')1h�ir;i' �rea,.d(�erv�o.·,' )

... "ci,,�ad,<,;,,;ú) 'lj,_o,i:(.dº �Tea�tp:. ptóprid' p�r�.,�l�'iJi' sem,', !,ü'hos Vendo' llrp. apartam�nt()' pequeno' no : 39' aridãr' de'
, ,

, ou, pessáa .. SÓ."·:A. mellior.: ótel'tã' do môm'Elnto 'pqra; ..em-' ·pr�dib nôV0 .. na rua Batata Rihe�l:o n, ,3'1!3 .. ror .. , .. ,..,

pregó:'d�: Fjl.\pitãl;, ' :.',', ': '.,'�
"

," �,." ' Cr$ 10.00,O,()(i), pu permut? ,p,or apartam�n_to ."erp.' Fil)<
. EOI;F'®'. :'�CE'IS;�," '

" ,.",' ,'.
'

,_' , ,,�,;, "
.

"

ri�nónoli!l.. '-
,

,

,. ·;No"'Pont.o ':triais central de, ,F1oríanóPQli.$.,' ·conjuntos'. E;:QIFfCIO t:TA:J'U8Á :..:.: CGQUEIROS·' . ,',

parti c: '10s ·.e eonsúItórlos. Entrada' peq'u�:ria, com'
.

. Na, pr�ia .do Meio, Apartamento de 2 e 3 qua:r •.O!;
, gríl:qde_� élân,le·�tQ.'· ..

' '. ,"
-

c entr,�,a�a1eErNdeo21sém:t1ro,. (j1:a�de'.:fi�aI}c�aIJle�,!,: 'J ..... ,. :
,

iEDIFlCIO uJO,sl! Ve\GA", .- ., ii,:, '.) : ' ,é
.

',' n:�

Apartamento para pronta, �ntre.ga. preçó mó ,l!éfi) '

.. '� .BÁRREIROS", .. , ,. .. �, :.: :' .. '.-

, reajuste.,. . I' �

, ':�. .

...; ',' ,"
"

., ,�,,','
. VENDO uma' faJjulosà âr'e.a" ,Í!l'e terreno' 'na. Estrada'

, CASAS � ,C'ENTRO
'

.._. . ,., ..

' h .' V�lhfl de' Barreiros, com' fundos pará o mar., PU)ÇO' ,de'
: Ru� COFonél',LopeS'> Vieira. � n .. '7., 'ãrea

..

do'. terréno,: ocásiãd,.' ',' '-, , , " .'
-
/

' '"

, 338 m2, casa' çom 3 <iuar�o:C:, sal!l; c,opa', (:.osinha; 1, )';n· ' .2' Lofes 'in�dlnao- 10- x' 3ó '600 "m2
-

ã rUa A:dãci Séh�'
nheiro, dependêndas ,de, empr-egada; gllragem." Custo" midt ,ém '�ar:réiró,s, 'preço, Cr$ 6,OOQ,Op-.a_.vj�a'o4. 50�i/o':

I' Cr$ 120.000.00: a !!ombinar,. '-, " ": .- .

� ,
,

' ',". ,,' de enftrad� .,0-' Si!ld(l ,a cembinar,.. .., .. .'. ,. :. ,

.

Casa na' 'rua V:jdal Ramds, n. 60, com �

grandé tl'lr- A'PAR'T'AMEN-T-0" .. " :, ",' ,/ '

'reno, e-; ponto �oniel'cia1.· Cr$ '.100,000,00 de' enti1lila: 'ê,,' �IFf:Clri �R·ESJ·DEN,rE.,. .. � , ,,"., , :
,

o saldo a combir.a�, 1
'

,

. , .. ,

,
"

,

..

'.

Apártai;Í1ento ''1(ipo "1:).'" 'n.ó 121,1' avdtii-;' cóffi. 1: qUqroo,-
)

,Mansãó, na
.

Avénidà TrQl:p·Í'!.of!ki, ti. �'48, gratWe[!', 1'flla/ d� .estar � jantar,' copa'e, cosinhà, bàri;heil-o· d€pen- ,

.

sala!;,
.
grandes 'quartos" 1iwing, 2 baúbêir,os,;'de'p!ent1êti-., dênCi.as 4e" �.mprej!JIQa. .'

-, ' .. '.' ..

"

cia� de e�bre@dós,,,gatllgem,i ictmstru!lão, 'em :ti!r'te;n!l<, ,E'DIF.rCIO· F,t.ORIANoPOLIS. ,-'
-- "

,

, de 25 por 50 metros tmadrados no melhor".baj,rro, t,esl- : Ma�m�uto�iOrn,. 3:' qu�rr.tos,,: 2,:saJ'asp�,:"b!ni:heiros,"
,<!enchll de Floria'n6polis.'·

' " .' cosmha,· d�snensa,. banheirO e quarto de' empregada:--
, ""O"'TIN"'NTE

,�'
.

C""""UE.tROS'._;.' CASA'
.....

.

"�,I
, .,'

,",' t.... I:
V"f .' I ,. - � -",' 'lo'

,

, .'

, ESTRFTTO
'

"

"

' Rllia' PrQfe'sso-r . Bayer "Filho, em frente a'o (218" càsa

,
CASA. á'Rúa; Melvim, Jone.s, Atraz.do . .PostQ �. Ca�a mis;tli �rrheh:o e çosinhil' d€"materià( éom�:2'·�rt.os

qe'Matorial, c/150m2 de, c0nstT:llç�Q çncnla.ctos, sa\a"copa ,s�l� �ostQh�, 'e ,qepe�ldênCi�s, ',g�1·ag�Iri.:' ihéompíeta:" I
"

cosinha, b'anheiro e garag-om' cf l,m rancho' d� mád�iTI!: AC�l�lI'\�rr,A(}B·eRm,·IGotroca..
,.

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

,�' ,',." ,:
..

'

\
i com 36m2, cf' escrit':;rio: lavanderia e deposHõ.' . .''',' !i!V'"

EDIFICIO DANIELA
'

,
;' " ,

, '. �L'>éÍ rnã ,tld Eá�:�' te;r�no'.'c�.m' 630;00 n;2,� 21(� 30: ",'
,

, ,Grande loja para fins comerCliaiS, localiz;l!lI)�, em '.�A DA C()NCElÇ.ÃO", �,� .', '.',

, ãrea
.
de grande d.ettsida..de', ,habitacional. 00. t:'OO". �zyita

'.

15 xThóa.:m��?:rti�a-;. casa de :1l1'll_te.t:.ia-I_:(}Ill :'t�r.r�n� ·:.;te ,,'
I GaribcaAld.r.iA'Jl._3�c, J:NreTcRoOtle oC,asião, p,a,tt�. f�nanciéad,�. .'

,
'<' .

\. • .'"

.

, , (,
'

,'�
,

! ';

PRAlA�D� SAtJ'i>ADES.' ',:,',' J: �'PRONEL "

'
.

0.,'" '

.' Casa DI.\- 'Praià das. �1.ld�de�, �nt� ,,� t( m'Q, ' .. '":J' "

10nstruida em têrten<i' de $00 'm2. 'Pr:.eço 'Cr-.$"50.06O,O{J, R�h;e seu Problema �
...

L 'CQ� finartciam�nto.
"

..

':f�:á:�:�,entec:i�eira! n}r� s:ala.,:_0�:1';�7( :0�'.
i

'

.
" ':.

"

. �:' "

. ';. ':, �' "i" ""
", ," 'iL,4 ,..:" j� ;, ',': ,

" -

lí'r-'-'--�-�' -11. i,f tU,.• ,Ê ",( ;,'1.". L --.l, ,'Yjfj _ iI '. ,.

_., .:_ : lULq.'I;·,-'i
,

:' .' "',' 'APARTÀMENTOS '.' > '/. ", l;: ',. E (t R 'É'N'CfS" "�,o '), .

.. '.

'Pront�, novo; se1'l1, ;hl'lbit-é-se: (le' 'esq1iipa", "có�\3 R;úá Vidal Ramos; terreno :com 22':metr.Qs: de 'fren:·

dormitérios, .dep. empregada, a_ sacadas;'- :Sinteco,- ,b'a- te,., prêço 5Q.�mil a..vista. ' ; " .' i..
•

'

• !. "

nheirQ' social colorido',' úo�inba -cólorida eF agua' qrien- ,'lta�ma:- áreil �e teJ,Tas c:O.m. dUilS fr.ente.s' 7'l" �ni-
te, áre.3 de,' seIÍvi�o colorida" 2, entraci�s; com eyrage. .

ca
. ...:...:, fre.n�e para o mar e BRel01, lll0Q.1d2: tofJ:a-se,'

Com f;lmmmamentQ. .. .

,". p:emuta-se.
. . . . é " '

.220 M2. pI;ónto, novo, desocupado,' de ,esqtlÚ).a, li;' . ,OSMjA:R €UNHA.:_ t<;!rreno único'· Ill,l 'NI� �mar,

\'�ng,. sala oe j�ntar, gabinete; '2' banhe�ToS' ,.sociiaiS� 2:. Cunha·;: �2 metros de. <frente pronto paJia_.,E;difíciQ, �n-:
de,p. de eml)l'e�adas. água' quente, sinteoo., igar:ág.e; ,jar-" te P<1 ra '0 Nascente, '

.
,',

, Qiín de invepno,. ptêço. com;- .financ�menw. .;. . ,;, , ".,:BJ';.IM-�R NORTE:; � "tl30 M�;" 4.1.',·metros· de

,
. Dois . d,óríUitó,rios" �e, ftente. com,' Saoada;' fi;eJlte, ften,te p;,\T1l a AvenIda" d�Sbç1,l,pado, tOl'l'a':-!i'e P,or 9-3-, mil

I'
nascente, <Ie1;>. em))regada, ,banheiro" col'dridp, ;fco�i�b�' . 'à VIsta:' . ' , ' . , , '. "., ,'. c. " , ". ,'. ,

colorida, água quenté, ,·sinteé<i;. :âl'e'a 'de serviço,.'Broêço
., BEmA MAR ,NORTE -, �etreÍ1o, ':ekva:do, � 15, me-

,com finanéiamento.· Sem .. habit:e�e.... ,. ". "', \,', ,·trd� 'de, :fltente" fabuloso, para residenClÍa de �ga'bàrito

: ·Av;�ranro" apartall\entQ. terr.eo; )l(!om 2' ,dor- prêçp',,1).'0 'l_llil. ':'
:' ..;!"" ,'" .'

mitPi-ios', cQpa, eÓzinh.a,,: l�v.jhg; b�nheiro, e .d�p,. de'em; :j3�IR� :\" ,M�R ,NORTE 7- ftente para ,9 màr ,e

pre�flda
" ". " .. \ Av., Almte, :(,amego, 30 'de frente pOr 46 metros de"

"Edifício Brigadeiro 'Fagup.d�s, "2 d�rmitóHos, '21,1 ano fundos.', Prêço: 260 mil. ,"
.

dllr. sala .. cozinha.. banhp.iro e área· de s�.·, Prêço: :POR ÁREA, CONSTRUÍD.A: � Av.; À1m�, Uunego,'
45' mil com 25 mil já f.inanciados a. bas� :de< 360 m�ri. 35 metros d� frente por 80 metros de ,f,j,Indôs.;'

'

....,

sais e 20 mil aceita-se permuta por terreno; casa, ap'art.
'

ÇONSELHEIRO MAFRA' _... '12 'metros ',de frente,'
tipo kitchnette ou financia-se:

' "."
. agora com reouo normal, ófiimo'" para.. inC'llil"Poraçã,o de

.

c A' S 'A' S . edifício: Pr��o:, .

somente 30 miL'. .,'. ,.'. "
'

,
: Com 2 navimentos, m/In 200 M2 de - área construí� S.T9D1EC� -. Na agr,ônôTIÜca, mtes' d.e' Z1 mil:' a

,

_

dfl . .5 d.orm1tórios, 2 banheiros, 2' salas, 4iejl. de':seM�O, 35 ;mll: com 'fmancIamento prontas' para constrUção, :i.tne�
.

páteo, . desW:nSa, 'dep. enrpregada. 'Prê'ço:, 95 . zitil com, diat�, no' 101:a'1· a .. residência. de . maior, prêÇQ; ,dO .. estadO.

40',0/0 ,no, :oito e saldo 1 'ano.
. . . .

,,'
"

." , .. ',. LQTEAM:ENTOS " ,

, 'I1;APEMA _ .,rasa com 3 dormit6riQ'S, :ampfo ,e ,mag- ' ..
'

,50, ,lotes já
....e?m ruá� ab(á..�as� tôd�' a >terraplena-',

t'lifico t.erreno, frente'. para' o' ·mar;' 'Per'inutamos' por geIJ1,. 'Jun,to ao ombus dentro da 'ilha; . podemoS' entre-·

'imóvel "em, F1orianópolis, .. A.ceita-se carro.' gar .com, ruas' asfaltadas; prê�o:' ·200· ,mil.·'
'

'

'

• ótima residencia de alvenaria, coÍn, '1>28 :M2; 1:ençlo A

• C.APOEIR..A:S - 30, ,lot�s ,com .ruas abertas, com

3, dormitório, sala est4r e jantar, �abm.ete,. banheiro, wqa � a terltanl.eIlSlge,m" pod�n1oS entregar com àsfalto

gara!!e,. área servico, terreno de 13 por 45 .metros prê- junto a rua GeraL Prêço a estúilàr:"
,

ço,: 55 mil a combinar . .Aeei�mos apart9 no: Ç!}l).tro: .' '." FAZENDA'
•

COQUEmOS _ casa de alvenaria Jde esquina zona

'

262.000' 'M2, .

com 500" metr0S. de' belíssima praia

J nobre do bairro, estilo colonial, 2 'dormitól'Í(,Is' demais :r.a, il�la de, Santa Catarina, ...única ,com gruta, naturai
d.epend�ncias, prêço: 70 riúL . �e trmta metr.os .

de .1?rqfuncFdade, 3 cachoeIras de

·

' COçUEmOS: _ casa d� alvenarilll noVa, sem ha- 'a?Ua d��, serye para lOteamento, clribes e etc. Prêço:

b!tNe, 2
A derm.itór�os, : lj,ying, gaÍ'ag�m" bànheiro, co,-

somente 120 hl:il:' , ,. .' . .. ..,.
.

Zlnha, Preco: 45 mIL 'aceÜl:l�lle BNH;,
.

.

' CASAS' SEM RABITE;S�
CA1;>OEmAS - casa ampla com 3. dar�it6nós; 'nl)-

- Uma casa 'de alve.naria, com 122,9 11;12,· P'Olls1ti-ndo'·
va, sem habite-se,. amplo banheiro, livliig e sala) de jan- 4 qu.artQS_, .sala, cOPa, cozmhq" banheiro" c�ul�ão e ga-

�ar, bom terreno, pequena entrada � '�>aldo �1a' €áixá a
I agem. otIma zona residencial. Entrega em 90 dias

base' de 200'mensais. '

,
.

,

. Cr$ 5l,802,00. A�e'i:a�os financiàmento
.

do B. N. H.
.

. AV. TROMPOWSKI _ residência' . de: álVenaria ' :;- Uma resldencla de alvenaria em final ,de, cons-

com: 3 ?ormi�órios, copa, cozinha, 'banheHio; li'viilg" ãr.eà trt�çao! com', 85,7� �2, possuin,do, 3 'quartO!!; �la, cozinha, I

de serVIço; ·toda cercada por-., árvores, bom��.terreno•. 3' banhe!!,o, cIrc�laçao e garagem. Azulejos 'e peças de I
anos de uso. 'fÍ'êço� ,lO? mil, íl C;1lJ,'to :Vraso. ' banheIro colondos. Cr$ 37.596,40. A,ceitamos': ffuáncia- l

".
S A L A'S _ l' •

mento do B. N. H. Entrega em 90 dias. '

, COMASA,;..... 89 'andar, com sanitáriO. 5'- m2 �O:rn,
- ,Uma moradia de alven,ar.i,a semi:ílcabada próximo

financiamento�'
. .
,.... . , , - .,' ", .. ' 1

,a?, centrQ, çom �3,28 m2,. possuindo· � quartos, saia,' co·
'

· :, �D': lV!'. :l?'A1JX - 29 e "6{1. andares: 43' M2, ;,ooin_ sa- z�ha,"banheiro, circulação e garagem. TéI'l'eno' de '250

.n�t�rlO pr0�l:JD�' em .final.' de. �Wl�t],�ção.,' Pie9.o e' con- m2, Ci�$ 4e;446,4�. Aceitamos financiamento do. B" N. H.

dl�oes � ·cprolnliar.'
' ,,' Entrega 'e� 60 dIas mais OU, menos. , .'.,'

. " :..' L A_: N 'e r H� O"N; E 'T' liL .. '

� -yma"casa <'te �lv:e�ria, d!l 9t;'\Q'J;ll.2; com, 3' qij�rtos,
,

.
Ponto ' central�!"com'·'tôdas ,'as instalações' ',fornece, ..al�i.. cozlonha,. banheiro.' 'cIrc1,lraÇ�O e, ga,rageDi- Rua �cal-

��f�içõe!i), ,lanc�es" ciga.rros" ótim!l" cozmMj P��Qí 'd�, pa- ça�lls cOm laJQt�s; de clmenta, tendo no loc'à"l ã�a e' luz,

vti'tex. ohmo, fatu!aD1�l,)to. :�otlv:o" �1, "vendíll oDESA- Entrega prevista,para julho17L AceitamoS" fiIlanci�llll;m-
VENÇA, E�AR� SoCIO�". 'Pfêc;o eoUl' financil\Plent'" to ,do B. N. H. Cr$ 39.766,-20.

'

, "

' .

.

,

." L O' J'AS' "",
-

., ,'-:-' Uma. res�dêl}cia de alvenaria' em>acab,a,merlto de

,'reneo' d'o' 'Eél. J.'Daux; à rua dos ',Dht1us': ·'6�r-M2. 3 �,24 �3, possumdo 4 quartos, sala,' I'!ozinlia, 'bànhe:iro,
�Qrtas. d: 'a�,' c�m ' san.itá�io; .

desocupada,' �nca'. h�i. c�rcuIa,çaQ e pagágem: Entrega a curto'rprazo. Aceitamos

ta?a.1 preço, de" Jla�hada' com: fi�ançiaritento:. "
, Ílnlp1clame,nto do, B. N. 'H., Cl!$ 37.771;20_ > ",

L O J 'A" S "

,

.-;.', Uma residência .de: alj\'enarJa ,q1!�se .,terminada,
" Loj'l. terre�,c com ap1'Qxi!n.a��men!�: ',136 .1.\l�, 'nova,

de
1 92j64 ,m�, com, 3 (}llartps, sata" cozi:nhlf,· QIln.heiro,. ci).·-

nunca �OI h�bltad3.: ,COIJl .s�D'\��n!l, ót\.1\1B, '{>Onto para
cu a�.ap e garagem. Boa' zona residencial pi'óXilno, ao'

:q:.erceana . ou p,a!:l\l.Pil, torra��e na qase, d,e -350·00 o m2. �ell�, Entrega para meados de junho171. .t\,ceitamos
, C 'H.Á C,'� 'R A'S'

. ',"'. fmanCIamento do B. N., H. Cr$ 39:397',60. .'

