
,o TEMPO
Síntesé do Boletim Gcomctettol6gico de A. Seix$ Netto

válickJ até às 23hl8m do dia 4-d.e maio de 1.971

"FRENTE FRiA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERICA ME

'DIA: 10ü3,� milibares; TEMPERATURA MEDIA: 26,� cen

"tízrados: UMIDADE RELATIVA MEDIA: 94,9%; Curnu-

lu� -:- Stratus - Instabilidade _ Tempo médio: EstaveL

SINIESE
CRlCIUMA

O Major Adernar Gomes, da .

Reserva Remunerada ,d� Poli-

� _

cía Militar assumiu ,as funções
" de interventor na Cooperativa
Central Agrícola Sul Catarinen.
se, com sede em Criciuma, em

Assembléia. Geral Extraordiná

ria realizada ontem, sob a

presidência' _
do engenheiro

agrônomo Marinato Dias de

Paiva, coordenador da Copa.

CU.RSO

Um curso sôbre "Aprimora,
mento no Ensino, das Ciências"

será r�alilado, a p�rtir do ;dia

20 de' i unho, no Instituto Pe

dagó�ico da Venezuela, pro

movido peja organização dos

Estados Americanos.

,A duração será de .sels se

manas, ser1do que tôdas as des

pesas de 'viagens, bem, como

a, manutenção do curso serão

custeados .pela O.E.A., através

da' concessão d�, bolsas de es-
'

tudo.

Maiores informações pede
rão ser conseguidas no Depar
tame�to de Extensão, Cultural
da Universidade Federal d,e
Santa Catarina.

FLORIANóPOLIS

o Diretor .de Obras da Se·:

cretaria de Obras da Prefeitu

ra, Sr. \y;üdemar Manoel Ta

vares, foi. designado pelo Pre

feito Ary Oliveira para repre-
<

'

senta� a Munícipalidade no'
Grupo de Trabalho criado pelo
Decreto do Govêrno do Estado

PROBLEMAS RURAIS,

Terá prosseguimento, até"o

próximo dia 8 do coerente, ,no
"salão de palestras da FETA

ESC, o curso para dirigentes
sindicais, promovido .pela Coor

denadoria Reg i'ona I do Instit.ú-

'to de Colonização e' Reform!i
Agrária, em conjunto com a

Federação dos Trab�lhadores
na' Agr�çult\lra do E.�tado de

Santa Cátarina.
O Curse, desfinede _à capaci-'

tação dos seus participantes
nos ,problemas rurais, reune 34

líderes sindicais",sendo 17, da
região oeste e 1.7 do norte e

.sul, membros de sindicatos de
I l

trabalhadores rurais.

As aulas estão sendo minis

tradas por, técnicos de ambas

as 'entidades promotoras.

t
•
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'Ma;�as frias intensas se abate'rão
sôbre-, a, região de Santa Catarina nos
dias 6'\ a 8, 13 a 16, 22, a 26 e no dia

31,'· segundo informou .à reportagem
o 'próf. A. Seixas Netto. 'Essas mas:
"sas frias provocarão queda de tem '

peratura e algumas formações geó·
,
.sas em alguns lugares do Planalto.

No fmesmo período, '_ segundo o

meteorologista, ocorrerão chuvas de

pouca proporção em tôda á .. aI:�il,
sendo que .as massas quentes" que \.,

elevarão a temperatura ao nível dos

26 graus médios ocorrerão entre 10

e 12, 17 e 21 e 28 a 30.

Concluiu o prof. Seixas Netto que
continuam ocorrendo algumas explo
sões solares de grande amplitude e

que, por emissão de vento solar' e

atuação sôbre o comportamento da
Terra, poderão provocar erupções de

vulcões, enchentes e sismos.

Sta. Catarina
na mira do
3- Partido
'""",t;:-

"Santa Catarina foi 'um d�s sete

Estados escolhidos pelo Sr. Pedro
Aleixo para a instalação das pri
meiras comissões provisórias regío
nais do Partído Democrático Repu
blicano. Informações, do Rio dão

conta de que nos próximos d�as o�
organizadores do nôvo Partido en·

caminharão ao Tr�bunal Regional
Eleitoral o pedido de registro: da
comjssno provlsória dêstc Estado.

'O Governacor Colombo Sales em

possou na' tarde de ontem no cargo

de Diretor, do Ba11CO, de Estado o

Sr. Lauro Linhares. A solenidade

{oi realizada no Palacio dos, Despa
chos ,e também foram empossados
os diretores Carlos Passoni Juniór,
Paulo Bauer Filho e Erasmo Spo
ganicz. O Governador declarou que

o nôvo dirigente assumia o cargo

'sem qualquer compromisso com

quem q,uel- que 'seja, _ne1}l mesmo
"fi-

" 1,I<i '.' � � _"-
'

com" êste Governador que lhe diri-

ge a Palavra". (Ultima Página)

, Bernadete Denise Jacobs foi elei

ta sábado Miss Blumenau. Concor·

rerá com representantes de vários

outros municípios ao título de Miss

Santa Catarina, cuio concurso será

realizado mês que vem no pavilhão
I ti;'! Proeb, elll Blutn�nau. /

- 101
Em expediente dirigido ontem ao

,

Govêrno do Estado o Palácio do

Planalto confirmou o programa a

ser cumprido pelo Presidente Médi

ci em Santa Catarina nos próximos
dias 10 e 11.

O, Chefe 'do Govêrno viajará no

"One Eleven" presidencial até Curi

tiba, onde chegará às 9h50m. do dia

10. Após receber cumprimentos das

autoridades viajará de automóvel

até a divisa 'de Santa Catarina com

, o Paraná, inugurando no local a li

gação asfáltica entre Curitiba e Flo-

,
..

PHILIPI. CIA. a cala do conslrulor
INFORMA

o teste 39 da Loteria Ésportiva
apresentou 79 vencedores, que con

seguirem fazer doze pontos. Três

paulistas fizeram »apostas duplas e

receberão em dôbro o prêmio de

Cr$ 101.534,68, que coube do rateio

a cada vencedor.

ia 10Inaugura

rianópolis. Essa solenidade está

marcada para as 11 horas, constan

do de corte da fita simbólica, has

teamento do Pavilhão Nacional, des

cerramento de placa comemorativa'

e 'leitu\'a de dados técnicos da ro

dovia. À 11h30m o Presidente' M'é.
dici se deslocará para Joinvílle, efe

'tuando visita à Prefeitura Municipal
e participando de almôço na Socie

dade Harmonia Lira, AS' 14 'horas se

guirá para Blumenau, onde vai per
manecer até a manhã do dia 11.

O programa elaborado para a vi- '

"y/'

ExposiçãO. abre 'semana
das' COmunicações

.

Caso da ponte
só 'vai ·hoje
às comissões
Somente hoje é que o processo

de impugnação do contrato da nova

ponte Ilha-Continente, encaminhado

na última quinta-feira ao Legislati
vo estadual, deverá ser distribuído

para exame da Comissão de Justiça
daquela Casa. •

Ontem nenhum deputado, consul

tado. a respeito, quis antecipar qual
quer ponto de vista a respeito da

matéria, alegando que não houve

ainda condições de acesso aos nove

volumes que, compõem o processo.

I"

Arena espera Colombo

Pelo lado da .Arena não existe in

dícios de uma tomada de posição de

imediato, e o anunciado encontro

entre a bancada e o Governador Co

lombo Salles, a respeito, parece que

não sairá no decorrer desta semana,

inclusive porque o líder, Antônio
Hei! encontra-se hospitalizado.
Quanto ao MDB, ontem houve

uma reunião entre o líder do par

tido na Câmara, Vereador Renato

Cavalazzi, e a bancada com assento

na Assembléia, tendo à f-rente, o Ii

der Dejandir Dalpasquale, oportuni
dade em que ficou em princípio
acertada uma reunião entre as re

presentações estadual e municipal

para a próxima sexta-feira, a fim de

ser discutida' a possível tomada de

posição partidária. (Pi'lgina 9).

Jóquei da Paz
lançado 'com
sucesso noRio

pOlis-

sita do Presidente da República a

Blumenau marca' audiências das

16h30m às 17 horas, no Grande Ho

tel, com posterior. passeio de auto

móvel pela cidade, e visita à Prefei
tura, lüU:da, no período da tarde. .4\
noite � Pre�idente Médici participà
rá de jantar, no restaurante

_ típico
"Frohsinn", No' dia' 11 pela manhã
está programada uma visita à Fá

brica, de Cristais ,Hering e logo em

seguida í (9h30m) embarque para

Curitiba, -onde -o Chefe do Govêrno
, tr-ocará de avião para seguir viagem
à

'

Guanabara ..

"

'Dii'lgcntes da Cptesc:,e da :Embra-
fel inauguraram 1i�: tàTde de ontem

i -exposição
'

,de aparelhagens das

emprêsas, n�ontáda no' Magazine
'Hoepeke, corno parte das comemo

l:ações' alusivas à'Semana da Comu

nicação. Idêntica exposição será

aberta, na' cidade de, Blumenaú, se

:gundo anunciou o', presidente da

'ICotesc.' ,

'

'. : .
'

Jornalistas, membros da colônia

catarinense radicada no Rio e inte

lectuais cariocas compareceram à

noite de autógrafo 'de Paulo da Cos

ta Ramos, no lançamento de seu li

vro "0 Jóquei da' Paz", sexta-feira,
na Lia Editor, em Ipanema. O Go

vernadar Colombo Salles estava eu

tre os catarinenses que lá compare

ceram.

, .
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,Transito
faz �ais 5
·acidenles

Cinco Iacidentes de trân
sito _ três atropelamentos,

,

uma queda de bicicleta, e

outro atropelamento segui
do de tripla colisão - mo

vimenta-ram a Delegacia ele
Segurança Pessoal \10 iní
cio da semana, que regis
trou as ocorrências na .área
da Grande Florianópolis,
No domingo, dois atropela
mentos foram regístrados,
sendo o primeiro, mais gra
ve, ocorrido no lado da Ca-

tedral Metropolitana, na

Rua Arcipreste Paiva,
quando por volta das 20 ho

ras, o Volkswagen de placas
AA-53-95 dirigido por Aldo
Prazeres ele Oliveira, atro

pelou o médico Hélio Frei-
,

tas que foi jogado contra
um Karrnann-Ghia estacio
nado nas imediações. Após
o atropelamento, o veículo
causador do acidente foi de
encontro aos Volks de pla
cas AA-41-26 e AA-71-83,
conduzidos, respectivamen
te, por Paulo Roberto Dis
cher de Sá e Paulo Elverte

Albuquerque' Sabatiní, que

ragual'd.lvam o sinal para

" . PRIMEIRO PÚBLICO, LEILÃO
. Dia 15 eh maio .de 1971, às 13,00 horas, a realizar-se

'nas, depeudências do Fôro da Comarca de São José, neste
"

Estadà de 'S;tifa Ó;tarina.

Díornar 'Lelte, Oficial de Justiça de - São' José, onde

r�side� no' exercício elo eargo de Leiloeiro' Oficial, devida
, ritente �leslgd�c1o pelo Exmo Sr. .Dr, Juiz de Direito da refe

.

rida :Colllatéi:r, 'faz '. saber ,qlHi". devidamente autorizado por

,'ptov-ínria- �,' 'Ci'eçiito Imobiliário S. A., Agente Fidúciác
rio"dJ.s'lgTli�do 'pél� Baneo Nacional da Habitação, .verider4;
"tja. formá 'dà.-Lei (Dec.-Lei n. 70, de 21-11:66� e regularnen
tacão� eomolementar � RC n.. 53/G7 c HD- n. ,24/63 e RD

ri: '8/70 :dó'ENln, üo �Ha, e local acima ref'eridos.: os imóveis

�etianhi (le's'cr,1t�s "�le propriedade _do� Srs.:, Luiz Gonzaga
Pjre�;' Ai'Y-' Bal-bosa S'oaJ;'es e sua mulher Vilma Alves

s'dares;!Aristides GonQalves e ,sua mulher Maria _Dol'valina

qonçrl:l�es; José Céutinho Amorim e sua; mulher' Zenaide '

Flbrisbela de.'Souia Amorim, Olivia Linhares Prado, Evaldo
ESidi6 '-Bad50sa' Laudelino Saraiva ICaldas Neto e' :ma

Íi1ulhe�: Dora�i' de Oliveira Caldas, Milton Vieira e sua

mulher Maria Francisca Vieir1l, Cláudio Veiga Simões e

StJa m�lher Élisia Genoveva Simões; para pagamento de

dívidAS em favor de BanCO Nacional da Habitação, repre
septado pelo Gestor Hipotecário _ APESC _ Associação

, de :Poupança � ,Empréstimo de Santa Catarina:

, "

, -(1\-) Uma casa de m\!deira com 6 compartimentos, com

3�,92 m2 de área, localizada na Q�adra I "R", núcleo 1"1'0-
'<;asa; 'em Barreiros, Município de São José, neste Estado
de Santa Catarina e o respectivo lote de n, 3q2, ,com' 225
m2 de �r�a, medindo 9,00 m de frente e 25,GO m de frente
..

" 1
.. : fu'ndos, pOJ� ambos os lados;

,

"

•

. ;' (b). Uma casa de madeira com 6 compal'timentos, com

iÚ2 '1112 de ár�a localizada na Quadra "J", 1111cleo Pro

éa�a: ém 'B.arr�iro's, 'IVhlllicípio de São José, neste Estado

,d� ,Santa Cat;lrina e :0 respectivo 10t(:1 de n. 243" cOm

194.40 ni2 de área, medindo '9,00 m ,de f1'en113 e 21,60 III de

'Ú'ent�'a fundos, pai'. ambos os lados;

_' '(C),'UOla casa de madeira com 6 compartimentos, com

, 32:92 'm_2 de' tireu localir,ada na Quadra "N", nódeo 1'1'0-

-casa êm BarTeiros,' Município de São José, neste Estado

�e S'al)ta' Ca,tarina e ,o respectivo lote de n. 281, com �32
rt.2 de'.Area, rnéd\lIido �,o� m de frente e 29,00 m de fre!lte
a fundos, por ambos os lados; " -

,: (D lIm.a éni;a r1(' madeira com 6 cOJU'J)artimentos com
, 3�,92. m2 de<'área, lócnlizada na Quàdra "J", núcleo Pr�
casa. em Barreiros, lY1unicípio de São José, neste Estado

de -Santa Catarina, c o réspectivo lote de II, 239, com 194,40

i�� de 'árf:'u, ,nlt'dinQO 9;00, n\ de frente e 21,60 m de frente
a -fundos. por.,amboi os lados; ,

,� (p) lTma casa' de madeira com'6 compartimentos, com

32,92 �2 de ireu loc:aliza.da na Quadra "R"', núcleo Pl'()-
. ç.�s�:; t;'� �ar�'eil:f)s" Municipio de sãó José, neste Estado
,de S::\nta Catarina e' o respectivo lote de _no 337, com

�25.áo: m2 'de área, medindo 9,00 m de frente e 25,00 m

de ftente a. fundos, por ambos os lados;
'Cf) Umá ca�a de l'lladeira com 6 compartimentos, com

32.92' Íni eie' área, localizada na
-

Qú<\dl'a "V', núcleo Pro·

"'!asa,' em Ban'eiros, i\'Iunicfp\o de São José, neste Estado
�e 'Sa·ntil C�t<\til1a e o respectivo lpte, de p. 260, cem 234

, m�' de área. medindo 9,00 m de frente e 26,00 m de frente

,�, fu�ctos. 'por 1\11'ibos o; lados;
",

,

.," (g),Ulna çasa, de madeira com 6 compartimentos, com
.

32,9_2: m2 dê área, 10calizIlda, na Q�adra "P", núcleo Pro

'!lhSa, em Bareiros, Mllnicípio de São José, neste Estado,
de Santa Catarina e o' respectivo lote de n. 309, com �90
m2.de ál'e�, meciind� 10,00 m de frente e 29,00 m de frente
'�lfllTídos, por ambos os lados;

"

(h) Uma casa de madéira com 6 compartimentos, com

32,92 �2 de arei:l, localiz�da na Quadra "J", núc�eo Pro·

caSa t.!ll, Barrci�'os, Mimicípio de São .lo�n�: neste, Estado
de SQnt� Catarina e o respectivo lote de n. 231, cótn
237,60 m2 de área, me9indo 11',00 m de frente e 21,60 :rtl
de frente a fundos, por ambos os lados;,

m- Uma casa de madeka com 6 'compartimentos, com

3292 m2 de- área, localizada na Quadra "Q", nucleo Prr>

ca�a, �m Bar.reir�s, lVÍUllÍcípio de São José, neste Estado
de Santa Catarina e o respectivo lote dey n. l48, com

195,00 m2 de área, medindo 13,00 m de frente e \nas late
rais, 21,20 m à esquerda e' 20,00 m � Qireita;

(j) Uma i'�lsa de madeira com 6 compartimentos, com

,32,92 m2 de área, localizada na Quadra "E", núcleo Pro
casa, em' Barreiros, 'MunicípiQ de São José, neste Estado
,dê Santa Catarina e o respectivo lote de n. 71, com 182,16
m2 de área, medindo 8,00 m de frente e nas laterais,
22,83 m à esquerda e 22,70 m à ,direita.

A venda ser.á feita_ mediante pagamento à vista, po
dendo () arrematante pagar no ato, como St)lal, 20%
(vinte por cento) .do J1rcço de arrematação e o saldo res

tante no prazo irtlpreterível de 8 (oito) dias.
O lance mínimo para venda do imóvel referido no item

"a'\ será de CrS 6.400:68; pára o imóvel referido no item "ti"o
ser'á de Cr$ 6,400,68: para o imóve( referido no item "c"
será de Cr$ 6,400,68: para o imóvel referido no item "d"
será de Cr$ 6.400,6&; p:lra o imóvel referido no item ','e"
será de' Cr$ 6.400,68; para o imóvel referido no item "f"
será de Cr$ 6c400Jí8; para o imóvel referido no item "g'�
'será de Cr$ 6.3;52;71;, para Ó imóvel' referido no item "h"
será de Cr$ 6.352,71; !para _o imóvel rererido no item "i"
será de Cr$ 5.941,00; para o imÓVel referido no item ''':i''
será de Cr$ 5.n24,5Q;�' tódos cdrrespondentes ao valor de
cada crédito hipotecápio c acessÓ'rios. sujeitos, porém,'
êsses valores à atualiZação, até 24 (vinte' � quatro) �loras
antes da rea'lização .da praça,

.

"

O Leiloeil'o acha-se habilitado a 'fornecer aos interes
sadas informações pormenorizadas sôbre o imóvel.

São Jow, 15 de abril de 1971.
(a) Diomar Ulite � Leiloeiro.

I

I
I'

I,
,

I

t
I'

. (
/

prosseguir.
A vítima, com fratura

nas pernas foi socorrida
pelo taxi de placas .

AX-00-99, pelo motorista
Nilton Meurer que a con

duziu ao Hospital de Cari
dade onde foi medicada,
juntamente com o causador
do acidente.v St·. Aldo Oli
veira que sofreu ferimen
los generalizados,

O segundo. acidente de
domingo deu-se às 19h30m,
nas proximidades do Pôsto
da Polícia Rodoviária Fede-:
ral, quando o Volks de pla
eas AA-75-12 dirigido por
Antônio Lídio Borges atroo

pelou o lavrador Julio
Francisco de Souza. A víti
ma foi socorrida por patru
�heiros da PRF, que a con

duziram .ao Hospital Sagra
da Família onde l'oi medi
cada.

OUTRA EVASÃO
, Alguns motoristas contí
nuarn a deixar de cumprir
suas obrigações, evadindo
se elo local do acidente, de
pois de causar atropela
mentos, sem prestar so

côrro às vítimas. Ontem,
às 9h30m, na localidade de

Aririú, em .Palhoca, um

Volkswagen não identif'ica-

PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO
Dia 14 de maio de 1971, às 15,00 horas, a realizar-se

nas' dependências do Fôro da Comarca de' São José, neste
Fstado de Santa Catarina.

Diomar Leite, Oficial de Justiça de São José, onde

reside," nó
'

exercício' ,do cargo, de Leiloeiro Oficiald evi

damente designado pelo Exmo, Sr. Dr. Juiz de Direito da

refel'icla' Comnrca, fà�, saber que devidamente autorizado

por Províneia �>Crédito Ímobiliário S. A." Agente Fiduciá

ria, ."cksignaclp, pelo' Banco Nacional de Habitação, vende

rá. na forma da LeUDecrto-Lei n. 70, de 21-U-66, e regu-
,

lamentação complementar - RC 58/67, RC 24/68 e RH

8/70 do 'BNE) -no
-

dia e local acima referidos, os imóveis

a(liant� descritos, de 'propried;ide dos SFS,: SÀrilia Maria

o\lteh'� e seu marid� G€rson' de Oliveira Outeiro; Nair

Maria Fern'andes; Estevan de Quadros FÚho e sua mulher

Olga Mirarfda ,Quadros; JoP,o Plácid� e sua mulher There

zinha Nunes_ P,lãcido;' Doiningo� d'o Nascimento Domin-

�ues li sua mulher Albertina dos Santos Galega Domin

gues; Laércio Alves Machado e sua mulher Ruth Andrade

Machado.; Dominga Miguel; Licino João Honorata e sua

n;ulher, Mariâ A{$uiar- Honorata; Jailto Pedro da Silva e

sua mulher )\1:a1'ia Rogél'ia Silva; João Sarmento e sua

múlher Alicti' dos Santos Sarmento; para pagamento de

dívidas ein- 'favor de Banco Nacional da Habitaçãn, repre

sentado' pelo' -Çestor Hipotecário _ APESC ._ Associa

ção" de PÕup�nça, e Empréstimo de Sal,\ta Catarina:

(a) Uma casa de madeira com 6 compartimentos, com

32,92 m2 ele ilfea, localizada na Quadra "G", núcleo Procasa,
em Barreiros,-" Município de São José, neste Estado de

Santa Cat�rit1� �J'� respectivo lote de n. 163, com 180 m2

de área, medindo; 9,00 m, de frente e 20,00 m de frente a

fl1ndos, por ambos ,QS lados;

, (b) UIrià casa de mádeira com 6 compartimentos, com

32,A2 m2 de, �rea, locallzada na Quadra '''f'', núcleo Pro

�;s�: eÚl.'àar,reiros, Município de São José, neste Estado

de- Santa Catarina e (, respecfivo lote de ·n; 366, com 342

1112 de á�'e�, medindo 9,00 m de frente, 36,50 m à esquer

d:ct -e 3R 50 m � direha; ,

, (c).lJma éa�íl de ma�leira com 6 compartimentos, com

32_92 m2 d� 'i!re?: localizada nà Quadra "F", núcleo Pro

casá: em Bati'eiros, no M\)nicÍpio cle,São José, neste Estado

dI' Snnt(i· Çªt�ril1a e, o· respectivo' lote de n. 111, com

J6.Ô ,';'\2 de' ár.ea, inecUnclo 8,00 m de frente e 20,00 mele

fj'�nte a ·fundOs. por ambos os lados;
"

,;(el) Bma �asa de madeira com 6 compartimentos, com

3292, m2 de ;_ite,á, localizada na Quadra "F", núcleo Pro

�;sa.': em B'nrrr-iros, lVfunicíni() de São José, neste Estado

-dI' -S'Jutil Oatarina e, Q respectivo lote de n. 135, com ISO

-m9 (i,; ,áTea. medil1rl� 9,00 m ,de frente e 20,00 m de frente

a' funrlos, por ámbos os Hldos;
,

(�) Ull\a casa ele' madeir\! com 6 compartimentos, com

32 fl2 m2 d(l, área"localiz�çla na Quadra ';'Bi{, núcleo Pro- ,

cpsa. em B:;\rreiros, Município de São José, neste Estado

ele 'Snnta Catar,lna e � respectivo lote de n. 13, com 162

mZ r1� án:a. medindó- 9,00 m de frente e 18,00 de frente a

fundos, por ambos 9S lados;
(f)' TTn;ul- casa de m(\deira corq 6 compartimentos, com

32!l2 m2 de área, localizada· na Quadra "V', núcleo Pro-

'rHs�: em �arreir.os, �Município de São Jos�, neste Estado

d(l S"lnta Càtal'i\f1a e:o respectivo lote de n. 259, com 23t

�2 de, �r�à� ,com 9_00 m de frente e 26,00 m de frente a

fu-�dos. nor ambos às lados;
, '

([1) Uma 'oasa de m,adeira com 6 compartimentos, com

32 fl2 mil de :área, localizada ná Quadra "M", núcleo' Pro

r�s�. em :831:1'eiros, Município de São José, neste Estado

QP f;�l'lta Catal'in� e � 'respectivo lote de n. 271, com 234

m2,-ç],e Ílrea, medindQ 9.00 m de frente e 26,00 m de frente

a fundos, por ambos �s lúdos;
,

(h) '{Jma casa de madeira com 6 compartimentos, com
3292' 1112 de área, localizada na Quadra "T", núcleo Pro

CfjSa, eTn' 'fIarreiros, Município de. São José, neste Estado

(l� 'Santa Catatina e o respectivo rote de n. 372, com 22�5
m2 de área; medindo 9,00' m de frente e 25,00 m de frente '

a 'fllnçlos, por ambos os ladí>s; . _

m' Uma casa' de madeira com,6 compal''timentos, com'
32!l� m2 de �rea, localizada no QUi\dra "F", núcleo Pro

cas{l. em Barreiros, Município qe 8no José, neste Estado
de Sflnta Catarina e Q re�pec�ivõ lote de n.· 105, com 160

m2 de> -área· medíndo 8.00 'm �lé frente e 20,00 m de frcnte
" ., ,

,

a fundos, por �mbos os lados;
'(j) Uma casa de madeira conl' 6 compartimentos, com

.

32 9.2 m2 de área, localizflda n<\ Quadra "H". núcleo Pro

caSiI,' em Barreiros; MUllicípio de São José, neste Estado
de S'lnta Catarina' e o respectivo lote de n. 192, com 248,40
n12 dI? '(1rea: medindo 8,00,m de frente e 21',50 m à esquer
da e 22;90 m' à direita.

A Venda Será feita ii1ediante pagamento' à vista, po

dÍ:mdo o arrematante pagar no ato, com 6 sfnal, 20% (vinte
por _

cento) do preço da arrematacâo e o saldo restante
no prazo impreterível de 8 (oito) dias.

'

O Lance mínimo ra�a venda do irtlóvel' referido no
\

item -"a", se'l'á de Cr$ 5.976,80; para o imóvel -re,ferído no

item "b", será ele Cr$ 5.994,07; para o"illl'Óvel referido no

item "c", será ele Cr$ 5.976.,80; para o imóvel referido no

item "d", será de Cr$ 5.�6,80; 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 imóve'l refeddo no

item "g", será de Cr$ 5.243,34; para o imóvel referido no

item "h\', será de Cr$ 5.31t,25; par� (> imóvel referido no·
item "i", será de Cr$ 5.928,80;i para o .imóvel referido no

item "j", será de Cr$ '5.757,49; todos c-arrespondentes ao

valol' de cada çrédito hipotecário e acessórios, sujeitos,
pOl'ém, êsses valôres à atualização até 24 (vinte e quatro)
horas antes da reíllização da praça.

"

O Leiloeiro acha-sé habilitado a fornecer aos interes
sados informações pormenorizadas sôhre' o' imóveL

S50 ,José,., 15 de abri) de 1971.

(a) Didtnar Leite - Leiloeiro.

Noblal alfabetiza e�
155 municípios de se
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do atropelou três menores

e evadiu-se do local. As ví
timas José Onildo de- Sou

za, ele 10 anos de idade,' e
os irmãos Jocimar Vidal, de
12 anos e Elisabete Maria

Vidal, de 7 -anos.: foram so

corridos por populares que
as conduziram à Florianó
polis, onde foram medica
das. Agentes da Delegacia
de Segurança Pessoal em

conjunto com a Delegacia
de Polícia de Palhoça, ini
ciaram doligências para

capturar o motorista res

ponsável pelo acidente e

apurar as responsabilidades.
Outro acidente registrado

ontem, ocorreu na Avenida
Ivo Silveira, próximo a ca

beceira ( da Ponte -Hercílio
Luz, quando por volta das 7
horas a pick-up Willys de
plcas AA-88-53, de proprie
dade da Celosc, dirigida por
Juvcnal Faustino da Silva
_ casado, 47 anos, resi
dente à Rua Conde Afonso
Celso, 231, em Capoeiras �

atropelou a menor Rosilda
Mercedes de Souza', de 15
anos, filha do casal Roma
lino e Mercedes de Souza.
A vítima foi socorrida pelo
atropelante e foi medicada
com fratura num dos bra
ços.