-

'.

I .CANASVIEmAS _ freiJ,tê; para' 'O, 'mar 121000.1\1:2
. - Uma casa de alvénfll'ia para 'P,reve entrega, de"

arboris'ada, âgua �ol'lle.n:te., J'J;ópria" �ivre;< ,é, deSembaJ.:a�
78,,61

_
m2, com 3 quartos,·' sala; c@zinha, b'anI:l.eito, cir-'

çada, ' �o, ponto C�I'� da prru.�, Tem, uma'. càsa' de madei-
cu}aça,o ,.e garagem: Aceitamos financiamento, do B .. N. lI.'

ra. Plleço: 120: nul a cl).rto pr�. ,

.', ,

Cr$ 34.871,80,' ,

, ,�lORRO nAS PEI!)�S :""" t25'meut$,: de' f�ente..
,TRATAR: Galel'ia Jacquel,ne, loja �: l

,

_para .0, mar, 25.000 M2. ,PtÉl"o 45,' filil,'!> .. h"�"l .n.........O", "

SAWE.-LARl. EMP�END�DOlitA.- fM0BJ;I.JA.RJ:t\ '-

��������"'���"�"''''''�'VJ.�.�'''''����A ·MAIOR EQUIPE �0 EStADO, /

-:-2"
'I

�

/

I

I"
I
I

11
l'
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Automoveis
, ,'"

"
t

'EMDE,' tROCA 'E COMPIA
. ", I., '.,

.

/. .

,

,

r:

). ,.,

/["
li.
11
"

I

:1
,

II
I

,AUTOMÓVEIS
. " '"

,
.

COMPRA, TROCA E VENDA DE VEíC""LOS

TL - Branco OK '................ 1971

DKW Vemaguet !_ Cinza e Vermelha .

FORD GALAXIÉ - Branco ; ;.

VOLKSWAGEN SEDAN -' Beije. claro : .•
,

, ; -,' \.
\ .

VOLKSWAG}<;N/SEDAN.-.-:-,,- Beije claro ...... ,.' 1967

VARIANT VOLKSWAGÊN' _: .Vermelha •••.• r '1970
.

JEEP WILLYS - Am"arelõ' ... :.�.; .... .-..... Üm4
JEEP - Vermelho meteoro ...•...•••• o • • • • • 1960
VOLKS ..:_ Azul.,.: '

"0 ••• : 1969'
VOLKS � Verde ', •.

, ••..�.·.••• �.• 'oo ••••.••••·ó .. , i969'
.,1' .'

FINANCJA.l,\1ENTO .·EM AT:t 30 MESES

A.' COELHO :_'�UTO�ÓV.EIS·, .. ';:;
,- ."

.

, ,; �/ , ,"''}>
\i�.:

. '"

.i

-,
COMAFI"

'.

COMÉRCIO DE AUTOMóVEIS FIGUEIRED'O DE
'.

A. S. GENTIL
..

, .

Rua Ar.aújó 'Figueiredo, 25 - Fqne:,27.50

" ,
,

Volkswagen Kombi Luxo Vi �rm./-,J3ranca ••

.

1969

Volkswagen Sedan Branco � ... , � ••••: 1970
Volkswa'gen Sedan Vermelho ••• : �. 1963

Volkswagen Sedan FUScão branco Latq.s •• ,1971
Valkswagen Kombi LuXo Azul é Branca. 1968
.'

.

I
' •... ��,'.

Volksy.;agen ,l{ombi Stanaard Ver4e Célirlbe 1968

�olkswagep Variant: Bran:Ca' •••• ._;.'••.•••• 'ó· '1970
-'.- '.,

'j. � \

.

.;-;, : .;,
-

.

.

.

Corcel Stand'll'd 2: Portas Cou!l;ê' OK ,AzUl;' 197,1
Foro ;Corcel

.

Luxo 4'Portas Bran<:n ,1969
Aéro .WiÜys Prêto ...... : •• '

••• �: ...�:••• �. W62
Ford F--lOO Comioneta Verde ••• : ••. : •• ; � 19t19
'Ford 4 Portas Automóvel Verde ••• .; ••• .- 1941

l Simca AziIl e B.anca Bonita ••• : ••••

'

••• � 1965

'I __ Pick-up Azul; , •••••• ;: '.:••• 1967

!
Volks'fagen S�dan Branéo' " 0'.: ·

.
1969 ' :

I Ka'rmanguia Cajamelf �. �.� • f. .L �. �'1969
' .

L,--'

, -----. RUA DEDORO ESQUIN� CONS. ��RA
� Fone .46.73

.

OPALA 4 cil. vIcôres :'••.:. • • • • . .. • • . • .. .. • 69'

VOLKSWAGEN 4 portas �........ 69

VOLKSWAGEN •.. '. ;: : .. l •••••.• '�.... 67'

CORCEL hIXo ••.... ó ••••••••••••• ;'. • • • • • • • • 70

GALAXIE •........ .-. • • .. • • •.• . .. • • • • • • • • 67

VERANEIO ,... :••
,
••••••••. .'•. .' '. 69

lTAMARATY •.....••.•••.•• : ;.... 68

ESPLANADA,' •....• , ••••�.;••
'

� ••••, 68

ESPLANADA ... : .. :.-::'� •• :' .'��........... 67

KARMANN GHIA •.••••• ;!.
\

." 68

KARMANN GHIA ••••• � 0'-' o •••••••.••• 6 69

KARMANN GHIA : •• �� •• � ••••�.... 70

CHEVROLET •••... .;." "0 • o •••••••.••• , •.e ,; ' .•] '56
LÁNCHA A TURBINA

,

LANCHA .A TURBINA

" ,
Fi�anciamentô até 30 meses

. .. . \

"

.• '.J<.

D'IP80IÁL
. Ruà' Fe,iipe,'"SChmÚ.t. 60

'

__ :F=Q_n. 20"5-1-
DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS

Volkswagen -'-, branco ....•.•...•.••
' 1964

Volkswag�n --:: beje, .

:. _ .•.... : '...... 1969.
Volkswagen - verde ; .• �. 196�'
VOlkswâgen •.7"", branco 4 portas .-; ,. '; 1969

Komoi - veí�d.e /
•.....

'

. .' ; .•�': •...• : � /.' Al�62
AéÍ;o br,anco . '.' ..•... '" ..

'

....•.•.• .-1964

Ae'ro' -, .cin.za" . 1964. � '/' ,

.

Aéro .:.:.. azul '.' .. 1965 '

Aéro - branco . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • 1965

Rural' - verde e branca I. • • • 1967

Rural - azul. e b�anca .. o."" .'",
1
•• '1966·

1
r " ,

, .

ADIL REBELO
CLÓVIS' W. SILVA

Advogados
Somente com bora -marcada
Centro C!)merciill d'e Florianópolis _' !laIa, iHl.
H. Tenente Silveira, 2' F:lorianópolis - se

........

1962.
19(;)7
'1969,

t ,

A�VaRADA Vl:ICULOS,'\
-

COmércio de Automóveis em' geral'
COMPRA - Y,ENDA ....

/ 'tRGCA \ ..

Carros. inteiramente revisados
End. R. Jo,io Pinto. 21 '

Fone: 4291

"/' ; '" D
'

•••• :- •• , •• Ci)Kombi ano, 1969'

ans.. 1965. Gordini ........ '" oi

VoÍkswagen --

•..........•••••••
'

.••••

I • Volkswagen •..•...•••••.•••.••.•._.

Volkswagen ' •••.• , ••••••••••.••.•• o

Karmanguia .........•••••. ; • " , ••

Corcel Luxo última série ....
'
•.. l .•

Aéro ·Willys -:

ano

ano

ano

�no
ano

1969

I,' .
, '

F.INANCIAMOS AU. 36 �ME\SES
.
MEYER 'VEfCULOS LTOA.

Rua Fúlvio Aducci, 597 - Estreito
Telefones 68-93 .e 63·89

.

AUTOMóVEIS
AUTOMóVEIS

Esplanada . ".'. . • . . • • • . • • • • . . . . . . • • 1969
Dar! - 4,p'ortas luxo ,: '.'.. 1970
Simca .Tufão

:' :.••••.......••. '. 1965
Volkswagen. .

'...•.....• ',' • .. .. •.•. 1969
Simca Emisul Jóia •....• ,. � /

1966
CAMINHÕES.
FL@O, ••••

'

••

'
••••• ; ••••••• '.-...'.: •••••' •• '. 'i956

F·6_OO,. . ...•••. : •••• � ••••
,

••••••_.'. � .•.•••.J95.9' ..

Dodge D-700 .........•.... � .•.•.... ..'. 1969
\

J.I;2���������ri;±dJl
.1

:,i'
.

,.

, ,

"

.
'R. Dr. Ful�io. Adufci, 1045 �i Fone 6284

.

•

�

'fi

.

, �
� '. . > • .,

__

J

"

Fuscão'-'Branco Lotus OK ••. ; � •. ,. �1971
.

,

.....Vol�s V�rmelho ,._..'., .. � ••.. � ••.••.••••• , ••• 1970

Volks. Beige OK ' <� •• ; .':. 1970

':1oIks Br,anco' ,..........•.••.••.•••••.• ; .,�. '... , 1969

VoÍKs. Branco Lotus , : �. OI 1968

V?lks '"Branco : �' ; '
.. ".; 1965

- Volks Cinzá .T. Sólar .. ';:';;.. '1 ••• '0:":;';'" 1965

, ,���:;\�:�a��� : :': :':: �::::l:::: :',;':::: :.':,::: :�::: ;,�,: ��::
Volks. Verde· Claro ..•':.;.;" '•• , •.••••••• 1961

,::' ��f;_\Y1ti�;�e'I�:��:t�,i�i1�·' :�:,: ..:.,:: ,:.�•.;:��:::,:::/ :i:�:
.

Aero Wil-lys' VeI® ( , .. , .. '-. ;,. ./_: '. ",.' 1964:
Aem' wiuy's' Azul'e' Bránco �' <: ;

'

.. ; ., '1963
Jeep Willys Ainarelo 0

,
'. , ••• : ••• :;. 1�64

DKW :&elcar Beige :...••..... : ' 1966

Candango DKW 'Verde e B�anco •••. ': .. .'... 1959

VeIÍJ.aguet Cruçara' Azul' ; ; :..... 1962

.Gordini' Vermelho, •....••......... :........ 1963
Chevrolet· Jóia �.. l., � 1952
Variant Vermelha ..

'

...•....••••••...'...... 1970

Volks:v;age� v�tde pé-de-b'oi •.. " .••••••.••••-: 1966
..

Finan,ciámento at6 36 meses.

j'

I.

AMAUII ÀuTOMÓVEIS
/ ..

J'
.

R. Gaspar Dutra, 90 - F.Qne 6359;8 6632

Compra•. troca.• venda ,d. V�h:uJqs
__

.
,': .

.....

Volks TL Azul Pavão 0 ••• :0 ••• ,.:••••• o ; • 197'}

·Variant Azul Diamante •.• '.;. i ••••: � •••••: 1979

Kombi .. Luxo' Lotus Azul Cobalto'! : •. �.••.• i.�· ,1970.

Kombi Verde Caribe �,. :'/•• :0 ;. 1967

Pick' Up -Beije' Claro'
'

•• ,; .'•• "'�,•• � •••• o / í969
Pick Up Cinza Lobo :.:.�;� :•••: 1969
Volks Sedan Azul :., , : ••

'

••••", ..-.' Hi60� I

. ,Volks Sedoano Cinza ·Prata \.' 1966
.." •.•••�••• CIo.!. •.a,••••• :

Volks Sedan Vermellió
Volks Sedan Vermelho
Volks Sedan Ve�meIi�ô

! '"'-' •

. . . . . . . . . . � . ',1967
í968,.
1968
1968

1�69
1970

.' .

Volks Sedan Verde Çaríbe " ••••• :••••••••.••.
Volks Sedan'Branco Lotus � .

Volks Sedan Azul Cobalto. : � •• , •••••••�

=u
I

.

i'

c:::;

\

I,'
! '1: ..

J •

" :';1-
1i.

_" . ".�

/

. ��,VALDIR 'AUTOMÓVEIS LrDA.
I

R. Vitor Meireles, 32 - Fone 4739

Flerian6polis
.

_ S.C.

_:._.; ... �

'. "'.,
�l�:-'.,,�_.,�_;;__--�--_

-.

,--r-_:=-''-..,-,,--,
. -'-,:�,'l·

I ":
-,

.

'RA:DIO GUIBUJÁ.
I', O�das.Mé�i:-s 5.000 � -:- Ondas Curtas '_' lO;OOO-W

.

'

Frequencla Modulada '.

.

,

(progrcuaação)
{

06,00 ...,.. AB�RTURA ,,'

06,05 - Vida Rural (Acaresc)
06,30 - A'lyorada Ca�i:nense.
07,05 - Rádio Notícias BRD�·.
07,35 .c, Músi�á Popular Bras.i1eira

08,00 - CORRESpoNDENTE CIMO
00,10 - p-eça o 'que Quizer
08,55 - REPóRTER ALFl'tED
09,05 -_ Viva a yida (Luiz Aguiar)

· 09,55 - Rádio Notícias BRDE
,fO,05'---:-: RÁDIO. TEATR0 - NOVELA
. 10;3� - Só SUÇESSOS J
1055' - .RADIO.' NOTíCIAS BRDE

, ,
,'. >, .

: : ',\ :
. , P,j)5 .....;, Shaw da Cidade

12,00 - REPóRTER ALFRED·

,12,10 .; ALMOÇANDO' caM MÚSICA
· 12;35 - PERlnoÁo COMANDA 8 ESPORTE.

·

, '12,55;- CORltESPONDENTÉ eixo I
.

,

: ia 10 -:-:GRANDE
<

"PLACARD"
.

, .'." �

.

- , \"".

14,d5 _ Sõ SUCESSOS

'/14,55 +: . RADI@:',NOricIÀS
.

BRDÉ
.

15,05 ,:;.;, D€sfile :d�
.

Juventude
: 16,05,,-)tÁ]i)W .. 'TEATRO '- NOVEL�
'. 16 35 .....;' Só SUCESSOS

'.

· ,lÚ5� _, RÁDIO 'N'ÓTrCIAS: BRDE I

·

: � rí,05'� so SucÉSSOS "
..

'i7,:55"�'REPÓRTER ALFRED' ' .Ó>

.18 QO _:_. O 'l-NSTANTE DA PRECE .

'18:1Ó,>_;_: R�SENH.A; INFQ:R.MA;rlVA
· 18,35 ,;--: VANGUARDA ESPORTlVA

.

' )8;50 ._:_:: ÇqRRESJ?(:)NDENTE CIMQ
'19 mo ..:,.:...A ''VOZ. 00 BRASIt·.

.

, , • - -

,,', ,_ ••
'.

•
.1

20,O� - P.R�TO 'MINER'V,z\ '.; ,

20,35 � O, ESPORT,E EM REVISTA
,

,:Ú,OO ,- COMEsPONDENFE CIMO
, '2i;1Ó.� MUSIRAM.A

..

22'O(,)'� REPóRTER ALFRED
" ,-. ';' ...... ,

..
' 22,10 - A..' NOITE É NOSSA

•
, 23,05 _:_ ÚLT:IMAS. MELODIÀS

·

..
, 23,3i -:- EN:CÉ:RruiMENTo I

,
...

. .

"..' ".

I

I
1

: (

l
I
(

�:

Chevrolet Opala •••
,
. '.' ....•••••••• ' .•••

Variant .....,_ Branca ••
·

.•••••••.• ·0·••• o � o ••••

·4 Volks 1300 -;' Brancos .

, 2 Volks 130,0 - Beje •.•, •••••••.•••••••••

� 1 Voíks 1;300,- Vermelhó .; ; .•

2 Vqlks 1300 � Vermelho .

.
Esplanada - Branca ••••.•••••••••••••••

Vemaguet - Marron
, ,'

..

i
Financial1\enfo em 30 mêses

1971
1970-
1969
1969/

,

1969
1967.
1969
1961

I. tGBO!!��!2.� !3!.;;:�TD�l
R.. Dr. Fótvio. AduCcl. 952

Trocl! ..- Financia - Ponto certo PilIra Bom Negócio·
Volks � ''/....•.•..

' : ..: : _

1964
Volks .•....•.• ....•• Ül63
Gordini . '.'

'•...• .- •. '. • • . • . . 1968
DKW . Vemag . '.' . . •.. . • . ... • • • • • • • . • • • .. 1966·
Financiamento até 30 meses

.

i R�a Jo�o Pinto esquina de
,
Avenidll'Hercá� Luz .,... .'.

"

I Fone 4414 -.ABERTO DIA E ,NOITE. ' .' .

,� ... ,

'

....
: ..... ,..

.
.--:"'

I�_,_- '

f l'
.l s.:

I,
; •

I'
.' .f�

.,1.
\'

flelA;
'-

KQer'ich S. A. � Comérc"io·.· AutomÓveis
..

,

R� Alntirante Larttegô;' .,>,109'"
e

, fone 2!)S5 .,... cx;: pósfjll '822.
.

-.
.

Floiianó�is ....:. ·5: 'cC•.
,

'Volks' 'Sedan 16QO Vérde' � • � •••• ; • • • • • • • 1969
Volks Se(lan 1300 Branco , •.; .. ,�" .' ••.; � . . .. 1969
Volks SecIan, 13(i)0.Azú1 �. � .,)... ; •.• : ó ••� • • 1969
Volks Sedan 1300 Beije. o. � •• : ••••••••••• , 1968
Võlks Sedan 1300 PéroÍa .. ;,';.'-.' .... " •., 1�68
Volks �edan 1200. Azul .....� .. ; .. ; .

'

•. .-. 196P'
" Volks Sedªn 1300. Vermelho .: •. ,. ; , : .. .. 196�
Volks Sedan 1300 BranGo ..... : � ..:� .•.• ,
.Kombi Branco Lotúi:! .;; .•••.• .- ....

,
.•.••••

�K 'b' .. . .. ,

". _cm 1 BelJe 'Claro.••-; .'.: ..•• � .• �,.,,< •.•. � .'.