PRIMEIRO PUBLICO LEILÃO
Dia 13 de maio de 1971, às 15,00 horas, a realizar-se

nas dependências do Fôro da Comarca de São José, neste

Estado -de s.'1uta Catarina.

Diomar Leite, -Oficial de Justiça de São José, onde

reside no exercício do Cargo de Leiloeiro Oficial, ,devida
mente' desi"nadó pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da

referida' C:matca, faz saber que devidamente autorizado

por Província � Cl'édito Imobiliário ·S. A, A�en:e Fidu

ciário desianadc pelo Banco Nacional do Habitação, ven

derá, na forma da Lei (Decreto-Lei n. 70, de 21-11-66,' .e

rezulamentacão complementar _ RC, n. 58/67 e R,C n,

24768 e RD' n. 8(70 do' BNH), no dia e local acima fere

ridos, os imóveis adiante descritos de propriedade de:
A��is da Cunha ÇamPos, Donato Cypriano e sua mulher

Mai'ia da Lapa Corrêa Cypriano; LaudelinQ Martinho' Nu

nes e sua mulher Domingas da Silva Nunés; Aldo Ti�go
da Silvei�'a é sua mulher ArcÍlene Silveir\l; Manoel Ber-

'tolino Felício e sua mulher Helena Porfírio Felício; Hélio

Rodrigues e sua mulher, Cleonice Gomes Rodrigves; Ma

noel Brauna do Nascimento e sua mulher Zilda Domin,

gas do Nascimento; Victor Piacente e sua mulher Ag\acy
Vieira Piacente; João Sebasti�o Gonçalves e sua mulher

Maria Lopes Gonçalves e Antôni(} Gomes e sua mulher

Tecla Margarida, Gomes;
, para pagamento de dívidàs ein

'favor de Ban\:o Nadonal de Habitação, represeI\tado pelo
Gestor Bipotecário _ APESC _ Associação de Poupa.nça
e Emnréstimo de Santa Catarina:

,

(�) Uma casa de màdeira com 6 compartimentos, com

32,92 m2 de área, localizada na ,Quadra "F", núcleo Pro

casa, em Barreiros, Município de São José, neste Estado

de Santa Catarina e o respectivo lote de n. 1\)'1 com 160
m2 de área, medindo 8,00 m de Jrente.e 20�00 m de frente

a fundos, 'por ambos os lados;
(b) Uma casa de 'mp,deira com 6 compártimentos, com

32,92 m2 de área, localiz<\da na Quadra "G", núcleo Pro

casa, em Barreiros, Município de São José, neste Estado

de Santa Catarina e o respectivo,lote ,de n. 145 com 180

m2 de área, medindo 9,OQ m de frente e 20,00 m de frente

a fu'nelos, por ambos os lados;"
(c) Uma casa de madeira com '6 compartimentos, com

32.92 m2 de área, 10caliZÍlda na Quadra "G", núcleo PrQo·

casa', em Barreiros, Município de São José, neste Estado

A de 'i�anla Catarin� e o !espectivos lot�, de �. 172. c�m ,,160
.l\ m de área, mcdiDdo 8,00 m de frénte e 20,M m de frente
'"

a fu�clos, por ilmbos o's 1ados;
,

(d) UmÇl casa de madeira com 6 compartimentos, com

32,92 m2 de área, 10caH�ada na Quadra "G", nucleo Pro

casa, em Barreiros: MuniCípio 'de São José, neste Estado

de Santa Catarina e o respectivo 'lote de n. 171 com ,160

m2 de área, medindo 8,00 m d� fi'ente e 20,OÓ m de ,frente
a fundos, por ambos os .Lados;

,

(e) Uma casa de madeira com 6 compartimentos, com

3292 m2 de área localizada na Quadra "E", núcleo P�o
ca�, em Barreir'�s, Município dé São José, 'neste Estado
de Santa., Catarina e o respectivo lote de n. 79, com 162,40
m2, d� área, medindo 8,00 m de frente e 20,30 m de ,frente

a fundos, por ambos os lados; I

(f) Uma casa de madeira com 6 compartimentos, com

32,92 m2 ele área, locali�ada na Quadra "P", núcleo Pro

casa, em Barreiros, Município de São José, neste Estado

de Santa Catarina, e o respectivo lote de n. 324, com 290

m2 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 BarreirQs, Município de São José, neste Estado
de Santa Catarina e o respectivo lote de n. 169, com 160
m2 de área, medindo 8,00 m de frente e,20,00 m de frente
a fundos, por ambos os lados;

(h) Uma casa de madeira com 6 compartimentos, com

• 32,92 m2 'de área, localizada na Quadra "I", nú�leo Procasa,
,em Barreiros, Município de São José, neste Estado de
Santa Cali!rina, e o respectivo lote de h.' 378, coru 261 m2

de área, medindo 9,00 m de frente e 29,00 m, d�' frente a

fundos, por ambos os lados; "

(1) Uma casa de madeira com 6 compartimentos, com

32,92 m2 de área, localizada n,a Quadra "H", núcle,o Pro

,casa, em Barreiros, MUllicípio' de S�,o José, ,neste Estado
de Santa Catarina e d respectivo lote, de n., '208, com

164,80 m2 de área, medindo 8,00 m de frente e nàs late-
rais ,20,70 m à sudoeste e 20,50 m à nordeste;

,

(j) lIma casa de madeira com 6 compartimentos, com
32,92' m2 d'e" área, localizada na Quadra' "G", nú.cleo Pro

casa, em Barreiros, município de São José, neste Estado'
de Santa Catarina e o respectivo lote âe n. 151, com 180
m2 de área, medindo 9,00 � de frent� e 20,00 m de frente
a fundos, por ambos os laQ�s,

A Venda será-feita mediante pagamento à vista, po
dendo 'o arrematmte pagar no atn, como sinal, 20%
(vinte por cento) do preço dá arrematação e o saldo res

tante no prazo impreterível de 8 (oito) dias.
O Lance mínimo para venda do imóvel referido no

item "a", será de Cr$ 5.090,11, 'p'ara 'o ünóvel referido no

item "b" será de Cr$ 5.863,66, para o imóvel referido no
.

item "c" será de Cr$ 5.976,80,
-

para o imóvel referido
no item "d" será de Cr$ 5.17.5.55, para o imóvel referido
no' item "e" será de Cr$ 5.976,80; para o imóvel refetido no
item "f" será de Cr$ 5.612,48, paFa o imóvel referiçlo no

item ':g" s�rá de Cr$ 5.976,80, para o imóvel referido no

item "h" será de Cr$ 5.873,20,_ e para o imóvel teferido
no' item "i" será -de Cr$ ,5.976,80 e para o imôvel referido'
no' itP!11 "j'" será de Cr$ 5.110,90, todos correspondentes
ao valor de cada Crédito Hipotecário e acessórios, sujeitos,
porém, êsses valores, à atualização até 24 (vinte e quatro)
horas antes da realizaç,ãO' da praça.

.

O Leiloeiro acha-se habilitado a forne�r aos interessa�
dos informações pormenorizadas sôbre o imóvel.

São José, 15 de ;)bril de 1971.
Diomar Leite - Leiloeiro.

A Coordenação Estadual
do MObral,já firmou con

vênios com 115 municípios

2.065; Florianópolis 850:
Garuva 275; Guabil'uha 15;,

c' 'i"
'

Guaraciaba 345; Giiarujá do
catarinenses, nos quais se- Sul 80; Gravatal ,800; Ibira-
l�ão' alfabetizadas 59.?84·, .ma, 760,; Içara 130; Ilhota
pessoas. A ínforrnação foi 180; Imaruí 550;" Imbituha
prestada pelo Sr. Darei

300; Ipumirim 330; Irineó
Anastácio, _ coordenador es

polis 6.60; Itá ?20; Itaiaí
1.300; . Itapema l�40; Itapi-
460; Imbuia 180; Indaíal

ranga 20; Ituporanga 1.120;
Jacinto Machado ,·300; Ja

guaruna 550; Joinville 1.100;
Lages 2.040; Laguna 1.660;
Mafra 350: Matos Costas

400; 'Mondaí 940; Modêlo

640; Morro da Fumaça 120;
, 'Nàvegante,s '330;l), Orleães

-

480; 'Nova Vene'za>�67; Ran

cho 'Qüeimado 55';;' Rio do

Sul 86; RIO Negrinho 165:

Rorrielârídía 380; Pomerode
mos 'um número de 30 mil

,

alunos no Estado e hoje êle 15; Ponte Serrada 1,363;
.' 'pr,aia Grande 402; Penha
já se e, leva a., mais de' 50

450; presidente
-

_ Getúlio
mil, Os números do Mobral-

'

120; Presidente Nereu 25;
em Santa Catarina suplanta-,

. " ",' ,-Quílómóo
-

1.732; Santa Ce-
ram têdas as previsões' e, '

cilia 140;: Seara, 200; Sãoproporcionalmente,". supera-
ram os registrados, no Pa-

. -

Bento 'do Sul 79; São Car-

raná e Rio 'Grau.dê do Sul:
'los' 100; �ão Domingos 8280°0:...

D
. São' Franeisco do ,"Sul -

- declarou' -: o Sr: ar01,,' - -

'

.

498" .'
-

Sao Joap 'BàtJsta ; São
, Anastácio. '

-. .

João do' Sul 700; - São Joa-

,'quim484;'São José,475; São
, o :coordenáqor ,

,

,,'" 'Jose 'do'Cedro 220; São Mi·em; Santa Cata
guel do ·Oeste 1.000; Som-
brio 1.082; Tijuca3 360; Tu·
barão' 1.400; Três Barras

14'0; Treze de 1\laio 260;

Trol_!lbudo Central 44; Vidal
Ramos 45; Xavantina 600;

, Xan'xerê 1.120; Xaxim 2.177;
Canoinhas 350; Luiz Alves

445; Garopaba 278� Rio do,>

Cedros 75; Balneário de

Camboriú 60; Ouro 100;
'Bom Jardim da Serra 400:
Guaramitim 300; Lebon

Régis 170; Jara&!1á do Sul

467; Capinzal 321; Witmar-,
sum 422; Concórdia 2.000;
'Timbó 191; Nov,a Trento

423; Abelardo Luz LOOO;
Pôrto União 1.500;, Joaçaba
300; Herval d'Oeste 400;
Presidente Cast(:1lo, Branco

50; Ibicaré .150: Jaborá 450
e Anitapólis 160.

"

'tadual, acrescentando que' a

partir do próximo dia 27 i
o Mobral vai iniciar a as-

sinatura 'de acôrdos com os

3? municípios restantes.
_ Os resultados que o

Mobral vêm alcançando e,!TI

Santa Catarina não só fo-,
rarn além das expectativas
do Secretário Geral do 1\10-
vimento, padre Felipe SI!()
torno", como também de ro
dos os integrantes da Coor
denador Estadual. Previa-

Revelou
do Mobral
rina que os convênios 'fir,
mados tiveram o valor to

tal de Cr$ 1.067.112,00.

OS CONVf:NIOS
São os s-eguintes os muni

cípios- que já firmaram con

vênio com o Mobral:

Anchieta 460 alunos;
Anita Gai'ibaldi 81; ASC'J�Ta

137; Alfredo Wagner 450;
Armazém, 659; ArarangUá
720; Aurora 180; Benedito
Nôvo 660; Biguaçu 500; Bo

tuverá 280'; Braço do Nor,te
860; Brusque 220; Cambo

riú 230; Caçador 727; Cna

p-ecó 1.077; 'Campos Novos

1.00G; Catanduvas 620; Ca

xambú do Sul 455; Cl'iciú

ma 508; Cunha Porã 1.000;

Curitibahos '184;' Cqronel
Freitas 1.270; Descanso'

,
. PIIHEIBO P�B�IÇQ, LEILiAO i

D1�, !5� de m�io ·dp lI:in às Oil 30 119l'11S, a l�E_\a1izar-se
nas dep�nç1ência.s d� Edifício Romão Fai'ia" sito à Praça

Nereu� Ramos, em Biguaçu, neste Estado de Santa Cata-

rina., '

.

Romualdo Durval ,Borb:1, Oficial de Justiça. de BI-

P'l;�(,U, "onde re�ide, no exercíCio do cargo' de �eiloeiro
Ofi�i'lL .

mediànte desigllilção do Exmó. Juiz de D�reito da

refe�idf\ Comarca, faz saber que devidamente autorizado

nnr FIJlJ-l-TAB -;--:- As�ocie:ção de Poupança e Empréstimo,
Af!e�te Fiduciário resignado pelo Banco Nacional de Ha

hit'1rã.o. venderá na forma da lei (Decreto-Lei Jil. 70, de

21 rle 'noveI1!hro de 1966 e regulamentação complementar
RC-58/67 é RC-24/68 e RD·R/70 do BNE) no dia e local

arima referidos de propriechlde de Adilson Krug e sua

mulher, Sylvio LViz Rosenberg e sua mulher; Ari Osvaldo

Zim e sua mlllher; Marlene Régis Pereira; Zilda de Lima

Urbano e Paulo' João da Silva e sua mulher para pagamen

to de dívidas em favor de Banco Nacional da 'Habitação,
tepresentado pelo Gestor Hipotecário Província,

'

Crédito Imobiliário S. A.

a) Uma casa de madeira, situada no mumClplO de

Bigu�çu, no Jclr'dim Marcos Antônio, Quadra 1, com 42,00
m2 de área e o respectivo lote de n. 5, com 276,00 m2 de

á;ea medindo '12,00 m de frente, por 23,00 m de fundos.

b) Uma casa de madeira, situada no munidpio de

Bit;uaçu, no Jardim Marcos Antônio, Quadra 2, com 42,00
m2 de área e o respectivo lote de n. 34, com 276,00 m2

de área medindo 12,00 m de frente, por 23,00 m de fundos. I
c) ,Uma_ cal'a de madeira situada no município de Bí- ')'i� i /

guaçu, no Jardini Marcos Antônio, Quadra 3, com 42,00 f

m2 de área e o respectivo lote de n. 59 com 276,00 m2 (l ,

de área. medindo 12,00 m de frente por 23,00 m de ·fundo!i.
d) Uma casa de madeira situado no mUllÍcípio de Bi

guaçn, no .Ja-rdim Marcos Antônio, Quadra 3, com 42,00
m2 de área e o respectivo lote de n. 51 com 276,00 m2

de área, �edindo 12,00 m de f�ente por 23,00 m de

fundos.
e> Uma casa de madeira situado no município de Bi

guaçu, no Jardim Marcos· Antônio, Quadra 3, com 42,00
m2 de área e o resnectivn lote de n. 52 com 276,00 m2

de ,área, 'm�dindo 12,QO de frente por 23,00 ní de

fundos. '

'f) Unl casa de alvenaria,' situada no município 'de Bi

gtÍaçu no JaFdiln Sãe Nicolau, Quadra 4 cem 53,46 m2

de ái'�a � o reslJcctivp lote individualizado pelo n. 120,
com 260,00 m2 de área', medindO' 10,00 fi de frente por

25,00 m de fundos. _

A venda será feita mediante pagamento à vista, po

dendo o arrematante flagar no ato, como sinal 20% (vinte
por cento) do preço d� arrematação e o saldo restante 110

pra'zo impreted:vel de 8 (oito) dias.
O lance mínimo para o imóvel referido no item "a"

será de Cr$ 15.472.38, para o iinóvel referido no item "b"

será de Cl'$ 12,831,78: para o imóvel referido no item "e"
será de Cr$ 14.360.62, para o imó�el referido n� 'item "d"
será de Cr$ 14.615,95, para o imóvel referido no item "e",

será de Cr$ 15.472,33, e para o imóvel referido no item
"f" será de Cr$ 16,943,12, todos correspondentes' ao valor
de cada Crêdito HipoteCário e acessórios sujeit(}s, porém \.1· ...
êsses ,Ialores à atualização até 24,00 (vinte e quatro) horas
antes da realização da praça.

O Le�loeir0 acha-se habilitado a fornecer aos interes
sados informações pormenorizadas sôbre o imóvel, no

Fôro da Comarca de Biguaçu.
Bigúaçu; 15 de abril de 197L
(a) Romualdo Durval Borba � Leiloeiro.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Está ',p'r.e��'n't�"';·'n,o, .processo de'
engrandecimento. dê ,S�nta ':Catarl na.

..;.
) r

� �;
"

,

"
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•

.I �

:' I
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em em
,',

"
"

AUricIUor:�. "oa,prende
";::'oSá{ ':ferlilizantesI

,,�.,

L '

rasv. •
é' �

JAgislàtiva,' nk abertura- 89-'
•

len�: ': dos tr}l.ha,H)os�, 1'l:��t;',
nentes a 1971.. '0 ,Pr(!ieto.
Catárinense 'de Deserivol'y'P'

,
':._ �r 1

'Declarou 'CH:'" 'Sr, '

Glauco
Olingel! :qti�. um; agrícultor
do Oeste,:' selecionado e

assisti'd�' IJ'elá ,A2MésC', após
usa;: caleàreo 'e,'��i,ti(i'zante
qunmco, é'onSf'gtliu, triplicar
sua '-prÓcfirçâo ,

.

'de' .milho,
passando: á col-her' 1,05 sacas

-por 'hectare" o ;
que corres

ponde' a ,'6,: 300 ql.i·ilos',

; foi', a,bundánte
"

�Q:' deste"
cataí'in'en'se"<

" "

SINÓicALISfiltO RÚRAL
" ,

O ; :Sro, G�aucó ÓI-ingeT
classlfic'ou

'

de' "excelente" a

reàliza��o': da' Semana 'Sin
çliçaJ ,d� 'iápta Ca_t�rina, que
será enc�r'ráda.' :,4oje em.'

Jb.açal:!a, , ,
,> ..

'---:; :,0 ,si.ndiealis,mo'
' rurál'

em 'Santa,Catàrinà -' 'afír-':
inô�' .;,_ 'é um '-cl�s �1ais {Ol"
-tes ;movimel1too: asso�iativos
,

do, pÍlís, Pi'à'tica�n�nt� tô da
-a 'populàçâo rural' do 'Estado

, jíi' está
'

'stndlcalizàda � o

sénU'd.o r. de' aSSdciati�isroo,
'atr�vés - (lu 'sincticáto,' já'
-abrarÍg� rnàis de' ,70%' dós'

, 'a'gricnlt�i:es ' êatat:inen';i�s, .

':fi;isçs, h()lnens, têm' .plerra,
,consciêJ;lcia do Valor da'

'união', .em ,'oormo dêssàs
ó-rgãbS, associativos.' -rois

'

;;�b'eíl1 :qúe tê-�'maior fôrça
"p�'ra' ,reivindICaárn\ a poli-
tica'; qúé, dê '.,coberfUlla� às,

,

suas: necessidades' "nó que
;

tange- à . pl'�çl,�l.ÇãO agro

pecuária ': é), siildic�to- rural,
como- se sabe, é um órgão

, ; .. I'

'I"11:
, ../

'

a

destinado à defesa, dos inte

l'êss�s "poljticos " da classe

, rural, assim Ç0)110 a coope
rativa

..
é um 'órgão para a

- .defesa dos interêsses econô

�i,cos, Essas duas posicões
-não são fáceis de explicar
aos agricultores que, no

'entanto, com menos ele
cinco anos de sindicalismo,

,já começaram a entender

'qual' a finalidade dessas

e'ntidades, .Uma prova disso

é a reunião de mais de GOO

Iideres sindicais em Joacaba
,para discutir exclusivarncn!
te a política sindical e os

interêsses da classe rural,

'BJ;:NEFídos
Declarou o Secretário ela

Agricultura que o sindicato
rural tem trazido grande
benefícios aos agricultore
catarinenses. "pois é través
elessas entidades que a Se

cretar!a paga o frete par
o transporte do calcáreo e

de- fertilizantes, financia

juros de .máquinas,
dos fina�cial11entos para ,

"compra de reprodutores,
etc," ,

DE

"
� (" •• � I

':, tO,opera'Uvi�mó
',

f�r;álécid8 em se
,

. \". .

,

I

0- súv{co ctt) 'Exténsã'o da
Aca résc, �l11nljl'{;í.do :'0 , pro

grà in a'" '<;iaból'ado', pa�'i\ o,
plano .de expan;i[� do setor,
acaba 'de contratar qúatro
novos especialistas em co

operatívísmo. :Esses' técni
cos proporcionarão . CJ forta-
léciment'1il da ,ass'istêricia,
técl\ica '

e 'aCJmibü;trativa das

Cooperatiyas de' $anta Ca-

:, .rigentes ,de'

'trab<)lhiúlores rurais, teve
,{nído ",�ptem no, �uditórió
da, Federação dos Trabalha,- '

dores ':tia Agrieultul:a: ' Pl',o'
movido péla COQrde�âdOl�ia,
Regi(}nal do Incra em cola�
boração "�om a Fetaesc, o"
Ómo ,tejn como' fin:alüia
de 'Pl'oporcionar aos traba
l-haclor'és na agricult�ra;

A 'exbansão' do 'quadro
�levoil 'para dez' o' núrnero '

.. � De çHl4�a:<, parte,' 'a' : �:oP'a
,

cÍesignQu; �I)lü;a ,:exercer -as

funçÕes.' d(:('liquü;la,nte' . da

Co.op�rat,iY1 ' dos' Pe�cadores
do Éaineâ'rio' de: 'Camboií'ú,
o Sr', ,Á_dalb�Tio;?� Luz ,A�
drade', d9 pêIJaitámentQ, .ES-

,

'tad.ll�ü. M..'C{)'ç_}a,'e Pesca,
'!:, t ::�{; ::':: l ' ','; ,

,6 ,Curso; com duraçã'o de
2 ,mêses, lpinistrou "conhe-:

cimentos '�ôbre edüca,ção,
'saI)�tária e, alln,umtar, :'lioÍ'

" tic41tura, ,comúnica,çã'o, me,

, todologig ,e planej'ame,l'Ít"? a

lncra, '

, ta�sc', F;unrural "e, Delég'a-'
ci:á ' '-Regional do 'Trabalho,
'Cêrca ele ': 36 representantes
de ,n��;os sindiGatos 'estão
nes'ta Capital partiCipan'do
do: Curso q'ue se' prolO"lg,!
rã" a:'é 'a 'próxima' 'sexta
feira,

taÍ"ina.,
,

,
<

é'mais uma

'vanlagen) da
IiRÂnDE
VÊnDA

de técnicos' que" 'a:�h'el rc
, gio'na-l,' Ílr',eSÜll11, assistência

, " ' ," . � I

,(1 aproxímadamenté ,60 co-
'," I, _, '

operauvas, agr,opecuana§,'
bene'fidai-ldo 'm�is- de '10:
mil produteres rurais,

,

"

,

'rRIGO VARIADO"'"
, :E� ",rec�nte:: (;lri�ol\h'o,
'l'eal'ipldo 'ná 'cidade

: gaú�ha
'de, Passo- 'Fund'O,' técl1icoS
,dós' Ésta?o�, de ,Sa�ta Ca�a,
rill,!, "Paraná' e ,Rio Grande
do Sül pÚmejaram o Ensino
., 1

{'

Sul Brasileiro 'do Trigo, ten-
,

do a Rêde Experimental Ca

tarinensc propôslo a inclu
,

são 'ele uma.de suas varieda

des,
As novas variedades Ian

çadas, nessa reunião serão

trazidas para trabalhos ex

perimenta,is ,em' Santa Cata

rina e sua obtenção deve,s(�
a trabalhos ele rnelhoramen-

, tos executados na rede de

p�squisa agl'íc61a no Sul elo
País: ..

'

No ,próximo'dia
"12 de Maio

,
"

BANCO REGIONAL· DE OESE VOLVIMENJO :00 EXTREMO-

,,' '

Financi� progresso e estimula a ,p,rpdu,ção
fi'nanci:a'me'ntos a indústria

SUL
através de
catarinensee
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trânsito, para 00 e· vai '1

promoção que vem preocUpando ultimamente imit aç'flo do que fazem lá fora, em am1)ientes' honiens do trabalho, con,;olida'ndo-lhes 'a uni-
o Govêrno d8 Revolução e que. envolve, não bem <;Ij\'ersos e para povos de muito diferente dade da família. as leis qUtc promovem a �nte-_
sómcntc a sorte dos trabalhadores, mas tam- fOl'morãa. inconstàvelmente os prO\;ações que, 'gração social. nas cidades e nos campos, �n�er-

bél.ll a intenção duma perfeita compreensão na história do país, culminaram na anarquia ram implicitamente o espírito de solidariedaçle
mútua entre cidádãos de Ulila mesma Pátria, que c1êle se apossou até os primeiros meses que. ainda na expressão do Pl'esidimte. "lm-

Na verd�de, hUl(1�nizar Significa, 'n0: rigoi' de.1964, tiveri\ni p' seú �feit? 'pe'ssa l'eçllP�ra-' � . ,mn�iz31�� as r��çõ�s �ntre empregf,do$ e env
,

,

da ace.pção elo voc�.l�o, _mJ�t�.,,:E�;O\.itP�)"��:bl<)r- . _:�:;:,,��Q;!�,,':�!fB!��Fl;�P!;l!el�<;ji,d�' e 'fJ,ú{,M, .::l<Qra 'n}i:Q.:� '- � :p��e'g�'do)'Çs?::,p!�)1}�'hl;á, socialmente. ç:a.da ,,\l� '.
ou Ullli', pOrque ]e,rlbrél 'uma pro.tunda V'cne- SO·)Tcla,_rev.t:;l'sao, J,1-em ·,'permlt�ra '·putras·!.·sll1UO- .e, f,Qrtnle0'e{Idg'''a ,empl'esa, valonzara ó t1'aba-

tl':\ção elo ideal da S'olida1iiedade seati,mental sldacles, "',
.

lho;,' pe�a, .

sua', permanente participação no·
't} . � ,

.

. '.'f;;. :' �
,

produto nacjonal, que está crescendo '�m pro-

'.' O programa :d� iY\tegraçi!o,' qpt �;\ ,cQJ;J.1-
'

pol'_çôes .iàmai-S alcançadas",
.

. pleta com o· de assistência ao. ltàb�.lhadqr"
.

'A uma' consciel;tização moral" profissio-,

I

rural, transforma o panorâma social do Brá- nal e cívk!l elos empregados corresponderá
sil' e cOHsulla pecu,liaridades sôbi'e .as' quais .. aquela hl\m�l1h:açiio que os vinculará' pelo
�'e assel�tarão as ba·ses .de uma Naçãó alertada -e,sf'ôrço 'e pelos srntiment.os, aos er11:pregaclo'-
qU'il1to ao se'us de:V��'es no mundo 'moderno "res em. pe�'feita - 'ü1te';ração harmÔiiica bus-,', , b.,,_ ,_ ." '. .�' ,

e pari iCl�ia�'mente po .c'oncêrto sul-americ,ano. c',ll"do, :p(�l.a coopel,�ção inleligen.ie, a prospe-

E�tabelecidQs êss.e's fui1darnel�W; duma, paz " ',:i'iclade de todos, 11'uma Nação fprte 'p,ela união
soc:ial . i)l:of,lllldame�te radiéad� has tradiçÕés /, dos' seus' .homens coü;penetrados de' sel!' valor

. d3 sOGi�dáde' braÚleira, o Br�sÜ do, f�tui:o'
. �'

e. de �uas rcsponiabilid�dés: �
, '- "

-' .

':,'
"

r.... ;

•

1
•

,

,

. ;, ....

Os acidentes de trânsito alcançam a

índices alarmantes numa cidade que embo
·"·ra experimente 'UIlI surto de progresso CO")

siderâvel, ainda não é nenhuma polis ten- '

. tacular, Os índices comparados aos veri-
. '

.. ficados nos grandes centros mbanos" do

país) proporcionalmente,' denunciam uma

situação exasperaate, bem proxnna dos
. problemas chamados "insolúveis". Com

... eleito, as I\ud'as de Florianópolis, não com

portam o trânsito de mais -de mil novos

veículos, ao ano.

;" '''I v'

O problema torna-se ainda mais com-
I

pl-xo quando a "corrida imobiliária" dispu-.
ta terrenos 110 cc·'tro comercial da Cidade

paru ali ,erigir edifícios de até mais de 10

�n:.d·l'·çs, criando problcl;:.a" de estaciona

ll,lf':'to rara os séus moradores e elevando

eQll"idE'�'àv<'lmeníe o número de veículos

qu\' tr:psit"'111 no centro urha=o. As solH

cií·', - t,,(I,)� o s"hem - nâo estão em

mf.'(E�la" meramente novmativas, mas sim
orn .,1,. \1� ,1" "(1'!'l ,· .. ·111;,1 .... i!·e estrutu-al. A s-

s:r\1. não há �tJf:'m não saiba que os éngal�-

,.j'.l._:',",'

"�o

L.

Humanj,;ar as relações entre empregados
e enipregadores - na expressão feliz do .Pre
sidente Gé)rrastazu Médic� na sua mensagcm
d'2 1 ç de maio - é um,a d·is conseqüências
(h pol[ticn de integração social, cuja cxecuçiio
está em comêço. Já nem apenas a harmonia

e1\I:re as classes, l'nediante ii1tei'É'ss('S imedia

tos e comuns, é o que está em jôgo, ,nessa

�. . (

e ·humana.

Há nou�OS dias, llestas cólunãs, e' com alue
são também à política social do Presidente

Médici, tive oportunidade de referir-me a

quànto. existe de realismo - se me é permitido
o atributivo - de realismo democrático, nisso

que ora sc processa no país, huscnndo fi c.ons

,cienti?ação elo ti'aball�aclor e de tôclas as cate-

gorias da' 'sociedade para\ uma valorosa of�n
slva no' rumo do desenvolvimento d;) Brasil,

raí.uncntos de trânsito nas horas de maior
mo, imcnto - 12 c 1411. e 17 e 18h - prin
cipalmente nas vias de acesso a ponteHer
cílio Luz, têm sua causa, no acanhamento
das ruas que dão Iluêncla ao ·tráfego. Hou
ve época em qüe o DN0S, em regime de

<;ol�,;ê,l1io' cóm . os podêres-públicos estadual

� ;;�Ç:'l�i,im�c:;ipiíf; étlgÚou .'do atêrro de uma fnl

I';; .:: I;:�fu:at. :bàÚl _

sul, onde ,sedá construída
� ·','lJ)n., A vcnida destinada a .dívidir com fi

S��ll'Jal' 'Conselheiro Maf.m' o fluxo. de

trânsito proveniente da ponte. Depo is não
se ouviu falar mais no assunto, à d-speíto
dessa obra se revestir da' maior -'1Ccesslda
d(', A realidade constatável evidencia, po
rem, que antes mesmo da conclusão da
POVl, li'!�ciio ilha-continente - obra ain
da não iniciada efetivamente e cujo cnu-.

trato está ameaçado de sustação - aIgn-
11111 sohwil!l concreta - nj,'da (me paliati
va - ,Hc{'is,n'Í s"r adotada, sob 1"1"03 de
\"P''H1()S o trânsito 'urbano de -urna cidade de

pnw'O m 'i� til.' 14:!ü mil hllhi+anfes cinde
J'n,�l() 'ln ç:lOS mais lamentáv .... 1 e insolúvel,

E' claro que' não s'e pode d�sl'eJtsar

p�la integral coqperação de todos nesse obje-.
tivo total e comum. E, com efeitô, há neces,

sidade de que não se tomem por �.Í.mples e

trJnsitória campanha demagógica o ll1cv.imento
de mobilização em tôrno da ,renovação nacio

nal, q;.tando é tempo ele construü' '? não.' de
tUl11ultuclr. É que felizmente os brasileiros

�lOS encontramos para o despertar das pró
plias realidades vitai�, e basta de procurar

.

.as 'líl�tlidas usuais de disciplinamento do

tráfego, como a repressão aos motoristas'

. irresponsáveis que dil'igl'1n a velocidades

proibitivas .ou ainda àqueles que abusiva

mente infringem as regras do trânsito, mas

apenas essas providências rotineiras não

solucionarão um problema que já é dc

espíi�'o
.

físico, escapando por conseguinte
a a.ea de jurisdição das normas e porta
rias

Enquanto essas providências
tas' não surgem, ou permanecem
ou em pendência - como é o

constmcão da nova ponte -- os

CO\}Cl"e

tolhidas
caso da

acidentes

se sucedem e as melas da cidade se tor

nam cada dia mais intransitáveis, colabo

rando firmemente para o mau humor colc

(VI:, O "stress" e a neurose urbana das

buzinas e do berro troglodita.
.

E se as coisas continnam no ritmo em

que vão, a opinião pública poderá observar,
perplexa. () colapso total no trânsito de

IIlW� Cidade flue anenas comeca a se ex

P,a-'t�il' r' (III!:' até há bem 110.UCO tempo era

rOliço maio!' que um pr,esépi.o ..

res
será infalivelmente aquilo a que o destinou
·a sua. na turéza, se trabalha.da por uma gente
capaz de criar, manter e perpetuar uma grande
Nação. A iSEO precisamente nos encaminhamos,
em ritmo obedientp aos mais elevados apelos
hUl11anos, tais os que são preconi'lados no

belo. pronunciamento presidencial aQ Dia do
Trabalhador.

Ao encontro das justas aspil'1ções dos

G�xgfavo· Neves
. . . �.�--------�,------�--�------��-�------�--------��--

n transmissãoJ de Jolos para �.lmJ.reRsa
\. Richard Oliver

,
• lo'

Já que' n.os áciostllm'an1�S a :çE(ceber
im�lgens de t81evi�·ao. d,o 'outro lado ,do n,lún,
do e até mesl�16 da Lua,: não ·con.stHvi 1110-

• .

.

l
l'

tive de surpn')sa: o, eiwio' iristantâmo de

f'Jtm; coloridas" l/ara .jprnáis 'a .disÚneias
s.enc.elhantcs. B�n;: �aso se sugerisse, a um
e:litor de arte de un1 jornal,. o uso de TV

e!n côres, ele '8.:charia' graça. :� qüalidad!� da

ir:m,g'?m está- Iymge ,de s�r, .b?stantes boa, O ,

fi'·1.1e de TV só
\

é··aceitável enauanto em �

l11CJvimento,' l11:;t�, não quanc�O, está imóveL

Em se.guida,'é óJ::)vio, vem a 'qilestão do

p,:(,c:q. A"TV p�r �àtélÚe el� ,CÔl'!?$ é extre

m::llnente cara Isso levou a Muirhead bri

tânica_. a desenvolver uma técnica. de cô-es,
sobrepondo-a por assim dizer, ao seu sis

tema preto e branco de filme por fio, º

que dá "a imugem uma qualidade qüe prà
ticamente nã'o se distingue do original.

Tanto os sisternas de fotos por fio
. qmmto por rá:1io dispersam. a imàgem em

c'p1'crminac10 numero de p0ntos luminosos

na ext.remidade transmissora, reunindo-as
n:1 extr"mic1m.1e receptora. Ê [11�w parecido
CflJll TV, porém. muito mais lento. De fato,
u Lltografia origillal' é enrolada em t6rno
ce um tambor rotativo ·e iluminada por
\.1H\8 minúsc1l1a e intensa ma.llcha lUlninosa

q1,e se mov\l�gTac;lualmenfe ao, long'o , do
. '/i

ta'.-robor.,8. medida ?ue ·ó,.flrm.E! g'jra, 'de' nlodo
que todo êle é ex-Olora::1o. Há 2'1 pontos pa-
ra cada centímetro dessa linha.. E·fi· um

filmo completo llá cêrca de um milhão de

pontos,
Um ôlho' elétrico ap�mli2. as variacões

em !\lZ e sombra e :1 elel'rÔ111ca converte-a ,

em Ul11 siml] que pode ser enyiaelo por um

C:Jn:uito telefi\nieo ordimírio Cll'Pl' 1')0.1') fi.o
01\':'1' pelo r:ioio. Na extremidade recepto1':1,

uma f�J.l1a de papel 'fotQgráficO; virgenf é
.

en,"hlada em tôrnó' de. um- tarpbor. rotativo
�m sincronismo exato com õ farnbor trans
mi."sor. Urpa' n�à,ncha." de luz, CÚjo' brilho é

c'Jrltrolad9' pelo sina'! Emtr:ante, tiJ'a o film17.
T::):::o. O' processo lev.a cêrca de.5 à 10 mi- .'

mitos'.

Pode pareoer muito simples, mas se

.lernbrarmos que há, 10 ou 15 anos, as fo.to.S'
c]e) jornal .transrnitidas � como' esta,. eram

idprltiÍica�las pela legenda "r�éebida po·;·
fi') ou por· .r�dio",

.

para desculpar .:� que
,entflQ. era qUàlidade' medíoGre, compreen
clet'-se:A que houve uma meihora, 'porque
1:.o)e· ,ps '1ilmes, muitas vê�es, não se di:stirh

gUlm daqueles retirados pelo próprio fo

tÓ:�laj'o no ·estúdio. Grande parte do cré
dito d8do a êste melhoramento .deve-se à
M,.!uhead. Não foi fácil resolver os pro
bL 'mas da estática, interferência nos cir
cuitos ele rádio, e os' estouros e estalidos
r.a:, linhas t2lefônicas, o que, toda.via, se

fêz tornando-se tal fato responsêível 'pelas
v3r;(las mundiais do equipamento da Muir
heoQ

Ima.ginem-·se, pois, os problemas da
transmissão em côr. Por um motivo, o sis
tema tem ele enfrentar três vêzes mais in

formaçõ'2s - o filme tem de ser analisado

pe)as três côres primárias: vermelha, ama
,'elR e azul, e em seguida. tudo tem de ser de
nôvo perfeitamente' reunido. Mas ainda
1.111'a vez a ·equipe da M1Íirhead fê-lo pare
cer muito simples, A mancha de lúz explo
ra o filme rotativo como a.ntes. Iv'Ias há
tl'(�S olhos'-.elétricos - um para cada uma.

dao: côres primárias, Seus sinais acham-se
ccmbinados para transr11issão por tio. de
s:rt,e que se usa apenas um circui.to trans

!llissor, exataments como as fotos em pre
t:1 ", branco. E na extremid:1de receptora os

sinais ,.sai:i . divididos novamente e contro-
,

- "'<�'t 1

lan::. a ·c1firi.d::t.çle de três la.mpadas especiais,
\-erj'aelhá;� verd'.8,c azul, cuja luz tira. Q filme

�uma 'fôlha d'e papeL de' cô-r 'enrolada em

tI)11;0' dy outro tambor rotativo.

Os res�Jtado'� são' excelentes. Não seria

vl:' ....1ade: dizer que não há diferença entr�
o original e a cópia recebida por fio.: a

cópia é ligeiramente menos nítida e as cô
res a.present::ml ).lma diferença constante,

lVI8sjendo obs.i·y-:'tc1.o uma a.rrio�tra 'bem de

P.e;'tb,' põde�se d,izer' Que a .,d1ferençar-é· a.pe-
· n.a�'· aq·0el� q\lf .se .pOderia. encont�ar entre

·

G, or.igin�-\ €i a' cópia feita' pOl� J
.mét0dos

óf:cos S'sm a iiitgrferência- de'�ffõs telefôni-
cos.

.' �.;:
.' �

f' I
'

r

A transmis�ão de fotos coloridas se

melhantes leva um pouco mais de tempo
qUE: os em preto e branco _:_ cêrca de 13
:T,il'utos. Para ligações de rádio teve-se de
usar uma técnica ligeiramente diversa. As

ligações de rádio poderiam não produzir
resuHados aceitáveis COh1 ,três cAres trans
mitidas simultàrieament·e, embora não haja
c1.úvicla de que chegará em tempo. Em vez

d.iss.o, os sh1ais vermelho. verde e azul' são
t� ansmitidos simultâneamente, Isto leva
unI pouco mais do tempo, cêrca d2 17 minu
to.� ao todo. O sistema de rá.dio também

produziu bons res.ultados, embora a Muir
!.LPad ainda não· se dê por satisfeita. A sua

·

"1Cutofio", por outro lado, já é praticável.
E"perpr-se-ia que o equip.amento para ca

Ó\.' sistema Gustasse pelo menos três -;�

Z'';,5 tanto quanto o preto e branco. De fa
to ·não. o é. A côr custa menos du. dôbro do

prÉ'co d.o preto e branco - cêrca de f9 000

por um sistema completo - e é muito mais
bCl.'·:l.tO aue o e�uipamento desenvolvido
nos Estados Unidos, com o uso de laser

para retransmitir fotos em côres elo Viet
n?m parrr W:1shington .

..,

BANCOS TÊM ROTEIRO DAS OPERAÇÕES
São os segu,intes os aspectos I mais

importantes das decisões. divulgadas
pelo Banco Central:

.

I

da pela Lei n? 4390/64, e regulame11,
tação pertinente. Dar-se-á COnhê()i
menta à Carteira de Comércio Ex1 ;rrior ou ao Instituto Brasileiro do Oa.
fé, conforme o caso, do fato de nãl
ter sido concretizada a exportação;
e) são vedadas, em qualquer hip6

tese, remessas de juros relativos a�período mencionado na alínea e Sij

pra .

2. Aos produtos subordinados a re

gime 'especial 'd3 exportação serã
igualmente aplicáveís as normas aq�
consubstancíadas, mantido o Grite.l1�
vigente de entrega da respectiva quo
ta de contribuição e do pereentual �
repasse obrigatório ao Banco çentr�
do Brasil, simultaneamente com I

ingresso antecipado das divisas,

PRÉ-FINANCIAMENTO

Levamos ao seu conhecimento que,
com vistas ao disposto na alínea "e"

do Artigo l° do Decreto-Lei n? 815,
de 4-9-69, alterada pelo Decreto-Lei
n? 1.139, de 21-12-70, resolveu a Dire
toria dêste Banco, em sessão de .,._

27-4-71, 'aprovar as seguintes normas

destinadas a disciplinar as operações
de pré-financiamento de éxportaçõos,
realizadas a partir desta data, com a

obtenção de recursos externos, que
se beneficiarão do incentivo ríscaí
concedido pelos referidos Decretos,
Leis,
\ 2. Para êste fim, entende-se por
pré-financiamento a operação de

crédito contratada no exterior, com

lastro em contratos de cambio de ex

portação, que objetive mobilizar re

cursos em moeda estrangeira por
antecipação do embarque de qaaís
quer produtos nacionais, cujo valor

seja representado .pelos cita.ctos con-
tratos de cambi�.

.

3. São admitidas apenas operações
em moedas conversíveis e nas moda

lidaoes de adiantamentos �rUprésti�
mos ou aceite; .'ba.ncá.do�; por :

pra-.

zô� não excederites de 1'80 dias.
'4, As operações conduzidas. cam ,a'

obsen;a:ncia do regime aqui p�e;isto
podem S{)T livremente con'tràtadas e

portfip,tQ" iricÍepen,dem de'.�,ütorizaçã�
preliminar <;lo '. Bimco Centrai, desde
que em .nE!nhtrIíl rn.Omento ô'�aÍdo' qa1i
operaçõ,és dil espéci-3' super'e o total
do cambio coh;tpr:ado de·' e�pbrtação
a. liquidar. .

' o

" .'

ExPORTAÇÕES
Levamos ao seu conhecimento' qUI

com vistas ao disposto nas alínea,
"b" e "c" do Artigo 1° do Decreto: '

Lei n'Ü 815, de 4-9-69, alterado .peli
Decreto-Lei n? 1139, de 21-12�70, re
solveu a diretoria dêste banco, 'J�
sessão de 27-4-71, aprovar as' seguiu

, : tes "normas destinadas a disciplinai, ,.;.... l' ;�, ;. ! . -

,
.

<as operações de financiamento de éx
portações que se realizarem a parti,
desta: data, mediante. a utilização _. ,

.: recursos externos, as quais se ben�
.

Jiciarã,o do. incentivo fiscal concedío
.

pelos referidos D·2cretos-Leis.
2:. Para êste, entende-se como . ri

nànc-iamento a operação' de .crédito·[
pia/zo até 360 ctÚl.S, 'realizada no e�\
�erior p{)r banco autol'fzado a ope.
rar em cambio, destinada a convertei
em' disponibilida.de imediata o valor,
"total"ou 'parçial, das cambiais óu ou·

.

; trbs I ipstnÚnentos de c�édito' de ex.

po.í�tação; 'relativos à expor.tação d!
qUaisquer produtos. nacionaiS efeti
vamente embarcados l)ara o exteri�)!

.

'3. Não serão' conside�adas como' d�
.financiamento as operações subordi:
bad'as ao regIme do Comunicado ÚE.
CAM: n() 180, ,de 30-4-71 \(refinanda.

ADIANTA�NTOS Sól�Jm ..

'

CO�TRATOS
.

. Uwam0s. ao seu conhecimerrtlós. que.
doravante a concessão de ad,ianta
m�ntos sobre. contratos de cambi6 .

de
é]�portação fica suj-eita à bbservancia
das se.guintt;ls normas, consoante. de-
cisão da diretoria dê'ste- banco�'

.' 'REFINANCIÁMENTO'Dl!
.

� �'Os' estábele�imentos :bancários EXPORTA:ÇÕES
áut�r!Zados ,somente podef.ão· caÍlce- Levámos ao conhecimento dos in'
d.er ôs adiantahÍ.entos quando vincula- teréssados que, em consonanci� com
dos 'i- contratos ,de canlbio' com cláu� o disposto nas Resolucõe� nO 3 e' 43
Sujá de 'eri�regà -de carribi�is

.

à vista . cte .17�9-1966 e 22-1-1969, do Conselh�
ou a, prazo, dentro d� no má�imo 180 Nacional do Comércio Exterior .(Con.
(c�li.to· é Oitenta) (ÚaS;

.

cex), os bancos autorizados a' opd-ar
ú -, ;OS adiantainentoS pOderão a em. cambio' poderão refinanciar a ��.

J{úzo do. banco,concedentE):\ "ei��a':-s-e ' portaçã6 de· bens de ·capi.ta.l e de c&:' �

be' o ç'ôtihavaio��::erÍ1 é�üieÍ';os;' tios .sumo durável," assim como a ven�â
n-

.

�
- ,,"con·tra'tds' de: cã�bi0''':'' -,,"'''' '\i�',;';�

.

.

de estU:do� -e . proJetos téCnic0-econõ.'
. ,; ;In � As oper�çõ:s' àe cai'Íl(�i;�: ,cd;_ micos' e de, engenharia destjnado� .' � t

..

'

.,prazo_. de entrega de cambiái�"i�feríói: empreendimentos no exterior, contra:
a 6, m.eses: pQd-érão ser

,
. protr6g���s: tadas para pagamento a prazo supe.

com' manutenção do ·'adiantamehto riqr a 180 Cce.t;lto e oitenta) dias, lue .

elesd.e 'que p �ôvo "prazo" s�madi ' 'a; diante utilizaç�o de recur os próprios
i:p.icia.L não uÍtrapasse '

o lÍnÚte . de em moeda nacional ou através de li,

i�O (cepto e. oiten.ta) diàs a que se nhas ds crédito concedidas por seus
-refere 9 item I desta Circular'

.

correspondentes no exterior.
'IV ....... N'a hipótese de �ão 's�r �um- 2. Após obtida a manifestação favo'

,

>, priS9 o contrato de cainbio nó p�zo rá:vel da Cacex, ·sôbre os aspectos de
ihic!?l . ou sua' prorroga.ção, . na f�rma sua competência, deverão os interes-
do,dtein precedente, o aqiantamento sados supmetér a esta g·erência as
se'rá

.

transferido para Créditos em tranSações p.a espécie, para aprpva'
Liquidação, caso 'o �xpottad6r não ção de suas condições gerais obser'
promova sl,ia devolucão. , vado b,àsicamente o seguinte:' ,

.

'\

'�j�, Devérão os ba�cos ni.a:nter 1e-' a) o finan�iamento pelo e�pül'tàl11�r
�i�tame�ió

.

cadÇi;strá.l atuali.zado· do en'1.moeda ·estrangeira não poderá e�-'
.beneifiei�h9; inclusive de' suas: roais ceder 85% (oitenta é cinco por centO)

. posslbilidildes çfe expottação" do pro- do. valor faturado, cabendo ao impor'
.

duto indicado eÍíl, fac.� dos ·mercados
.

"dor efetuar o paga!l1ento, até a
interno e ·externo"; . data do embarque, de no mínimo 15'\'0 \

.

Ser�: consfçiemtla corno infri�êhcia (q·uinze por. cento) dêste valor. Para
à boa técnica baricária a' concessão 'de os' fins do disposto mista alínea' . o

adiantamento a eli-ente que tenha ifei- montant·e do frete � do seguro ;otle-
to 'uso _abusivo dessa modalic,iade ope-

.

rá ser incluido no valor fatmado.",
r?-cional deixando injustificadamente obedecido o que estabelece a àlín�a /

de efetuar a entrega das cambiais "c" do presente; .J .

dentro dos prazos de contratos ante_ b) além do' custo do seguro, b /.

'rio!mente concluídos com' qúalquer fiqancia�ento podera abranger o v!]J i�
estab-ele-cirtlento' autorizado a operar lar do trete, d·esde que o transpÓrté
em cambio: seja realizado em navios de bandeÚ'a
PAGA1\fENTO ANTECIPADO brasile�ra, ou em bandeira estrangei-
Leyamos ao conhecimento do� in-, ra. ca:�o comprovada a ,impossibÜi-,

.�, �_
>
__..:t�I'�ssa�,(,)s·\iue"p-qrp�v�FJte deverá. ser .. '. ,�blde,.,de transporte regular sob b?-ll.'

, observap.a a segv.inte sistemática. no''--:'"
-,

'deifà naciopal, nos prazos estabel.eci-'
.....

·'kÍàga,mentO.{I,nt�cÚpado de exportação: :dos para' embarque da mercadori�"
h) 'ihdeperiderrté'tiJ:imte de: autótiza- c) para os fins de Tefinanciame�to,

ção prévill ,dêste banco 'ape'r;_as são os tít)J.los .de principal e jurds serão
'" adinitida�: Operações ,em tnoéctas de . entregues' ao 'banco refinanciador, de-
livre conversibilidade;, vendo ser promQvido o f'echamento
b) do contrato de cambio 'deverá do can�bio por ocasião do pagamento

constar a seguinte declaração: do contravalor em cruzeiros ao ex-

"Ao presente contrato aplicam-se nortador; ,

•

as dispOSições do Comunicado GE- d) na' hipótese de ocorrer a transfe-
CAM n? 181, de 30-4-1971"; rência as instituições refinimciàdoras
c) o vencedor pOderá solicitar a no exterior do valor dos títulos cQr-

emissão da .• correspondente guia de .respondentes aos juros sôbre a :;_Jarce-
exportação ou de emoarque no prazo la financiada, os bancos deverão rea:-
máximo qe 180 (cento e oitenta) dias lizar operações simbólicas de com-

. contado da liquidação do contrato d� pra e venda de cambio, à mesma ta-
cambio, findo o' qual, não o, tendo xa, para liquidaçãq pronta;
feito, de(;<tirá da facüldade de obter e) a isenção prevista no Decrét,o-
aquêles documentos; Lei nO 815, ele 4-9-1969, alterado pela
d) v·erificada a hipótese prevista na Decreto-Lei nO 1 139, de 21-12-1970,

alípea anteriot, in fine, ou se, emitida limita-se aos juros e co1missões �de.
a guia de exportação ou de embar_ vidas aos banqueiros do exterior, de-
que, não forem estas utilizadas den-' correntes do refinanciamento de ,�x-,
tro dos prazos de validaàe, pOderá o portações d,e bens de capital e ''?
vendedor, após decorrido o sobr-e'di- consumo durável;
to prazo de 180 (cento e oitenta) ,f) a' juízo do Banco CentraJ, q1�e
dias, requerer à gerência' de Fiscali- levará em conta os interêsses da. eco�. .�.
zação e Registro de Capitais Estran- nomia nacional, o refinanciament8
geirOs dêste banco o registro da ope- poderá ser estendido às exportaç.ões
ração como empréstimo externo, nos em moedas inconv-ersíveis ou de' coo-
têrmos ela Lei n'Ü 41il1/62, modifica- vênia., ",:1

menta).
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Prosseguindo em nossas
.

despretencíosas: conside-

rações a respeito d�, .':'(:IDAS· <!�q�Ib���,:', c9Pf.., que"
Elrnano

. Cardim enrIquece 'a, bIbhograüa,:,"'bra:si,lell�a,
queremos 'acentuar nas atitudes de João Francísco Lis- '

, boa, postas' em destaque pelo meu ilustre biógrafo;
'aouelâ que' adotou em relação 'ao indígena, formando

aô lado de, Gonçalves 'Dias, José de Alencar e Rondon?
contra Varnhagen, Azeredo .Coutinho, bispo de Elvas,
.vori l'vIartins e Von Ihering. Elstigme yergonhosQ;t índe
lévelmente gravado piloTa, sempre na cívílízação materia- ,

lista. e orgulhosamente, atéia' 'dos ariánb�{' que não sou .;

bp,ra� honrar as suas gloriosas origens, a elímínação
à -bala do indígena americano, preconizada por von

Iheririg e que, em. v,erctade f�i P que se Iêz, tanto, por
ingleses. como por espanhóis e portugueses, teve co

mo cármíca. consequência o 'estado. de guerra, perma

nente, em que / veio ia ser envolvida 'a �Europa e que

li1 não s�bemds até que'"'p9nto,chegará, Em' cQntiia�osiçã_9,
('t",_ t'

'_-: ( • '.
.

�
.

',\ �.,
-

- � ,.,
I

)ir ,I)

�,

A:. Seixas Netto'

Tem sido fa�tamE!nte no.ticiado" - mas' não tão 'b,ell1
fartamente explicado : -'-, .�, Íl1n'çamento. '.

pelos· russos
d'um� base inicial;' Pllfa a 'Construção: da Estação SatéUté
da Terra; as m�s��S' notícias, contudo, não divúig;r:am
qU(:l. hO\lve um fracasso completo' i1�' tentativa da S6yuz�10;.
ao iniciar 9s ttabalhQs. Por seu ládo; os 'americanos

'

prósseguifão o vôo direto para a Luk já n!) mês de junho.
lVIas não é êste o, caso. Como. se tem visto, e inúmeras
vêzes temos afirmado, a Ciênc,ia atua!', com. todo .0 ,seu

arsénal cibe�néÜc�: estâ muitos' furos abaixo 'da Ciência
'. ...... .

.

..,.
.

\ ..

nl,!�a Antiguiqade à 3,000 .atlos Ante� d�, Cristo, '

eC nãQ
.

se pode compar�r, pelo .si!u prima-risrno,' ,com) a Ciência'
�"', � -:_.. ,j:

".

./
..p

J."

"_\'.

\.
"t�::

...

'� ...

, I

,�ra a, única coisa que: faltava aqúi: um
, .\

�.

�
.

\),

,
.

,
'

Vidas g'loriosas)
v

, �.

os povos 'americanos, es�e�iálm�nte o Br�il,' estão sen·'

do constantemente benefícíados pela, reencarnação,
em suas populações, daquêles milhões'de indígenas
americanos sacrificados ao egoísmo revoltante dOS do-

.. lícooéfulos , 10U1'0,8, que soberam transformar o .Cristia

.,., ::1iS�O na ·'mai;:;� indígena seita religiosa de base essen

cialmente comercialista: Horresco referens:

Essa: atitude de João Francísco Lisboa em' Íavor
dos indígenas, a sua .glória.

De Odorico Mendes, que 'mais nos parece' ítumí
nar a sua 'vída gloriosa

.