K�m�i �ul .'.. ,\ .. �, ... ' •.. � .....�"•• .,•.•• "

••,.;.,

1969
'1969' "

19p9'
1964

Kombi Beije Claro •.•1; •• : � • '. � ••••' � ••• >. 1962
Kombi ·Cinza •..•.• � .-. •.••.•••• i962
�eep Willys Marron .; ó ••• � ••

,
• � � •• • 1961

D'KW Cinza .......•• " ",,, .......-� :. '.'" 1962
:j:1.ural Willys Azul. • •.•••••• o,. ,,0 ••••'. •• 1965

--��_ 'j .' .

'
..

:.'. _._._-_:JI')
:'" -�--==--

. '. ��' ... �
,--�- ��----._.::::::::=;:::::::::::;:--.

.. -

.IPIRARGA AUToMOVEIS ."
- .�'

COMPRA VENDA E TROCÀ1>e;,veICULOS
'Rua 7 de Setembro>, 13

c

_; Fone '8886
'1 Volkswagen : : '.�! 1,968
i Rural W.illYs. .. •• .. • • 1964

.
1 Volkswagen : >:: .. lo 1965

Financiamento até 36 mêSes'

._-.�.

�IIR. Vidal Ramos, 41 '-. FIQrianópoHs
C.omércio em geral de autOmÓVéis _;, compra - venda

.

:....- 'trocá - financiamento-
Ford C�reel - 4 portas •••• ;........... 1969-
Ford Corcel Coupê , .•...••••••••••••• '. 1969

Volkswagell ) .. � .••• ; •... ;... 1968
.

,

'VQlkswagen ., .•. � • � • _ .•••.• _' ., .•

Aéro Villys Itamaraty ••• " ••••. _ ••• ,••••••

Vefllaguet DKW ••••....••••••••••...•.•

Vema�uet ])KW ••.. '.' .

,NOSSA CASA AUTOMÓVE.S

1968

1966

.

1964
1960

VENDE·SE'
.

Apartamentos em Caitas�ira� - Preço dP.'
'ocasião.

Terreno na Lagôa da Conceição
2Qx40' m2. todo m�ad,9-

ALUGA·SE
Salas pa,m escritól'Íos.' /

,-

INFORMAÇÕES: Rua João Pinto, 21 - Sala 1
I FONE 2828.

'
.

�

Preço de

-

,

� [í� _ ,

CADERNOS,JUVE�TUDE
Broeh�ras - Espirais em' Arame, ou ,PiãstiCos

ICAL � LACl - La�onados - �romados �,

Isqueiros: Com uma' e duas rodas
lCALEX (Autohtáticos)

!CAL - IndUstria e Comércio'Auxi1iadofl;l Ltda.
\ Rua Coelho Nett}>, 160/170 '7'"' Fones 349 e 301

I Cx. Postal, i37 -jTeleg. ICAL - Rio do Sul - se

Entregamos os carros usados' c� garanHa e

financiamentos até 36 meses

Entre�amos os carros usados com: garant�!l e: fman·
ciamentos até 36 meses

Venha conversa,r conosco

.,.----

,--

.:

! .,

'1
,.

\
'

_'.. .

"

.

I .' '." \.

,RÁDIO,":llR1TA GAi:IBALDI ,,-

I.

,. '. .). ,.' ;.� ..,

RUA JOAO' PINm, 32 ,- CAlXA PoSTAL 269
..

FoNÉS 3331/2%4'._' FLOltiAN�OLiS - ii..,A DE'.
. 'SANTÁ CATAAlrilA .,....., SANTA CATARfNA. ) :

'_1 ... ,'. P!tOGRMAAÇis;q ,pE' SEGÚNpA °A SABAQO
..

•. � ; 6 .. às, 6;55"�l,aS:
.

Rápcho '4lPgre Com P<!rtãozinho :e
,
... , .. ... "'j .;. '--

·

.. :. Porteirinha'
.

,:'. ,I. .,'
' / '

..

-' '7, às 7>�5 &ra�:Delt;erta 'MalandriÍlho'. (Edegara ,)
· .. BonasslS) ,

.

<l ' ' ,

, ',- � às g,OÓ)l�Z:a.s: Man�ã . Suave, Ma:nhã
-

Tranquila
,

.'.
' ,(Borges: Fii)lo) .'. .

\ i "

, �, Às 8,39 hóf.is:' Anita 'NÓtí'cia S�ow (.Aldo Gra:ngelro)',
9' às' 9,Q5. horàs: Anita Rit Párade... • :'
9,Oq às 9,55' lÍoras: Fe:fra: Livre" (Ferna-ndo Liilhares)�
-io às 10,55'ho:rà�� Nós Dbis As;10' ó:Jzete'Palumbo e

'Borgei. FiTh.o}· ". \
..

.

.

J .,
Às 10,30 hdl,'lls=/ Anita, Notícia Show (Aldo G'rangeiro)"

- 11 às !i,55 :ho:r:as: DisCoteca do ,buvinte (Evaldo BentO)
,

..:_- As 12 'horas: ,_A 'Opiniãodê Fernando Linha� \

Às 12,05 horas:' Atu�lídades Esporti�s (Ev�d� Bent�),
/ ,- ÀS 12,15, lm'ra�.: Saydade Jovem ..

ÀS 12,20 hori!s: PIá, (Ma1illÍ'9 Júlio Amorim) aos sábados
Às 12,30 horas: AnÍta Noticia .spow '(Aldo Grangeirob '

12,40 às 13,55 horas: Discjóvem e Campeões do Disco
(Fenelon Damiani)
Às 14 ho'ràs: ComUllicação (Carlos, Alberto Feldmarrb,)

""';-. Às 14,05 noras; Society em Destaque (Celso Pam!'iQtla)
14,10 às 15,25f horas: Ruo do Sucesso 1.110 (Lizete

.

,Palumbo)"·1
.'

Às 15;30 horas: Al}oita Notícia Show' (Aldo Grangeir�)
15135 às 16,55 horas: Show da Tartle .(Evaldo Berito')
F às 17,55 horas: �u:b.?O JoVem (J. G. Xavier, AIlo<1USto'·.
Buschler e Celso Pamplano)

.

,

.

Às 18 horas: Bola na Trave (Btigido Silva)
Às 18,05 horas: Afualidades, EsPortivfs (Evaldo Bento)
18,15 às 18,55 horãs: Crepúsculo Musical (Evaldo Bento)
Às 1.8,30 horas: AI'li:ta Notícia Show (Aldo Grangeiro)
19 'às 20,25 ho.ras: Agêi1-cia Nacional e Mobral '

:20,30 às 21;00. horas: Máximas'de. Hoje (Jesse Júnior)
ÀS 21,30 h6r�s: Ailita Notícia Sbew (Aldo Grangéirô)
21,3;)' às 21,55 horas: Sa�dad� Jovem (Jessé Júnior)
22 às 22,55 horas: Mú�i()a ,para Milhões (Jessé Júnior)
23,05 às 24 horas: Supep PLA(Nel.de Marirosa e Cesar

.

Struve) I,'
PR()GRA�-QAO. DOMIN'ICAL

, '7 �s8 llOras: Zecatau ESPeci�J .(lWÍl1dir Brasil)
8 às 9 horas: Sertão em Festa

.' .

•.
'

9 às 10 horas: DOmingó' Alegre
"

10 �s 11,15 horas:, MobraI _
'

�"":- 11,15 às 13,35 horas: Parada em Esquema NôVo
· _:_ '13,15 às 14,00 horas: Embalo JOvem'
· ,-

,
14 às 14,45 hora�: Favoritos ,do Sho:w da Tatde
14,45 às 18 horas: Tarde .,,Esportiva'

'

18 às 20,00 11Qrab: Geração 71
..

20 às 21,00 horas:' Prata da' Casa
- 21 às 22;00 horas: Música Para Milhões

.

DR., 'MÁRIO IGUEDES
ADVOGÀDO

Rua Álvaro de Carvalho, 34 ·19 andar __ '��;\ .

Cpi..{i)5�684�79 '_ OAB.i2M, no horário da! 14 às Ía h�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cogumelos pOdem ser causadores C.olombó balxa decreto

do' Impôstó de circulação de mercadorias - leM. O De

"ereto n'? SEF-26-04-71/43, ampliou· a isenção dada às

máqt:inas, aparelhos e equipamentos industriais, estenden
do-se às saídas de quaisquer estabelecimentos e asseguran

, do. a manutenção aos créditos deri�ados da entrada de ma

térias primas, material secundário e material de embalagem.
Foram isentos do impôs to, também, as saídas de material
bélico destinado às Fôrças Armadas e dos 'aparelhos .tipo
"pacemaker".

O referido decreto modificou a isenção. dada à saída de

mercadorias decorrentes' de concorrência internacional, dei

'xando de exigir que, o pagamento seja financeiro por insti

tuição financeira internaCional.
.

Outra inovação «íiz respeito aos estímulos dadas aos

fabricantes exportadores, que agora serão cal�ulados para ,0
mesmo fim, mantida a limitação de 14,�%.

'1 SULBRASIL lhe pos�ib-ilila ser proprietário de um

lole d� ferreno no, bairro da Trind,�de por apen�s 500
cruzeiros de ealrada ..

Os lotes estão localizados· a Rua Lauro Linhares, ao

lado da Emprêsa Trindadense, e todos de frente pa'la rua

i éalçada•.Vendas no próprio local ou na SU�BBAS(LJ Rua

I,. JerôilimO Coelho, '359 - Fone3851.. I

�L��_�_�_������ª�·,�.���������������������J'I�

.�����������������'�'�������������--�����'����'���������������'�-t����-��-.����������������-�����--�bm������-��'>�-----.h-·---· !.

';l

Professôres universitários
catarinenses estão ultiman-

.
do

'

projetos de pesquisa,
'

destacando-se o trabalho O Reitor daUniversidade
que concluiu pela caracte- federal de Santa Catarina
rização de cogumelos' en- em exercício, Professor
contrados na área de FfC}- Roberto Lacerda,': recebeu
rianópolis, como potenciais em seu gabinete a visita de
causadores de alergia e, de cortesia ". do Diretor da
micoses cutâneas e visce- Eletrosul, Professor Fernan-
rais, além de elementos do Marcondes de Matos.

causadores da poluição. do O professor Fernando de
ar atmosférico, As pesqui-. Matos, que já integrou o

sas, que interessam direta" corpo docente da Faculda-
mente a comunidade -cata:: de de Direito e outros esta-
.rinense estiveram a �argô

.

belecímentos de ensino su-

-de prof�ssôres do Departa-� perior, no Estado e no

mento de Biologia, do Cen- Brasil, esteve recentemen-
.tro de Estudos Básicos da te em Washington; janta-
Universidade Recieral PQ- tnente com e Presidente da
�derão . estar' édtlclhldas' :ahíL, :�,etros.ul e .o .Ministro ',Del:
"da no co;rente atld, ,�eg�ii� <fin N�t0 .da Fazenda; con

,de infbrmações' d�: pip.fe�--; . 'Ctetizanclo: i 'âs�inatura •. de
: ,SOl' Acácio Sà�ti;jg�� ;�I)i'esi-' " "contrat�, 'de fínancíamento
-dente da Comissão Pei'�\à�'. no valor de 70 milhões de
Iúmte de TempÓ:.lht�g�al;e "·�:,4óla;Í'e�.' {O ProfeSsót Ferc"

:. Dedicação �el���a:;�>":,·,.:.,.\,,.: :"l�an�o l\f��iio11des . 'd�. Ma-'
>

'-'i '." �'; "
'
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COPERTIDÉ.
VISITA

rízação de .cogumeíes enCOll-.' -

irados' na
'

área de Floria-

tos viajou ontem ,.à tarde
para Põrto -Alegre.
PROJETOS & PESQUISA
Projetos de pesquisa ini

ciados por professôres da
Universidade de Santa Ca-

nópolis, como' potenciais
causadores de alergia e de

micoses cutâneas e vísee

raís, além de elementos
causadores da poluição do
ar atmosférico.

tarina no. ano passado, em

regime de tempo integral,
estão sendo concluídos és-
te ano.

A .informação foi Pres
tada pelo, Presidente da

Os resultados iniciais da

pesquisa foram encaminha
dos ao

.

Presidente da

Copertide, através de pu

blicação feita na revista
Tribuna Médica. Segundo

Comissão Permanente de

Tempo Integrai e Dedica

ção Exclusiva - Copertidé,
Professor Acácio Santiago,
assinalando que dentre és
ses projetos destaca-se . o

.trabalho 'levado a efeito

o Professormanifestou
Acácio Santiago, a Univer
sidade Federal de Santa
Catarina espera ver con

cluídas ainda êste ano di-pelos professôres Biase

Agnesino Faraco e Biase
Cesarino Faraco, do Depar-,
tame�to de Biologia, do
Centro' de Estudos Bilsicós.
A pesquisa intitulada

Fundos, Regionais Patogêni
cos,: �0nCit'i.iu. 'pela caracte-

versas pesquisas 'que ínte
ressam diretamente .,à . co-

m�ilidade .catarínense, num

processo de Integração que
procura novas conquistas e

conhecimentos -cíentítícos 'e
tecnológicos.

"

,'-"
.

ao iniciar suas atividades

" MECl.H1COS
.

DE
_'

-""'1, ..

,.� . ",�'.. /-'
-. .

... ' "'; .. ,.�.

-

TÉCNICA

. i',OF:ER:�.G-E· _',

........ treinaÍlléúto . iniCial remunerado
,....... a�:PliL'i",: posslbi'lícláde� de carreira'

setb� t�cnico :
, .

'

-, cursos' l>,e:dódico., de. atuilliazaçào
..2., seIÍlllna' de· 5. :diaS; "

"

�,.�ªs�st�Mia .mM�(.�49�i�lilr
,

"

...• ".�--; •.. ��'. �._ .t, ... ,.,-�··:.:'-.::.... '"

EXIGE

no � curso 1 <? ciclo, ginasial' ou equivaleÍ1t�
, cOÍ1)pleto ,

.� ídade de 18 a 25 'a1'108
"

. L interesse por mecânic.a.j.',"-
l

.

�,.

i

I
1

I !'.

.;:';_ ,

, .t_ "

; �.-".:�'.. ,. '.,�",', .

. '.
'

'. '

'Os'mieressâdós'deverãó t"Oluparecer dia 28-4-71 no QUERÊNCIA PALACE HOTEL
.

� Pâ�ti� das l'ÚO h,ó;'as,' devidapl�nte mmüdos de docume,ntos, no dia 29-4-71, a 'partir
das; 0;00 horas. Local' de trabálho FLORIANóPOLIS. .
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LOTEAMENTO TRINDADE

CARTEIRA EXTRAVIADA

Foi extraviada .a carteira. de: motorista n. 180658

SC, pertencente ao sr. Almir 'rito Ribeiro. Moreira:

Mensais situado' ao 'lado da Pr-aça Santos Andra

de prazo' de enttega; ·março de 1972. Com as mensaÜ:
dades acima sem entrada, financiados 'em 15 anos

as suas ordens:
.

'.ED, SANTOS ANDRADE '- ED, VENEZA
ED, AUG,{JSTO (�RONTO) --:- ED., SALDANHA, DA 'C;
GAlVrA (financiadh @l '15' anps)- ...-' ÉD, VIL,A RICA
� ED: PASSEIO :..,;.. ED�' TANGARÁ - ED. MURICI i
- ED, DOM r(-iNACÍO ..:.... ED. ARAUCÁRIA - Ij;D, I

PERNAMBUCO"""":" Ep. DUCA.DE LACERDA... i
Para Ülformações e- vendas A Vendedora de Apar-

'Itamentos Santos Iirí6veis Ltda� Praça Santo� Andrade
n. '39 =- 19 andar � Fo�e� 28-�353, ,2�14!l8, 2t1491,0 f

I 24-1493 e 24-4462. - CUrItlba . ,
.. '.

"
I .

I
I Horário das 8 às ·19 horas, inclusive aos sáb�� '

.• f· ."I' dos, domingos e feriados.

I
; Não fechal;los nas refeições. '\ .

L I

'j
I

MUNICíPIO, DE FLORIANóPOLIS
SECRETARIA' DE OBRAS

TOMADA DE PREÇOS M. 09/11
A V I 5 O

A Secretaria de pbl'as da .Prefeitura' Municipal "tle
Florianópolis, comunica aos int.eressados' que, de acôrdo

com o presente AVISO a TOMADA DE PREÇOS N.,09/71,
pal'� as õbràs de reforma �,aglpliação d@ Grupo. Esc�lar

I.! Henrique VeraS - Dis,ffito da Lagoa da Conceição - ,Mu

niçípio' de Florianópolis,' sua abertura fica àdiàda para .0
dia lO ,de maü> de ·.1971, na sede da Secretaria de Obras
da Pl'vIF.

,Florianópolis, 28 de abril de 1971.

,Eng'? Manoel Philippi - Secretário de Obras da P.MF..
--......-.-�-,--�

CONVITE PARA MISSA DE 7° DIA'
"

.

.,

A famíiia de CELSO
.

ORLANDINQ LOPES ailldà
consternada com ,'o seu desaparecimento, agredece as ma�
nifestações de· pesar recebidas, bem como convida pa
rentes e amigos para a Missa de 7'? Dia que mandará rezar

às 8,30 horas de sexta-feira na Capela do Asilo Irmão

Joaquim (Asilo dos Velhos), nll Avenida Mauro RamoS.
.

Aes que comparecerem a êsse ato religioso, antecil?a
agraüecimentos.

V'ERDE-SE OU ARRENDA-SE
Um: bar bem .afreguezado. Situado à i'ua FranciscÇ>

Tole11tino, 14. Tratar no local com a proprietária Maria
Rita Conceiçãe.

AGRADEC,IMENTO

J

Tôda a família PAULO PREIS, ainda profundamente
consternada com o lamentável atropelamento .e vi01en.ta
mOl�te do seu inesquecível PAULO ROBERTO:, que' mal
se iniciava para a vida, sente-se no dever de externai- o'
seu agradecimento, a tedos quantos lhe trouxeram sua. co

laboração e �olidariedade, N;:t eternidade, o nôvo anjo
louro terá esboçado aquele seu sorr.1so, com li) seu

"obrigado".

PRECISA ..SE
Precisa-se vendedor autônomo para venda de bàlas

-

com pronta entrega, Tratar a' rua Sizenando Teixeira, 305
- Capoeiras, das 19,00 às 21,00 horas.