é 'o elevado teor humanístico

da obra genial que realizou, trazendo ao alcance dos

povos q'-!e falam o português obras primas da genía,
Iidade Úitina,' corno asBuclíeas 'Geolérgícas e a, Eneida,
de Virgílio, bem como as do gênio grego,' expressas na

,\ Ilíada 8 na Odisséia; de Homero: Aliás, assa mesma é

a opinião de Gardini, �ámbém distinto humanista, a

cuja pena já está e> Brasil devendo' obras de valor, co
mo esta' que' estamos .sucíntamente apreciando e de,

cujo estudo nos temos" amplam.ente ben�ficiado:'
Do Príncipe 'dos jornalistas brasileiros, "pouco de-

4 t

',) I

pois �e cuja revelação' 1:\0, .meío dOI? que .. na Imprensa,
clareavam os caminhos da vida pública do país, ia pro
cessar-se a deturpadora, a nosso ver) transição, .que
'impos ,u informação corno o condimento básico para
o prestígio e o ínterêsse do jornal", o que' se destaca,
'em alto relêvo na magnífica biografia que dêle fêz
Elrrianb Cardirn. é a sua atuação na imprensa C01'll0

verdadeiro cristão, dos que mais, profundamente sen
tem .a grandeza dos .dívínos ensinamentos, "Vale a P't-'
na-diz o autor à página 108 .:..._ ouvirmos estas pala-:
vras de Alcindo G�nabara, tão; longe. ainda 40 que

hoje se procura praticar e amanhã sahá, de conseguir:
"Todo G homem na sociedade tem o díreíto não sã-

o

,I'. '. ,_�"
mente d!.:', ser protegido contra as ofensas, mas ainda
de »não ser \ 'abandonado em caso de miséria. Todo o

homem tem direito de, ser ajudado em caso de '�eces�
sidade, de' tm� o 'abrigô, á nutníção,: e- vestuário em. ca

so de, fome, o tratamento em caso de moléstia, o asi,

ia em caso de: moléstia, 'o .asílo em caso de decrepitu
de, a instrução em caso de ignorância. Todo o cída-

,>'
,

dão' deve sei socorrido pela coletividade' de' que faz
I ' /' .

_

.
,

\

"
I

"

;!:

da Humanidade qu� existiu antes dos 10.000 apes passa-'

dos; e 'Cijjas linl,:las já se conhecem graças <los trabalho.§
'n1�is recentes da Arqueologia. A ,Ciência' contemporânea'
está, cert�mente, tateando ainda. Milhões de proble�as
quedam sem solução. E porque?, Siinplesmente porque

,não, hã ':p1ais um amplo arcabouço filosófico; o' que hoje
existem s.ão ideólogismos,' tabel,as, fichas de, cemputações,
coisai q,l.\e escravizam,', e réduzem a capacidade intelectual
dos homens. Nenhum! FHósofo eXÍíite no mundo contem-

. ,

p'órâneo' �a:pa7, d'uma obra comparável com a de Aristó

teles, com: a de Ayerróes, com a ,de Ptlomeus, JCláu'dio)
'e outros mais'antigos. N(i!nhum historiador modénlo
pode realizar uma História do Mundo na' aniphtude e' ilf
'magnificênçia: dum Homero. Nenhulnpodfi elaborar, uIlla
flrquiteti)nica teológica api"oximada à COMEDIA de Dante.

Tudo
\

está peléúi tabelils e pelos manuais' que facilit�n1 ti

'f,
'

;.

, .

-I\. • i

ClenCIB
embotam o raCiQCInlO;' tanto isto· é certo que a obra ,do
,maror' mateli1áUed

'

do' século vinte, Einstein, queda· t9tal
mente obscuro�:e fiicompreendida. Mas ..cteixen.'ios.·, Trate.
mos do assunto, Astronáutica. Os mitos", as iegendas, 'as
sagas çle narrativas, que não são rtláis' que síhtese' infor.
mativas da l:ealldade, ind.icam que o Homem duma
Humanidade anterior foi

I

capaz de, notàveis pr;oesas
.�

.

.

\

terráqueas e cósmicas, Houve, cer,tamente, àquele tempo,
, o coínétcio regular entr(i! a ',ferra e algum; Planetas mais
velhos.' As, legendas de de'uses que' viviam a' subii' e a

�

des�et dos, Céus em, carros' de ,fogo sã� meridianamente
, 'clilras, Mas:' também está meridiaría�e'nte Claro que, faz

uns '12,,000' anos; a Terra sofreu, um abaJo cósmico que
destruiú tudo li sua 'superfície e que,' após a recuperação;

.

pelO' ano 4,000 A. C., ainda a Ciência 'plena, jã re'du?:ida,
aliás, vicejava. No's arquivos da Arqueolog�� Cosmológica,

",I,

, ,

. "

I _

I

!

,

parte, Esse qever SOGi�l decorre naturalmente do fato
, socíal" .. Dêsses nobres .sentírnentos 'deixou o príncipe
dos Jorn,qlista�! o homem público, o poeta fartos com

nrOva,rj;es, de que: Elmano ,Cardim se 4tiliZOU para
exaltá-lo.

'

=. A' bIografia que fáz de, Ehclides .ds Cunha é uma

das mais ��inpl;etas 9,ue temos lido. "Relegava, o cria
dor dos "SERTõES", 'a. tarefa política a segundo pla;
DO e via, predominante, a

"
necessidade da organizado

social, "inçada de dificuldades, talvei insuperáveis'L O
seu SOCIalismo' seria antes 'humano do que' econômico"
revoltado com a exploração. capitalista, que caldeava
0/ trabalhador mim nível inferior ao da máquina. Aspi
rava por leis positivas, que criassem "o; reinado tran

quilo das soeíedades. é das' 'a-;;'tes, fontes de um capital
TIíáior, indêatrutível e 'crescente: formado pelas melho

'1':2,S, conquistas do espftito_e.do .coraçâo". (Pág, 147 de

VIOÀS GLORIÓSAS)., Decorre de
-

tão nobres, aspira
çpes de Euclides da Cimha e fecunda lição que nos

, deixou r.om os SERTÓE.;S..
•

_

�.
i
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'.' /
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Banco de Investil1Jentd.
Agora não' falta mais,

O Banco Bélmerindus de Investimento
_

chega para dar nôvo j'mpulso 'ao progresso de Sa'nta Ca,tarLna:
'N-êle você tem o financiamento, imediato para a, indvstria e',comé'rc,io,

I'

, }

. Nêle você encontra as ,mais s'eguras
e rentávei,s opçôes para aplicação ,d� cap,it'al.; �,� -

'"

"

É um .grande. mercado, fin�����r�'Fe��!Ot:h�i�����'"�
. Banco Bamerind�,;iIe IlIvestimento '�a.

.
Venha cohh'ecê-Ió, Você verá/, pessoal.mente, tudo O' qu,e, RU,a Fel!pe Schrni,dt:60- FIQ:han�póljs I

,

o Bqmerindus !az para/ajudar Santa Catarina à crescer mais e�,majs. In'fo:rmaçõ�s em qualque� �g�ncj_a Bamerindus .

.
�. ,_-
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:oe
,', da Arqueo)ogia" Terráquea devem existir doc�mentos

n:otahiJíssimos; eU]: 'ling�ageÍll, tódávia; hoje misteriosa e

de::'decifr�lllen1.0 difícil' g\làn:do 'não impossível, graças ao
.

-",' .'
".

"

,

'<l�S?p:�recimeiito total !le, l;àças,e de língUaS nos últimos

,6; milênios, Ago�a 'se' prefende r�petir
"
aquilo anterior.

.' �eFlté' feito, peios .�Qssó1 reÍn6tós àn2estrais. É por' isto
qúe, algumas sol�çêes êst�o dentro do conteúdo das, infor-

. núi,Ções fdlCló�icas e,.' poJ.. urri estranho avatar dentro das

gpildes riçções: A ',póe$iá, é,:;u Som' da ancestralidade

r:�ss'oando. aos ..ouvidos' espirituais dos poetas. Há neles,
,__;,. nos p.oetag;e não:Ít�s Úze.dpres de versos -, mais

jriformações d'e alta>d�i�cia' e. notáiel- Filosofia que' dentro
êlps :Gompi.dadó�es C1Qeniéheos que, vivem das formulações
4e:Talés,)?it�goràs, Ap.oiô'tlio 'e pãppus. E pretend�m fazeI'

timª ,estação,sfltéüte'
.

'"á' a :L�a? E a Lua? .\
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o seu
p!ograma

CINEMA
/

SilO JOSÉ

15 - 19,45 e 21h45m

Cnarlton Heston - Geraldine

Chaplin
o SENHOR DAS ILHAS

Censura' 14- anos

'RITZ

17 � 19,45 e 21h45m

'I'ony Curtis - Charles Bronson -

,
• I ! ,

MichOile Mercíer

CORRUptos �E SANGtNARIOS

Censura" ,14 .anos

-
,

15 - 20 e 22 horas
Arle Guthl'le -..:.,.- pat Quinn
DEIXEM .� '" Nb$ VIVER

Censura, ',nr anos

",

/' .(
..

�_ :; i" ,

..
_

;

ROXY

"

\.14 e 20"horas

XProg·ra'�a"'J)ui)frr)
Mark Domon - Sosalba Neri

JOHNNY YUMA
Jack Palanee - Andrea Bosie

A QUEDA DOS GIGANTES

Censura 1.3 anos

,TALJSCO

17 e 20 horas

Richard Benjamim - Ali MacGraw

PAIXÃO DE 'PRIMAVERA
Censura '18 ::mm;

HLORIA

15 e 20 horas

Tarcisio Meira - EIsa Martinélli
VERAO DE FOGO

G2nsura 18 anos

RAJA

20 horas
:, Barry

,

Ev'ms '- Judy Gessen
"

A �RTE DE CONQUISTAR UM

BROTO

'CensUl'a 10 anos
"

SÃO LUIZ

20 horas

Sidlley Poitier - Barbara Mc-

Na,ir'
NOITE SEM FIM

Censura UI anos,

" TELEVISÃO

TV CULTURA CANAL 6

15h45m
16hOSm

Correio JUnior

Robin Hdod

16h35rn' - Batmann

17hOSm - Elas e Ele-s

18hOSin - Tele-Edúcação
18h4Sm - Meu Pé de' Laranja Li

m'=!.

19h2Sm

19h30m

22h05m

20h20m

22hl0m

22h30m

Bola em Jogo

.Simplesmente Maria

Noticiário

Show Sem Limite

T3le ,Noticias
A Selvagem

22 horas' - Mercador de Almas

TV COLIGADAS CANAL 3

] G horas - TV Educativa

16h40m Clube, da Criança
17h05m '-; Seriado de Aventuras

17h3,Om
da

IS horas
11lh30m
lOh05m
19h40m

Mulheres em Vangu'1r-

- Patrulheiros

Agente 36
,

'

A Fábrica

Tele-Esporte

do Oeste

19h4SIl1, - Jornal Naciona.l e de

Santa 'Catarina
20hl0m Irmãos Coragem
20h5Sm - Discoteca do Chacrinha

-

21h55n1 Notici�rio
, 22)\10m - O Cufona

22:14of11 - Gunsmoke

22h40m- Grande Cinsma

Chá de Pan\�la

Denyse e Ricardo saponu, já;
voltaram a re�idir em nossa cida
de. Deny amanhã recebe em seu

apartamento um grupo simpático,
para homenagear Tania Maria 810-
winskí com um "chá' de panela'). '

x. x. ,x.

Desfilie
MKR Confecções" sexta-feira

apresentou desfile de. moelas na

boate do Clube Doze de Agosto, Os
modelos merecem elo giospelo bom

gosto, espetacutar Shaw de Raquel
Floriano e Rui Neves, a boa musi
ca do conjunto de Paulinho e mui
ta gente bonita elegante e impor
.ante, tudo isto' fêz a, noite .moví-
,. \ r ,!

rnentada, na chamada noite para .os
casrus,

x. x x

Aniversário

Cumprimentamos a' Senhora Dr.
Aldo Oliveira (Catarina), pelo seu

aniversário sábado.

:-- x x x

Debútantes-
�, Nos disse o Presiaente ao Clube
Doze de Agosto, Dr, Marcia Colhido
que já está aberta às inscrições
para à.s Debutantes do ano 71. "

x x x

AIicl�-Modas
Sábado no Lira Tenis éltlbe, ã'

boutique "Alice-Modas", apresen
tou 80 modêlos em desfile, num

movimentado chá dançante, promo_
ção da AssocÍ8.ção Odontolandos
1972.

x x x

Coral

Esteve no Rio, o nosso
-

tão co�

mentado coral e fêz aquele espeta
cular suo:spo no Municipal. Muito
entusiasmado, comentava entre
amigos, ° jornalista Mauro Amo
rim, o coral vOltqr,á ao Rio e quem
sabe até, não irá ao exterior. E

Zury Machado
I'

• Pelo movimento' intenso que
temos visto na, Confeitaria Rocca,
acreditamos que não vá S'3 demo

rar muito, o Zéca, proprietário do

.simpátíco ambiente. a fazer uma

reforma na Rocca.

mesmo assim certos valores da ter
ra somente lá tora é que, conse

guem, a merecida divulgação.

:- x x x

No ba.r do Osbir
Ado1fe Zigelli o respeitado advo

gadó jorn�lista e radialista, quê
raramente' se vê ern bar, sexta.teí
ra: estava no rnovímentadb bar e»
Oscar Palace, aplaudindo Neide
Mariarrosa.

:-:x: x x

x. x x: -:'

Noivado
Rita.' de : Cassía "Luz' e '

Haroldo
Luiz Trilha, marcaram casamento.
Os noivos com um grupo de amí -

'

gos, comemoraram o 'aconteci
mento no' ultimo domingo,

x x x

Casamentó'
. Band. Shaw, séxta-fsíra, também '

partícípàrá' do Concêrto Sinfônico,:
no Teatro Alvaro, de Carvalho, Co-o

• �\ •

'" '
\

_

; �
,

•

memorações -de .maís uni, -aníversé-:
rio, da ,Polícia Militar do: Estado;

S�xta)ej,ra �s 19\horas, na ca-

.péla do Divino Espírito Santo,
,

realizou -se a : certmônia 'do casa

mento de Tânia Maria'Ôouveia e

João Carlos Mosimann, Os noivos
: estavam

..

muito bem vestidos, não

IN�ivado ,chamavam a atenção dos convi-

O academico d� medícina Hercí-, ,da;dos" pela alegria' que �e,ixavam ,

lia :Ívo Varela, fuarcou casamento' transparecer. 'A 'recepção foi no

com a charmosa Etiv3rn salão de testa da' piscina no Li-

Na residência do Capitão Mar; e
"ra Tenis Clube, serviço da equipe

Guerra e Senhor Lucia Berg Maia, de Eduardo, Rosa. Dona, Sonia
Déa e 'Hercíiio, Ivo, receberam ,:a-" ',Mosimann; usou um, modêlo erri

,

, 1, shantung azul com etiqueta Len-migo, pata cornernorar o aconte-": ,

:d -que ;'f6i 'assunto 'durante a re-
;

- cepção;:
' "cimento.

x'x'x

x'x x

Penhasco
O encerramento do 1° Encontro

Catarinense dos "Profissionais de
Farmácb e Bioquímica, foi com um

jantarnoClube do R:nasc'Ü. Os co�

,;men,t.�írios com :referênCi\'l- ao ser

viço' de bar e €opa" são, os mais
favorá.veis.

Paris
D'1 capital da moda, Paris rece

bemos cartão do 'simpatico casal
Noemi e Ives Gasnier. Noemi
nos diz, que está ,encantada com

suh. resklênéia e que a 'moda em

Paris, é a moda que o' Brasil es-'
tá usando.,

:- 'x x x

Rocea

x x x-:

CIRbe Doze
Muito anim.'l.dos estavam na'boa_

te do Clube Doze de Agosto, os
• .,

lo. •

casaIS:, New"on (I'tfcme) D'Avi!a,
Stavro,s (IVLaria� Kotzias, Paulo
(Vera) F21Teira Lima,' Carlos Al
berto (Zü!eicka) Mussi, Luiz Ãi
berto (Rita, de Cassia) Ce'rqueir,8.
Cintra, Luiz Fernando (Angela)
Tolenltino, Jacy (lV[ar;isa) OJ!1ve�
ra, Sergio (Iara) Arruda Ram-os,
Hqmilton (Eli) Adriani e Ricardo I(Vang) Fuhmester.

x x x-

x x x

,Pensamento do dia.: O amor
'o homem pela mulhl�r é efemero
tem a duração de umá nór, po
rém o !já mãe para o filho vale
nmito mai,s que a lJalavra do pro
feta. �

I

CARTEIRA EXTRAVIADÀ
Foi extraviada a carteira de motorista "pettencente ao

sr, Arquimedes Purificação.
---._.�- ,----

AGRADECIMENTO
'-------,-------------------------

A- familia da yiuva ERNESTrNA LUTzA MAFRA,
profllnclamen!e consternada com o seu falecimento, vem por,
b,le meio agradecer aos pnrentes' e aflligos que a conforta-
1':1111 n<�le momento dificil.

[':111 eSJlecial. agradece ao espirito humail'lo demonstrado
pelo Senhor desconhecido que t1irigindo uma Rlom.bi tmns,

poliol! a vil illla 80 Hospit'al.

VENDE-SE
Vende-se 3 armas de cáça estrangeiras SAtmR, tA

SORDA e LARR.ANAGA, 2 canos, môcha,s, calibres, 20.
Vêr e tratar rua Silveira de Souza, n. 4, com Guimarães,
no período da manhã e a noite,

AC
ADMINISTRADORA I: CORREtORA DI:

NEGOCIO LTÓA.
Rua Felipe Schmidt, Sl - Galeria �cqu.Hne, 7 I

ADM!N!STRAÇÃO DE BENS - CONTRATOS QE
LOCACÃO E INTERME,DIAÇÕES oe IMóVEIS

Profissiona'is all'amente especialindós IS s�s oNJens I

VENDAS f

ótima casa no Saco dos Limões, com 3 quartos ;_
sala de jantar - living - coz�nha - banheiro.

APARTA'MENTO NO CENTRO' J'

,Um apartámento no Edifício São Francisco à rua

Arno Hoechel, entrega e111 4 meses. 2 quartos - sala
- cozinha - área de s�rviço _; banheiro completo.

/

Totalmente financiado.
TERRENO EM COQUEIROS
Lote à rua Marques de Carvalho, C9m 324 m2.
TERRENO NO JARDIM ATLÂNTiCo "

324 m2.'�: Lote no Jardim Atlântico, com

-1_,_...""iii ..iiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiíiiiiíii�iiiiiiiiiiiiiiijiiiiii_iiiiiiiiiiiiii-
( I

DEPAR1'AMENTO CENTRAL DE COMPRAS
TOMADA DE PREÇOS N. 71/0202 '

A V I 5 O

O Departamento Central de C'ompras, torna público,
para conhecimento dos interessados, que receberá pro
postas de firmas habilitadas preliminarmente, nos têrrnos
do Decreto GE-15-12-69/8,755, até às 13 horaS do dia 21
de miüo' de 1971, para ° fornecinH�nto, de persianás desti·
n'ndo <10 FORUM DA COMARCA DE IBIRAMA.

O Edital encontra-se afixado na sede 'do Departamento
C('njral de Compras, a Praça Lauro Mül'ler n. 2, Floria
'núpolis, onde serão prestados os esclarecimeat()s ne<�es-,
,árias e fornecidas cópias de EditaL

Flol'i:lllÓpol is, 29 ele abril de 1971.
,

Rubens Victor da Silva .._ Direlor Geral

A�sociação diaS Servidcre� Civis do
<� Brasil
Delegacia Regional do ,Estado de

Santa Catarina
Comunica o pr. Delegado, Regional que em virtude do

elevado numero de funcionários que se associaram a sua
Entidade de' Classe nestes últimos três (3) meses, o Sr.
Presidente Dr. Darcy Daniel de Deus, deliberou em
portaria assinada em dez (10) de fevereiro do corrente.-

ano, ti elevação para Delegacia da Sub-Delegacia dêste
EstaGIo. •

Fica a�sim, completamente autônoma a Delegacia neste
Estado, sem vínculo com'" a Delegacia do Estado do Paraná
corno vinha ocorrendo até, aquela data.

Florianópolis, 29 de abril de 1971.
Sylvio Peixoto de Castro

_Delegado Regional de Santa Catarina

" DEPARTAMENTO éENTRAL DE COMPRAS'
A�V I S O

DILATAÇÃO DE PRAZO
PROCESSO N. CP 71/0181

O Departamento Centra'l de Compras, torna público,
pal'a conhecimento dos interessados, que fa'cé a não publi
cação em tempo hábil, pelo Diário Oficial do Estado do

. Aviso do Processo N, CP 71/0181, fica a data de abertura
daquele, Processo, adiada para o dia 21 de maio de 1971,
às quinze horas, e a data de entrega de ,propostas pâra o
mesmo dia" até às treze horas na suá sede.

DCC., em Florianópolis, 30 de abrjl de 197.1.'
�ubl:!ns IVictor da Silva, -' Dii'etor Geral

DEPARTAMENTO CENTRAL DE -COMPRAS-
TOMADA DE PREÇOS N. 71 /0201

A V I S O
'

O Depart<lmento Central de Compras, torna público,
para conhecimento dos 'inleressàdos, que recebera pro
postas de firmas habilitildas preliminarmente, nos' têrmos
do D�creto GE-15-12-69/8, 755, até às 13 horas do dia 19
de mdio de 197L para o fornecimento, de Papel "Super
,Bond", formato 66 x 96 destinado ao TESOURb DO
ESTADO.

( O Edital encontra-se afixado na sede do Departamento
Central de Compras, a Praça Lauro Wl:üUer n. 2, Floria
nÓpolis, onde serão prestados os esclarecimentos neces
sarios e fornecidas eópias de Edital.

Florianópolis, 28 de abril de 1971.
Rubens Victor, da Silva - ..Diretor Geral

SÓCIO' - Cr$, 30.000800 a 5U.OOttoo
Fomos autorizados a p-rocurar SOClO com Cr$ 30.00Ó,00 I

à 50,000.00 para n�gócio em-pleno funcionamento e com

,alta renda. Somente para quem assumir gerência admi
nistraü"a.

Traf'in: pelo fone: 43-68 com D. 111:1h.

Musica' . Popular
Augu,sto Buechler

TELEVISÃO: CADA VEZ MELHOR

Tenh� aqui comigo o "Anexo" do "Correio da Manhã", da quarta-feira
passada, Estou na página 4, exatamente. No espaço reservado a' televisão,
dentre outras legendas há a, seguinte:

_ Qual éJa vaca mais linda que existe? Na Gl()bo" às 20h30m, A Discoteca

do Chacl�inha vai eleger a Miss Vaca 71. O dono vai gan�ar mil cru.zeiros",;
Esta é a televisão que se propõe a levar o' "sadio entretemmento i a?

público brasileiro? Não estou d,e acôrdo: De jeito nenhum .. A palavr� C?�Ulll
cacão não deve ser confuJldida com. uma outra qVe! além de- ter um significado
completamente diferente, é altamente depreciativa.

"

-.'-.-.-.�.-.-.�

CORAL OE, F�ORIANÓ�QL.IS
Felizmente a' televi�ão .não vive de �a�ulhós ;.: De, v_ez em «;tuando vale a

pena Iigar o aparelho, Por, exemplo, no d?!ll;i.rigo que yem,: ,
'

Como todos sabem,' a Associação Ceral de. F�o�ianópo;lis,. custou
seguiu fnnd�s para se Iocomever até o Rip, de Jan��Fo.'· i Esteve lá

tremendo sucesso

I

mas con-

e foi um

Uma das, suas apres€nt,!ções _f�i no >,C?nce�t�p .para, a ',J�ventude", um

programa MEC/'rV Globo, ,0, tape, desta -�pre:Sent;a��o, seria apresentado ante

ontem, mas não, foi possível'. • Q Sr. Milton -A1m.eid,a Coelho -:- .gerente da TV

Coligadas, em FlorianóJ;lolis'�" �:nformOll"l!l� 9.u� �; c�r�L,P2d�rá ser visto no

programa que será apresentado domingo que, vem
•

". I

'>
Aí está: :que�:n .pensa que" �;n:l�u o PL�bgt.!I'r:n:, éstáj m�;�to�e�gHnado. Ainda

ha uma. oportunidade para' ver o sucessosql\� fez,� ;�Assog,�açao "Coral cantando
, '_, '" : ,,', '_'. ;{ ;_,,' ,,' /; r

músicas de autQ!,�s :da, nossa ,terl;.a:. ,c;:'

MORANGOS E ANJOS

Ainc1a: do Anexo do -"Correio da-'M!!nhã": "
_ O Pasquitão venceu o Festival da Canção - apesar do I?oucó ânimo que

o seu povo deve estar para' cantar;, ou comemorar, pelas ruas. A música tem

nome estranho: "Morangus, e A_njos". :€les bem precisam de ambos. O cantor

paqLlistanê� chama-se Rbcky Shalian, e deve' ter sido criado fora das fro�teiras
vide o Roéky. Paulo Sérgio e Marcos Va.lle com a "Paz e o Futebol" tlveram

quarto llAgar e estão uma fúria só porque (> venceu'o� tinha mais d,e trinta anos"

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

THE MIXTURES

Tomeni nota do nome
"

clêste 'conjunto: The Mixtures. Brevemente O'

compacto dêles estará a venda em IFlorianópoiis, pois acaba de ser di�t.ribuido
p'ara as :r,ossas emissoras de rádio. Tivt! oportunidade de ouví-lo na Rádio Anita

Garibaldi _: onde presto a nlinha colaboração aprese:ntando uma, pesquisa
musical riiária, d{!l1tro dã "Mlmdo Jovem" - e me abri pro disco. Aliás, já o

conhecia do programa "Ritmos de' Boate", do disc-jóquei. Big B,oy (Rádio
Mundial) ,

Ó ladQ ql{ente do compado intitula-se The' Pushbike Song. Tem a batida �
do "In tile Summertime", do conjul].to Mungo Jerry: "The Pushbike Song" tem'

um balanço ú:resistível e LÍm'a marcação muito bem desenhada,

Com esta musIca o conjunto chegou ao segundo lugar nas paradas da

Inglaterra, no último mês de fevereiro. Se o compacto fôr bem divulgado eu

garanto como, êle' vai alcançar boa colocação nas paradas daqui. PrOCUrem

conhecer êste disco.

>,

/

Só para, você ficar sabendo: o The lVIixtures( já tem uma nova música lançada
na Inglaterra, com a qual pretende tentar obter outra boa cOl?cação. Seu título:

Henry Ford.

Qoróscopo
. OMAR CARDOSO

Terça-feira - 4 de maio de 1971

ÁRIES\� Dia excepcionalmente favorável ao bom reshltado de tôdas as suas

empresas, Lembre-se de que o Sol em Touro tende a pressagiar êxito
financeiro e progressos no plano sO'cial. Pense, aja e fale com energia.

TOURO - )Grandes chançes ,de ascenção artística, uma vez que o influxo de
Marte lhe é, totalmente benéfico,' nesta terça-feira: Aproveite as',,t
próximas horas para mpnifestar 'seus pensamentos e fazer cont.atos 'r-

'

pesso!lis .

I

GÊMEO� -- Dia neutro, em que terá favO'rabilidades para os assuntos profis- "t,�",

sionais e pO'derá ser pouco sucedido 'em outras empresas. Em assuntos

de ordem sentimental,
.

seja mais cauteloso(a) e evite mesmo as

preOC!lpações.
CANCER. - Bons prenúncios de êxitO' delineiam·se para você. É importante

não peJ�er tempo com minúcias. Vá, diretamente, aos projetos mais

audaciosos, mais ,práticos e de maior' interêsse. Confie plenamente
em si.

I, , •

LEÁO - Como nasc�u' no' signQ dos grarldes líderes, campeões, vencedores �
aventureiros,' poje' poderá se identificar, pelo mllllmO' um pouco, com

os nativos de sua triplicidade zodiacal,' especialmente Áries e Leão.
VIRGEM - N:;s primeiras horas dó 4ia, especialmente se levantar antes da 7

da manhã, evite atritos com pessoas do tipo marciano, istO' é, os que
tem o rosto quadrangular. Seja compreensivo(a) e diligente em tudo.

LIBRA -'-- Tudo ó que você pretende' realizar neste. dia: poderá ser iniciado
com êxito. Mas evite o excesso de trabaUlO, pois há perigo de abater-se
fisicamente. Melhorias de contlições econômicas devem ser estudadas.

ESCORPIÃO - Sendo nativo(a) de Escorpião, estará realmente vivendo o dia
da semana que mais o(a) favorece. No entanto, como tem Marte e o

Sol na Sétima, Casa Astral,. faça tudo para evitar atritos e discussões.
�:ÁPITARIO - T:eI�ça-feira muito pl�opícia a você, prenunciando,chllllces de boa

disposição física e psíquica, O contato corri pessoas nascidas em Capri
-,' CÓl'l1io, Touro e Vü'gem; trár-lhe-ão compens�dOl:as vantage(hs.

CAPRICÓRNIO - Tudo indica que hoje você terá êxito em quase tudo que
possa imaginar, Empréenda ou dê conh-ibuidade ao que tem de fazer
com o' máximo de entusiasmos, otimismo e expectativà feliz. Cupido
bem f::lVorecido.

AQUÁRIO - Evite afobações diante dos outros e, assim estará contribuindo
para demonstrar seu domínio sôbre si mesmo. AO' resolver questões
difíceis., e problemáticas, iuántenha sua serenidade. Aja, porém, com

resolução.
PEIXES - Pessoas Ilascidas em Peixes, tal '0:01110 você mesmo (a), poderão

auxiliá-loCá) neste dia. A influência ,astl:al é a melhor para novas

amizades e contatos públicos, pois estatá cO'm ânimo para falar e

influencifu- os outros,

",'
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DR. ROBERTO lMOREIRA' IMoII'"
,

"",' r
• ,,1 "

',<'

DOENÇAS DA PELE
_ Das Ünhas - Do Couro Cabeludo '_ Mieose ,..:..

Alergia - Tratamento da Acne Pele Nev�,' C'a;'bônicll': ;�' ]
"Peeling'''.

DEPILAÇAO (

Ex-Estagiário do Hospital. das Clínicas da 'Uiliv�rsidad�
de São Paulo.

'

,,: .; "

CONSULTAS: Diàriamente, à partir, dlÍs, 15" horús', "

CONSULTÓlUO: R� Jerônimo CoeHio, �5,::::" iduiclo
Julieta - 29' andar - sala 205.

Professor de "Psiquiatria da Fáculdade" de' "MediCma -
Problemática Psiquisa Nel:lrose'S' r , "� ,

-: ' DOENÇAS' �ENTAIS'
, " t,'" »:>

. .' ,
.. ,. "

, v, Cpns�ítóIio:. Edf�í�!o Associação 'Ca�l1dn.êrsê�:9f· Me.�;
dicína, Sala ,13, - Fone 22-08 �,RUll Jerônimo Coeiho, �ffit

.::._ FlorianÓpoli� _.,.'
,

. ,

\� _; !!!F"'�_ __ '!:!!'__...._� .

1)rs� W'ALDEMIRO' CASCA!S"
'

OSII REGIS ','
" ':1 'J.,:�'

-,.

MARIO CLIMÀCO) DA s:ityi, .

I

Advogados
. � . ,', �.� , ,

_

Ac.

Ed.

CLfNICA DE T'UMORES'
DR. ROBERTO 'MORIGOTl "

( (Ex-Residente do H�spitál' A. :é. cakat�i)\' Jr. A�sO:
I dação P1ulista de c�mb;ate ao Cânce1!; 'Especiàiistt\ 'pell1
AMB-SBC).

.

.

Atende'
das 14

Rua

(

Vende-se, casa ,gránde com 4 quartos,'2 líai1he�- �6
ciais, dependências de ,empregapa, :gatligénL Ttatiar na �'
CeI; MelO' Alvim: 19 ou pelo fone 4Í?M_'

,

.BAR E 'RESTAURA:N'rll] , ,' ..

A Diretoria do, CLUBE DO P� ,!lv!-Sâ, �.lle' O
BAR e O' RESTAURANTE estão, permanent,emertte.. â' ms.
posiçãO'�dO's assO'ciados, ,sendo permitid'a' a �êlitcia "ti..
turistas e publko em geral.

'

:
'

'

,

Florianópolis, marçol'7,l
"

..

A DmFT,QRIA

JtTENÇÃ\O
CO'sturã-se para hO'mens, senhoras, cri��ça� e'e�, ger�

MELLO CONFECÇÕES
.

.
"

Tratar com MellO' ou dO'na MarüÍ Ter�a à 'tua �ro
de Carvalho, 34, esquiM com _Felipe Schlnidt - fQ andar
- sala 3 - FO'ne 2272. ' !' , ,

' "

Dr � ALDO ÁVILA, DA L"Z:
ADVOGADO'

c. P', F. <--:_ 00l::a6289
'

--------,

I
'\ "

RART - VENDE-SE'
Vende-se um Kar,te

BO'caiúva, 59, ou 'fO'ne 2579.

\

.
I '\, ,_

'
,)

Vende-se uma' residência,' situada ,80
.

'JARDm
d'AGUAÇÚ, com d�as salas' cO'njúgadas,- �ê.!: �ttos'
banhO', 'cozinha, dependência de empre!iadà, gàtageiÍI
varanda e estacionamenta, ainna' sero' ,habitMé.'·

.

. , , ',� I, " -A]' '"

lOTES _ Vendem"se, ótimos lo��, Sjtuad� no

JARDIM ITAGUAÇÚ cO'm ãgua instala(ia, �â3 ii8I�a�i
e drenage pluvial.

.

. : ,

' '
..

DIRIGIR-SE a rua UrbanO' 'Sales� n. 37 .:._ ron� 2981
_"

'.�
I

� __ �,,,,,: "J. �
••

D�, NORBERTO e��RN�Y:
CLrNICA DE: TU�ORE� "

CIRU'RGI,AO·DENTISTA', ... ,' '. -

,.

,

.

Implante e transplante de dente!! � ;D�nti�t�riif pp�
ratória pelo sistema d!'! l:jlta rotação ,_,_·Ttatámehto ilÍdolor
- Prptes� fixa e móv�l. Cons�lt&io': -Ed�

.

Julieta,
"

2�

andar -,- sala 203 -' Rua J�rÔl'limo Coelbo� 235, ,::....; h()o
r�rjO' das 15 às 19 horas. ' '

TI'aJ)�leI110a IPreesenteAEd�tallt ele cdonEvotcad�ãod a sF�d-eràl:ãO doS· I "

• d ,e 0'1' s na gncu ura o < s 'a o e all.t�, Catarina, ., _,convoca os Senhores Delegados do Conselho de 'Represen-'
tantes para se reunirem em Assembléia Geral :·EXtràordi. I'
nária, a realizar-se na sede desta entidade na. cidade, de : � / ,�'

Florianópolis; a rua Arciprestes Paiva, - Edifíeío ,Ptaça",
j

XV, -sobreloja, no dia 13 de maio de 1971·às 14 ;horas .. :
I

(catorze horas) em primeira convocação, e não-tlravendo ' i
número legal, . em segunda convocação às 16 horas, .·:no ': 1

mesmo 'dia e local, com qualquer -núrnero para: deli1lerare� ,.'
.

sôbre a seguinte:
I

, , .' .�-:'1
)

<

� FETAESC -,
'

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICUlT,URA'
DO ESTADO DE SANTA C4TAR'INA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ORDEM DO DIA ' ,

I - Ratificação da Ata da Diretoria
'-

referente a
admissão e' demissão de Fuacionários , " . "

"'Í ,lI - Aum�ntQ de .gratíficação para. os .
membros ':'da

Diretoria.
. ". . ,

,. ,'; ,

,

Florianópolis, 29 de' abril de 1971 �
:,

Ércílio eofameHi -

J INDÚSTRIA. DIEGOLI s, À� ;·1

. (CGCMF N-. 82984238/0af)
ASSÉMBLÉIA GERAL ,EXTRAORDINARIA

• CONVOCAÇAO,
..

SãO' convidados. O'S senhores aeionistas : desta "emprê's:a i '

,para" se, reunirem em assembléiil geral .extraO'rdiriáría 'na,

§ed� social, .à l'ua.Gregório, Diegoli, . li . .155', na cida:d�_.de' <
.�rU'sqlle, EstadO' de Santa Catarina, às dez' hO'ras do ',dia

'.

_

�uin�3 \de IÍlalO .do
.. copr�nte "lTIO, a, fjm 'd'e atende,tetn) a

..

·,

segumte " " , " '4

i:' � .oJitbEM DO nIÁ>' :
..
.':' .' -:'"

, "":' P',,"':" R�fo�i:ri'� -d'o8-' e�tàt�tÓs' .soelais. - '"

..

, 2? '':__:'�but;p;,�ss;tn'to; de '4htêr.ê�s� �o�iáI. 'J !
'" ,.� �" ,.' .'�, ".,..;<�� ,.�. -.,.?_"

'

;BrlJsqu�, �;8,;d� �bril<d� ,1,971::, ,',; ;: .. " ,r\ ';. '

,

, ,
'

.' ;Arno, ,Steffen -.·Dire·to1.... "

"Á:Glu\DEd·í'Mt�T�:'E.'�'ISS�A"llt':·>·"
'I,

� 7,0 DIA : '�;.: '. / .'

I
.. ,) ',� iam_üia:. de José de �l'eitas (BO'neco) _ag�ad�� :as

manlI�staçO'.es de, pesar recebIdas por ocasião, de 'seu. fale:
CiIÍlen�o . e cónvida' parentes e. amigos para assis'tireni' a '

missa. dé �çí di�, que,' manda celebrar, qUillta:feira, dia'
'

6 às 6,30.hO'ra8 da manhií,na capela: do CO'légio·CàtarinénBe.

VENDE�SE ,ÓTIMA ':'ELADEIRA'
Preço' <;le OCasiãO': Tfâfar: a AvenÍda' HercíliO" 'Ltlz

...... 'apàriamentp 2, -", .

'

,
.'

ij,�-",,--;-�--,. --- _.___
----�-----,,_-�"").'--

, "

T;�ANSFIRA SUA PREOr,UPAç.{Ó -DE. é6M:�
, ,�RAR, ,ViENDE� OU, ALUGAR' SEU IMOVEL,. Á"
PllED�BÉNS IMOEILrARIA LTDA. - Rua ;dós,
Ilheus nO 8' - Edifício' APLUB' - sala '92'_

.

gt>

•

".Edifício
.

Tâ�i'a lVI;ara" na éhácata de Espa,-
:

•

nh� _;._ Incorporadcir ..:_ Dr� clàudiQnor Sc�t�'
.

,c. Borges'
.

.

lqÍcio das vendas à partii, de 29 de ab�i[·
. ,A�artám�ntos cO,m ,3 ,e' '2. ql:la.rtos,' Li�irtg.,' CO�'
zinha,: banheIro, 'dependência de, empl:€g<1da. . ,

.

Entrega em maio de 72.
.

.

'Fl'NANCIAMENTO, PROVINCaA é�Dh()'
IMOBILIARIO s.A..

.

"I
' ",EDIFICIO' SAffTOS DUMm.'l' '

, eDiS 350,00
, M;ensai� situadO' ao ladO' da Praça, SantQS, �drà- '

de prazO' de entrega, março de 19�2., GO'ro' as �érlsa:li. ,'�
,

dades" acima sem entrada, financiadO's em' 15 'an:�s': ,.

'as suas ordens.
'. ED. SANTOS ANDRADE 'ED. VENEZtA::'_

En. A;UGUSTO (PRONTO) - ED. SALDANHA:'DA

]
GAMA (financiadO' em 15 anO's) _ ED.· VILA'RICA
-' ED. PASSEIO _ ED, TANGARÁ - ED"MUlÚC(
- ED; DOM IGNÁCIO - ED. ARAUCARJiA·.:._ ED :,

j' PERNAMBUCO -, ED. DÜCA DE LACERDA.' ',:

,

Para informações e vendasA VendedO'r�.de ;Anar
tamentO's Spntos Imóveis- Ltda., Pr!lça Sant-os And�ade

'

n, 39,- 19 anflar ;- .FO'I)-es 2�-3;353,. 24-1488, 24-1491,
24-1493 e 24-4462. - Curitiba

[,Horário das '8 às 19 hO'ras i�dÍlSive ,ao.s" sáb�.

I
dO's, dO'mingO's e feriados."

, ,

L '

NãO' fechamos nas réf�içõe�.
'

, .
�

Ciru_rgião Denfi.siâ r"

,
' \.

' - .' • � \ �

,

.

Y;.6
�Prótese Altll Rotaçao -, Tratame�to In4ól.or,' AteQde

.

pela �anhã, �as 8 �s 11 hs. e à· tardljl' das 16 ,às ,'1�,3Ó 'li,;
.

ExclusIvamente, c,om hora marc�da:; Edifício�':'APLUB ,,_

sala:.53 -'- 59 andar - - tel. 4671., ' " ..
-. :

.

i
-

1-"-- -"-=� -

,

.. ---,,_ ,j__ A.:.- ._ ........� .........."t:.. .... __ ..:\4'1;..'

• NALJÚiOA"b:l coiici:;:r1
Restaurante e· LaMh<met� \' �':r

AO"A'I,I'U-S' \ 1 !' �,
, 1tIJ", I '

Restaurante: ri la carte --:- péixe;' camarão, "ii'ct; I'�I .
'* � , til

ostra, carne, galinha, bebidas' n,aciol'(lIisc e 'estl.'�l"ll!,
. I .' I

gelr�s. , '.-. ,_ l I I

LanchO'nete:
.

a
I

la minuta �,s'o�ét�S: dgu!'o"'I' I,bombons, salgacl'mhos, su,cO's, vitamine,s.:, !!Ia.'ldUi&..�,,1 j
doces. AMBIENTE 5'Er,e(lb�A!}� 1 t

.
, L. •. ; ,

��������m.�..mm���"���I���

)
.,. tf--;r

PRUNEL

t:ÔQUEIROS.' �' /

.' :,t ,', Um ótimo terreno na Praia da Saudades, medindo 18

"P0,r '�o metros•.-', 4

'

•

"
'

,
..BOM ABRIGO

:�,,' f. '!Rlla; I IÍermíniQt Mílles, casa com, 2 quartos 2 salas,
c.dP� . �o�i:liha,. ,baill:íei,ro,. .garagem, . varanda parte de

tráz; :.sala; "banHeiro, l{lvandetia, 2 quartos, cosinha ehur

ra�cl;lÍ'ia" t�t:renp de 360 m2, construção 180 ín2.

· ': ,TE.R�ENOS I '. r 1..,.", ,

" ;, ,R1,la. t:alt't...o' Linn��, s,'�, .ârea 15 m., lateral 50 m.,

fTente ,1.�OO;, de fundos� Custá c-s 80.00('.06 com 50 a

, 6'Oo/é de. ,en:trptHí o Sil1dn a combinar (Trindade).
1" - ; ,"i1,ÀRDI'M '.

iATl'ANTICO' \, ( " ,

-v

-" ',,:T�rrébº,de ,1�,50 po;r',2!l m.·d�,flJnàO's. Ctt�to

(Jt$'�:OO.Ó,Q(I):'fin,aDpiadO's.
"

I ·".ç:A�A-S�IE_lRAS
" , I

,,�':L(lcal' Ja,rd=iw 'Marilândia.: 3 lotes .de 1.260' metros,
,custo' (i)r$ ,18.000,00 .

.: : C6,'NtIN'EN'fE I

':
;' :, ·i!a:u.djmr. '�ontinente ...;. Lotes entre 8 rua, Santo'l

Sat��Vá' e' ,�v., lvlJ
.

Silveira:'
"

:'i." 'uill ;I�te \·,à,:·Avenidà Presidente· Kennedy medindo

'14', ppr'. 35L-m�tt:os de esquina.,... ,. . ..

;- ':.;: ,', TERRENO, � CENTRO
.

" " r T:�:rreJ,I'õ ,da ,�rua HGepcke
.

·'triEidindó' 16 por 15
.

metros "

.

.'
... '

,
'('

. , . ,

�' ',:,:A 1ft Á R' T'Á M E 'N TOS·
, ,,1,:. Ed�flci:o "Bahia" apartamentO' com 2, quarto�, sala,

,

éof)�, e,)'Co�iIlba" ban,heiro, prO'nta entrega - Sin':!l ,"

,Cr$' llil,oOO,ÓO_, que pO'derâ ser' fÍIülÍlciadó 'em 'pequem,

", t,>:'���IF';�I�t '�ÀiCI6'N�
'. .? ,:' ctíril.'>flnÍl'Ílciamento' em '10 �mos plenO" centrO' da

. :: ci@.!'l�' aq.JatI-Q'; do Tea�l'o. Pr9priO' p�rá c':!s'aL sem filhos

.

!'lU ,P,és�)j�::�õ�_,>�: melhor' orerta !lo -mO'mento pàra em

PtegQ[�de.);c,ajpi�at' .
I

,i _ ,���:F.!S'Pr ��C'�,ISA". .

.

, '. .

" :
..��lfPQ1itO' :m31S central de FlO.l'lanópolliOJ, COPJuntos

· �ara,,:. s' �'e consultóriO's. Entraêla pequena cO'm

granüê 'cláíii.ênto.
EbIFI�JO· "lOSIa Y·EIGA"

, .A.p'artamentO' ,pará pronta' entrega, preçO' fixo !lem

,re�ju�te.
' ,

,

<lASAS. -- CENTRO'
,

., .!tua -C6rotIél LO'pes 'VieIra, n, 7. área dO' terreno,
· '�8 �;..çasa t'Qm 3' qu\artos, sala, cO'pa cpsinha, 1 h'l
, n��iro,; ·dependências 'd� :e1p.pregada, gára�m, Custo
:. Cr$ 120�OOO'.00- a combinar.,

'

'r'

1

"

. Casa � na rua .vidaT Ramos" n. 60, e,:O'm 'grande ter·

r�no, e ponto comerCial. Cr$' 100.000,00 de' entra<Ia e

O salde a ·combinar.' '-, ",:::-

M�ns�o{ na, Avenidtl Tromposki,. n.. 48, grande!!

,�la!l, �anijes ,Qpart9s., I�Wip.g, ,2 ba:q.he.!ros, dependên
Ciá'. de',' e!i:1prcegados, gara,gem" construçaO' em terreno
'de 25 'pO'r ,50' metros quadradO'!!· nO' melhor bairrO' resi

dencial de Flo:i'ianópolis,
CóNT-1NENTE

ESTRtdTO-
'

"

._ ',CASA. 'á Rua. Melvim lones, Atraz do PostO' 5. Cas�
.

,

de,�Ma,tçti�l. c!15{)ri12 dé' constnlção c/3 quartos� sala, co'pa

cosiph'l'l .. b'ánpeito e gatagere cf t;m rancho de ml/deira

com' .:i1'íffl2\ €/'.,escritnri.o. lavande.ria, e' ,deposito.
'eêll=lê.1O DANIEL'A

'

, /Grande . loja para fins comerciais, 'lQcalizadas f'm

,árf>1l ,�e graride. densidàd� _,babitaci{}nal na rua Anita

Garlb'à:ldi. n. 3!5,.' nre'CQ . de ')ocasião, parte financiada. \

,
" CASAS _.. CENTRO. . . .. I. ,

PIMí� DÂ SAUDAnlj:S
'

,

Casa ttte: �rai!l da'!! Snlldãrl�l';,. frente parll o 'mar:

,," �onsTllúida em 't'emino de.600. m2. Pr�çO' Cr$,50.000,00.,
I. "com' 1inanclàmento.· ,

� \ r.·....., . . �. . r

; # t _==.' .
':'.

' i � ,

II

Vendendo,
i

EDIFICIO NORMANOYE
Um ótimo apartamento na Praia da Saudades, com

hall sociai ,3 quartos,' 2 banheiros, sala, copa, e 'cosínha
jardim de inverno, 2 vagas para garagem,

ITAGLlASSU
CASA com dois pavimentos, tendo na parte superíer,

3 quartos, living, copa; co�iÍlha, 1 .banheiro.iparte i.nferior,
MIa de cO'stura,· dispensa, , lavanderia,. banheiro, área de
serviço, área construída, 227,29 m2 área terreno

380,85 m2. " ,
.

' '

SÃO MIGUEL
'.

EM SÁO ,MIGUEL, com frente para a estrada federal
e fundos para a.estrada Estadual, Uma Chacarã com' d(w!

r casas de madeira em terreno de H mil metros quadrados, i ,

',: sendo 120 metros pata estrada Federal é 80 metros pela J
,Estadual. Cr$ 40,000.00.. ,

.

e EDIFíCIO PRESI'Dt:=NyE c' ,I '

,

Apartamento tipo "A" no 119 andar 'c/S quartos,
sala, copa e cosinha, banheíró.tquarto dé empregada com

banheiro, área construída 118;86 m2, pronta' entregs.,
'Apartamento .tipç "C" no 119 andar' cj?, quartos,

sala, cosinha,' banheirO', área de serviço, área Cunsu'ui.,
da 69,97 m2, pi'ónta entl'ega.·

ApartamentO' tipo '�IJ�' ,no 119. andar c/l quarto
sa1<1., copa e cosinha, b.an,heirO', quarto de' empre.gad�
-:om banheix'o, área de serviço, área' cO'nstr'uida 53,03 m2

Ap�rtameúto t�pO" "A,:': no 59' andar ci3 quarwSi.
,sala, copa e cosinha, banheirO', quarto de empregada
com' banheiro, ár.ea de serviço, área constnüda
118,86 m2.

. .
'

,

EDIFfCIO ARtUR
�partamehto com 1 quarto, sala, cO'sinha: t"ianl.eiro,

quartO' -de e·m�re.l;ada. com .banheÍlio, área de: �erviç'o.
RIO DE JANEIRO '

.
'

, Vepdo um apartamerito pequenO' nO 3° 'andar de
prédio nôvo ria' l'ua

.

Batata Rib�irO' n', 316 roi .. "."

Cd . 40�OOO,(l0, "'ou permutQ, por apartamentO' em FIo,.
rianóuolis. .

. .

.

.

EDIFíCIO ITAJUBÁ - COQUEiROS'
Na prãia' dó'Méib,

.

Apattamen.1;O' de 2· e '3 quar.os
entrega a�é dezembto', Grande· ij.na'nciamento.

'

TERRENOS ) ,

. , .. BARREIROS, ., . " ..• .
.

.... . . . ... . .. • .. _

-

VENDO uma. fabulO'sa área 'de 'terreno na' Estrnda
Velha. de BárreirO's, cO'rri' fundos "para' "o' mal... Pleç� ,dê
O'casiãO'.· , . '" ," " :, \ -,. : .. "

' .

2 LoteS m:e.cl.in,dO',JO,·x 30. 600 m2 li rua:M50 Seh-
midt em :Barreiros preç-o' erg 6.UtJ6;ÕO a vista: 'ou Sôr'lei' ' i

de, :ent.rr.thi ° 'saldo a 'uúmbinar. "

- ;

APARTAMENTO '"
.

,

EDIFfC'O PRESIDENTÊ '

"

"

\ Apartament\) 'Tipu "lY' nO"129�aÍldár,. com, I- quarto'
�:lAla ,de es'tar' je 'lantar, ,c6p�' e\�sirrha, -blmJ1.ei�o.:,depen:
denCIas de empregada'," , ',�'-<"i,"� ,,'", ,'�, ;,( 'I, ", .'

ED,�FU:J:Q �fI,.:O&�4,N,õP,OIi.::I�<." ,'e •

j ..• 1

. Apart�mentO', com 3. quaijtolÍ. ,2, ·s:i-Ías.," 2' bÁnneir08,'.
cosll1ha" qlsnel'lSa, banhetrO' e quarto de empregada.

COQUt;tROS - CASA . . . "

'

..
.

... (, ,

Ruà Professor, Bayer FilhO', em_ frente'"ao' 218 .'(!asa
mista banh�iro e cosinha! de material, com, 2 'quartos.
sala.' cpsinha, e del)endêricias, garagem' inconip1'eta:'

, AceIta carrO' em troca. . '-.

BOhr ABRIGO \' --" : .
.

,

Na'rua do Bar,. terreno cO'm 630,OQ,m2, 21 x'30.
-

LA,GOA, DA CONCEiÇÃO ' "

Rua Os_ni Ortip,:a, casa dé material 'en_l .terreno �.de
15 x 60 metros'.'

A PRONEL '

Re�olve' seu Problema ,

�ua Tefiente Silveira, n. 21, !laIa '02; FO'ne 4763. l I
- __ 1._,' �±zi3?'l

, "'
'

. �PART:"MENTOS L Te E R,R E N'OS '

'

,', '�',�'... :Pronto.: ribvo, 'S.em h�b_it.e-sé, de esquina, com 3 Rua Vidal Ramos." terrenQ ,cõm 22 metrõ$ de fr�n·

"dNin.l.tótios, 'dep. empregada, 3 ·sacadas,' sintecO', ba- te, prêço 50 mil ã vista.,.,' -

.ribeirO' social colorido, cozinha cO'1O'rida e agua quen-' Itapema - área de' terras com'duãs Irentes'-""'-' úni·

.t.;e; 'ãr�at :de' servico colQrida, 2 entradas, cQm garage. ca _ frente para, O' 'mar e ·BR·101, 1:00() ,M2., TOllra-se�

'"Çomé .. financià,mentO'.· permoustaM-s;R' .' CUNHA '-,. �::rr'e'n"o .u'rr'I'C'O'·',na/. -A'·v. ;,.,sm··a.r li: ,.1' : 220 M2; pfdntO', novo. desO'cupado, de esquina, li- r,.. "'" . ""

"ibg'; :·sa}.a -�e: .jàntar' gabinet�. � banheirO's sociais, 2 Cunha, �12 metrO's de' frente 'prO'nto pára Editícib,' fren-, '

·;.;!let( 'iW �mpr�g'z:l�as., água quente, sinte�n, garage, jar- te pa ra O' Nascente.
'

,

' , " ", - . , , , : I J

, . ,d;irri' ,:de, in"VêrM, prêço cO'm' fitia:riéiaménto. BEIRA·MAR· NORTE, 7"'" 830 M2,·. ,41, m:ej;rns, de

'":;"' .... ' 'rYois' 9litmItóribs, 'de frente. cO'm sacada, frente frente para a Avenida, desoc.t1Pqdo, torra:se, pur 93 mil:

, ,h::isêehte; 'Ç.:ep>: emptegada" banheiro . cO'lO'ridO', cozinha n vista. r
,. ,

" c�l'Orida;,' a�JJ..a . 'quente� sinteço", ªr�� de serviço. Prêço BEIRÁ MAR NORTE _ terrenó elevad(j; 1'5 me·
: ..com finll::É�,nto.· Sem habite-se. '

. , trO'As de f'ren�e,. fabulO'sO' para 'resictencia de ,g-ab:rtito,
,

"
.

Av. /"l,�r'i3fiinco, aparfametlto térreo, cO'm 2 'dor- preço 110 mIl.· '" , ,
-- ',' •

,. mitótios; '<!'opa;: cO'zinha, living; banheiro e dep. de em-'. BElJitA � MAR NOI_i.TE - frente para' o mar e

'i,preg}lrla;: " . , '.
,

'
, �v, Almte. Lamego, 30 de frente pO'r 46,-metrós de

·

'.
" 'Ed-ificio ;Bri.gadeiro�FqgunQ.�s, .2 qormitóriO's, ,29 ano fundos, PrêcO': 260 miL

.

':9r!tÍ', _oSal;;t, 'cO'1}nha, b:;tnheiro e área de' serviço,' Pr:êçO': POR AREA CONSTRUíDA -'- Av. Almte. Lamego,

"4" !lÍil .flO!!1 .25' rrín, já fínanéiadbs 'a I base' de 366' men- 35 metros de frente pO'r .80 rp.etr.os d:� .,fl,lUdos. l'

,'s'àls e, 2ll '1111i ,áceit'a-se -permuta por terreno, cas'a, apart., CONSELHEIRO MAFRA �
_ ,1� Ipeti;qs', de frente,

: ,Jipe .',kitdmette; ou :financia-se. , ./ agora cO'm recuo nO'rmal, ótimo para incurpO'ração dê
..