ACOMPANHANúo () CR}<':;SCENrE DESENVOLVIMENT O DE, SANTA CATARINA, PRINCIPALMENTE NO SE
, TOR 'DE C'ONSTRUÇAO CIVIL, A ENGElVIlNAS_ - PEDR EIRAS BARREIROS INDÚSTRIA- E COM.ÉRCIO, COLOCA
A PlSPOSIÇÃO ,DE SEl!S, CLIENTES MAIS UM CONjuN TO DE BRITAGEM PARA PRODUÇÃO DE BRITA DE

- .N<?S. 1, 2, 3 E AINDA Pó DE PEDRA.
, 'POSSUE ÊSTES TAMANHOS EM' PERMANEN'TE ESTO: QUE E FORNECE TAMBÉM NOS TAMANHOS DESEJA

DOS.
lN.J?ORMAÇ0ES: RUA PADRE ROl\!fA 131

VENDAS E CARREGAMENTOS: BARREIÍWS.

BRITA - ATEN'ÇÃO CONSTRUTORES

Política ParlaUlenlar

POM,TE, ·A. FAVOR OU COHTB�?
As 10 horas de hoje haverá uma reunião entre as

bancadas do MDB na Assembléia e na Câmara Muníci-
\ .

t
'

pai' de Florianópolis, oportunidade em que es ara em exa-

me assuntos relacionados com o pcdido de, sustamento do
;.,. ".:' .....

contrato das obras da nova ponte Ilha,.cont41ene. O
,

I. ',',', ',r.,_ "�o "'. '
••/' � r ..

encontro foi provoc:;tdo' pelos edís
'. que, . por, .nâo terem

oportunidade de influir diretameute' '110'" ��s?,,.'. , ;�retendem
pelo menos, fazer sentir aos seus.' coglP�9�lfl,lli no Le

gislativo os pontos de vlsta que juIga'H lY,lÍÜ4Q�'.f,a aprecia-

ção da matéria. ;, ..",

Hã, de parte' da representação. �m���}jIL,s�a;J,J.a Câma

ra Municipal, uma tendência em cpca,raçd?:,J!x.�blema da

ponte sob o. aspecto global da que!'tãç).l .q". ;qH�... , .vale dizer

que o MAIOR deve se sobrepor. ao )\l..f;'NP,R�,úOntem o

vereador Aloysio Píazza, que velo :_� ,����.IP"Q\çja manter

enteqdimentos .

visando a reunião tI,?S, �af.lcll..d,ll��" disse-DOS

textualmente que no seu entender a estas alturas não se

deve tomar outra decisão senão o, rçi��çi!, das obras da

ponte, corríglndo-se Os eventuais; � �ci<iS, lj.�_ ,prMm técnica

ou' ·iegal·· que; porventura ··'f()[f;� ... c�nstat�d�s,;lla contra

tacão dos' serviços. Parece q!le. tal ppnto,.:.!I.f!", vista tem

gr:nde . número de adeptos, na. edilidade, ,e,:ltá; .ínclusive,
.

'um movimento- em esbôco';vi�ánda a: upi�() ;díÍs ,qu:.aras
':�Ú�ic(�aÍ�; i� .�bra�dii :�IJÍi�;6�íjl',S,1:'t�,t:�\,��!�: '�lí;n :ajJê-
19 neste ·s�ntidÓ seja feito. em .nome :da. ennumidade aos

deputados com assento.' na Assembléla+eatarineúse, ., '

.•

.' ,'.isso 'tudo' vem aumentar ainda �lais,';a",rcsponsabili
dade dos pa�iameÍltare�, .que até. aqui,' nãoJofêm posição
firwadà sôbre .0. !1Ssünto.. Se os opdsil!ionistàs� aceitarem

essa possível m�festação Javonivel ao 'prosseguimento'
das o�ras, aílldil restará a definição dos representantes

:;trenist�'1, que pela sl!a ,maioria. absoluta detêm o poder,
'decis'ôrlo 110 parlamento estaduai. .E,· à menos que aI

gl!lna' orientação 'd-a cúpula partidária lhes 'imponha de-
:

.

,..... I

térmÍllada ,condüta, a decisão ·tende l! ser liberada, para'
. ," � ,

q!,e cadâ tlni.se 'p"ohllnci� de acôrdo com o en.tendimento

,;, pessoal,
" D� '. Mrqüe', .

para >ós depu(ados 'catarinenses, está

'üestão' esta " se��o en�âl'�dã' -cómo a iiíãi� delicada, difí
cii �'irigr�ta, enke tôdas' as que foram suscitadas pe�o
Téibuni!J de CQntas., ..

·

PO.NTO FINAL.

\._A. requeriulent0 do deputádo Eeqlando Bastos, a

Me�a . �á Assembléia determi.nou. ontem'� in;erção nos

anais 'd:à .Cas1l;· da
.

eritrevista concedida' pelo', Governador. ..
,.

Colombo' Salles ao' Jornal. "O . ÇJlobb', edição 'do último

dia 26" ém .que b Chefe do E-"e�utivo deciara,ser b0a a

situação. ffn�nceira do. Estad�.. Quan?o l:�q�éreu a in

,serção o Sr. F,ernando Bastos afi.rm.ou que",,"as declara

ções' ,do, ih(�ttc< . governante cata.nnense .' pl'ecisatn ficar a

qui gravadas para que se 'ponha um pai'adeiro às insinua

ções em contrário ..

'

qu� eram feitas com 'i} finalidade de

de�merec�t o GovêrÍlo Ivo Silveira"�
, ..

"
"

:' 'T ,'o I

CoºJ�IIDe. fôra ailUnciado, o líder ,rrmedebista De-

jandir Dalpasquale fêz ontem a leitura. na' Assembléia da

"Declaração _.de Pôrto Alegre", apravadã"ncr ·último do

blingo como súmula do peJ;lsamento 'político 'da Oposição.
Hoje o deputado Murilo' Sampaio -

Canto comentará da

.tribuna alguns' asp'éctcis daquele doéimento�' e amanhã

s.erá �,'vez, do a�putac!o. Delfin l;'eixoto Filho.,
Os . deputados ernedebistas vão alucidar melhor' os

'têl'mo$ da "declaração ", .eXtendendo .o. seu alcance em

fáC� da realidade nacional e régi0nal. A .opinião .geraI
. é d6 qu�,. emb6r.a não. seja um cateciSl,110 completo,. o do

cumento votadb na capital gmkhil. l'�presenta 11m gran

de passo no sentido da conceituação da filosofia doutri

nária do partido oposicionista.

, PENA DE MORTE
Em pronunciamento na Assembléia Legislativa o de

putado Juarez Furtado, d� Oposição, classificou a falta

de acostamento, no acesso da BR-IOl ao centro da cida-
..,

'.
�' .. ,_ -

de,
.

em Barreinils, como sendo a "institucionalização da

pena de morte". Êle revelou que assistiu, pessoalmente,
o triste quadro de pelo menos dois acicte'ntê!/ fatais no

local, em quéstão de �ias atrás. E manifestou o propó
sito de requerer a constituição de um.a., <:9missão parla
mentar de inqUérito para apurar a .resp0-\lsab�lid,!de pelas
obras do aludido acostamento,
d assunto e, dos dois cidadãos

local, um é fiscal de obras".

"póis ninguém quer com

que: estão trabalhando no

, ",'

ç.p� ,,\ -Arena irá proceder agora e� relação 3,0 pro
'. jeto de autoria do ex-deputado Antôn'io Pichetti, que

',visava .denominar "Antônio 'Heil' à estrada Brusql1e-Ita
Jaí, e cUjo, desarquivamento foi ago�� �9Iicit�do pelo. de

putado, Waldir Buzatto?

A solução é do próprio Sr. Buzatt0i que. requereu .o

desatquivamento' para naturalmel�te embaraçar os are

nistas, já que hoje o Sr. Antô.nió Hei!' é' o líder de sua

pancada': "Se êles concordarem· ém apro'Val� o meu pro ...

, ".' , ,

jeto, todos o;> anos apresentado' e'. rejeitado', que proibe
a atribuição de nomes de pessoas vivas ·a'. prédios e o

bras, púb_licas, eu retiro o requerimento".

Sér'gio jLopes
I

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, FPOLIS - S, C.

"TOMAZ'f 'GARANTE O QUE FAZ

TOMAZ

I'.
,

..Ofusque:, . festeja dia lO
:com' '1''',o'-','le'I·' e b��flue�e','" '

I' :',;' "- ':.',";"

' u� II" '
.. "

,No pr6xin;o',di�,' Iii:, ,d�;':Q1�iO, da- '
t� 'c6����r������" '?'r����h�âp�f<'a,cidade, ode. Hl'Jisque ,es,tl\ra sedíaà-.

. �, ," ,,\ ,,'1',,', �.. >

do tirú' ,qo�,.'rha;is: Ímpj)riiili,tes' tb'r-'
neios ','esporti,vo'�, : 4êst��", \: últtmes
arrcs.. éiP nQs�ó', i!l�ta'do;, :que:;,�Qn:'
tará .com a.' pfi.fÜéipa,ç:(íà>:de Úi:rno:.
8aS 'eqúípes. do isul' do�'pã:ís;' ;

, '

, Ar{un�i��s�: cÓhíh�.'�&nsi6ionaí -ôs
-j()gQS .que. éstã6, ��iéihlfn�dbs pa
Ta ás quad-i��'" dB 'Ba:ndêfF�rftés' de
Brusqus €n��r:v�ad :'��diPês de

,S,a�ta 'C�ta;i��;:JÚO.,l�çrancté do
Sul, Paraná ,'e !M1fias"'Gera;Ís. "

,

De Santa/éâfaIi-úxa' esta:Í'á� dispu
tando, o� importi�te;' tb;n�i� .' �s e
quipe� de' voÍeibol', 'e çrc{ b,<ts�uete-
001 do', Vàsto Vérde, dé Blúmenau
,pénta campeã d�" v�l'ey" �a:�culin;
do Est�do e vice éafupe'ão,' de, bo-,
lá aO cest�: além ,do' ,:Bítl;jd�itahte
trica�peã' ,de.. ;oleibol;' ,'fé�i�in;
voleibol ': masculin'ô: �'" �asquetebol.
As demais, eSl1J.ipés q,ue :já confi'r�
,maram suas parti<Íipações sã'O: Mi
úás Tênjs" dube' dé' lV,tinas Ger�is
'com súas' eq_uiPlils ,l't_1asculiha' e Ife
minina' d9 vo'ieibbl: :Sogípa de' PÔ'�
to Alegre, :viçê,' �aniP..eã, .feÍnini'na

de voley da Taça: Brasil; G,·�niio,
, J, :t'{áutico' Uniiã0,' ',tricamp�ão .esta-«

duár de voleibol ,mãsc'úlino', 'l Se�,;
leçâo gaucha' de bã,sqúetebo1 uni-'
vérsitária, Portanto; um' pV'Ü1ado,
de 'bo�s equipes' q�Je estãrã�' dei:.."
filando durante o dia '1.0, \1e maio'J ','

no ginásio do Bandeírarite : 'na
grande 'festa do tl�<l.biüha:do'·:", '

" JOAÇABA V4-1 DISPU'TÀR'" ClLIM�'

,PIAD.(\ EM :tfR,lf;SI:LrP ,

A cidade ,de Joaç8ba; nÇ!. qvllida
de de campeão de voleibOl f0n1ní
na das olímpiadas femiriina,'1 des
dobradas em nosso F 3�'1dO,
está em prepara,tivos para vÜljar
para Bmsília, onde tomará pal'te
na Olimpia-das Sesianas dr Bra
sil, que contará com repres,:ntan",
tes de vários Novatos do pa1s. Na,
tentativa de reforçar a equipa joa
çabense, uma comissão d'lquela
cidade do oeste, estará em Bru,s;
que nos próximos di,'1s na tentati
va de conseguir' alguns :reforços
para a equipe que vem sendo trei
na,da com assidl).idad'e e muita' �
nimação por Odilon Seck,

Iluminação do aracanã
preveJelevisão 'a cores
6 projetq'd�":':ÚúmiÀáçã�: do Está.

dia' do, Marac�n( 9dridúíiÍ�: péI� C�-
"'missão Estadtiaf'�t<'iii1e'iii� ,pr�,>:.ê a

in�t_alaçãp' de" eq�ipifqíentO, �:�'a:fa aten
der de imediato ',às 'ex'"gê'ncÍas ':de uma
melhor. Vfsib'i1itlaçb '�os: ':', JOgps, n�tur
nos e, a, médi�;: ,p�o, ::às :;tra�issões
de TV' a 'côres::' ,P:

'

"

"'" ';_ ,'i'
,

.. �'" I
.

•

\

I ,., Segundo o presidente :'d�: CEE co,� mandante
, R'�Defio",:1Yf�ri�6;;', ,'fig��iFó,

�'ó projet,q;" q1)� :fq('�f�ho ;,��', col�bQra.
'i;'l!à 'C'om ,[i' :Ad�; :�6 11'1\:1 tev6 ;suà exe·
cução iniciada: p�r :)aitá:::,��' ':rl?�ui:sos
, ecessários"�. ":Di ....e�iser ,,,uP.i ;do,si.' q'ue,• . &f"" �, I'" ),� .

"ácredita na soIuç�b, ,do ", probl,(fina fi-
!1aJ1ceiro com':á p�iÍicinação 'da ' Lote·'
fia Esportival ':, ,

,\,' , :,

;

I

;' ,'" �:�!. ';:�!;�:/:: �.'
,

LUZ PREC,ÁRlA,' '."
, ,:',\ J' I,..'"

,

� � ,,' :(, ',;'
• ,( l' _<', '

,� ,,'" �. �

o 'Marac;anã;:, s�guhdo;�á'. ;,o'éQnc\usã(l)
dos técnicos,' da<6ffi�,',;h�s'sita:; ,de um

nível de 'iÍti�ií!lÇão :,4�" � J;de� , 'de
;:" " ,; l, '�.", ',_ ... '�_ :.

-:

600 lux, O índice médio atual' va.ria
entre 150 e 20á lux.
Com 600 lux não só a visibilidade

, será, perfeita em todo o estádio como,

também a transmissão de TV e'11 p;e.
to e branco será tecDicamente 'lleUío,
rada, Os técnicos, d� CEE fr;saràm( ,

�
,

ainda que será montada, a infr:1·estru�,
tua neeessária, durante a instalãção, da
primeira parte do projeto, para permi
tir as transmissões d� TV a cô�es. i'

J _',

-

Para as transmissões a côres, ('. eng�·,
nheiro Paulo Senra explioou serf'in: "rte·
cessárlbs um nível" de puminaç50', vil�
riável entre 1.200 e 1.600 poÍlt Js-lux.

A não ser os detalhes da �ib;';i(Úi9-e.'
técnica do projeto, os engenheirc,s ',da,
CEE esclarelieram ser desacollSplhável
a divulgação do preço da obra "ttma,
'vez que qualquer detalhe sôbr� êste'
'aspecto p�ejudicaria a concor"ência,
da qual participam várias firmas".

_·_�--�_·_·=:�-'-"'-���������'t"'«t ��� _�I�GORA MAÍS' 'BEi'Êzi- Ei��-rf�-SS'j\. c,'u.lrrl L Iii"II Finalmente algllé� se d� conta de que a maioria das muUieres 1 'fi

!I'"
algo d� p,<:le oleosa. A solução imediata para êste problema surgt ag0ra ; II com\a linha de produtos Skin Balance, de Helena Rubinstein. IVá coI1.becer maiores detlllhes com a famosa esteticista Zoé Fon' �s, 1

.,' à sira diSpOsição na Drogaria Catarinense, Rua Trajano, 5, de 19 ,a 30 \)
��, do" corrente.

'

�"i

',"

I, '*'"

,
,

SANDÁLIAS

Casa

v .

,�-----

Notícias
diversas

.

'I �. �, "'�:' '1 ,�. ,

'

�..:. ',' -<: • '. ' ' ,.;.
,A diretoria .do- 'Fig].l.!:HTense res-

cind�� �Qs 'co,ritr:l1to;. ':ao:s �',atletas
,

Nén&m;':, 'P�iilii$.Q"'::e 'Ée�ieira� Ne
ilé� 'éontin'Uéná :capital. enquantor '�', -, ' ''- ...: ,';l;-�, ).';,', •

� r'
� r�., �" '

, ,

qqe p"�i�o ';.r�t�imol;1::, ,<:I., ÇI;ic�uma,�., ,;f'?,7 "�" f.,., '>,!'r,t -
"

� � ,;,,,,
1,

e i, E(ti·:r6ifa��Joir.'PJ:ur�,,(mp*�.o ''t,�n
,i'tar�' a' �':�t.de':�'nUhi� 'GliiffeA"'110bálA:�'�"
�*_,' '; :'�:<�>:c:; ;�;:/;�::: ;;' �; : '::

,

" ., 0:"g,pl'eirod;Hón,is-i0'/(lu-e' $;tutiU em

�á;�i.�;"eq��tí;,}i:ó:\rit�í:íp:rc :g,aljcho,
,

retÓrP'Olli::,à,,:'S�k?9�tfl:hA�,·: � as-
• ,

j
'", '" j' "..("."... '- � :.. . . ::" � '. ,

'

__ ,sih.áp:pp' {\,C01:n;nliQJjúl'J%Ç),( .�cg.m" "o
, PfósPI1Ra" ;!.tei1ÇiÓ !4�siaéâ:(jj.Ílf ,,�tuà
çã:a jh�'::p;i;*��dafdüi:Qte �:dp;,Hei"çí-

�i�l��,.:�',':',>� ':r:' <�. '�. ,;�'�\)::j'"
'"D,.treiha:�or ltalo' ,i\r:pino,'.": ficou
discÓrite'Ílte, '�o� ',''at��ç:io ;�dà, ,sua
eqll:ipé, tra', i>á�ti4a' ,:de ,'d�mingo e

espe_rjl.' te-!l1iz�t tfê's: substitilições
paia, a,' pÍii:tld'a ,cte'-doiI1;ingo, F.'lla
se ,<Lue "J?-Ú�'qi1 :po,cteI"á: su_rgü': n;.t
làtetitl' d,i,�ei�a;)3'Íl.d.O' � p��sand� pa
,rá a' meia\ �qha 'ao, laô;o d� Pe-

.

lé,' pas�;lindO, :i}.ârcy:, pá�a 'o co

mártdQ ,q.e ataque; estl'eando assim
lá �'m Brus,gue.

'

-X;""·
'

O :z!Í,glieir:'o_ g,aÍJ�h:o '�Nitóta que
pertence ao 1"r;,tem.a�IOl.'lal e: que

está:�,émprestadô, ao' J'uvent:us, de
Rio do 'S(1): ,não 'Jogou dúmte do.
FIgUeirense '" p'Or contusão, porém
oevetá re::t:r;arEiçer :doqungo.
-;-X_:'

"

"" ,

Q :-meia, càncha 'Ro�ério.'terá seu

contrato 'terri;íiirado ' 'e�rn ,o,, Avaí
MS; próximos,diás.; As 'partes já
esti\l�ram, conV:êtsartdo" e ' 'ao, que
p,úé:C'e : "não, '. ,haverá, ;dificuldades
:par� 'a '�nová.çã_o, de ,,�Orit'r�to.': Clu�
be' e ',jQ'ga,dór ' eiiégar�íU',' rapIdo',' a
'Ill'n :'âéõi-.do' e "a "Íi.ssiriat1ll'à, de ;nôvo

, 6,ónti;l�0
"

,nps 'próximos
'dias;':, '

, '

R.ÂNGELO DIAS, 57
c"p.480 - f.-".,,22·1451

ilUMiuu-sc

.

d '1"iln ':a Ias
"

.'