,: i _ .!.' , , ,C, A . S. A .�, .

edifíciO', Prêço: somente 30 mil. <,'

, 'Com. 2 .pavimentos, mim 200 M2 de área co'nstruí. STODIECK· - Na agrO'nômica, lotes -de.' 27 . mil a

.d�, ti Q.órmi:�óiios,; 2 'Milheiros', '2 salas, área de serviçO', 35 mil c6m financiamento' J,lrontO's para constnlÇa-o .ime-

,;nfir�, 4éS:jjiênsa; dep, empregada. Prêço: 95 mil com cliata, em IO'cal de finas residências,
'

/ 4'Õ0/� 'liIo ato: e saldg,;t ano. _" ,_,'
LOTEAMENTOS

,,' , _', ITAPEMA. 77, çasl! ,GQ!!1,? p,ormitórillls" amplO' e mag-
50 IO'tes já �om ruas abertas, tôda a terrqplena-'

.

.

'.pi�iéo tetrenQ; frente para o mar. Permutamos pO'r gem, junto aO' ônibus dentrO' da ilha, podemO's entre-

, "i�vel em Flo!ial).ópolis. Aceita-se carro. .' gar CDm ruas asfaltadas, prêço.: 200 mil.

,
ótima residetIcÍa de alvenar:ia, com 128 M2, tendo. v,CAPOEIRAS - 30 IO'tes cO'm ruas. abertas, ·cO'm

1,1,3 'c}nIT(lt_tório, sal.a estar e jantar, gabinete, banheir{}, tôda . a terraplenagem, pndemos. entreg,ar cO'm asfaltO"

t d 13 45 junto a rua Geral. PrêcO'. à estudar.
'

, ga_rncte. area servlCO, errenO' e pO'r metro� prê- .

,

, �: ,�!l mil .a ;co.mbinar. A-ceitamos apart<:> no centro: '
,

.

.

FAZENDA

COQUEIROS _ casa de alvenaria de esquina zona

.

262.000 M2, com 500 metrO's de belíSSima praià,
rtdbte dp( baiirõ, estilp 'colO'nial,' 2 dO'rmitórios demais I"a ilha de' Santa Catarina, única com gruta natural

dependml{)Í;ls, I>rêço: '7Q mil. ,'" de trinta metros de pl'O'fundidade; 3 cachoeiras de

.. COQUEIROS _ casa de alvenaria", nova, Sem ha- água doce, serve para lcieamento, clubes. e etc. F'têço:

bft('-se;
.

2 dormitórios' living, garagem,
�

banheiro co-
somente 120 mil. .

'iiooa. P:rêco: 45 mil aceita-se BNH,
' , CASAS SEM HABITE·SE

'

; CAPOEIRAS ,,_ casa ampla com 3 dormitóriJs nO'- ,- Uma· casa de alvenaria, cO'm 1229 lll2 possuindo' I
, , "v,al' seu: habite-'s€', amplo ba,nheirÜ\ living e sara� de' jan- 4 quartO's, :sala, ,cO'pa, cozinha, banheir&,' cll-cuiação e _ga-

tar, bom terreno, oequena entrada e saldO' pela Caixa a ragém: ótima zona residencial.' Entrega. em 90 dias, t

base de' 200 mensais. CT$ 51.802,00, A�ei,!a�os financiam<:;nto do B: N. H. I
, ,

. A�. TROMPOWSKI _' r.esidência de alvenaria,
- Uma resldencIa de alvenana em final de, cons-

com 3 dormitórios; cO'pa, cozinha. banheiro living área truçãq, cO'm 85,78 m2, pO'ssuindO' 3 quartos, sala' cozinha

de serVIço. tôda, cercada pO'r árvO'res; bo� terr�no. 3 banhe�ro, circ�laçãO' 'e :garagem.. AzulejO's .
e �eças d�

anO'� ,de usó'. Prêço: 105 mil a curtO' praso,
banheIro cO'londos, Cr$ 37.596,40, Aceitamos

financia-ti,: S A, L ,A S ' mento dO' B, N, H. Entrega_em 90 dias.
'

: . ;COMASA,,,_. 89, andaI:" com sanitár.io, 57 m2, com
_ Uma moradia de ,alvenaria semi-acabadá -pJ:.ó:idmO'

.' finant>ianrehtO',,, , ,

ao' ,centrO', com 93,28 m2, pO'ssuindo 3' quartos sala co-

" ·ED,.M::ÚAUX _ 29 e
<

Í)9"andares 43 M2 com sa- zin4a, banheiro, circulação e garagem. Terre�O' de' 250

, '1rii�ãtiio. :proprip:' em ',final ·de·'Cnn:strução. preçio e cO'n-
m2. Cr$ 40,446,40. Aceitamos financiamento do B. N. H.

�s e,' '€'Ombinar.-' , , _ , ) Entrega em 60 dias mais ou menos.
'

:'" ,' ... ,C.A',N.'C: H O. N, E, T E --:-: U.!?a cas.a de �lven�i'ia de 91,40'm2, com 3 quartos,
. ��)!�tQ : çr-rtl'aJ" som, _tô(las as instalações,' fO'rnece �ala, cO'�mhâ, banhetrO', cIfClllação e garagem. Rua cal-

't:�f,�l;Oe�" .l�n�hes, .
clg"lrros,. ó�ma cozinha, piso de pa-

çadas com lajotas de ci:t\e,ntQ, tendo no locai .água e luz.

_ 'IJ:��. ,OfltnÓ ,fatu,rah1ento, l.\:fotivo da' venda: DESA. Entrega prevista para julho!71. Aceitámos financiamen-

I f ,tErl'ÇA '�NTltE SóCIOS/to Prê!:;o com .financiamentO'.
to do B. N, H. Cr$ 39.766,20., , ,

'1' ,:.!. .., , .. L _o· J .A S '
- Uma residência d� 'alv,enaria em acabame.nto de

• l"er,r,ep, .d,Q ,!j]d, J" Dàu.x, à rua dO's nhéus, 68 l\:I2
.

3 8?,24 'm,?, possuindo 4 quartos, sala, êoz�nQ.a, ba:nheiro,

�
OOí"\;as � aÇo. .co.m sanitário, desoc,upada; nunca h�bi. cu'culaçaO' e. pagagem .. Entrega :8- curto prazo. Aceitamos

t tad�,' preço de, barbada com financiamento. '

financiamentO' ,dO B. ,N.\ H. Cr$ �7.771,2d.
,i r'

. '

L o ,JAS'
- Uma residência de alveharú, quase ,tenninada,

. ',1,11111 'Lojl,l terrea, com apÍ'o:dmadamente, 136 M2 nova
de 92;64 m2, cO'm 3 quartos, sala,: c.oZinha, banh�iro, ciro

I 1 I f' 'b d'
' , culaçaO' e garagem. Boa zOf1.a residencial, próximo. ao '

r ,m ca
.

-.W rIa ita a: com .. :sanitário, ótimo ponto. para Centro, Entrega para meadO's de junhO'/71. Aceitamos

IIi
'me:rceal'la ou' padana, ooJ;Ta·se na base de 350,00 o m2. finaIlciamentO' dO' Ii. N. H. Cr$ 39.397,60.' .

, ;, C H-'A C A RAS'
.

11,1 .C.AN,AS�Em, AS _,,.,frente para O' mar, 12.000 M2,
.

- Uma casaye alv�i:J.aria para Qreve entrega, de

I
ti: d

.

78,61 ,1112, cO'm 3 quartos, sala, cozinha, banheito cir-
,. j a::Qn�a_ a, .-agu� �orrente, 'pr�pria, livre e, desembara· culaçãO' e garagem. Aceitamo,s financiamento do B. N. II.
I ! ,ç.,.da, ,:!-O ponto éluc da praIa. Tem uma �asa de madeI'• C $ 34 871
!'i' "14 Pré 120

'

' r, . ,80. '

I ,t
" •

., ,��.:, ,nul a, ctlrto praso. TRATAR: Galeria Jacquéline, loja. 9.
'

II! ··MORRO DAS PEDRAS - 125 metros de frente SAWE-LAR. EMPREENDEDO:rtA I�OBILIAlttí\
� N)�a o mar, 25.00.0 M2. Ptêço 45 mil, a Cijl'tó praso, A MAIOR lj:QUIPE DO ESTADO.

,�,_ , --5 -. . � __ _ lIiII!'!

,1'.> l'

�7
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Aulomoveis
! �DE, �ROCA E CO"I... '

��.���������'�'������_.���������'��.���������-�-�---�-�-'-'�--�-�iIIIr
, ,

AUTOMÕVEI$

I.

=

(

II

I Fone 46-73 .

[,

OPAlA 4 cíl .: v/côres .. :;... ...• ,.......... 69

yOLKSWAGEN 4 portas •.....�� •.......•• : � ,69

VOLKSWAGEN ,
...•...••..•.• _. • 67

'-

CORCEL luxo : : ',' 0... 70

GALAXIE 0,0. �... 67

VERANEIO" •... :; ; .. �.�' , ••.. ;� '6,9
ITAMARATY •.... '.: ....•. :: : ..• � ...••. :.< �68

ESPLANADA '

'

•• ,
' : '.

ESPLANADA � • '.' •.••••.•.••••..•• � :;.

KARMANN GHIA •....•.•••• ._. •.••••••� ••

KARMANN GHIA •.....•. i ••. ' ,� •• ; ••

KA�ANN G� .;-.•.••':I� •• ":.."••• !].:_•• i;.',7�·
CHEVROLET ; •••••• ��'•••••• ! .. ;;.• '

LANCHA A TuRBINA .

'.
"

; '. f
LANCHA A TURBINA . < .. ''."

,.1 .

Financiamento eté. 3G, mts.s·

Rua Felipe· Sclímidt.· 60 -:....:. Fôn. 2�51 :-

DEPARTAMENTO,S ,DE CARRc"S ..U�
Volkswagen _

_
branc\) ••. ; .... : .• : .. : .•

"

19;64
VolkswagelÍ _ b'eje •.•• ;'.'.. :·i.; � :.; .. �: . 1009
Volkswagen _ v-erde '.;... � .,'; •.': •.:.; ';1:.)�)969
Volkswagep, .....:... b:ranco

..
4 porta". ,; .• ;:::.'; .::: 1969

Kombi _
..

verde � ..•..• ::. ."•.• � � : .:; �:;:. " 19.62
� Aérp branco ... ; .. �>'.:.; .. :.::. :::i� , 1004

!:�� ��a .. :::'::):::::::;'::�:::::j:::: ":�:
Aéro _' branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1965'

Rural _ verde e branca •... :........ 1.967
Rural _ azul e branca / oe Jl}66

.DR. EVILISIO .. CADa': .

.

Advoga;do ,'"
Rua Trajano '12 .'�. ÇOÍlj.DI� 9·

'

OAB-SC 688 - ·CPF. 007896239.

. ,.

DR. EDJlO,·BABBOSA SART8S
, ..

.

I'
CIrurgião o.ntfstá

Horário: d. 2a.• 6a. feira, dás 14 4s .19, h�re,.
Rua Deodoro, 18. - Edifício' SOraia �,$ll. 13

ATENDE 'PATRONAL Do INPS ,-,
.t.

AGRO INDUSTRIAL ELIANE
.

S.� A.'
Preeisa vendedol' para Fpoli�. e, arredóres..Salári@

fixo Cr$ 300,00, mais 'comissão e despesa paga. 'Ajuda de

custo para carro Cr$ 480;00. EnteIlÇ.er-se por carta ou
-

pelos tel: 2703' - '2704 �'Bairro São Luiz - CriCiuma ._:... ,

SC, e a partir de s�gunda feira à rua' Santos Saraiva, 1.060.

MINISTÉRI.O .DOS 'T�AN�PORT,ES
DEPARTAMJ:NTO NACIONAL D.E' ,ESTRADi\S ,OE

RODAGEM ,.,

16� DISTRITO RODOVIÁRIO FEÓERAL

. CONCÚRSO N�. 2/10
PATRULIJEIROS Â�XI�IARI;S,
C(HnUIúCamos aos cljndida�o�· aprovados

.

nas pro:vas
escritas e de motorismo para'o concurso" em epígráfe, qu,e

deverão apres�n:tal:am-se. rio dia f:f de maio pl �ndouro
na Sede dà lJ.r.idade da Patrulha Rolloviária Federal, nesta
Capital'i para subnieterem-se,\ aos' eXa'll1cs psicotécnico, �.

médico.
Florianópolis, 23' de abrü de i971.
Hildebrijndo, M!!rql,lelô de SaY%ilI

169 D.R.F.

� \-

58
67 ;
68
69
'lU

.

,

�6

/

... ,/.•...•....... '� •..•....•
'

ano. 1969
1965
.1969

1968 '

1960/,
1969
1970
.1964 .

ALVOIADA, 11IC,ULOS
"

.

1/

I

Comércio de ·Automóveis em geral
CO�PAA - V!EHDA '""': lR,OCA
'C.rrvs inteir,mante' ...visados

'

Énd. ..t•. J�io. 'Pinto, 21
'

Fone: 4291I

Gordini ...•••.......•.••••.•••••• ' ano

Volkswágen .•................ :.... ano
., Volkswagen • " . . . . . . .• .••. •. .. . .• ano

Volkswagen •.. '.' ...• '.' • • • • . • .. • • • ano

, Karmanguía ' ;' ; . . .. .. ano

� �orcell Luxo última série, •.•......• ano

I Aéro Wiljys • . . . . . . . • . . . . ..• . . . • . • ano
, .

:::;;- '. - .) -
. ±:2!S,. " 25);

VItCUL01 USADOS

A/{.à Oúá/��QiI�:
, •• • "'. !'.{��

FIN�NÇIAMOS ATÉ 36 MESES"

#'\�YER NElÇUL.OS L:TDA.,

Rua:Fúlvio
.

Aducci, 597 _,... Estreito
Tele,fones 63-93· e '63·89

AUTOM�VEIS
AU'I"OMóVI;IS

-::,' .

,,$ .

Comércio' dJ .A�íomóYeis e
. �.

"

Aeeís�fio$'AP:oio' Lida•...'
.

,
, (!

•
. "I '

I
f � ,

.

It D'r•. FúlvIP Aqqccl, :1043 � 1!'onc'.6284 ..
" ,I .'..

, �

_

� I
.

�

I.
•

(�

y_

Volks Bege 13ÓO OK .. : d. � •••' '197.0
·

VbJ.ks Vel'm.élhl'l, ' •.........•..... : .'. '

••,:.:�.. 1968
: 'Vblks Vérnl�lho . '. :.{ .'. �,.:.� ;,�".,'; :.';::';\(.';G� � � �.� '. lS67
,yolks MIl!: '�,�,:"::::,,,.��,._.:.;.:.: .. �.�.:.�:::;.� 19.66
Volks Azul, � � ••• '. �'.: .:; '1962

': VoThs. V��'d:, ClarQ .; �.:; �:�. �,)�� :.: �.:;:�',:�::.; ,;,:?,1�61 :.
Kom'u Vel'de .' � • .; • or.�•.. ". ,.;' .-:. ;'•• ,; : .':,'. ,19.68

; ,op�la �maÍ'elo T�to ViÍl,il ". :': :.'; :>':��:<; .:::":,�
. .,

1969

� 'DKW Bege � ••�.:.;��;�':.: �, .• :;.:" .1966

DKW Ver.de .'
" •.•.•• '.,' '.' ,;.

.

1966
,

\
. DKW CàiÇílFa A:zu.l .. . . • .• • • • •• .. • .. 1962

Candango Verde e Branco � .'............. 1959
· Aéro )Villys Bege .: � .. ; ' 1966'
Áéro Willys Verde . ,'" � .• : • ; • • 1964

AéJ;o Willys Azul e ' Brancq ,.; •.'" � • • • • . • • • 19,63
�Simca Verde • � � � � .0' � .. j..... -1962

,Ford Azul e'Br�nco •.• : ••••... � ... �.��.�; .. 1954

Financiam�nto· 'ati 36 més.s.
i'

--,.

'f 1
.. �.

,_. ,

'AMAUI,I: AUTÓ·MÓVE�iS
.

.

R. Gaspar'Dutra, 90 - Fone 6359 • 6632
• L. , _

j
,

/'_ ')",'

I Compra, troea·. verJda d- Veiculos

Volks TL Azul Pavão .; •.•.•• '. ;. •••• 197'1

· KQmbi Ve.rde Caribe ...... , ...• _. : • ••

.

1967

Pick Ui> Be&e Claro •••••.••••••••••••••••••; 1969

Volks Sedan Azul .... ..J•••• ;.............. 1960

Vólks Sedan Pérola .•. ; �� .. ; .•.•.•: ... .- ... .'. '

1964!' .

VoIks Sedan Cinza Prata •••••••••. : ••• : .'.. 1966
Volks. Sedan Azul Atlântico •• 0·

,
•••• , 1966

Volks Seqan Vermelho 1967

Volks Sedan Verde Clj.�·ibe
'

•• � •• : ••••.... :.. '1968

,
Volks S�élari Vermelho ;

'

:: . • . •• {1968

Entrég�mo� os. carros' usacJos' com ga�antíà' e
\ .

fililanc;iamentos !IIt6 36" m'eses

Entregamos os carros. ,!!-sados com garanti:l. e fman·
'\ cimuento.s até 36 meses

Venh,. convm:sár conosco
._

I,

-

.'
'3

.

i

I

I·

· ,

� ."

.

�VALDIR AUTOMOVEIS LTDA.· II,
_

j t
R. Vit�r MeireJes,�32 - Fone 4739

Flerian6polis· - S.C.

,Chevrolet Opala � •. ' '

..•••

Variant �,J3rallca ; .

4 Volks 1300 _ Brancos � ..

"
2 Volks 1300 - .Beje ...........••.....•.
1 Volks 1300 - Vermelho . � ..

2 Volks 1300 - Vermelhó .............•
Esplanada ;_ Branca •.................••

1 Voiks 1300 ..:.... Beje " ; ..

Volkswagen - Vermel'ho ••.......•..••

DKW - Verde o

Financiamento em 30 mêses

I·

1971
1970
1969
1969

19,69
1967
1969

1969

1965

1966

I

!
[

, (.

�_'
-"-Tf�1_----

-------'--�--

i .
' ..

.

LOBO E' DAUS8EH - CIA8 LTDA.!
• "I

, COfllércio de Automóveis é Oficina
It Dr. Fúlvio AtIlucci, 952

Troci! - Financia, - Ppnfo certo 'para' Bom Negócio
Volks '

'
.•••.....•

', 1964.
VOlks , � ::... 1963

l
Go�dini � .. ; '.- �- : .••. 1968,

·

DKW V
. \.. .' \

?' ,emag
'

•••• "'," .•.. � ',' '1966

·

'

�inanéiamento até 30 meses
.

.
,' ... , '.",

� .

' . '" I

f
'.

- �

l�"
-ESTACIONAMENTO AVERlDA r1'1I I Rua João Pinto esquina d� Avenida Hércílio Luz '-:". ,

I Fone 4414 - ABERTO DIA. E ,NOITE.
'

.'
"

.

!c-
•

- ",
':- l'

� ?

L

R. Vidal Ramo;;, 41 _:_ FICjlrianópolis
Comércio em geral de automóveis - 'compra - venda

.

- troca _' tin�nciame'nto
Eorq Corcel - ,4 portas .:.............. 1969
FOl;d Corcel Coupê . , ... : ..••...•...• ; . 1969

Volkswagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
\
1968

l'Volkswagen . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . .• '1968
'

Aéro Villys Itamal'aty': :.': .. ; •. ;........ 1966 I

:vemaguet DKW
-

.•............. ; ;... 1964. . Ii' Vemaguet DKW" 1960
.

_ -:--��--.--"--+---.� .. '.--_.�--':i:@

'ATENÇÃO
VEND1;.:SE

Apartamentos eIil Canasvieira! - Preço (111
ocasião.

Tel�reno na Lagôa da Conceição - Preço de

2�x40 m2 todo murado.
ALUGA-se

,Salas para 'esérit9rios.
INFORMAÇÕES: Rua João Pinto, 21 - S'.I1a 1

FONE 2828.

I

t IM
1'_.

CAD_EBNOS�
-JUVEHTUDE

'Brochuras - Espirais em Arame ou Plãsticos
IcM.. - LAel - Latonados - Cromadóa

, Isqueiros: Com uma � duas 'rodai!!
.

. IéALEX (A�tomãticos)'
.

lCAL - Indústria e Comércio Auxili'adora' Ltda.
Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e 361

í;Cx. 'Postal, 137 _:, Teleg. ICAL ,- :Jlio do Sul - se

" ::S·!!2!5 . >.w-i:J!I
...

II I'

.

�.- '�'-'��-_.'-. ---',--'-'

1
" I � RADIO

I

- -------- _--- --�

GUBUlÁ .'. �III-
10.000W IOndas Médias 5.000 W - Ori�as Cur.tas -:

Frequência i Modulada

(Programação)
06:00 - ABERTURA

06,05 - Vida Rural (Acaresc)
06,30 - Alvorada Catarínense

07,05 - Rádio 'Notícias BRDE
I

07,35 T'" Música POPular Brasileira

08,00"- CORRES�NDENTE CIMO

08,10 - Peça' o que Qu�er
'

08,55 - REP6RTER ALFRED ..

09,05 - Viva la Vida (Luiz Aguiar)
09;55 - Rádió Notícias BRDE

I
10,05 _ MDIO· TEATRO - NOVELA

,

10,35 '.l- S6 SUCESSOS
,.

10,55 � RÁDIO NOTíCIAS, BRDE

11,05 ..,.;_ Shbw, da Cidade
.'

,12'00 - REBóRTER ALFRED

12:�(Í - ALMOÇANDO COM l'íiÚSICA
.. 12,35 -, l?ERDIGÁO COMANDA ,(i) ESPORTE

12,im··':':_ GC>RRESPONDENTE CIMO

1310 _:_ GRANDE' "PLACÃRD"- .

. '1, '( 'j.." .., /

.14,G5 '- So SUCESSOS .

'l�;51L� 'RÁDIOdWTíCIAS EliDE' (
-

·i5;05 -:..:. Desãle da, Juventude .

! 16,b5:":_;" R;ÂDIO . TEATRO - NOVELA
·

: 16;m .; SÓ . SUCESSOS
'16,5:5' .:.:...: RÁDIO' NOTíCIAS BRDE

17;05 _., 'Só: SUC;ESSOS
. 17,55 :_'REPóRTElt . ALFRED

"�18;oO ;�co imSTANTE-DA PRECE
- ,lil8�:io>-,-

'.

RESENiJA, INFORMATIVA
� '11 .

'
.

'

/

· .1�,35 '- VANGUARDA ESPORTIVA
<.18,50 _. CORRESPONDENTE CIMO

19;00 ..:... Â 'VOZ .no BRASIL
.

,

'

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

,

i:. 2�,,O5 :- PROJE�O .

MINERVA

" , 2(,);�5,�� O,,;E)SJ:>OR�E EM REVISTA'

.'
·

..2í','00 -! CORRESPONDENTE CIMO
• '/�'�J�:_M,Ps�

/

,

.

22,00. :"".'RlUPóRTER ALF:RED

.. 22itl(-,-- A .. NOm.'E . É NOSS.A.
, ! ·;23;@5::-,. uLTiMAS. MELOPIAS

; ��,30.� ..�CÉ�:Á4VIENTq

) �

COMPRA, .TROCA E VENDA D'E v-=rçUl"QS ,

Volkswagen branco 1.300 modêlo .,,�......... '1.971

Ford Galaxie branco .. ".,., , ,.... 1967
Fuscão beije claro .".' , .' .. ' .....• .', OK

Volkswagen beije 1.300 :..... .. .. .. .• 1969

Volkswagen beije , �.. .. ..•.• 1967

Volkswagen azul - 1.300 , � 1969

Volkswagen azul" I • ' , , ••• '. , , ••• , ••••••• , , • • • 1964

Volkswagen vermelho 1.300/70 �lodêlo '." 1971)
Volkswagen verde fôlha 1.300 , .. � _ . . • 1969

.

Volkswagen azul - 1,3(')0 ... ; ••.•...••.. ,
..•

c
1970

Volkswagen Variant vermelha ..•...••... ..•• 1970

Volkswagen 4 portas beije clarQ �........... 1969

Volkswagen azul diamante .:: ..' •••.• '. . • . • • • 1965

Volksv{,agen Karmanghia vermelho montana •• 1970

Jeep Candango vermelho '.' I • • • • • ••• ••• • • •• 1960
Jeep Willys amarelo ., ..

'

.•.•.••.••••••. ,..... W54
Lancha' 18 HP com partida elétrica J:ohnson.·
Lancha com motor popa 20 HP'

.

.

FINANCIAMENTO E!vi ATE 30 � MESES

A. COELHO AUTOMÓVEIS
.

Rua João Pinto, 40 � Fone 2777 - 'Floriánópolis
L." -'-'--:_�'�Il

.

� I
JENDIRÓ·BA�A1ÍTDMiJVErs :. �

. �f .:' ,

, ..'
.

RUA DEDORO ESQU'INA c;:o'NS� MA:FItA'

Keerlcb S. A. - Comércio d. Automóveis
Rua A'lmirante Lamego, n, IOf
fone 2655 - ex. postal.-:822

Florianópolis - S•. C. .

Volks Sedan 1600 Verde, .... � ••• ; .... .'.. 1969

Volks Sedan 1300 Branc� •...•.•• :. � f'. • i9�9
Volks Sedan 1300 Azul ... � ..•.•• ,...... 1969
Volks Sedan 1300 'Beije ., �: 1.968

.

Volks Sed�n 1300�PéroÍa •.••..•.•..••• '1f168
Volks Sedan 1200 Azul � ..

/ Voil\s Sedan 1300 Vermelhó :- .

: Volks Sedan 1300 Branco' ;....... 1969
Kombi Branco Lotus � � ••.• '

' 1969 "

,Kombi Beije Clªl'o •.

'

..

'

....•. > '.'. � .. � 1969
Kembi Azul.

.

. ". 196'4.: .",.•••••

{
••••••••.••• a.* ••••••••:

, KimlJ:)i· Beije Claro •..• , ...•• : .•• : .,...... 1962' -.

Kombi Süiza ....•..•. � ',' � ••..••. ; ••
.

1962 '.'

Jeep Willys \Marrdn ;-'�.:
" .<.\ � . . . .. . 19tH

DKW Cinza
.,' . -'.

1962·
I, Rural Willys A��i"::::: :�:':,�.: :'� :'�:.:::�:, 1965{ .' :::;�', �;;�.,"8,3P.:��I7�s;:-:A1:Üta�,Notícia Show (Aldo Gr�ngeiro)

. ..,..
'

: ,':-'-'�' : '" :, �-. r " "� ',�;':'- ;::9 Js.. Q;��"���l'l!�;: Ani�a Hit FJJ.rade ' '

--'-.

---:---�-'-'"'�--�.'-.-==;;===:-�._ •.�.:' . 1·':.' .. ·,:....,:.��·;9º5,;às�9"55,;;l:rO'üas: Feira Livre (Fernando Linha"es)

:IPIRAUG"A"
.

AU'-iM�"'�I"'S",'; :,' ;1: " '::i':,(' ':' :là;;;i9;55;;:hÓ�a�: Nós Dois, Às': 10 ·(Lizete Palu.'lÍbo e

"

"'
_ .• :"'!�"YI&;t.:., .:.:�_, '.LI: .' >:' �//:, ��m·j!{il��({.':·, '. .

COMPRA VENDA E TROCÁ''D�;:V:ErCULOS'''''(';:
'.' ;,\>::::_::;,;"< ,�lO;,?�r:iID.rãS::tA,nita Notícia Show (Aldo Gral1geiro)

Rua 7 de Setembro, 13 _ Fone' 3800:' .'. .,. � -;":i1"�� �f,55 'hófas: Uiséotec'a do Ouvinte (Evaldo Bento)
1 Volkswag�ú

,
.• :..... Hi68' .: .......: :.Ãs' 12 hOrás:. A qÍJinião 'de Fernando ILinhares

'

,

1 Rural Willys . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • ... 1004 Às 12,05 ooras: Atualidad.es Esport�vas (Evaldo Bento)
1 Volkswagen' ..........• :, '

.•• � -i965 Às i2,W horas: Saudade jovem
.

-

Financiamento até 36 :inê��s
'

.ÀS 12,20 horas: PIá (Mauro Júlio Amorim) aos sábados

•

'
•

__

o

o

_. i
Ãs J2,3O h()ra�: Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro)

�
- ·12,40 às 13,55 horas; Discjovem e Campeões do Disco

.�
.