Rua Santos Saraiva, 276 - Ph:dio Hotel B. Igmann - Estr�ito
lendaS 'direta da Fábrica de Sandálias Turista pan. revendedores e 'conSljinldotes.
NB.: Bastq comprar 1 par para ganhar sua passagem de voltá. pax;a, ,quaÍquer

parte da grande Florianópolis.

"
t"

i.i
j , ;;\. t<É'W! tljiS!f2 fi '$ t: 1: "t.rãdl�

elange fortalecido para
tar: pre$i· ência da Fifa

lé:ção dé*f,erá" atuar no. dia 11�)
lUiH9:' contra 08: Austr�<3., ' em São
'Paulo:: día '15;' J;lO :R:io

'

.contra a

Hol�nda; 'dili, 18 'também no' Rio
, contr� 'a lúgOSlá��; e dia 22; ain:

, dq_ ':�ei:n Iocaâ. dJsignadO, .

'Nos. dias
28. e' 3i,'�à:' selecão estará em Bue·
nos ..Aires: 'ortd� participará "da' dis,

, Pllt�' aá,,'copa" Rocca, �m J9"13, a

�ele.dío':de.v:$rá "'fazer' uma excursão.

p�la-:E{rrop�; onde atuará ,s,ete vê·

'z��': 'Ínglaterra,; ,

Ítáiia" França, A·
: lenui.nIra, Portugal, ·.sués�'3. é União
Sovi�ti�â,,' Tan;bérn 'fará, uma: par,

,

tida 'nà' Afiica, ' po)ssivel�1ente con

tra ,� ;'.seleçã,o, do, �arrocos.
"

",:' ',.".:.

Do ,Rio, informou-nos ,qu�: .du- �itn, uma eleição J urna competi-
rante a eritrevísta' coletiva', ,que

' ç�o, 'é meu principio e desejo.
concedeu ontem, o p;resi(j.enfe' ,da :, S� depender 'de Havelange, à;, úi-
CBD" Jdão; Havelange, deixou:sla.. çà

'

'''Independência'' provocará
ro que' a sua campanha .a ;presi- tim �úmento' nos ph;ços dos íngres
dêncía ,dá, FIFA fortiliéceu-se s6!?, com o pr�sidente da CBD lem" -

\
"

bastante com. a última viagem', que brando o que houve no' íôso ',em
fêz, Na, 'Africa por exemplo, Ha-, -que' 'o' Santos empatou' éOl� urn

velangJ -conta com' o, apoio 'do Ge- ',' cómbínàdo francês:'
neritl Mustafat, dirigent� :d� , e'nli-

,

'

' '. ','. '

dade de: arabe; e' do Coronel T�s- :-:- ,�A rendá do Jogo 'do Sa'ntc?s
sema 'da" Etóp�a, líderes, ria pôlí� ch"�góu' a 620 mil cruzeiros, com
tica esportiva ,no Continente" qtie 40 mil, pessoas: Enquanto iS1;O, a

tem' 38 dos 138 votos da, F+FA.· partida entre Flamengo" 'e ,Botafo-'
• go', com, 148 mil pessoas" deu :a-,
penas' 778 mil cruzeiros, ',h,'1seando�

, ,se' , Disto, ,é, que' tentarei '�ons�gUi�'" ,t •
"

'

'autorização do" govêrno 'fed,erál:
:pára" aumentar: o ,preçô do's irí-'

O, presid�nte da, CBD, reV:eli)U�"
tamb.ém, "que, durante as ,conv:er�
sacões mantidas D,'1' Europa ,'com

cU;igentes 'da. Alem�nha,' Inglater
ra, Itáliá,' Hungria, França, Íúgós
lávia e A,ustria, pôde' serltir' " qüe, ,

consoguirá mais algUn� votos: ,na"
'

qui ate as, eleiçõ'es, marcadas ]?ara
1974, intensificará a campanha
prinCipalmente ,em 72, Ror 'oça'sião
'(1,'1 Tàça· "Independência". ,Porém;
fêz questão !ie explic'ar 'qiJ.e ,os
países escolhidos pela CB,D" pata
tomarem parte nesse tO)'fleio, não
foràm convida,dos como parte' de
sua 'campanha "é logico que du
rante, a r,e,'1lização do, torneio, man
terei cohtatos com os dir;gentes
dos· paíse's cOlividados,

'

assim, co
mo o fiz durante a ,minha 'estada
na 'E1;lropa".,
Ifavelange disse que' S't'1nl'ey

Rous vai continuar na luta, para
tentar reeleição:
- Ninguém entra, em alguma

disputa, com certeza de' vitó,nJ<:I.,
#mas com desejo de 'vê-la realiZa
da. Na minha mocidade, fui atlé
ta e sei perder e ganhar t,'1mbém:
Nunca me abati diante de' qual
quer das duas situações,' Para

Teremos na noite, de 'amanhã,
na quadr,'1 do Colégio Catarinense,
a realização da segund� rodada do

campeonato regional de futebol de
salão" adulto, constante de doi�

jogos.

:N'a preliminar est,arão jogando
Colegia.l ,e Associa.ção" 'com as,
duas �quipes fazendo ,suas ,J?ri.-,
meiras aparições perante suas 'tor
cidas nêste certame de 71. Poré�,
o clube azul e branco surge como
f'1vorito baseado nos jogos reaH,":
zados Pelas duas equipes, anteri':
onnente ao certame,
Na outra partida a equipe da

Celesc que perdeu na estréia para

A pouco menos de um mês , do
'lcCon<ecimcnto m,j,ximo do nosso

'emo, quo tem sido a d,isputa do
C,B.TI11'eoD8t,.... Cêtarjn�""tqe 1--)[' ��?p'1nn

qlie terp sido a disputa do, Cam
peonato Catarinense de Remo, os·

nossos três clubes já ini'�iar'lm os

seus preparativos, obietivando a

conquista do título que correspon
ao 'ano de J 970, A <'!omp"tkóf', está
marcada uara te,:, lugr.r nn bai:>
sul DO dia 23 de m'lio ouortuni
nade em que os clubes efetuarão
observações, visando a p.ossibilida
de de enviar uma guarnição de
,!uat.ro com timoneiro a Por
to' Alegre para a disputa da

prov,'1 João Havelang,e, que está
marcada para o dia 30 do mesmo

mês, na raia olímpica do G1.laíba.
São poucas as guarnições que

podem s,er consideradas como

quase definitivas, como o skiff do
Aldo Luz, o dois sem ' timoneiro
do Riachuelo, com'Base e Ivan e

o skiff do Martinelli, com Mauro
Soares. Há muita gente aos clu
bes ,e o número de guarnições é
4e setê, nas sete modalidades oUm

picas, acreditando-se, porêm que

.

" gressos: •
'i� , ,

"

� ,Havel�Í1ge convidou _.o pre!'.id'en�
"te- da: FIF.4,: par,a ass�stir a, di1;'putá
;'da '''Copa ;Rocca"" ii' ser' realizada
',em Buenos Aires-nos' dias 28'6 31

,

de julho' dêste an�,' Ap'ós esse''tór�''
'

n?io êle' virá ao.: 'BrasH jüst,�m��te'
'coin 'o 'se'ê:retário gerai, da "

FIFA,
Helmut' Kaser, e Ken' 'Aston . para;

: percorrerem os Ui ,�stádi()S do
,BrasU 'que têm capacidade p�ra

, mais 'de 50 rtÚI , pesso,'1s: e dai'em'
, paletra final da entidade, o Bra-'

, 'sir: ,segundo ,Havel�nge: não' jO-'
;' gàrá apenas no IVI:a.:r,'l'cá'nã, Ele qis-
, se' que 'sàme�te' nas, partidas' fi-

i,
_ nais é que a' CBp

, deverá �tili�àr
. O's,' es�ádios, do Rio, São Paulo
Belo, Horizonte e" 'f'6rto Alegv-e.' A
realização do torneio' poderá' ser

A<ntecipada de 15 dias, pois a, 1n
glàterra, Alemanha e, rtálià de"e
rão, em julho, estar ,com S81.lS, 'ti·
mes principais participando da"
disputa da taç,'1 da Europa.
Hav-elange adiantou, que' a se-

"

';,

o. 'çup'ido por 2 x 1, V,'1i. vol'tar: a,
jogar agora integrada por Lauri
e Mauri, os dois titulares que ,esti-,
veram afastados da';' 'equipe por
cumprimento do estádio, ditado

pel, transferênch, Vai I enfrentar
çorno favorito absoluto o elenco
dà 'Caravana do Ar.

IIII I
I '

I i
, ,

GrÇ!.nde .festival esportivo promo
verá a cidade de Brusq'.le para
comemorar o dia 1.,'1 de maio,
consagrado ao IT'rabalhador_' Equi
Pes de voleibol e basquetebol, de
Minas Glilrais, Rio Gra�de do S1,11;
Paraná, e Santa C,'1tarina, estárão
envolvidas em jogos que terão por
cenário o magnífico parque espor-

;lar: danA0 tuclo \�e si, porqt7f' rdn
guéni é dono do:" pôst08 nos bar
cos.

xxx

Carlos Alberto Dutra de Mello
(Liquinho) ,e seu irmão Luiz Car
l'Os estão treinando com bast,'1nte

'k,0 :=iü;',chl'cJo, �,n'1C,O 'TI ;tro à.iá
riamente fazer do fí"ic8 e vez por
outra saem isolados ou juntos tréi
nando com os barcos, sob as vis
tas elo tée11i.Go OrUdo Lisboa, Es
tiVC1110S CQ]'"Il os cl{?is experin:en
tados remadores que se mostram
satisfeitos no névo clube. Segun
do êles, todos os tratam bem e o

animam a prepara-se a fim de
alcançar sua melhor forma física e

técnica, ao lado d,e Base, Ivan, Ar
digó' e outros, Lamentam, tão so
mente não poderem disputar o

Campeonato Catla;rinel1se de :Re�
mo, marcado para o dia 23 'de
maio, viRtO que, de acôrdo cOm a
lei amadoristas, somente em f-eve
,reiro do próximo ano poderão Q:is
putar competições oficiais pelo

Spbr� ,�" vinda das seleçôes que
, atua�,ãó, eÍli juiho'" 'dêste' '. ano no

,Brasil; ,o 'presÍdente da GBD disse
"

que c8,da {mia, d,��á umá despesa
'de 25, mil dó1a.res, Ou 125, mil cru·

zeiros'-, ,A' ir�gtia<, também �e co'
,

.

� locou' a ,disPOSiÇão;: para a reali.

',' , z�çãh de' :um ,'li:nistoso rio E,rasil,
�m jul.l;lQ', c.[1:I,e aindà está, na depen'
d�nd'a de: uma' c:onfirmação da
data.'

"
'

, ,

,

'Havelange ,'1proveitou' a SUf;( es,

tada' na 'Alemãnna>, para 'peroorrer
vários. locaIS que' poderão seI," uti,
lizados p.arfl, a concentração ld
selegã9: hrasileira, durante a re�
zação ,:da .Copa do Mundo de 19'
- VIsitei, a cidade, de HeffeI,

, que, ,p;'lreceú omito, interessante,
Enéoritrei' .

urn 'hotel com ,Campo
,de futebol, ,piscina; ginásio ,e ou

tros recursos' importantes pa�a
nossos jogadores. Esta 'localidade
está, situadá a 180' quilômetros de

Fr;'1�fort. E� 1�73, pretendo mau

qar"ÇI. Com�ssão Técnica da sele'
çãO -à Aleriranha para fazer um 'es

tudo' e Opinar, a, respÉlito da ,con'
céntração:

'

tivo ,da Socie'dade Esportiva Ban

deirant� de Brusque,

, Na noite de ontem o campeona
to d� futebbi de salão d'1 cidade,
categorü;' de juvenis, foi iniciado
com ',apenas up1' jôgo dos dois pro'
gra;n-ados pela, entidade salonista.

, Cupid,o campeão de 70 perdeu pa
rá,' a' Cele86, :por 4x'3, num jôgo

, _.' �,1" \'

muito 'bem ,dispu1:,'l.do e num pa-
drão·' de j6go -elogiáveL O outro

, I ' .

jôgo :entre, Doze e Carayan2 do Ar

não foi rfalizado por ter o C�,
v�na do Ar, se: apresentado t!!'�
e sem' os' re&peqtivos cartões a�

identidade dos ,'1tletas, ODore ga'
nhou assim dois pontos sem jo'
gar.

clube da Rita Maria, Re c(mcreti
�'�::Ir, a p!lTtlr:ip'l<'!ão rlo R",�htte
'0 na Prova João Hav�13.nge tuna
semana após o certame eaj'Q'-inen
se, Liquil1.ho ·e Luiz poderão ir I>

Pôrto AlegTe defender pela primei
ra vez o' Riachuelo, A informação
foi-nos dada pelo técnico' Orildo
Lisboa que cogita de 'organhar ull1

quatro ,CDm poderoso, com Liq'Ji
n)1o na vo�a, Luiz nq, !'.Oi,.,-vcriS,
Base n� sota-prôa e Ivan nq prÕ!l,
Disse-nos Orildo ser possível a

pres,snça ,de Liquinho na disputa
da Taça Brasil, dia 23, em Pêrto
Alegre: remando na prova de

skiff.
x x x

Com a transferência de ('arloS
Alberto p,ara o' Riachuelo., o duO"
elo entre o "Garotão" e Nelson
Chirighini terá que, esperar u)11

:pouco mais, talvez só S'8 efetu8n-
do no próximo ano, a não set'itevenha a FASC ou os clubes a 1,�

-

gramar urna competição não Ol'"
cial nela incluindo uma disputa
individu,al. Porém, s'endo bastante
jovens e fortes, os dois' remadoreS
nada perderã,o por esperar.
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o ESTAnO, Florianópolis, ·tluinta-feil'u, 20 de abril de 1971· - Pá�•. l1

fi

/ ,

1;,- CQ�Mc�ment,Q I: da

Pt'Qgrainação; gQ"ernament<ll
.'

. do . setor Saúde, para inte·.

Onibus servem núcleo habitacional Comissão

de· Barreiros que tem grupo escolar :��:��nto
Farmácia e; Bioquímica Jaz,

, '
(.

, .

encontro· de prolissiDna:i�
Em nota distribuída à Imprensa, a Assessoria de Re

lações Públicas da Companhia de Habitação de Santa Ca

tarina Informou que já estão funcionando normalmente as

linhas de �nibus 'que Se,fV�!? o Núcleo Habitacional de Bar

rei ros. Também encontram-se em pleno funcionamento o

Gl'lIPO ESQ(.)lilr professor Oswaldo Rodrigues Cabral e Q

Gabinete Dentário daquele núcleo, que estão aptos a aten

der tôda a demanda.' delescolares em grau 'primário e os pa
cientes de ordem odontológica.

PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO
Dia 14 de maio de 1971\ às +5,00 horas, a' realizar-se

nas dependências do Fôi'o da Comarca de' São José, neste

1,stftdo ele Santa Catarina,

Diomar Leite, Oficial de' Justiça de São José, onde

reside,' nb ex()rcíci� do cargo de Leiloeiro Oficiald eví

damente d'esignado pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da

rdericla Comarca, faz saber que devidamente 'autorizado

por Província - Crédito Imobiliário S. A., Agente Fiduciá

rio, tlesignado pelo Banco Nacional de Habitação, vende.

rá, na forma da Lei (DeCl·to-Lei n. 70, de 21-11-66, e regu

lamentação complementar - RC 58/67, RC' 94/68· e -RD·

81'l'0 do BNH), no dia e local' acima referidos, os· imóvEJis

adial1te descritos, de propriedade dos S1'S.: Serilia Maria
, outeiro e seu marido Gerson de Oliveira Outeiro'; Nair

'Maria Fernandes; Estevan de 'Quadros Filho e sua mulher

Ol&a Miranda Quadros; João Plácido e sua mulhel ·There

zinhq Nune's' Plácido; Domingos do Nascimelito Domin

g�es e sua mulher Albertina dos Santos Galega Domin

gues; 'Laércio Alves Machado e sua mulher"Ruth Andrade

M;achado; Dominga Miguel; Licino João Honorata e sua

nmlher, Maria Aguiar Honorata; Jailto Pedro ·da Silvá e

sua mulher Maria Rogéria Silva; João Sarmento e ·sua

mulher Alice dos Santos -Sarmento; para pagarn'ento de

dívidas em favor de BanCO Nacional da Habitação·, repre
sentado pelo Gestor Hipotecário - APESC - Associa-

ção de Poupança e EmpréstimO de Santa C,atarina:
(a) Uma, CélSa de madeira com 6 conWartimentos, com

32,92 m2 de área, localizada n<l Quadra "G", núcleo Procasa,

em 'Barreiros, Munidpio de São José, neste Estado de
, Sant; Cat<\rina e o respectivo lote de n. 163,' com 180 m2

de área, medindo 9,00 m de frente e 20,00'm de' frente !l
.

fundos, por ambos os lados;
eb) Um<l casa de madeira com 6 compartimentos, com

32,92 m�( 'de área, loçalizélda na Quadra "T", núcleo Pro�
casa, em Barreil'os, Mut1icípio de São José, neste 'Estado
de Santa Catarina e o respectivo lote de fi. 366, com '342

m2 de área, medinÇlo 9,00 !TI cte frente, 36,50' m à esquer-

da e 39,50 111 à direita;.
.

(c), l1ma casa de':madeira com 6 c01l]partimentos, com

32,92 m2 de ãrefl, localizada na Quadra "F"; núcleO' 'Pro

Qasa, em Earreiros, nQ MUI).icípio de São José; neste Estado

de Santa Céltarina e o respectivo lote' de Il. .111, com

1pO_ m2, de área, medindQ 8,00 m de frente e 20,0.0 m de

frente. a fundos, por ambos Oli lados;
., '

(d) Uma casa de madeira com 6 compartimentos, 'com

32,92 m,Z de área, localizada na Quadra "F", núcleo Pro-

casa, em Barreiros, Muuicipio de São José, neste Est!ldo
de' Sim.ta Catarina e. o rellpectivo lote de 1). 135, cOm· 180

m2 de área, medindo 9,00 m dé frente e '20,00 m de frente
-

ª fUndos, por ·ambos os. :tados;
.,

.,

(e) TJma casa de madeira com 6 compartimentos, ,com
32,92 m2 de área, IOC<lliZada na Quadra '''B'', núcleo Pro

casjl, em Barreiros, Município de São ,José, peste Estado

de Santa Catarina e 0., 'respectivo lote' de n. 13, com 162

,in2 ele á.reél, medindo 9,00 111 de frente e 18,00 de frente a

funçlos, por ambos os lados;
(f) Uma casa de madeira com 6 cOlnpartiÍnentos, com

32,92 m2 d@ área, loca.lizada na Quadra -'-'L", núcleo Pro

'casa, em Barreiros, Município de São José, neste Estado
.

de Santa Catarina e o respectivo lote de n. 259,' com 234

,m2 de área, com 9,00 m de frente e 26,00 m de frente a

fundos, por ambos os lados;
(g) Urna ç<lSa ele madeira com 6 compartimentos, com

3�,92 w2 de área, loçalizada na Quadra "M", núcleo Pro-.
caSa, ew Bal'reiros, IYhnücípio de São José, neste Estado

de Santa Catarina e o respectivo lote de n. 271, com 234

m2 de área, medil1Ç1o 9,00 11'\ de frente e 26,00 m de frente

a fundos, por ambo::; QS lados;
(h) Uma casa de madeirq com 6 compartimentos, coui

32,92 m2 de área, localizada ná Quadra "T", núcleo pro

casa, em Barreiros, Município de São José, neste Estado

de Santa Catarina e o respectivo lote de n. 372, com 225

m2 de área, medindo 9,00 m de frente e 25,00 m de frente
• a fundos, por ampo.s os lados;

(i) Uma Casa de madeira com 6 compartimentos, com

32,92 m2 de área, localizada no Quadra "F", núcleo Pro

casa, em Bl1rreiros, MU11Ícípio de São José� neste Est�do
de Santa Catnrina e o. respectivo lote de n. 105, cOm l60
m2 dp área, medindo 1'1,00 m de frente e 20,00 m 'de frente

a fundos, po.r <1mbo.s os. lados;
(j) Uma casa de mÇldeira com 6 compartimentoll, COm

32,92 m2 ele áre&, lQcéllizada na Quadra "E", nÍ!deo Pro·

casa, em Barreiros, Município de São José, neste Estado
de Sal1ta Catarina e o respectivo lote de' n. ]92, com 248,40

rn2 d., área, medindo 8,00 m de frente e �1,50 m à esq\.U�r

da e 22,90 111 à direita.

.A Venda será feita mediante pagamento à vista, po

dendo o arrematante pagar no ato, co.m o sirlf\l, 20% (vinte
Dor cento) do preço da arrematação e o saldo restante

nó prazo impreterível de 8 Coito) dias.

'0 Lance mínimo para venda do imóvel referido no

item "a", será de Cr$ 5.976,80; para o imóvel reféridn no

itt:m "b':, será de Cr$ 5.994,07; para o imóvel referielo no

, item "c", será de Cr$ 5.976,80; para o imóvel referido no"

item "d", será de Cr$ 5.976,80; para o imóvel referido no

item "e", será de Cr$ 5.989,00; para o imóvel referido. no
item "f". será de Cr$ 5.243,34; para o imóvel referido no

item "g", será de Cr$ 5,243,34; para o imóvel referido no

item "h", será ele Cr$ 5.311,25; para o imóvel referido no

item "i" se'rá de Cr$ 5,9�g,80; para o imóvel referido :po

item "j". será de Cr$ 5.757,49; todos correfipondentes ao

valor de cada crédito hipotecário e acessórios, sujeito",
p��ém, êsses valôres à atualização até 24 (vinte e quatro)
!toraI' antes da realização c!a praça.

\" ( O Lí'1iloeiro acna-se habilitado a fornecer <IOf; interes-
)",.�!ados in"ormaçõel' po.rmenorizadas sóbre o imóvel.

São José, 15 de abril de 1971.

(a) Diomar Leite _ Leiloeiro.

Esclarece fi nota da COHAE,SÇ que nos próximos dias
estará 'funcionando o serviço. de vigilância e uma Sub-Dele,

gacia de Polícia, visando permitir maior segurança aos re

sidentes no Núcleo Habitacional de Barreiros.

DI'! outra parle, ii _Diretorià da companhia comunica aos

mutuár-ios de casas próprias, çon�tnJídas pela COlIAB-SC,

que todos o's pagamentos ·d<l� pie�iaçõl'ls 'de residências ele

vem ser feitos till agência' da Capital do Banco do Estado

de Santa Catarina _. BDE.

PIUMEIRO .' PÚBLICO LEILÃO
Dia 13 de maio de 1971, �s .15�00' horas, a realizar-se

nas dependências do :fôl:o'!Í� Comarca de �ão José, .neste

'Esta'do de Santa:C;ita\"ina:' ," .

'

.

':(hómar Leite, Oflcíal ' de
-

Justiça' dê São.' Jos�; onde

reside, :rio' exer�icio do' 'Cargo de Leiloeíro-Oficial, devida

mente, designado 'pelo Exmó. Sr: br� Juiz; de Direito da

referichi Con19rca,: faz· saber' q'ue devidamente .autorizado

por' P:çovinçia - Crédit� 'ImobHrá.rio,'·S. A.�, Àge_rtte Fjdu

ciário çlesignado pelo Banco Náciçual de Habitagão, 'ven

derá' ,nél fôr�a da Lei '(Decfefo-Lei"n: 70; 'de' 21·11·€i6, e

�egtiiÇlmetÚaçãó .complemént�r -:-' ·RC n. 58/67 e ;RC n.

24/68 e' RD n. Bna ;d� BNH),. no' d�á. e, ,lócal,acima. fere
ridos os 'imóvei� a(Úa�te 'de'sáitos - de propi;iedad,e de:

A�sis' da Cunha càÍnpo�, Dou'ato Cspi"iario 'e ';sua mU,lher
IvI(lúa da'La:pa ê��rê� Cyp'rla�o; �atidelino' lVÍartinho '.Nu
nes e suei 'ml!lher.',Dómingas 'da Silva Nun�'s; Aldo 'l'mgo

da S'ilv.etrã. e sua 'mu'lher Ârciletie Silveira; 'MaJ�oél 'Ber
t6Íirio Felício e suá �rÍiulli�t Helena Porfírio Felíci_O;'Hélio
'RQ(lrigues e sua muÍher Cleoniçe� Gome" Rodrigues; Ma-

l�oel Br�una do Nascimento :e sua mulhei' Zilda Domin

gas q� N:;��im'ento; Vi�tor piacente ,e sua mulher Aglacy

Vieir� :PiaceI\le; João Seb<lstião Gonçalves 2 sua mulher

ivIâria Lopes Gonçalves' e' AntÔnió Gomt2s e' sua mulher

Tecla .Margarida Gomes; para pagamento de dívidas em

favor de Ban,�o Naci�nal de' .Habitação,
I

represenhído pelo

Gestor Hip'o.tecãrio�� :APESq - Associação de Poupança

e B\llpréstÚno 'de'Santa Catarina:
(a) U!n'� casa de' mali·eira·. com ,O, compartimentos, .com

32;92 m2 de área, localizada.' ná ,QUildra "F", núcleo Pro

oaSél, em Ban'eiros, MitnicipiQ de &ãó José, neste Estado

de Santa Cat:;rina e o respectivo clóte de n. 107 com 160

1112 çÍe área, llledin'do �;QO n1 de frente e 20,00 m de frente

a fundos, p'or ambos os lados; .

(p) U�a. �asa de :màdeira Gom 6, eo�partimentos, çom

3�,92. m? de área, loçallz.a�a. n� Qu�ç1ra "�", nú�leo Pro

c:;sa, em �arreiros,' MUnICi'pIg de Sao. Jose, neste Estado

d� Sánt� Câtarina. e o �espectivo· lote de n. 145 com 180

m2 de área,'medindo ,l}!00 m de frente e 29,00 m de frente

; fundos, por ambos os lados; ,

(ç)' Uma. casa d'e' wadeü:� .com 6 ComPartimentos, com

3!Úi m2 d� area, lo�aliiada. na 'Quadra "G", núcleo Pro

oasa, em Barreiros, M\lnic�piQ de São José, neste Estado

de Santa Catarina e o r€ls.pectivos lote. de n. 172 com 160

tp2 (le árejl, medindo, SiOO m de frel1te e 20,00 m de frente

a fundos, por alllbos o.�)Mos;
(d) Uma casa de madeira com .6 compartimeptos, com

32,92 m2 de área, 10cáÜZ�da na Quadra "G", núcleo Pro

rasa, �mi Barreiros, �unicípio' de São José, neste Estado

d� Santa Cat·arina· e o respecÚvo lo,te de n. 171 com 160

�2 de área, médindo 8,QO in de, fre.pte e 20,00 m de frente

a fundos, por ambos os 1ados;
.(e) Uma casa de· m�deira com fi compartimentos, com'

32,92 m2 de área, 10c�Uzada ria "Quadra "E", núcleo Pro

('asa, em Barreiros; Município de São J')sé, neste Estado

d� Santa Catarina e o n�sp�ctivo �ote de n. 79, com 162,40

m2 d� área, ;nédindo' �,OO 111 d� fi'ente e 20,30 111 de frente

a fundos, pOr ambQs .0$ �.ados;
(f) Uma casa de madeirá com fi comp<\rthIlentos, com

32,92 m2 de área, localizada na Quadra "P", núcleo Pro·

ca�a, em Ba�r�iIos, Ml\uicipio de São J')sé, neste Estado

de Santa Catarina e o resJ,>ectivo, lote de n. 324, com 290

rn2 de área, medindo 10,00. m de frente e 29;00 m de

frente a fundos, por ambos Os lados;
(g) Uma casa, de Madeira com 6 compartimentos, com

32,92 'm2 de área, localizada na Quadra "G", núcleo Pro

casa, em Barreirós, Munic�pio de São José,' neste Estado

de Santa Catárina e o respectivo lote de n. 169, com 160

�2 de área, medin�o 8,00 111 de frente e 20,00 m de frente

a fundos, por a�bos os.. lados;
.

(h) Uma casa de rnacjeira çom 6 compartimentos, COm

32,92 m2 de área, 101l<lÜi(lda na Quadra "I", núoleQ procasa,
em Barreiros, Mu�icipio de São José, neste Estado de

Santa 'Caiarina, ·e o respeçtivo lote de n. 378, com 261 m2

de área, medindo 9,00 in de frente e 29,)0 m de frente a

fundo�, por arnpos QS léldos;
(]) Uma casa de·madeira com 6 compartimentos, com

�2,92 m2 de área, locali;;:ada na Quadra "H", núcleo Pro

casq, em Barreiros, MQnidpio de S,iio José, neste Estado

de Santa Catarina e o re�peçtivo.. lote de n. 208, com

16.:1;,1:10 m2 de área, medindo 8;00 m. de frente e nas late

-rais 20,7Q m à sudoe�te e 20,50 UI à nor, 'este;
(j) Uma casa de madeir'l com 6 compa'rtimentos, com

32,92 m2 de �rea, lQcalizada na Quadra "G", núcleo Pro�
<'asa, em 13arreiros, município de São J(·sé, ne,ste Estado·

qe Sélnta Oatarina e Q respectivo lote de n. 151, Com 180

rn2 de área, medindQ 9,00 m de frente e ,;0,00 m de frente

a fundos, por ambos os laqos,
A Vepda será feita medi<lnte pagam�nto à vista, po

dendo o arrematallte: p<lgár, no. atO', como ,sinal, 20%

(vinte por (]ento) do preço da �rremataç:;o e o saldo res-

tanté nO prélzo impreterivél de·8 (oito) di IS.
.

O Lance mínimo para venda do iro óvel referido no

item "a". pepá de Cr$ 5.1'190,n, para o in.óvel referido no

item "b" �cr� de Cr$' 5.863,66, pll.ra o in.óvel refer,ido no

item "e" "erá de çr$ 5,97fi,&Ó" para o imóvel referido
DO item "q" será de Cr$ 5.17:i.55, para o ünóvel referido
no item "e" sf'Tá de.Cr$.5.976,BO para o i11óvel referido no

item "f" sl:'rá ce Cr$ 5.6i2A8, para ó in óvel referido no

item "g" sel'� de Cr$ 5,976,80 p.ara o in óvel referido no

Hem "b" será de Cr$ 1j,873t2Q, e p�ra ( ijl1óvel referido
fQ item 'T' será de Cr$ :i,9i76,aO e para () imóvel referido

\

:1)'0 it�Úl "j" será c!e Cr$ 5.,110,90, todos corre&pondentes
ao \'éllo1' de cada Crédito Hipotecário e ac ssól'Íos, sujeitoS,
l)orém, êssel' valores, à atualização até 24 (vinte e quatro)
p()rqS :;mte� qa realizqção da Ilraça.

n 1,dlpdro acha'(ile halliUta<:lo a for:p( �er aos interessa
.103 i';fOl'l\l� <',r, POmü�no.rizadilS ,sôbre (1 imóvel.

Sã'o José, 15 de abril de '1971.'
Diomaf LGI'ie _ Leiloeiro.

gração;
. 2 � =; Vj;ta,�açãO da f�r-, .se da 'Farmácia e Bioquimi-

màcill de di,spep�a!,lão;' ca .

"
'll .,.,.:" .F,iíia�ei!imel1to ,prq- IlP pnograma, constam

fissionlll} ".' .' .

,

.

.

.

conierências a :,serem _; pro,
',',

.;. '1" 1'" .... feridas ""'�péloi7Srs.-·E\\iiildo4' - ,Anã tses c 1111cas,

at'l,wi�o'; d'!)$' fl;\fmacêutieqs, .de .Oliveira, presidente da

0: Jarmaçê,l,I�i�o�·J:üOqujmi- : ÀCí\eleini�,eNaciQ�aLde Far
.

mácia e �i9quínUça.:'ê, pro-c�si: ; r, .... '

\ � '':'''' I f"

r ,
�

.. fi .c AtlJ!lQ,ií.Ô içlOS' fárwa;-. '. téspor..da ,lJn�\rEifs�g��e'",Fe�
, o Encontro se p:rolonga,r,á .

. éêu,tj;CQfi.:· I:l- ��9quíintco.s n)l deral, dó; Rio ,de, Jalfeira;

até sábado, .sendo de,senval-· fa�figªç�,?., ,de. . e.speéial�gil;:. ',' JanüI' .(�W;
.'

�iô·e�iert.o� da

. yido no audítórre+do C"n� des: farlIlac�utiqa&,. ,em _in-
'

iiriivers'idade' Federl\l. de

tro
. �ócio-jj;co'nôm�co',' I da .: dús'tria�," e.

'

ÍaQorl,\tórios _-de .; qOiás;_, Henrique, P·r,�sc�. Pa
Uise, constanp.o : ,d�dem�- sàúde públ'iea,' e: ain(fa (na, .r�ís.91. Seprf1t��.io':> qq, .�.M.de
rios oito temas, .,qUiI�S" se�., f!!l1Páci�:'Wi:íspitá1:àr;:," ,(,'

"

cio:: Estaçlo.'� iP�ric��s,>yrél-
jalll: \; ':'.6",' :':_',:::�nlr��efltó',' q�� . '.de,�I_j�i1j f�d�r'i{ ·i,;Ipstltl,ltQ.

In�•.Úslri,·�"· .i'i:;;isQla·.·.•
·

•• ··1Q�::�\·.
r·e8u

..

·'·:r�·'::S
....

·"D·,"";5'··:��\�:,··;��JI::D�·:;�J\:"�,:f··�:U'::N'"-'0">E"-S,:"�-:'": ,:'::.' '; "'>:'::'i{U:, ';�'::\"L >, :', ...

:
"

.-

,"II;':
..

O projeto dé insfalação' e "iÍítew,'aa�6'''ppr ..mais de.:cem' ·no. 'dia'17,a firma"abriu·seu

implantação de uma, �n�ú&- firl11�s .dQ': Vale' do Rio' do . é.apitai e c.onverteu em' So-

tria tiJilo ext�'ação cQntÍliua, Pei�e e mici'(h'egi�õ, ,que 'ciedade; anôiÍima' 'dê ';Capi-
de n,ome lÍ1c<lb,f:�sa (atit!, 'Ufám' ,b·�i&Sª�:�j1o.:'Rio, Gl·ab.-',. t�l"ÁlJtotizadó' 'pa�a Cr$ lO

nerse
. S.A. Indú�tiia ,e c�

"

a� 'dli SlJl ;i Inc9brasa
'. 'lÍlil�ões à fim de po'd,er co-

mércio de óieos: f�i. aprci- 'industrJ:l. é Çóine'rcial B.ra� leÚir os fnce)ttivo$' fiscais

vado pelo Co�sêlho' do Fuii.� streir.�
-

s.4:, �a mais· antigà' 'do' FU:Í1cie�c. ',., •

do de'Desenvoivimento EcO- produtpra d� der,ivados de': '. POl: oufr(i lado" os mUl1l-

nômico do
I

Estado ,<ie. Saút� �oj;l,,, á. quem, ,eÍ].tregaram <> � : dpios dé Capil)zal; 'CalIlPoS

Catarina _ i=undeSc: Á. in- • có)ltr'ÔIe 'a-éjon�#o em' tro- '." Novo�
.

Pil<atuba 'e ,bo.a, 'par-
dústria terá c·owo"proo.u�'ão c'a: do "Khokollow", estandp' t� '4e CurHibanós 'Ile'rão b�

farelo tostado, ref,iúaçiÍ:o. previsto 'P<lra o' ll1ês de' neficiados:, pois. vária$' la

para produção 6leo� eomés- . rn�iQ:'o térmiIlO' de tôdas as 'V'OUl'ªs' Mecanizadas estão

tíveis e também ieCitina 'de 'dejll�ich�s ipár'� o início: da' ..

se
.

organizando
. e' muitos

�

··"t . l·m·.p'I:�iita.'çã·o' I���. "em ter,refio. terreh6s ��stão', 'Sendo ,-

ara ..

�oja, em sua primelr,a e a-

pa.
.

dõadO '<p�l� Prefeitufá' -,de .'. dos' çom vistas. à pl,aritação

.

O grupo que liderou . o J��i:�bé\�.·' i,
. .

:' -de SO]él. já jlara Q pl'óximo

movimento 'fib:anC'I)4'Q est.á : E� J\ssellfbléià, realizíl,da . pedodo.
-

A Comissão de Fip.anças
da Assembléia Legislativa
acaba de aprovar, por una

nimidade, o Orçamento �lu
rianual .

de Investimentos
do .Estado de:· Sant a Clltari,
na, referente ao triênio
1972/74.
A decisão foi tomada

após'
.

acurado esltrdo
'

em'

tôme ds mensage.n . envia
da .àquala Casa, .pelo :Gover
nàdor ,CQlomoo. .Machado
Salles.