.

�

, .(Fenelon Damiani) .

.

I' .- 'NOSSA· CASA. AUTOMÓVÊIS·. �I r . _:2.;' ÀS 14 horas: Comunicação (Carl�s Àlberto Feldmann)
'-:-:. Às 14,05 hOl;as: Society em Destaque (Celso Pamplolla)

.

14,10 às 15,25 horas: Ruo do Sucesso, 1.11'0 ,(Lizete
PalUIpbo)

.

i\s 15,30 'horas: Anita Notícia Show (Aldo Grange:il'�)
15,35 às W,55 horas:", Show da Tarde (Evaldo Bento)

-

17 às 17,55 _horas: MundO' J<WCll1 (J. G. Xavier, Augusto
.' Busçhler e CelsQ Pamplano)
.Às -18 horas: �ola na Trave (Brígida Silva)

. Às lS;Oq horas: Atualidades Esportivas (EvfÍIdo Bento)
·18,15,'às W,55, horas: Crepúsculo Musical (Evaldo Bento)
Às 18;30 Choras: Anita Notícia Show (Aldo Grangeirol
19 .às ,20,25 horas: Agência Nacional e Mobral
20,30 às, 2'1,09 horas: Má,'Ximas de Hoje (Jesse Júnior)
,Às 21,,30 horas: Anita Noticia Show (Aldo Grangeiro)
21,35 às 2'1,55 horas: Sa,udáde Jovem (Jessé Júnior)
'22 'ªs ,22;55 hor.as: �úsica para Milhõe�' (Jessé Júnior)

r- 23,05 a:;; 24 horas: �upel' P;LÁ (Neide MaJiros'a e Cesãl'
Strúve)' ,

PRqGRAMAÇÁO' . DOMINICAL
-' 7 às8 hoí'as: zecatau Espec�al (Waldir Brasil)

·

8 às 9 hora::;: Sertão em Festa
.

9 as 10 ·horas: Domingo Alegre
, !

�O às, '11,15 horas: Mobrál ,

11,15 às 1;3,35 horas: Par"da em Esquema Nôvo,
13,15 às 14,00 horas:' Embalo Jo\rem
;14 às 14,45 hôras: Favoritos do Show da T;'rde
14,45 às 18 horàS: Tardé Esportiva
18 às 20,00· horai:i:' Geração 71

'._" 20 às 21,00 horas: Pnita"da Casa
-

� ,21 .às 22,00 horas: Música Para Milhões.
,I

22 às 23,00 horas: Som S�bterrâneo (Egeu Simas),

, .

v

,
'

.',

, Malandrlnho
� (Edegarp.

Suave, Manhã 'rranquila

GUEDES
.

ADVOGADO
\

I'

,

< Rúà Alvaro' de Carvalho, 34 19 andar �
CPI-054684779 .::.. OAB·1244, no horário das 14 às 18' hs

. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



tliANCO DO--Ê8TADO D�;iÁriTA CATARINA'ESS'·T�A'�Do·�l Celesc�dá· DCE ·marca tem"porada.
ATA DA ASSEMBLélA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO DO .-

DE SANTA CATARJNA S. Ao. REAUZADA EM 12 DE MRJL DE 1971. "" .. ....

energl-a a arll'stl"ca no "'IealrnÀs dez horas do dia, doze de abril de' mil novecentos e setenta e um, na sede do '

'

,

Banco do Estado de Santa Catarina S. A, à Praça XV de Novembro, esquina da Rua'
,

,
',' J.

dos Ilhéus nesta cidade de Florianópolis,' reullitam-se acionistas da Sociedade, possui-

A h'" t
r-

• Urna Temporada 'Artística será apr.esentada nos prô-

dores de 8,973.597 'uções; acima" pois, do quorum legal, todos com direito ao voto, De le a 'xímosdías.B.e 9, no Teatro Álvaro de Carvalho, numa pro-

conforme consta do "Lívro de Presença dos Acionistas", no qual ao consignaram as mõção do
'

Diretório Central dos Estudantes da Universi-

Prescrições do artigo 92, do Decreto-Lei a, 2,627, 'de 26 de setembro de 1940. De 'dade Federal de Santa Catarina, como, parte do seu ca-
, O ministro das Minas �

acôrdo com o artigo 31 dos Estatutos Sociais do Banco, assumiu a Presidência da Iendário promocional para 1971.
,

' ,

d
'

Presid t d B 1 Energia, pela Portaria ...•

t b 11 t
' '

I Assembléia ó Sr, João José . de , Cupertino Me eiros, resi en e o' anco, o qua O programa, que cons a de canto, ' a e e musica po-
I' nv 2'78, publicada no Diãrio
declarou instalada ii Assembléia Geral Extraordinária, convidando para comporem a pular e clássica faz par,te da Campanha da Amizade, de-

Oficial da União de 27 de
l\lesa os senhores Dr. Victor' Fernando Sasse, Secretário do Govêrno . e Representante' abril último,

senvolvida em favor dos flagelados da cidade de Lauro

do Govêrno do Estado de..Santa Catarina, é o acionista Prof. João Adalberto da Silveira, outorgou .à
Müller e está assim distribuído: dia 8 - sábado - às 20

•
" Celesc concessão para dis-

oara servir de Secretário da Assembléia. Por solicitação do Sr. Presidente, o Secretário horas - Associação Coral de Criciuma; às 20,30 - 01'·
1.' tríbuír energia elétrica no
leu o Ato Governamental de 7 de abril corrente, pelo qual 'o Senhor Governador 'do questra de Câmara -da Universidade Federal de Santa Ca-

, , município de Anchieta e'

Estado, designou o Secretário do Govêrno, Dr. Victor Fernando Sasse, para repre- tarina. Dia 9 � domingo _:. às 20 horas - Escola de Ballet,
, estabelecer os sistemas de

sentar o Govêrne do Estado de Santa Catarina nesta Assembléia. Pediu, ainda, o de .Floríanópclis: às 2Q,30, Coral da Universidade Federal
,

' • transmissão constantes dos
Sr, Presidente que o Secretário lêsse Q Edital de Convocação, publicado no 'Diário de Santa Catarina e, às 21 horas, apresentação do Band-,

- projetos aprovados, A con-
Oficial do Estado, edições de ,2, 5 "e 7 ele abril corrente, e no Jornal "O Estado", Show da Polícia Militar do Estado.

cessionária concluirá as
desta Capital, edições de li?, :;l (' 4 de abril do ano em curso, e que é do seguinte 'o Diretório Central dos Estudantes comunica, ainda,

, obras nos prazos fixados
teor: "BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S. A, - C. G, C. 83.8'76,003 - que os convites-ingressos serão distribuídos gratuitarnente

nos projetos, sendo solicitada, entretanto, uma' doação qualquer em

mantimentos, 'agasalhos ou qualquer auxilio de outra es

pécie, em favor dos flagelados de' Lauro Müller, '

Edital de' Convocação -' Assembléia, Geral Extraordlnária - São convocados os

senhores acionistas' a se reunirem em assembléia geral extraordinária, na sede

dêste Banco, à Praça �V de. Novembro, esquina da rua 'dos Ilhéus, nesta Capital, no
dia 12 de abri! próximo, às 10' horas, com a seguinte ORD�M DO DIA: 19 Eleição
de membros da Direi orla; 29 -,- Outros assuntos de interêsse da sociedade. Observa-se

aos senhores aeio�ist<l.?' que ficarão suspensas as tr�nsferências de ações nos dez (10)
dias que: :inteéedér�rri '�>;itSsembléÚi, ],loriélnÓp?lis; ,24: de março de 1971. João José

de Cupet�irió :M,edéil;cis, ,;Friesidente; �,Jác?b, Augusto \ Moójen Nacul, Diretor; José

Pedre; Gil, Diretor;' 1'10 de São Plácido Brandão, Diretor; Paulo Bauer Filho, Diretor;
Cyro Gevaerd, IDh'etor"'" Finda a leitura do Editál, 'O, Sr. Presidente disse que passaria

, a dar cumprimente áQ itera, piimeh-6', da cOr<;lem .do' Di!J,: "Eleição de, Diretores". O

Sr. Presid�'Jii� deú ':���:hed;ri��to ià:':<\,siéhÍJ:il.éi-a ' das ',t�i.tas e ,njl111nciá d.o��DiÍ:etores
Jaéob A�gustó "MóJi�� ':N�c'lÍt' �to�é Pedr�,rtiil,,:éy;o Ge;aerd,' n�' dê 'Sã� Plácido
Brandão '�, t�mbêtir' à\s.u� p�3p;�i�'.,í:e'Íl:�!16ia. Q�, Çà�;gd d� ,Pre�ide�t� d� 'Ba�co, O Senhor
Represe�timte do; GêV:�l'ljO', dÓ' ÉS�d.o d�,� S!!hta.' dat�'fi,na, DÍ'., Vi�tor F'erilando Sasse,

propôs' áos a,ci,orlishis,' Í?r.es���tes;_;;in�icâ'i,ã6 ',Íio" �k' ,jo�o' José, de: Cupertino Medeiros,
" "

_ �. { ,J ' , �
.

'
�_ ,,,-. < �"" ,,\ ".;.. "

'. ,

Ptesidente, p.emissi�nâ��o, �Qi; l�p>�c:();z:"p:a��} qtlC', pr�s�disse.' à"Assembléia, continuando,
também,,'investido' .<'l'e �ô'das, as l?r�rfogativ�(cQnferidas: pe�os ;Estatutos, na qualidade
(Je Presiçl�n:te 'do ,Ba:hc9,:'�a.té" a::'d;�t�, d;í; pÓsse' ,d9�' D.lreto�res eleitos: proposição que

foi aceita;'ÔoJdc�di, :;<1:, 'p�!à�r,�" �:O�\ll)H;Í\t�" à ,'diSposiç�O' ',dQS seÍÍhores acionlstasí fêz

uso dela ..�-Sén,hor Se:cr�t��;�o\ d:9. ,q,�Yê.pno; ))�': ',Vit�or.i��rnaJ;l'dó: �asse, 'o, qual solicitou
ao &, 'Pr�sidell.te, qt�El\siilniH1t��e: ,ii' ,lIpreciação (la' AsseIl1Jjléia os seguintes nomes,

que 'propunlla jlara CO'lll:p��iál'en.l':-O rn'aildato ,dos 'mÉmibros <:la Diretoria l'�nunciantes: '1PÍ'esÚiente -+- La�ib' 'Luii ,Li'llila�'es�, bl;�siÍeir6" t:asad\�, adv�gad0 residente e domi- 'I
cÜüido' ��s�a� dd:adk.; :DL,étr�����; j :ie��l��: �1Bs�rii :J�rti'��': brasiL�i;o casado bancário
residente e: dOÍllídli�dt; 'P-:�stà ,Capitál' � :iÚfl�rilO: S'lPõ�arii��, 'braslIéfré;" casado: bancário: I

i;e�idente; e 'domiciliad0 em .:i3r:.a,ço 'do:, N<wt\(_i \,s,à!1ta ê,at�rina. PrQPôs; ainda" o Senhor III],'tepresen,tál'lte ,go Gb�'�:tl1o' do7Est!Íi;lo. de' safitá �cio{tàd�a que fÔsse' mantido no seu �I

pôsto o Dii'eto'r�' .Dl\, Bll,u10 'D\iUú,' tüíto:;' ilé�na9 ,às vagas' remanes�erites p<lra po�terior
preenchi'(nellto. :Subíli'etrd'os: à, :apt�çiaç�ó : da A.SSehíJ)l�.ici os' nomes propostos pelo
Senhor RepresE'ntà:nte dt; Est�<ló de Santa 'Catarina,' fora� êles amplamente discutidos.
A ,seguir, post,ós 'çl,l1"':votaç�o, ,uro, a ',p,��,:. iO'.r� ,apl'bvádos, todos os nomes apresen
tados (co,r,n a,bi)t�nçàQ ';qó:s.' ínter,ef<sàclos)., P;assoij-se,: 'a: seguir' ao item 29 da Ordem
&0 Dia :-",'dutros,Ass:t:iÍlfos",�edntei:'�Sse>da 'Sócied�de�'.·CO'm a palavrá o Sr. Presi-

'

âente' dfl'Asseri'ib1élll 'ÇÓi0C;;'ti ,à\�pFeêJ.-açào':�a;��sseiIibléi'a a;'lndicação d�s nomes dos
suplentes �e pirétore�, S,I'S. ,F;W'!lI�lO.,1:I?fík�: Alfre�o' )HUner Júnior para ocuparem

�uas vagas de, PiretOl;es �x:)stefltesf' até á' poss,e (tos'illórpes eleitos nesta Assembléia

pa'�'a:'�ue�s".teg�,ct�S':,d�, �:���:?, ',nã6 S�f,t�m:;:S@!}�ção ,��' continuidade. A indicaçã;
felt'a pelo ,Sr., PresH!ente ,for ap{\Qv<J,da 'por',tH\aniini'dade.. 'A s'eguir ° Dr. Jacob

�Ugusto ,.M0oJe� NaC1fI;':'�e(\iu;:r?S$e"r�gi:Sh'ad(r �h:t ida. ,u� voto' de louv�r e de agrade
clmeIl;to ao :�r,;, ,lv,o, ;S'ilv�!lra, ,qll� l1u,ando ?91�rnad�r., dispendeu 'tooos (!S esforços na

ccinse�uçâo 'do.� : .. r�a'i:s )�rjll:�iQ�:\' d:6;�ngr,andl!��m��to\aimlà)maior do Banco Oficial do

'Estadô,;'F:êZ',:s4?� ,!J,�, p'ala.�ràs' '�(\),�Gr�do;; �<�ri:Jpsé Pedr<;l Gil. Por sua vez o pr .

.p.re�i<l,ente enal,teçeu "as ações; aos ,"G:(lV.�rna9q!,'e� 'Celso Rámos e Ivo, Silveira e disse

çla s1.!a 'certeZa dê' que:. Sob, o 'Govêtnó, d'o Dr:. Col'ÓÍnbo :Machado Salles também o

�a1!éo ser,ia bénefici?4o:l?�i()"seu;'vaÜ!}so' a�bid;:,�oBtülUándo ilua útil trajetória em prol
da' economia 'dó ;Esta,do' L6gõ" dépõis, ,uSando, dá palavra Q, Dr. Paulo Bauer' Fmio
enalteceu, a,btilhant( fi.gl�à" fiq'E�irieri1frq�vein�dor :Di,.' éoÍombo Machado SaIles:

O
'

di�endo;se ,agradeçid6, ,pelo ato" d'� cõp;fiánça, 'neie depoi,iitildo, ao ensejo de sua epu ladorec?�1dução a� ��cr;g�'�cj.e DiretoP. do: Banco;' ,Fêz t}.Sb também 9,a palavra o Dr, Lauro I I

'

LUlz Linhar'es,' ãg!ad�Oél�dó a cpnf�ança 'do, '.G0vêrno, do Estado na indicacão do seu

nome p�l:a pr�si,dir,oo' ��st'inQs, etO)3�:ncq: afifm(l�'qQ'se� �ei,t prGpósito básIco a reali- 'I' pede4�zação e úm'y"abqlho fecundó ,�n\ bêne�ído ,i:lo'B<,Inco e do. ÉStado de Santa Catarina.
Com a pá�av�a, ,a seguir,; o Dr. Victor, Ferm�nqo Sasse, na 'qllalidade de Representarite , !
do �o:êr�o, do �sta,d'<?, énált�ceu ,0 ,nq�gn!ficó tnabalho desenvolvido pela Diretoria lal "

'I
'
-

�emlss�onar).a, d,lZendo do recçm!\ec1tnen,t'Q, 40 'Govêrno: pelo, descortino e esfôrco_ i In Ormaç'a01d�pend�d� a' favor 1;10 �anco O�i�ii'l, àó .11stadp, Àfirm,ando que Santa Catarina fica,�a I i ,

"

'

j
a,oradec, Ida a to�o,S aq".�ele,�" '.qU�", n�"desem,pen,hQ, dq seu. mandato, tudo fizeram para I I

'
1 f t í' '

, O Deputado Antônio Me-
lHll��l Si,��,�r ,� or, e �c_�r o, ,Ban.",?'; A, �e,g_,U1"._t, o, S,I,"' t.P�esldente I agradeceu 'a presença I
d t d' 1

' nezes Lima, do MDB, al_)re-
?S �cl�m; a,s pr���:r.t�:�j �,,�r��q.q, ,q�e<!a; su�penae;ra, sessão ,gelo tempo necessário I�ara ,ser, lavr,a�� e�� :à�a:; :ç�t;!?lc�ados 'os J.t<lbé,lIllos,,' é está ata, lida, \discutida, achada

sentou ontem na Assem-

f', 'd
"

'd'
, ,"" , '

I
bléia um "pedido de infoi'-

c?n o1';'1e" e apr�v� a', por, to !)�,:�s:�i;esentes?�séndo' ii seguir, assináda por mim, Joã�
Ad lb t d Sil' s" t""·,

' " ,,'
' mações" destinado ao ,Chefe

: .

a" er o, �' "YeJ.�·�'" :cre �r�o! ,p"el�s a�,iQJ1isfas qUe, �qui: se encontram, e pelo Sr. i do Execut,ivo
�l es:de�t,e ,�u�,"10��"aIl?s, ,decI,arQ�, e�yer=�9� ��ta. Alssembléia Geral Extraordinária. II

catarinense,
F lonanoP911s, 1,2 ;��, aJml de 19n, Ass, JQao Jqse :de ,ç\lpettino Medeiros, _Victor Fer-

relativamente à paralisação
fiando Sasse, Pmilo Bauer Filho, João Adàiberto da Silveird

'

"

das obras de construção qa
CERTIDÃO

' "
..' rodovia etitadual Chapecó-

C t'f'
"

I d'
,

"f" São Lourenço D'Oeste. O
er 1 ICO que o, ongma a presente 01 arquivada sob n. 33,840, por despacho ela

JUllt� Comer,cial do Estado; em,sessão'de ,hoje. parlamentar expliéou que a

S t· d J t C
..

1
'

- solicitação lhe foi feita por
_

ecre ana ,a un a omerCla do EstadQ' de Santa Çatarina, em Florianópolis,
29 de abril de 1971., uma comissão representati-

va do Oeste, preocupada
coni o mau estado das rCl

dovias na região,

.1· �i,'::.': '::''_'

'j

!

••

II M,d, .,,",dete T....... � p,lo "",,,rio g."L

r� ����-�-���-��-����'��:__�-'-�---�--�-:;i-�'�J��'�'�'��--���-������-�'�:!J�j'

AGRADECIMENTO E MISSA
Matia José Rgm'os Schaefet; Mi�ton Lehmkuhl e fa- i

mília, Walter Jorge José, ,e' família', Adão N. ,Ferl'az d'Ely
e família, Àlfredo Liberato,Meyer .e família, Evaldo José
Ramos Schaefet e' famíiia, João 'José ,Ramos �chaefer_e
famílid, Nelson Antunes Martins e família, Romualdo Ferlin
e família, Hamilton N. Ramos Schaefer e' fatnllia, profun
damente consternados com <'1 falecimento de seu inesque
cível espôso, pai, so�ro e avô, .Evah'o Schaéfer, cumprem,
·com ú presente, a obrigação ,indeclinável de mahifestar
sua gratidão e reconhecimento a todos quan,tos, por qual
quer forma, lhes leva,ram SE;)U collJ'ôrto e os que acompa-

, nharam no transe doloroso que atravessaram, Em especial;
ao D!'. Mário Mussi, médico assistente' do extinto, por
sua incansável dedicação; a tÔda a equipe médica, bioquí
lllica e de enfermagem que, sen� 'consideraç'ões de horário,

'

'assistiram o enfêrmo; à Diteçãa ,e' funcionários do Hos

pital ,Celso �al1l0s, 'por su�, gentileza e compreensã,�; aos

representantes do Laboratóri� Lily, pela ines.timáveí cola

boração; aos sacerdotes, qué
•

os confortaram espititual-'
mente; 'à TV Cultura, Rádio A�ta Garibaldi e, Rádio Diário
da Manhã, pelas notas gentilmente publicadas.,

Na oportunidade, convidam os patentes� 'amigos ·e pes
soas de suas relações para a missa que, poraltna,do extinto,
farão celebra'f na capela do Ginási'o: Catariilense, dia 7 de

maio, às 18,30 po'ras.
,

'

inerador
ontem com
Colombo

o Governador Colôrnbo
Salles recebeu ontem em

audiência os' inineradores
de càrvão do Estado, quan
do foram debatidos diversos

problemas ligados à in,dús.
fria carbonífera.
Falando 'à imprensa após

o el1cqntro o Sr. Álvaro
Catão afirmou que: os mine-

radores constataram duran-

te' a audiência "a, perfeita
identidade de pontos, de

vista, do GOVêr:r;lO e das

emprê�as, privadas, em, tqr
no dos objetivos básicos de
uma política' carbonífera, '

ou seja, a imperiosa neces

sidade de implantação, da
Indústria Carbonífera Ca-
tarinense - ICC ......,. e da

expansão da Sotelca".
Informou que no encon

tro os mineradores trata-
ram com o Governador sô·
bre "as - novas perspectivas
que se apr.esentam para o

carvão de Santa Catarina,
com os novos processos de

redu'ção
"

&ireta, :' aplié'áveis'
aos paises de ótimo hlinério,
de ferro mas nào' tão bom
carvão, como é o caso do
BrasiÍ".

MINISTÉRIO' DA AGRICULTURA-
DIRETO�IA ESTADUAL DO MINISTéRIO DA

AGRICULTURA EM SANTA CATARINA
GRUPO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO

,
,

Setor de Miíterial
TOMADA DE PREÇOS N. 02/71

AVISO

A, Comissão de Licitação, constituida pela Portaria n.

01, de 4 de janeíro de 1971, do Delegado Federa,l de Agri
cultura, atual Diretor Estadual do Ministério da Agricultura
em Santa Catarina, torna público, para conheeiinento dos
interessados, que, no dia 1'1 de, maio do corrente exercício
às 8 horas, receberá proposta de firmas habilitadas preli�
minarmente (§ 39 do art. 127 e 131, do Decreto-Lei n. 200,
de 25-2·6'7) para fornecimento de material, de' acÔrdo com
o EDITAL ,afixado no Grupo Executivo de Administração,
situado à rua Lacerda ,Coutinho, n. 8, nesta cidade, onde
serão prestados, {JS esclarecimentos ,necessários.

, FlorianÓpolis, 28 de abril de"197:r. \,
'

Ãppio Fontanella - Presidente'.

AGRADECIMENTO

1
'

< -.', ,

CE�TIFICÀDO EXTRAVIADO

A familia da villva ERNESTlNA LUrZA MAFRA,
profundamente', consternada com o seu falecimento, vem pO'r
êste meio agradecer aos parentes e amigos que a conforta-
ram nêste momento dificil.

'

Foi extraviado o certificado de uina Kombi motor
BH-9502 - Chassis 139-181979 placa 48-76 de propriedade
}lo Sr. Ademir Pereü'a de Abreu.

Em especial, agradece ao

pelo Senhor desconhecido que

portou a vitima ao Hospital.

espirito humano demonstrado

dirigindo uma Kombi trans-

Caritas define suas
.

metas pata o lutur6
Dar especial atenção ? integração da Cáritas na Pas

toral das Dioceses 'e, com outras Instituições, treinam€nt0
de pessoal para atuar nas Comunidades, e dinamizaçãe
.do àrtesanato"visando produção.. comercialização e expor-

. , .,,' � .

taçã,o' do mesrqo, fOl:am, os temas de,batidos no IX' Encon-

tro, l{.egi�p.al �,e Cáritas, realizado nó dià 19 em Lages e

que contolÍ: COl�l ;epres';l!lt�mtes, de 17 Cáritas Diocesanas,
11 de Rio Grande do' Su'l � 6 de S,anta Catarina, Foram

convidados também para o:,l:eferido Encontro, tod,os os Ar

cebispCJs e Bispos Reglori.'�is Sul·III ,e Sul-I'V da' C�bbr a

Direção NaCional', da Cãr:itas Brasileira;, álém de outros

convidados espe�iiüs.
"

MFC termina reunião
realizada no Oeste

"A maioria, dos casais são una_g;u:nes em afirmar que
o 'treinamento da Criatividade Comunitária ,é· válido e re

comendáv�'l a todos os casais emefecistas pois lhe� dá
melhores condições de compreensão, crescimento da, vi
vência 'do casal, criatividade e visão ampla ,do mundo",
foram as conclusões a que chegaram os 125 casais, os 23

sacerdotes e os '273 participantes das dioceses de Floria

nópolis; Joinvill�, Rio do Sul, 'Tubarão,' Chapecó, Curiti

ba" Pôrto Alegre, Quilombo e Seára que parÜciparam d,o
IV ,Encontro do Movimento FamilIar Cristão reaÍizado dia
SÓ úI,timo �a cidade de Chape.�ó., O 59 Encontro NaciQ_nal"
'do Movimento,'Faniillar' 'Cristão' será em'"Pôrt6' Alegie'j' de

'

12 a 18 de julho de 1971.

Temporada;de Caça tem'
dtlimiiação de áreas

�m nota distribuida à imprensa, o Departamento Es,
tadual de Caça e Pesca eStá informando' que, segundo

,

Portaria de n9 11/71, baixada pelo Institutq Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, a temporada oficial para a ca

ça dmadoni., miciada no dia 19 será encerrada em 31 de
agosto, 'sendo a c�ça permitida somente nos seguintes mu

nicípios: Água Doce, Anita Garibaldi, Arrôio Trinta, Cam
pos NoVos, 'Curitibanos, Concórdia, Catanduva, Capinzal
Herval Velho, Fraiburgo, Hervai d'Oeste, Ibicaré' Ipira'
Irani, Joaçaba, Lebom Regis, Lacerdópolis, Matos' Costa:
Ouro, Ponte Serrada, Pôrto União,' Presidente Castelo

\

Branco, Pinhe:ro Preto, Piratuba, Piritiba, Rio das AntaS,
Salto Veloso, Tangará, Treze Tíli;lS, Videira, Ascurra, Ara
quari, Blumenau, Brusque, Barra Velha, Botuverá, Coru

pâ, Campo Alegre, Camboriú, Canelinha, Garuva, Gaspar,
G�abil'ub�, Guaramirim, Itajiü; Ilhota, Indaial, Itapema,
Joinville, Jaraguá, Luiz Alves, Massaranduba, Navegantes,
Nova Trento, Penha, Pôrto Belo, Pomerode, Piçarras, Rio
.dos Cedros, Rodeio, São João Batista" São'Bento do Sul,
Schroeder, Tijucas e Timbó.

Esclarece, ainda" o Departamento Estadual de Caça
e Pesca, que a caça de marrecos e patos de água doce,
nas lagoas do sul do Estado será permitida somente até
O dia 31 de julho.

CelesUno em Pirlo Alegre
foi festejar o Japão '

Regressou -de Pôrto Alegre o pro!. Celestino Sachet�
Reitor da Universidade Para ,o Desenvolvimento do Esta

do, onde foi manter contatos e participar das solenidades
do Dia Nacional do Japão, no consulado japonês daquela
Cidade.

Falando à reportagem," o Reitor' Celestino Sachet con

firmou a vinda, a Santa Catarina, do sr. Nkgaharu Odo,
Cônsúl Geral do Japão, que vai cumprir um programa de

palestras em Florianópolis e Joinville, no próximo mês de

junho.,
O Reitor da UDESC tainbém ultimou preparativos""'.

para o lançamento, ontem às 20 horas, com um coquetel
no Museu de Arte de Santa Catarina; do livro "Ensaios
Sôbre Sociologia e Desenvolvimento", de Nereu do Vale

Pereira, Silvio Coelho dos Santos, Francisco Mastela, Mar
cílio Dias dos Santos e de sua própria- autoria.'

A obra foí organizada pelo professor Silvio Co'elho
dos Santos e editada pela Editôra, Empreendimentos Edu-
cacionais, em co·edição' com a UDESC.