. A matéria .continuará em,

sua tramitação .' regimental,
até' o· ponto

.

de
.

<!nreciaoãQ
pelo ,Plenário. �, ,.

Será' Iniciado ho�e nesta

Capital o 19 �ncontr..o Cata
rinense dos Profissionais d�

Farmácia e Bioquímica, que
coLtará com a pp'rticiPação

. de 150 tarmacêúüçqs ". �

bfoquímicos cte''tcidQ O E�ta;
do: além de eonv-idíldos' e��
pe. iais, entre' os' quais' ,se
en- ontram dirigentes . 'do,
QOllsetho Fe,dera1, de . f�i'-
:milcia.

: . 'AIi,ntU��laç:iâ.
,eS�Ci,f� le,ve"

.

enconftr.Q. ,

O' Superintendente, da

Campélnhá
.

Nacional de Ali.

mentacão Escolar; Ge�erwl
\�, �

José PiIi.to�' Sombra, que

chegou ontem a :Florianó-·

polis: reunlu�se' 'cóm {) Te
presentarfte: da Calupanha
em Santa Catarina' e com

os 'chefes' dos Setores Re

gionais, qu_ando debateu o

plano de atividades da

CNAE pé}ra êste ano.

No período da tarde o

Gel1e�'al Pinto Sombra avis

tou-se com o Gov�rl1ador do

Estado" visitando posterior
mente os Secretário& da

Eduoação e da Segqrança e

Informações. Após as visi

ta� estêVe. insp�o�onando a
.

fábrica c!e maSsas que a

Campanha instalou em .Ca

poeiras.

PIUMEUUl
.

PÚBl.ICO LEILÃO:'
.-

Dia 13 de maio de 1971, às, Ô9,50 hora�,' a . r�alizar:�'e
nás dependências do Edifici<? Romão Faria, sito.à frqça
Nereu Ramos, em Biguaçu, Estado de Santa'.Cat�finll.

Romualdo Du'rval Borpa, Oficial de Justiç\l,d� Bi�

guaçu. onde resiâp, no exel'cício do cargo, de Lei�o�iro'
Oficial, meqiànte designação. do Exmo. Sr, Dr. JUlz de,
Direito da referida Comarca, faz saber qll;e devidamente'

a�ltoriz;>.·do POl' FI\T-HAB. -' Assoc:iação qe-. POIJ1)ança e

F;mDréstim�� AgeJ"te Fiduciário designado' pelo B:J.néo

Nacional da Eabitl ção, venderá;:n� forma da lei (Decreto

Lei n. 70, de 21 d" novembro de 1966, e rêgulament:l'ção
pom'1lementar, RC 'i8'67 e RC-24/�B e RD:8l70 do 'PNif,I)

no dia e local acim" ff'feridos. os bóveis adiante Qe�"'fitop
de nropried;de, re'ppntivamente d? Irineu 'da Silva e llua

mulh�r Miriam M'frfl.· da Silva, .Aristides Vieira e sua

��lhet Ondina da Silva Vi�irà; Marlene Gonçálves; Vil-
. ��r' Teixei�á e sua mulher. Ne"'dna .Turema·. Teiieira;
Silvio. Francis'co lV�eo,tl'i e sua T"111ber Luh'\ Ma�st-f 'e

/

Mário' Lones Cal(hi,'.l, para naa'-rnento de c1íVidií.s em

f:c1vor do Banco N� <'Í0nal da Habihcão repre,sentad() 'leIo

Gestor Hipotecário - Provincia C"�dito Imobiliário S 1\.
�) Uma casa !le ':llvenaria, situada n\1, cidade de �l�

e:uacu. no' Jardim ,,)ão Nicolau. O":'\dra 4, com 53,4'3 m2,
de á)�P.a, e o reSPf «tivo Jóte individualizado pelo :n, 1�8,

CQm 250.00 m2 de !irP.a, medindo 10,00 m de frente. DOr.

25,00 m de fundos'.
b) Uma c�sa I'e alvenaria. sit1.lada na cirla(1e de Bi-.

e:uaçu, n� Jardim no Nicolau. Qu:dra 3. eo� 53,4fl m? 'ge
árPa real privativa e o respectivo lote n. 83, com 25f),OO
m2 de área, medit>do 25,00 m de frente por 25.00 Ir' de

fllnclok.
c) Uma casa ile maãeir<J, sit'lada no m,unirípio de'

Bie:uaçu, no Ja1'di11' l\JTarcos Antônio, Quadra 3. COm 4�,OO
m2 de ã�'ea e o 1'ec;pectivo lote de n. 53, com 176,00 m2

de 4rea medindo 12,.00 m de frente, por 23,00 m de

fundos.
• d) Uma casá 'ie madeira, situada nÓ município de

Biguélcu, no Jai'dilll ]\ITélrcos Antônio, Quadra 2 com 42,QO
m2 de iÍre<'l e o. �'esneçtiVQ lote de 11. 35, com 276.00 m2 de

.

área, medindo 12,f') metros de' frente, por 23,00 m .ge
fundo:;;. ,

e) IÍmll. ,C"f\� r:e 'O'\adeira. sitl1qda na cid'lqe de Bi,

guacu, nQ .Tardim "''''ÇlrCOS Antôn\o Quadra 3. com 4·?00.
m2 de área p1'iva1iV1 (' o l�espectiv(' lo.te n. p5, com 27f' 00

m2 de área, m'edim'o 12,00' metrQs de frente, por 23,00 m

-dE! fundos.
-

f). Urna cl1sa df n1adeil'a. situa�a na cidade �f>, J\ir:ti,a-
cu. no ,T:ll'fHl'l1 Marr '1� A.ntônio. Qn::>rira 5. COm 42,00 III dI,!
á�ea privativa e o. 1 1EY1P,c,tiyQ lote 0" 11 84. com 271'1.('0 m2

de área. m"oindQ 1e nr. til dI' fr�nt(' ')()r ?"l.OO rr dI' flln-l.o.s.
A vpnda fierá 'eita m�difntR���!!amento ?. vistv. no

dendo Q nrrrrrata111, 1'lCI'!ar· na '!to "o.Mo sil1al. 21)% (viryte
por cento) elo nrer" ri'! �rren1llta"'io e o saldo )'ei':t""lte

no pr;l7Q imnreteri' el qe 8 (oito) ri�as. .

O l'lIwe mínirr'l 1'I<l1'a o imóvel referido no item fia"
spriÍ. rie 0,1'''; 1fi.5R5 f)5, para o imovel referido no 1ü;;m "p"
SP1';'\ rle r,..tIl: 17 (nO :'''. ""ra o j_"!lÓV"l refprido no· jtem "e"
f'pr4 f�P ('"I:: 1!i ::l4il 'i flfl)''1 '\ jnll""ol ro.;prir1n 1''' ·te .... "d"
srní de (:1,(j; 142!13 '7 n;:\TfI.o imóv re'p,riqo 1'10 i1"� . Ue"

,eH'í rll' C,.� H 2fl? '\7 f' n'lr'l (I ;--1 'ive1 re'feri,j(\ I

119 i' em
"f" spr;í, dr Cr'l; l? 951 fi2. tono,'1 f'0"rP.snon��ptf'5 tlQ y"l�r.
[le cada CrérUto Kpoteçário e ace�sól·ios. !llljeito�; porém
i\s�E's v:11é\rrs a fl�ualizflção ?té 24,'00 (v_jnte e quatro)
horas antes da realização da praça ..

n T pilrv'i"" �,.h?, �P, 1""hiW1rlr a fnrn."l'er �I'� ht�
'.,..qç<<;'''lr f\; ;'lf ....-"·'''')-'ff -

"'o; !flt f'�'i,! �(' ,ft re () i 1 !j·.1'l'".Il n'O

11',1\]'0 (ln ('')r,1f''ra rl T i-rllU"l1
Rümaçu, 15 d. abril de 1971.

, (a) Romualdo Durval Borba - Leiloejro.

. fisc.aliza!)ãQ; I' .

'. 7, --:- ,Legi.ilJação proüssio-
nal e sanitária; <Oi

8 - Assuntos 'de ínterês-

.} �-

'; •. paIMEIRD, PUBLIÇO
',.'. I:)ia,. (4:� ma\o de W7.1; às 09,;:10 -h6Tlis� �d.�â���-se

. ��!;. d�pinl(i�ncii�s d9 E?,lfíéio �omão' :F�Í'ia;' s�to' :! ,P:raça
Ne.r�u .Ramos, 6Ip Biguaçu, nes�e Estado. de 'Santa,-eata-

rina,;. .

,

',.
. , ,_o

o

�

,"\ ". [' " }
-

/
.

. +
,7.... <,�l;.

r, , R���aJ�:b D�r�al' Bo.rb:�l '.O'fic,ial' M . J:ustíçá,':- Q�
..

:B�-
. {�):;ru: (I-'}dtt 'resir-le ,no exerçício 'do cârgo' de �e!loe!r<�"Ofl'

.

�i;i, \meQ.ti'rifé' designação dQ Exmo. .Jlliz .de
-

Direito da

rf'frr�dà' rpJ"Í,�j-;:,à. faz Si.\Qer. que devid<\�ente aut��izado
��;; 'RI#ltÁR - Associado de. POlJpança e ;Empréstimo,
""t·, , c

'.
• ',.' (

I.. • '" I
• '. ., ••

� ') ".

"_".nt� :l;óMu�:ifirio· desie:nado pelo Banco Nacional 'da Habi-

!"i-�'iÓ';,i��nqpr�. na. f,orm� aa Lei (Decreto-Lei n. 7.0; de,: 21

�� ";o.�c�;nhr() de' 1966.
:
e' regulameuta'çiio. cor::-p�em��ri,tar

. ?�;�ÍJ!6� � e' RÇ-�4!68 e ,R.D-8/'10 do BNH), �o dia e, l,o�al
i\ÓlmiÍ.' ,refeílcid.:)s;. os imóve!s adiante des�fltos de propne

���:és 'df�:--Fr�Xldsç6 ,Vieirà e
.

suá 1nul'her Leony Jandira

1TiJ;hi::>" ;Tpsé 1b:rariq de Souza e sua espôsa Maria do Carmo

� ;�unU";��llp: 'Natércio Soares de' Melo.; Elson Rogério

-:i';rrea d� 'Rosa e' sua mulher D. Maria Lecy' A'ldrade. da

,!,;s� t �l��é-; A,s�i'll·gA Antônio Bernard,i�.o AQ�e1} l?ar�
"'�qam!'T!to 'de dívidas a favor do Banco NaclOnal. da Habi

t\��6,. 'renr'e;fmtado nelo Gestor Hipotecário '-:-;- Prov�!1cia
o_: Crédito 'Imobiliário S: A�:

.

\
..a)'-,bm� ('�sa de madeira, situada no muniéípio de, Bi·

''rl.'.:l�u:;' po '.Tª;dim' Marcôs Antônio, Quadra 4, com 42�00
�'2 ·.de<'ã-reá e o respectivo lote de n. 76, com 276,00 m2

,-l� â�e�, �e�li1!do 12�00 m 'de frente, por 23,00 m de

fundos.'
.

.

.

. .

c,

. bf uil)â' C8S:j de madeira,. situada .no município de

�if':li!lGu;' Jar01m' "!\farros Antônio, Quadra 3., COl;ll ';42.00 m2

de Areá, e o respectivo lote de n. 58, com 276,00 m2 de

�reà,'�edindQ '12,0'0 m 'de frente, por' 23,00 m de, fundos.

c) U�a cása de madeira, situada no �muliicípio de

Bil!ljaçu, Jardim Marcos ÂlltôniQ, Quadra 1, com 42,00 m2

de área e o respectivo lote qe n. 2, 'com 276,00 m2 de área,
me(Unqo' 12,00 � de frente pQr 23,00 m de .'fundos.

. 'd) Uwa casa de madeira, sit1lé\da no município ,de

lligUaQu, Jardim Marcos Antônio, Quadra 4; com 42,00 1112

rie área e o respectivo lote de n. 70, com 276.00 m2 de

.l;r';'1. medindo 1200 m de frente por 23,00 m de fundos ..

n) TTrn" "<>g!l de madeira, situ�cia no Ínunicfpio 'de
�;N'l�Pll nO .T"rdi� M?rf'Os Antônio.' QuadRa' 2. com 4200

n\2 (\e �re.a e o relipectivo lote de rt. 33, c..'Om 276;00 m2
rle área medindo 12.00 m de frente, por 23,00 m de fundos.

f) Uma casa de madeira, situada no município de

Pi""Hll'll; no .Tardim Mqrcos Al1tônio. Quaqra 1, com

A2 00 ll)� ne árell e o resneçtjvQ lote g� n: 19" Gom' '27�;o.O
."n li" !ire;;!. tn�(Und.o 12,(i0 m de frente por nOQ lÍl de
fundos.

\ vend?. será Teit'l medi!lnte pagamento .� vista, DO

""'''''0 o ilrrp!11at;mte na�ar no ato, c�mo sina( 20% (vinte
'(]lO ,'pn-to)' (1" "Irp('o d�. arrematação e o saldo restante no

prazo. impret-eriveJ de oito dias.
,

O i�nce ;11jnimo para o· imóvel referido no item "a"

!'!erl de Cr� 14,57].1)5. para o imóvel. referido no item "b"

�sr� (1!, ('1":": l!' 572 40, p3ril D imóvel l;éferido no item "c"
_;.. ... 1 <l" ('� 1<; �"? 40 . 1'1''' O imóvE'l rePerido nr it.em <cd"

8{> "'1'� 14. 5'11) �5 n'ara o i'móvel referido !10 item "e"
,. rlr ('_<II' li, 'if)'< 41) p Tl�r� o irrióvel referido n<1 item "f"

'.� dE' �v<!l: 14.?Q3 07. tod�s correspondentes an valor! de
cada Cl�édito Hipotecátio e ácessórios, sujeitos, porém,
êsses v,1]ores à atualiza�ãQ até 24,00 (vinte e qúatro) horas

antes 4a reallzação da pra'Ça.
() T �'h",i�f\ �(',,�,�p h<>hili.tado '1 forn�('e:' flns int�re�-

j'1""7�ro,� i��(H" 1')�;;1o'7\� ..... (trtnêno�iza:da�
V"'>�r'() (1�1 .,"Mo" ,,(':':1, rlÇI 'Dictll\i(lU.

no

BigllaçU, 15 de abril dE:. um.
(a) ROl'l1uêldo Durval Bo�ba - Leiloeiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, Quinta-feira, 29 de abril d. 1971

'p:' ,

MüLLER & FILHOS - material de
conslrução em geral

fones: - 6201 - 2425 - 6358 e 2352
A trigésima' segunda te�ão dos Departamentos

Científicos da Associação Catarinense de Medicina sem
realizada amanhã, com inicio previsto para às 20,30

. horas, tendo por local o auditório Miguel Salles Caval
oantí, da A.C.J:VI:.

A . Secretaria da Segurança e In

formações abriu inquérito policial
para apurar as responsabilidades ne

espancamento de que foi vítima o

Sr. Paulo Roberto Moraes, fato on

tem denunciado pela . Rádio Diário
da Manhã.

A informação, está �ontida �1� nO:
ta oficial divulgada pelk: SSI, c'ujo ,;

teor é o segúíáte: .'. .

.. i '

"O Senhor;Coronel S�crêtário; dê:
S�gurança e'" Infb;hriaçõ�s, 'tómando
c�nhecimerito da; denúncia" forMula
da at -avés emissôra de rádio des
ta Capital,' de que O' senhor Paulo'

Roberto Morais teria sido vitima de

espancamento por 'Policiais,' .nas

ímediações da Cadeia Pública, de
terminou a abertura de rigoroso ín
quéríto policial, para apurar �as res- ':.::.'ponsabilidade",

;

Â DENuNCIA
"

.

.. .

Seghn�;Q', a' tdénúricia:. feít� ..oi1:térri\,". ,,', .'. '.'

; pela emISSora,' o, Sr. Paulo Roal'liio
.

Moraes: foi espancado por policiru,s,'
'que e tomaram por viciado em ma
conha quando, na verdade, .sofrera
um desmaio causado por,' qoençi. .

-',-;

••
'

o,,

Um contrato de financiamento

que' b.eneficiará cêrca de 1.500 agri
cultores, será firmado nos próxi
�os dias,' em. Chapecó, pelo profes.
SOl' Ari Canguçu Mesquita, D"Íl'etor

. Supe�'intenderite do: :aánco Regional
de. Desenvolvimento' do ];i{tremo
Sul em Santa Catarina. O financia

mento ati�girá .aS Cooperativas
Mistás' de" Cunl1a.c'porã', Maravilha e

Pinhalense,.,·devendo a primeÍl'a par

cela ser· paga no ato' da assinatura

!lo contrato;

A inforinação foi prestada pela
direçã-o do Brde, acrescentando que

Q estabelecimento vem da,ndo ênfa-

se a· progr"amas q,ue visam o desen

volvilllento do', coopera,tivismo, poiS
ent�nde que· '�eni "fl!IJ.ção da estru.

tura econômica e fundiária do Esta·

do, é através do cooperativismo bem

orientado e organizado que o pe

queno e .médio agricultor, poderão
ter ma�çres ,,�ossibilidades de produ- I..

'Zir,' ueneficiar, arm,azenar e' comer-
.

cializar,
:

a 'custos de produção mais

baixos e compet,it,i'los';.,

financiamen:tosAbOl'dando os

conçeçlidos para essa� entidades" r�-
.

velou a mesma fonte qlle em. 1968
foi ,aprovado ,um financiamento da

ordem
, de.Cr$ 3.090.,00; em 1969,

cinco financiamentos no valor totai

O Departamento Regional do Sesi

de
..

Santa Catarinà com'emorará, n.o

próximo sábado, em todos os ná-
, deos ,Regionais do S�si da Capital é

do Interior, o. Dia
.

do Trabalho.

Joinville, Brusque, Blumenau e Ja

raguá do Sul verão. a apresentação
do cantor· N:elson Ned como ponto

alio de suas comemorações. Ainda

em Blumenau será realizada a "FI

Gincana Ciclística", e uma corrida

de bici.cletas com ti'oféus e prêmios·
aos "participantes será promovida
em' São Ben\o do Sul. As festivida

des do. dia 1<) de maio estão sendo

eo'oI'denadas por uma. Cqllússâo cujo

BB TAl'VÍBEM PRESEl�'FE

Por sua vez, o Bá�çQ .do Brasil
utilizando recursos colocados � sua.

disposição pelo Conselho Monétário
Nacional, está financiando .desde
setembro último um _prog1,'ama- ·e�·
pecial destinado, especlficamente, à

construção de armazéns e 'silos fia

região Sul do Pllís. Em SanÍ<l Ca
tarina; segundo fonte do Banco do

Brasil, os fina�ciarrieI\loS aproyados
até 31 de março último pelo'esta
belecimento, montam a' Cr$ 2 mi

lhões. Enquanto isso, na meSll.).a da

ta,
.

os recursos disporuyeis para apli�
cação no programa ascen4illIn li

Cr$ 11 milhões.

çantados com a devastação do jar
dim da Praça Olívio Amorim, fron.

terriça às suas residências. O tra

balho
.
espontâneo dos moradores do

local havia arborizado todo .Q jar-
dim, que não passava de um ter

reno baldio descuidado e infecto, há

10 anos atraás: Dna. Gertrudes foi

Presidente é o Sr. Pedro Alexa'ndri·,

po ��rçi,r� de Mello... Fazem parte .

ainda do programa: torneios de '�o>
cha,' futebol, I futeb61 .. de saH�ó, ,,�do
minó e outras atividades espo'rtiyas,.
além da apresentação,.de .

.cotais, 1>e·
. ças de teatro, sessões de cinema e

apresentação do "sliQ�s:'. par� Os

operários e seus dependente�, chur

rascadas, palestras e Missas ca:tp
pais, O Núcleo Regional do Estreito

terá a Páscoa dos Oper�rios e a 4is
tl'ibuição de materiai escolar. aoS.
seus familiarés. Fil!almerite .Jara.
guá do Sul verá a apresentação da
Banda Musical Infanto Juvenil do
Clube B,eneficiúrios do Sesi.

.

quem teve a' idéia e o ânimo de
.

-iniciar o plantio de árvores e de

flôres. Além do mais, a jardinagem
era o seu "hob�ie". Ajudada por

alguns. vizinhos ela começou a orga
nizar o jardim da Praça Olívio Amo-
rim .

- Não havia uma árvore ou plan
ta .

de qualquer espécie. Estava tu

do entregue ao mais completo
abandôno e levamos muito tempo a

preparar o canteiro. Tínhamos que
cavar os buracos para o plantio num

chão tão duro 'que até picaretas
.

precisávamos usar. Nos últimos anoS

é que, compreendendo d nosso éSr
pírito comunitário, o Prefeito Ac�·

não promover nas escolas uma

panha de reflorestamento?
.

IDf.LIO ANTIGO

Dna.. Gertrudes confessa ser an

tigo o seu catinho pelas plantas. Ele
chega a ser até excessivo: quando

cam-

,

t

Falando. ontem durante o almôço
que ofereceu à imprensa desta Ca,
pital o Comandante da Polícia Mi
litar afirmou que Santa Catarina "ê
um Estado tranquilo que não tem
tido problemas sérios com a subver_
são". Ressaltou a importância do
apoio que a 'imprensa tem dado à
Polícia, por tratar-se de uma ma.

neira "de chegarmos ao povo, de
angariar simpatias, fato que se re.

veste de muita importância pàra

•

...

Entretanto, o Projeto. Catari-
nerise de Desenvolvimento perinitirá,
desde logo, a defÚliçâo dos princi
pais projetos a serem desenvolVi-.
dos pela Secretaria no quatriênio ,

qUE) se inicia ..

'O Secretário dê Serviços Sociais
arrolou em' seguida quáis os princi
pais projetos a serem desenvolvidos:
um projeto de implantação e cria
ção de Centros de Oportunidadé de

Emprêgo;
.

Programa Es'peciai de
Treinamento de Mão-de-Obra e Pro-

fissional; pinàmização das Entida

des Sindicais. de Categoria Profis
sional; Programa de Assistência 'ao

Menor; Habitação e Reformulaçãe do

rrlstituto de' Previdênc"ia do Estado
de Santa Catarina.

E concluiu o Secretário: "Tôda

pr9gramação se constitui num es

fÔl'ço para que as atividades da S�
atetaria .

dos Serviços Sociais se de·

sénvolva'm dentro de um roteiro

t�cnícamént� elaborado, corri os

IcJbjetivos previamente definidos,
4and<,> .a sua parcela de participação
ll;o esfol;çO de desenvolvimento' que

.

Se, faz· nêste Estado, tendo sempre
�m.:. mlia a valorização do homem
catatinense e o bem estar da popu-
lação."

v.ê uma árvore quebrada fica muito

revoltada e não contém a sua ira.

O seu amor pelo jardim é aquêle
de quem o viu nascer e até ajudou'
para que êle ganhasse vida. Por

ISso, não consegue conter sua revol

ta, ao ver um trabalho de comuni
dade destruído por irresponsáveis.
- Os vândalos preferem se acoe

bertar pela escuridão e só ageul à

noite. Às vêzes, chamo a Rádio Pa

trulha e dá J;esultado. Mas quando
estou dormindo o jardim fica entre·

gue a êles.
- Havia na parte ,norte do jar

dim uma árvore grande e viçosa.
Certa noite ouvi um barulho entron-

doso e cheguei a pensar que fôsse

,"a Celesc implantando algum poste.
Fui ver de manhã e quase não acre

ditei: só restava um 'tôco daquela
árvore.
Dna. Gertrudes fêz um candente

apêlo às autoridades, no sentido de

que ajudem a manter' o jardim pro

tegidos da ação dos ândalos notur-
.

nos. Só quando isto acontecer Dna.

Gertrudes recuperará a alegria e o

viço das fiôres que habitavam o seu

jardim.

nós".

SSI abre inquérito para As sem b 1 é i a rejeita anulação de Comand�nte.
.... ·

. '. '. .•...
. da PM diZ que

a ,p u r a r espancamento contratos pedida p,e.lo T. de Contas sc é tranquila
A Ass.embléia Legislativa rejeitou

ontem mais três processos, em que

o Tribunal de Contas impugnava
contratos . celebrados . pelo .antígo
Plameg, . mantendo, desta f�rma;' no .

exercício de suas funções' c�rca
.

de
,

30 servidores admitidos sob o 're

gime da Consolidação das Leis tio
·Trabalho em meados do ano' pas
sado,

. Em todos os três casos foi aceito'
:0, parecer da Comissão de Justiça,
onde' os relatores, Deputados Bene-

dito '-rerézio de Carvalho e EIgydio . :

Lunardi, opinaram pela Insubsistên- :OUTROS EM PAUTA
"

{ -. ,,�.

: ':. tre o Plameg e a firma Escol, .re-
cla, da impugnação alegando ínclusí- . Hoje a 'Comissão de JUstiça �vól- .'

'

L Íatívo aos serviços de estaqueamen-
"

.' iV'e" que o Tribunal de Contas não. tarã a se
.

ré�� :para �pr.e,éiàt" De;::?, >. io para, construção do Centro He-
-"""-=�""'_---'---�--------_""-"""'---"""'_"'--"""''''''-;'''':'''';'''

...

'''''''' : ,:;1;' te� competência para argüir íncons- .

vos
"

p�ócê�s� �in"" páutii;; )lodOsf';', . .}: ;·:·moterâpico em Florianópolis. 6 -

Deret retorna" de P 4""',' ,titucionalidade, por ter atribuições , oriuntlas'.,do·Trlbunal' de.,Cd�taS:;e·'�· Contrato entre o Plameg e a firma

I'··
'

;.. �speeíficas de órgão de contrôle ,que solicitam .0 sust;i!nento' de' con-
'

Maguiar SIA, para implantação da

<';� ti�ariceiro. /
tratos: Sete processos, já fora,m 'dís- SC-23 .trêcho Concórdia: à BR-153.

,;,Em . plenário .o líder governista tribuídos, e sãÓ ;os segÍJ,int�s:" . ....
7' 7, _:_ Contrato entre o DER e a

Ao retomar ontem ""e" Pôrto Ale-

"'-

.. :.. -,•. " c.: (.; E�aldo 'Amaral sustentou o ponto '{':; Contràt.Q",e.p.trê'·o PI��e.g"·.;� 'á "�o' Construtora Sul-Brasileira S/A,' exe-
u A reunião foi realizada: no .QG da; , ' , .

gre, "onde participou de reunião do
'

"
. . b'

. <.'
-'

. �{c
.

ci� vista, ao ·final vitorioso, de que CO;lstrutora' sutcBrà�ileita:' SiA,',pa- ..
'

� cação dos serviços dá SC-23 n9 trê-
III Exercita, .':;0 .

a. presideIteia, <iO, '.' .. , . .. . . .

CohseÍho" de' Defesa Interna, o Se-
.

General Breno' Borge's :fortes, cõ:n:� \ �o:':Estado interessaria mais que '''os . ra· ,execuçãõ:, 'c;1os 'sé'rViços:- de ; irD'.,.... ii eh!> Lebon Régi<;·Cacador.

c�,etário Peret Aritl,mes afltmou' tán'do coni "a presen1çá':;dós' Coin�A� .'
..

. ".
'

," ,
. .'

. � '. i

�2�wf���1������, i;��I:�:I�:�;:j�' Secretários <. f:àzeDl. lalestras para
sentido de çonscien,tizar os govêr,

.. Gril�de, Santa Ca{í-diliá>'e :�kÉ�il�J:; p""a'rll·CI·pa·ntes" d'a.' Se';DIana
'.

S· d·c' Inos
'. inUriicipals e (lij-igentes 'empre·· : Çh�fês' do' SNI e Del�g�dos dap�().:'

.'

.' I

• .
"

.

In I a·sariais pa�'a tão importante ramos
.

"lída Federal dos tre§'EStad'os;''.aléflí'·---.
.

."

\

""" '''' I
, ,

:'
'.

da se�urança n�cional". de oficiais do III Exército.. \ , .'

'O Secretário de Serviços Sociais, . mos.. Í!e.rtez,a;" )l. : 'fisio�o'm:la politica,

·F·I·n·'··'an· c· 81·a··m.en ..t
..

o·· '·d·· .0"" ... ·O..··.'R.·.;O·'.' ....(.':;�:•.:l.' ���:r�t:�����o �an�ir:o�:a,:: :�in��\:ue���!��d�!;�:�c:����:� I"

"

cQnferência sób o tema A Secreta- 'nense de; DesenvdlvIÍn��to; ,,�" .

rii( de Serviços Socjais� na qual' ex- .� TomandO:: éorhQ' ponto' de :'apoi6

h.e.nelicia· ·a·g'"". fie'··u..11....0.;J;•.r··,'�e·,·.. ',::'.··s,<.·,'.•·.•,·: i*:1:?��:.���{t�� . �ir]ã::��Z�1Si�
.

, _ . ses :sindicalistas e seus representan- ce' ; a

.

rtível de projetOs es:pedfieos
-'i .

t�s, no'�Pavilhão- Frei. Bruno, em Ji>�r�" de�trof. d� ...s�� áre;l 'de
_ aiya..

de Cr$ 203.í17,00 e, em, '197Ó, fo. Joaçaba, como parte do programa ção, 'buscar o� resuItadQ8 estabele-
ram aprovadas

.

14 operações :,. q?e' da V Semana Sindical e IV Encon· ciclos pelo' plano esiâdual globál�
atingiram a cüra de 01'$ • �"••� ... ''''.::'; trÓ Estadual de Trabalhadores. O Se-

..

_:_. Entretanto �. asseVei:ou -

2,i61.181;00. No corrente 'ano; .C<intic cretário de Govêrno Vitor Sasse, toà.� plano bentiflcàmente' elabora-
nuou, 7 financiamentos: .já foram pr�cedera o orador, falando uma do deve lfuÍldám,erl�r:se. em uma

c�ilcedidQs, atingindo O�'mpniaiIi1e ., liorã antes sôbre ''Q\ Tônica sôbre o reaUààd'e' previamente' , cOristatada .

de Cr$ 3.251.074,00.
.

p.rojeto Catarinense de Desenvolvi- Necessilrio
. ,'se

.

tÓ�a, "poi1:ãIÍto;' a
• : .', ,.' IPênto". apur�ção, à

•

níveC:loca'i� regioMl e

ESclareéeu ainda que n�m ttába. ' N� segunda palestra, o Secretário estadual, dos pr�blemas especíncós,
lho integrado com a Acar:esc,· . ..". de. Serviços Sociais expôs as dire- a fim d� p.ossibilitir 6' 'estabeleCi-
carreando recursos externos ao:se, t�iies" de sua pasta, em consonância mentó das _prioridades '''exeqtiíveis,
tor r�al de. Santa catatina . � P .com o Projeto Catarinense de' De- me'diante .a '4tilização de recursó� fi-
Brde vem financiando, a iJnplànta.· sehyolyimento. nanceiros, . materiais

..
e . 'hum:�no�,

çãq de uma infraestr�t��a:,d�,ar.dla" 0, � A filosofia da Reforma 'Ad- óriundo� ·de' tt�ês lo�tes prii1CiPais:'
z!!nagem e d� belleficiári}ento )il #tinis,trati�ll de 31· de dezeinbro de

"

recui-so�' eSfudu!rlsi' rêctirsos 'das co:.
produção agropecuária catarinense. 1970; sob a lei n9 4.547, criou entre thuÍlidad�s, i-kcursos ,provettierites de

�Jtios, .órgãos da administração IpÚ- ou�ras fé:mt��: 'A '()i,abot'àç'�ô: é ,exé-
blica, ir Secretária de Serviços 50- cução de.'�i:S' ,lévántamell;toS. fâp.-se.ã
�iãis.. E�ta Secretária germinQu no entrosadamente' com, oJtras ,Gnida.
1IÔjo daS novas idéias do eminente des '�dmlnistr�tiv:aS; '�bten:dQ��� des-

�overnador Colombo Salles, qúe
.

ta forina inaior produtivIdadé na

pretende modificar, e modificarã, te- utilização dos recursos. aplicadOs.

)

Sesi tem seu programa
para o Dia

_
do Trab�lho

contratos fossem mantidos, ainda plantação da SC-43 e trêcho' da

que pudessem conter' falhas, "pois SC-72 Fraiburgo-Campos Novos-Tau-

Inegavelmente, cok a anulação, .os gará. 2 - Contrato entre o Plameg
servidores préíudícados íríam recôr:;

,

. e a mesma firma Construtora Sul-

!er à justiça e obter índertízação dps .

Brasileira SIA. relativo a aluguel de
cofres ..públicos". 'Acrescentóu, .

ain-
"

..... trator para serviços rodoviários en

"da, que os séhriços': foram contrata- ,;. 'tre Navegantes e Penha. 3 - Contra-
. dos. pela adifii�iração direta -'- as-. tb entre o Plameg e a firma Ele-
sim. também 'se;"ekpr�ssarani os 're. t:uomédica, relativo a·'aquisição de

lato�� "
- 'e; se fôr o caso, i� ci:he�' • equipamentos médico-hospitalares

fe .do ExeCutivo:·:poàerá'·. rescllidJ�ios�, ;:
-

'::Pára a Maternidade de Mafra. 4 -

est�ndo no. seu):iií-eito ou: �bilve. i'
.:Contrato entre o Plameg e a fír-

niência. . .;. '. tua Indalsa SIA, para aquisição de
trator rebocador. 5· - Contrato en-

Jardim devastado. desnude aqueles
que colaborara� na sua arb��ização

Dna Gertrudes Müller, 74 anos,
I

cio Santiago nos forneceu operáriOS
viúva, funCionária aposentada da para a .conservação do jardim e

.

o

Emprêsa Brasileira de Con-eios e
"

replantio.
.Telégrafos, está entre os. morado- Hoje Dna. Gertrudes estã desi·

res
.

da Avenida Hercílio' Luz desen. .ludida com todO' o esfôrço dispen·
dido. QuandQ começou o seu tra
balho p;u:a atborm, a praça;. não
imagiIlOu

-

que o jar<Ilfu pudesse um

dia ser transformado em ponto de

,encontro furtivo pára casaiS,' riem
tão poúco ·6bjeto. preferenciaÍ . :pata
a ação nociva 'dos vândalos

.

tlOtur
nos; que pisam na 'grama e desU:oem
as árvores:.
- Além .disso tudo - diz' Dna.

Gertrudes - ainda faltá luz, 0 que
permite a ação Üvre e únpun� doS

qestruiqores; ,Creio ser necessãiia. a .

vigília permanente de" um 'guarda.
.

que evite a depredação. Os 'jovens
que .ali se reúnem quebrám átvotes,
pisoteiam a grama e perturbain o

silêncio noturno. Acho q1,le são es

tudantes mal' orientados. Pôr que

TOA" 'd' a
emos consciencia a impor- .

tância da imprensa. Sabemos per"
feitamente que os senhores foram a

'. opinião pública. A imprensa é, ;1'0.
vàvelmente, o órgão mais importan
te pára a 'formação de uma imagem
de qualquer pessoa ou entidade. f.
imagem favorável que os senhores
têm feito da Polícia Militar sempre
foi valiosa e hoje é fundamentál
para nós - declarou o Coronel Fá
bio Silva e Lins.

Periquitos'
vollam dia·
8 à Capital-

- ,

A coriüssão organizadora do sho)\'
"Periquitos em Revista", a ser

ap.resentacfo ne"sta Capital nos dias
8 e 9 de maio, iniciou ontem a

venda dos ingressos, que poderão
ser adquiridos numa banca monta

da em frente à Catedral Metropoli.
tana.

I

,
. O show será apresentad9 no ·Gi
násio: Charles Moritz �m dois_ espe·
táculos diários, às 18 e 21 hotas..

. D. OIindina
volla curada
para casa
Treze dias após sofrer melindro

sa intervenção cirúrgica no cora

ção, pioneira no Sul do País, a equi
pe médica do Hospital Celso Ramos

concedeu alta a paciente Olindina

Gel'f!er Dias. A paciente, que dei·
xou o estabelecimento ontem à tal"

de, encontra-se em franca recupe"

ração atestando o sucesso absoluto
da cirúrgia.

Comissão vê;·
- -

A •

convenlos
do INPS·
Uma Comissão Regional Perma

nente de Coordenação de "Convênios

foi instalada ontem na Superinten
dência Regional do Inps_ em Floria

nópolis, sob a presidência do Sr.

ClaudiG I Silveira, por designação do

.Superinte�dentê do Inps,' Sr. Laélio
Luz.

A Comissão tem por finalidade

celebrar convênios com sindicatos
. ou grupos sindicais, para prestação
de assistênc!a Médica: odontológica
e farmacêutica aos beneficiários da

quele instituto no estada de Santa

Catarina, de conformidade com o

que dispõe o decreto 67.227 de 22
'de setembro de 1970.

,

A referida Comissão funcil,>:ftar�,
provisoriamente, 'no 3<) andat( do

edifício Ipase, Praça Pereira Op,vei-
, I

1'a, telefone 2621 ramal '122 OUi;&'xa postal n9 66. .._"�;J;::'--;
.'1
If
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