' '

, Declarou, ainda, o Reitor Celestino Sachet que a Uni
versidade Para Q Desenvolvimento dO' Estado vai co-editar
mais três livros, ainda êste ano, tO,dos d� autores catari
nenses. Finalizou dizendo que o livro sôbre 'Santos LOS-I
tarda, do jornalista Gustavo Neves também está pronto e

será lançado em meados do corrente mês. Para futuros
lançamentos consultou as editôras Movimento, Globo e'

Flama.

Política Parlamentar,',

Até fins da corrente semana, ao que tudo índi,

ca, a bancada do Movimento Democrático Brasilei

ro ler:.i definido sua posição em face do pedido de

sustamento das obrai'> da nova ponte, cujo processo

Iníein sua tramitação hoje na comíssão d!e ,justiça
da Assembíéía. Como na área arenista ias ,fôrças
correm Q risco de ficar divididas, caso não surja'
uma oríentação de Cúpula, Impondo determinada

COI;rluta, o pronunciamento !� Oposição será de

grande ímportâncía para o desfêcho dO: episódio.
Até aqui QS, oposicionistas conjecturam sôbre

duas hípóteses., ou sunpl.esmen1ç votar pelo susta

mente, se fica��m comprovadas írreguíarídades in

sanáveis, .on, se' essas irregularidades nl1jl9 forem de

relevância eápltal, negar � ,pedido do Tribunal' de

Contas. Isso evidencia que, para a Oposição, em

princípio interessa' 'à manutenção. do contrato para

que as obras de construção Ida nova ponte não so

fram soluçífá de continuidade. Mas' êsse interêsse

não ",ti ao ponto de, ignorar O' -êrro e, por extensão,

favorecer ós culpados.

Ontem, durante reunião 'da bancada com o ,lí
der oposicionista na Câmara,' vereador Renato Ca.

valazzi, ficou acer�o para: sexta 'ou segunda feira

um 'encontro das representaçêes estadual e muni

cípal, quando o assunto será discutido com maiores
.ríetafhes. Há, ide' parte a parte, o maior 'interêsse
,dessa: tró�� (t�' P,�lltOS de: vista,.) os ecÍi�, porque, não
tendo póder �decisório- n& caso, poderlãio influir in

dirct�mente ,úo resuitado 'seus' cOm!panheir,os na.

AÚéinlíléi;t; é' os' Id�p.it!J.d9S, \porquê Slentirão 'at�à
ves (!GS representa:ntes .. mUl1icipais ,pelo' 'menos U!l11a

,�,
. . -,

"

parte dQ pellsaJP.ento da cO�Íli1idade a respéito do
, '

problema.
, há, ah�da, a posSJibilida-d!� da promoção de um

inovlll,1ento �mplo, "por imci&thi'a da. Op'osição, a fim
de ser conh�cida a opinião dós vereadores do. parti-

46 'que in�ep:am os' LégislaÜv?s nos municípios da

,Grandé 'Flõr�,hópoliS. Mas é ,apenas 'cogita,çã(),. por
emjuanto.·

,

. VAI SAÍ,R,'
A qualquer irv�tante, poderá sair a reunião entre

os preSidentes das comissões, técnicas da Assem

bléia',e Ô ,i;hefe daquele POdéÍ"" piá'a' deUberação , a

respeJto da, cónvocação de uma sessã'O secreta da

Casa. Onterit o lideI' emedébista Dajandir Dalpas

quale foi té�'com o Presidente do' Legislativo .a fim

'de, solicitar JpfOrmações sôbre a tramitação do re

quelimento, e ;momen,tos após' informava que ,"a

sessão vai sair". Pelo caráter secreto do assunto não

se "Cqph��e,c S" 'matéria a :ser' apreciad� na ,ocaslao,
"

l;Üas ,sabe'-se. peio t.eor ,do requ8riment�, que ela diz
'.' ,.' . " -," .

respeito à' revelação; pelo Pre:;;idente da 'Assémbléia,
de fatos, qüi:; ',di�sé existirem ,l'àlaÜvamente à proees-•

�os 'de ,1irlPug�áção ' de
'

cbntratos ;originário� do Tri-
I, _

� � ..'
.

. I
•

bi..rn.al 'de ç,;lntas.
' , '

PROJEtOS, DE IM.fACTO,
G, deputádo'wrudif ,BuzaHo ánuriciou que vai

apres�ntàr nâ, Assembléia: J:llversos proj'etos de im..

pact\), "com' répercüs�ão no�, setores' políticos ,e ad.

ministrativo ido Estado.", O primeiro deu ,entrada

ontem; e, '"is!:! aGabar ,com ó aquinhoamento de ap0-

sentaqorias no Tripúnal de. �IJ.tas. Estabelece que,

,

para Jer acesso ao co'legiado daquele 6:rgão, o can"

didato não pode .te i: máis de' 20 !J.nos de serviço ,flú
blico.

,l.IDER HOSPITALIZADO

d ,deputqdo Antônio Heil, líder da Arena, en

contta-se�,8m perío.do ,de ,coJilv'alescença no :a:osp�t&
de' Cari9-ade, nesta, Capital, �epois de sofrer inter

ven,ção citm-gica na visícula. Ontem recebeu à visi

ta de grande número ,dê· deputados; amigos e líde

res 'pdlíticos, entre os' quais, o presidente regional
da À'rena Sr. Rertato ,Ramos da Silva.

'

, •
> "-

�

PATRÕES OU' EMPREGADOS?
'

DeputadOS que estiveram em Joaçaba, partici
pando da 'V 'Semana Sindical e do Primeiro Encon

tro Estadu<.;" dos Trabalhadores, ressaltavam ontem
. .

..

na Assembléia o brilha:ntismo do conclave, enume-

rando algilps' dos seus aspectos positivos e·as perso
nalidades Que estiveram em, Joaça-ba.

Um pa,flamentar opOSicionista, comentou:'
'� Pelo que s� vê, �oi'um autêntic� congresso

patronal.
E AGORA?

Houve empate, ontem, na comissão de justiça
da Assem?lé�a, quando da votação

,

do pedido de

sustamento do contrato. referente à rodovia SG-22,
trechó Concórdià à BR-153.' Fato curioso, dad�' a
cop_hacer darante R discússâo da matéria é que à\
época 'em que o contrato fÔra firmado inexistiam

os projetos quer .da estrada ,á ser implantada quer
da referida BR-153.

'O�orre ,que a comissão que, dera parecer �avo
ráv!:,l à contnatação tinha como,' presidente o atual

Sectetár<!<') dos Transportes, engenheiro César Amim.

O voto de desem.pate caberá ao deputado EIgy
dia, L'_!nardi. que l1ão participou ontem da votação.

'lRABALH9 DE FOLEG,O'"
.('r.:m nove volumes, 1.300 Jõfhas e mede 60 cen

tímetros de àltura o �;ooess'o enGaminhado ao exa

me' C.a Assembléia 'Legislativa visando impugnar o

contrato 'de ex�cução d�s obras da �ova ponte Ilha-'
Continente. Hoje 'a matéria se'rá �xai:ni�ada preli
minarmente ,na c:omissão çle jtlstiça, q�e lainda não

designou, re�ator. Se não for solicitado "regime de

urgem'ia", é provável que a, tramitação se prolon
gue até fin;, do mês, quando expira o prazo de 30

dias
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" 'I' '0 ;�spé{ácul�' .. de�' ànteonten:.. .no
_ estádio "'Adolfo :Kdnder'" ':�fetec-eu
'ins�htes ,dramáti�os·,. c��, .�s duas"

'().qui�esi,e,�g.ot�n.�o :t��P��.' os re�U'rsbs
físicos; mas,

-.
o .que ' prevaleceu .fói a

técnica én1pr.egad�:: ;p\)r:,:um� . que,
realmente;', defenslva,.e ofetlsivamen
t�, 'f�i ��perio.r:��JddOs; os .I;�nÚ
dos.. 'Daí ó marcador 'reflet.ir, eom

fidélici.;�e ,�, q�e<'foi 'o �a:ior. .volú�e
,

"i'(Íe jÔió ' tátic�' �. técnico ' .do Avai
, 'que' súpianlóJ·:·ó' }Ier�íJlo-'Luz' pelo
".

:éSCOI'e 'rnínim?:, .:. ,cõIíio'.� detalhes
·negativôs da':pl,lgna ·'tivemos diante

,tios '.nossos.' ."olh�s :.úma· partida
vi01enta'; "com .

_�: �)n _árbift�· '. pouco
eIiérgl(!'ó' e P9r vêzes invertendo os

lánces,
.

p�lQ 'que " Ghegou:se' a tém�r
'". 'pelá sohe' (ió �s��táculó: :Ft)lizmi;nte,'
ll"ho_iivé!'dO'i1wreensã'o'.entre os jogadó-

'te� :'e:' ás Ílóvent�' minutÓS foram
, .

.

cómpletados.
,

DE MICKEY ,<;> GQ'L SOLITÁRIO.
,�. ��. éta.pa ini�ial' vimó& .melhor o
'-'

'A�'a'i '. que' velp
.

� .. alcançar o ponto
aos '2Ó ..minutbs, ", quªndo Moacir

serviú
.

éa.v'aliizzi' que' divisou Mickey
-'-��t;e dois" advérgários, . mas qem'
colocado.' O avante,· 'de',;.' posse da'

',,�:·]e1ót:à,,'a:vatiçÓti fl 'atiro4 tasteirir nó I,
, c;nto esquerdo;, passando à bola' p�r
haixo,do' gOleito Alvim que, ào. nosso,
ver,. saltou um pouéo tarde.

.

,-

O gol d�s 'ióc�i� '. �Iií� desanima
os visitantes'" que investém firme.

_.: L�(i ÂntÔni6:é se-rvido por Batista,
cabeceando ná trav�,. pk,ra a bola

ao tocar o 'solo '. ser ag�Tia,da' ·por
Egqn com um" sálto félino. Nôvo

ataqu� dos hercilÍ$.tàs,-través de. Luiz

AntQnio que' serVe Chiquinho' e', ê�te
. ',! 'é,à!;>eçeiil pa�a Egon 'praticar, �õva

intê�venção. Ó 'Av:ài responde com

dois' a,taques 'Perigósos.', Manobram
'::' G.avalazzi' e Moacy e êste atira forte,

ma's a defesa' intervem e 'o perigo
é afasta'do: 'N6vd �taque ',avaiano e

Mickey compléla�ente SÕzinho atira

j9��,: 'pe�dendci' bpa.
'

oc'asião para
aumentar a, v�ntag,em;·

Os ,viSitantes. in-v:estéin, êom �eis
, .. ,passando .',

.

po,i:, �Gis, ,c�ntrádos,e
entregando "a, -·Doremif. que atirou

- -.

.
-

para0
� _ '. ,... , _\

forte palia Egl:m dêiendet.' Po;uiro'; 1 ' HERCILIQ.. :f.,UZ � Alvim, .Dialma,
'depois, nova 'defesa "do'� '.arq:u�lf,:o, .

:.� Pedranho, �Édson e Hélinho;, Adão e

avaiano, de um " fott'ê�' (!'hute:,�dê ,
. Reis;: Lorenir, Luiz Antônio, Chiqui-

Adãozinha. ,Gbmo ·,últÍlrt6 I íàhce'". nho
'

e Batista.. '
.

perigoso.' da conte'nd<{;'.:�:�m ·fcitt�:,:.·
.

::" N� .preliminar
.

o Infanto-juvenil
.

• " '. �. )'
r

r '..f' "
.. �, I. j" .,..,

chute de Cados· Roberto. 'encontra dó Avai triunfou sôbre o doColegial.

_:'\lvim b�� 'c'Olódú19" 'para: ,f-'.rl��:: ã: pelo .elástico marcador de'7 .,X O.

defesa .. 'I'ermina o' 'pritire-ifo .'perl:l;)�Q.·' ': 'Renda: 'Cr$ ·'5.663,OO�
,

com o Avai lev"aJici6 árm�ll\�r iMit...::
..

F1GÜEIRE�SE VENCEU .:

contagem-de-f 'X·'.O·: :'.,.,;� ,;:, ';: .. ,
l

r. '}': Q .Figueirense, quintarodada, cons-
.

, 'c, ' -tituiu-se no único' clube -a vencer

Para' a, etapa:;:càdrpi�tnen'ta} .. '��li� " : f(ll;a de seu reduto. Foi ate, 'Brusque,
nho alterou a

i
1}1l11à d�: :�reJi).�e

.

f�:ze\l� 'ohde conseguiu � derrotar � 'o Carlos-

do Cláudio comf!'çaYo,te,tnpb:n j'J'4g-àr ' ·RénaUx· por 'um gol' do :extreante'
de Dailton que;, 'hq' p�tíó�aó

-

ip.ioial, : :t>.árd.yi que pouc� depói� era, expulso
sofrera ímpiedos� '.,matca\.!1{6 'de Ré�' ' : do gt�nia.do.

.

.

linho e Reis que recua�a co; stâ'nt,e"" .',' ,qutros l:esultados da rodada: Am·é·
inente para ajudar os zaglJ,e�ro· . .'Logo'; ". riCa 3 x' Internacional 1; 'em jôgo
c1e sáída, Mickey dá a Càrlos Pob�rto ' antecipado e efetuado em Joinville;'
que. chuta forte, defenderido Alv.irn.:', "'J,uventus 2 x CaxÜs ,O, em Rio do'

Êste halftime foi duramente disp,uta- Sul'; perdendo o Caxias a :condição·
do, havendo de parte .a· p�rte laTI.cés de viçe-líder invicto; Ferroviário 2

d.e yiolência que felizmente hão:M�-'" .'

x 'Paysandú O, em Bruf'que; Próspe·
. ram conflitos. O HercÍliQ Luz te:rÍtoú ra 4' x Barroso O, em Criciúma.

,o empate, mas a defesa ávaiana; 'corri> '.' ,COMO ESTA A' CLASSIFICAÇÃO'
'Egon muito fil'me, cofiõ '0 ÍÓ1�:am:·. Realizada á rodada nÚl:nero cinco,
todos os seus cclmpa:nheiÍ'os da\de-· 'o certame apresenta'a' seguinte das-'

fensiva, garantiu'·O resultado' qUê; sificação:
'como acima dissemosi' foi justo. '. ' '19 lugar - América e Juventus,

Egon, .Juca, Moa-cy, 'RPgétiõ' ê
.

Car� . 1 'p. _p.
los Roberto "foram· 'os'

" deslli�'ues. ,29 lugar Aval, 2.

do lado vencedor, aparec'Mdo C9llrO • ;39 lugar - Caxias e Próspera, 3.

bons os demais. Egon, pelo que' lf,loS- 49 lugar - Figueirense, Hercílio

trou nesta e nas anteriores' partidas, "Luz e Internácional, 4: '

pode ser apontado coroo õ melh(ú" ,59. lugar -:- Palmeiras, 5.

gt,!arda-valas do Estado,. possuindo .to:
"

6?"iügal" - Ferroviário, 6.

dos os requisitos necessár�Qs 'a
-'
um- 79 'lugar' - Barroso, 7,

. bom arquei�o, principàlmente, Jvis'ão
do arco, colocação, �rôjo':e teIl,ack
dade.

.

Entre os visitantes, dêstaçamoo:Hé
; linho, Djalma, Pedrinh_o,.' Adã'o çl;ti� .

quinho e Luiz Antônio .. OS déipáis
em plano bom.

Na arbitragem, com falhas e J?ouca
energia para coibir. o 'jôg� vioÚ��t�,
funcionou o sr. MarÚlO ·Silverra.'" .

Os quadTos atú�ram 'assimj-cons�>
tituidos:
AVAI _:_ Egon, Paulinho,' .,Juéa,

Moenda e Raulzinho; 'Rógérío . e;)\-1oa-
'

cyr; Dailton (Cláudio);' Mickey, 'Ca:va� ,

lazzi e Carlos Roberto
'

" .

: 8'? lugar' - Pa&Sandú; 8;
99 lugar - Carlos Renaux, 9.'

A 6i1. RODADA

, ." 61:1. rodada marca para domingo
,:"os .séguintes jogos:

",
Em JOinville - Caxias x Inter-

. nãcional.·,
.

<'

··[ole;�ià·Esportiva
...""" "0 �

testé 'quarenta da loteria esportiva, apresenta para Jôgo. equilibràdo.
"

"

'esta;"semana estes jogos. abaixo e promete novo record de . 7 - JANDAIA ". :LONDRINA (PR): Lá em
·

arrecadações.
'

Ja 'ldaia o time.' local rece�erá a visita da forte equipe do

.. : {'- VASCO X BOTAFOGO - (.GR): Marcado para LondJiná ('a c a p i t a I do café. O Londrina tem

dorrii_ngo: no' Maracànã" t'ste, ·c)·ássko promete ser alvo de .

oyo téc\1' '0, '·0 . populár Diamante, que deu ao time nova

grande interêsse devido as condiçÕes qe ambos os times na "ers·f,·nitiidble.,··O Jandaia em sua casa é um adversário
tabela de classifiCação. O Botafogo é lider invicto e é apon- difícjl. Ji,'aior'es' probabilidades. para o Jandaia que luta,
tado C0mo sendo atualmente. a melhM equipe brasiieil'a. <:'.,m gral1<'es' chances, por uma classificação,. estando em

,', Já
.

o. Vasco que começou mal o campeonato, sobe grada-' "riméiro i gar em S1.la chave.
. tivamente de produção estando mesmo em condições de 8 � " .RA8IL X NOVO HAMBURGO - (RS): O
surpreender contra o Botafogo. Por lógica, é vitória do Brasil bus 1 uma classificação para o turno final, enquan·

� alvi.negro(' ou empate. Podendo acontecer até uma vitó- 1.0 o Nov<' Hamburgo é a sensação do atual campeonato
· ria do Vasco, ,pois, os' times cariocas lutam unidos para der- gaucho. ·\mbos ocupam boas coloeações na tabela e em

'. -fl'lbaJ::o atual lider., seus últimr 3. cOll1promissos, o Brasil empatou com o Tamoio

� ;�, .. ,2,- BANGú X FLAMENGO - (GB): Sábado à noi- lá em Sarjo Ângelo, e o Novo Hamburgo quebrou a inven-
<',\<1. : ',te: ta.rnbém. no Maracanã, um encontro que se levar alguém ci.bilidade do 14 de Julho, no estádio Santa Rosa, vencendo
t'" '"'

. ilb ''estádiO' os méritos serão do rubro-negrb que possui a por um a zero.

maior torcida do pais. O Bangú, entre os grandes, é o JÔgO hfícil, p0is. o Brasil joga em casa e terá pela
Que está em pior colocaçãó. Agora possui novo técnico "rente u1T' grande defesa que é a do Novo' Hamburgo.

'" ,(paulinho) o que acreditamos não ser motivo suficiente pa- Vá de' pa! ite duplo. Brasil OÜ empate.
ra levá-los a uma vitória. O Flamengo apresenta altos e 9 - IERROVJÁRIO X AMÉRICA - (SC): O Amé-

· baixos. com grande parte da torcida qüerendo a saída de ka � lide jtfl1tame�te com o' Juventus com apenas um ponto
Yustrich. No ultimo encontro, empatou com o Botafogo perdido. ') Ferroviário, campeão do ano passado já está

,)" ..,' .i em, um. tento. 'Vitót;a do Flamengo e' a zêbra será um em- com seis nontos. É o maior clássico do futebol catarinense

pate. .

.
. na atualid: de, com ambas 'as equipes' em condições de ven-

"

3 - PORTUGUÉSA DE DESPORTOS X· CORIN- cer o pr( lO. O América apresenta-se melhor constituido

TIANS - (SP):' Ambos ocupam a terceira posição do cer- atualmente enquanto o Ferroviário joga' em casa onde di

tame paulista. com 9 pontos perdidos. Êste encontro terá <'icilmente 'Jerde. Palpite tripro.
como. palco. o es.tádio municipal do Pacaembú, existindo 10 - CONQUrSTA X BAHIA - (SAl: Primeiril-

",<v_' 1 grande. igU�ldade de fôrças. Ligeira vantagem 'para o time mente o Conquista colheu' uma série de resultados negativos,
mosquetéiro que sob o comando de Francisco Sarna subiu llelhorancl·, um pouco agora, O Bahia continu,a sendo a

:.,�),·,A 'ríiti'damente de' producão, tendo inclusive vencido ao Pal· maior for 1 do futebol baiano, sendo por isto franco favo·

meiras ,por 4 'a 3. Faça duplo, com empate e vitória do -ito. Par os mais precavidos' um empate para fazer apos-

Corintians.
.

, ta dupla.
, 4 - SÃO PAULO X GUARANi ...... (SP): O São 1 t - SAMPAlO CORREA X MOTO CLUBE - (MA):

,j. tu," "''paulo' lidera isolado o certame com 5 pontos perdidos, e 0 Samp31 \ é uma das grandes expressões do futebol mara-

',faz poi ":irlerecer tal colocação pelas boas apresentações que nhense, esl'.ndo at,ualmente.lla liderança do certame enqusn

vem ,fazendô. Joga para não dar zêbra, sendo porta11to. tn O· Mo") Clube ostenta a terceira colocação. Maiores

francá favorito. O Jôgo é na capital paulista o que lhe vantagens para' o Sampaio pela otima fase que atravessa,

... ".. dá também, o' fator c�mpo e torcida. Simples no São Paipite, si�'-1Jles.· vitf.ria do Samoaio Correa.

'}?áulo. .

.. 12 _. SANTA CRUZ X NAUTICO - (PE): O Santa

S - tJBERLÂNDIA' X VAI.)mIODOCE (MGl: " o cl'.1b, mais popular dé Recife e está na vice liderança
O Uberlflndia' podel'á aproveitar os fatores a seu favór. Dor "h certalT' '. O' N"Iutico possui elementos de grande pro-

, ., jO,i!ar em sua própria casa: Mas saiba que esta paltidil é 'eçao no enário n'lcional e é lider da competição. Pnr-

""" ' vál,ida pelo' segundo turno do campeonato miJleiro e que 'ida difki' 'sendo (' resultádo mais aconselhável para êste

'no primeiro turno deu vitória do Valerio por dois a zero. dássico. vm palJ?ite duplo com "itólia do Santa e vitória do

Ambos se e'quivalem em fOt;ças e no intetior mineiro.o ti- Nautico.
: me de' caSa lietalmente é favorito enquanto o quadro visitante 13 - FLAMENGo X RIVER - (PI) - Ambos estão

joga nara emn�te. ,com zero ,po'ntos perdidos existindo aí, gratfde eqüilíbrio de

6·:_ GREMIO ANAPOLlNO X ATLTÉTICO GOlA. forças., O Flamengo (do .PiauÍ) leva maior dose de favoli

N:t:NSE ...;. (GO): Anál'oles fica à 54 k1)1 da capital goia- tismo. O River que não. é argentino, também é uma boa

na. e lá será realiz.ado' este encontro. O Atlético é o cam- equipe. .

peão dê 1970 que nêste at1ô ainda não venceu nenhuma F�ça outro duplo, vitória do Flamengo e do River.

partidà. O Ore'mio por sua vez, já perdeu duas partidas O campo é neutro não existindo fatores para influenciar

em casa. Leva alg'Üm favOlitismo por ser dono da casa. os quadros.

Erp. Tubarão - Ferroviário x Amé

'rÍc,a.. "

�m Brúsque - Paysandu x Her-
- �ílio Luz:

.

Nesta Capital :_ Avai x Juventus.
�.

. Em I�àjaí - Barroso x Figueir�nse.
.

·Em. Blumenau - Palmeiras x Car
. los ': Ren'àux.

.

'Folga o Próspera.

40 da

"

"' __ ,."
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II'lD. E COM. ,DE REFRIGERAÇAO. LTDA. FABRICA DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

ESCRITóRIO E 'EXPOSiÇÃO E. INDUSTRIAL .

RUA 7. DE SEfEM8ItO N. 14· ÚNICA NA ILHA DE 'SANTA CATARINA

FONE 3�9S -- ,C. P. 77S I <

FPOLIS ...... S.· C. � '! , ,

"TOMAZ'" GABANTE, OJ1UE FAZ
,

,', �. '
.

.. ] .. _, E2 Ck

<\

aí Que gan o� o Dl•

.

./, :. i - �'

"� ,

tiga de·· Brusque' :eleg� niretoria '�
,

� .!"', . �
•

"
j

4' �� ,":. '

.' ::. ,':'
"

��' I,. • • .';\. I'

A Liga: Desportiva de' Brllsqu�;: Humaitã.vCésar; Gevaerd e: Ad.llson . '4rbit�ós" Afnaldo Pereira. Hobkot,
ern< .Assembleía Qerál,. ",r�alízada

" 'Luiz
.

Ga�b�' fo��rh- no{néâr;l,o�' pé16�. Sécrehírió Rodiney Sandrini, dire-

diá' 20 de 'abril último, elég�u;é 'em: -P�esi'd�nte :se6iétá-rfo é TeSOil"lI:et�
',

... tores de tát:lio�;' Walmor Silva €

passou' a nova Diretoria, com O -sr, ,to. OraQ�;;' Celso :i:eix�i�a e ,ÀUdi7,. ..'G,tlt!:'os' ;c�nvidados. Vários orado.

Ivo, Gróh sendo reeleitO"cpriro{Pr�-' .' .':1'01' da fIm: Antócl"6'tuiz Jà."sn.va:,' "rê�fse !i�er:un "ouvir, ressaltando o

síôenté.. Waldemar 'José', Duarte:' . " I>ata�eF1s> aos' -nO\iOS ·Dir��9�ei;.' dà�. 'ti:ab!Üho
'

d�s 'árbitros em Santa

:vice� Presidente, Os; Srs.: G��aíaun'0 �", �iga:�'):}éSP0:r.tiva;· Brus'qtiense.:
.

>". C:ataritià, ,do Diretor .e da FCF, no

Tefies',' :Aivaro Martin;, Brunô' Mo- > "",", '" �: '." - �'" : • :
'

•

t��!i!:lf�', ati �p�ogress0. do futebol

ritz e ',w�Hdir Walendbsk( 'júfita:' . -,�IGA: HOMENAGEIA, .;
' .. ,,' '"..

'.

. :éi!;tarln�ns:e� Árbitros da Capital e

:Ói�dpifrtaJ;'·.,·A' ,Coiriissão Teembá;, :,:,:A:ll�ITR9'S,,';.·õ:.: ,'"", ", c· ;d� TUbarãoesravam,'p�esentes e

com' Adolfo ImisrÍówski 'Nels0n
" "

,'" � (}: Pr�si'dente nanyr 'l1lis�.Ú�:: dá, "di:spu���am entre' si urna partida

Ga'ftner, SÜviÇl Leoni' e José 'zar).-.'''· 'LTF )lOm,enágeou:' QS' 'a,rbitros. da".
.' de· futebol. de salão 'que. terminou

cariara. 'Conselho Fiscal: Felix vàl-
'

�FdF é s�u iYi:p�tbr., 'Ivo: .C.ábl'éi#p.
. cotn .� vitóri� dos árbitros de FIo,

le, M:anfredo Hoffmànn' e AdTiario' :oferecendo na" última ,I'lex,ta-,fein(. �iari6pblis por' 7'x6, gols de' Mello

ScÍlaeff.:lf. A eleição foi por -acla;, à:.�oite um churrasco ,\ 'I;li:!-:Crur:l'aS::-
i (.3.) Be,?;erra; Márino, Roldão:e Gil.

mação' por ter sOmente Uma chapa. �arill ,do NenÓ: é:r;n tubarão,' 'q!-mn�:, -

> perto: Para' o's locais marcaram

Presentes os SenhoreS.. . Auririhu .do.: toda à imp·rerísa. '�sportlva; "dá, 'Atlldo"(5) e Dalmo. Os times jo·

Silveira do Renaux,'Walc\ir Caeta'; cidade azul: ·esteve' present�� Pre� '. g�,r�in I.'l.s�i'�: 'FlorianÕP?,lis: Os·

no d'o Usati, Ronaldo Barteld (\0 'sictente's,'d'e it�rçjii6 Luz .S,r: íramil�,: .. matino'. ,(Edson) Bezerra-Helio,

Santos Dumont, Antonio'·'Morai{ ton Aguiar, 'do, Ferroviário 'A,lbeito . RQI(Üio:�ril[ello', jogan�lo a.inda Gil·

do Galeão,: barei Pruner do Pais-' "Botéga; 'chi � J�ta 'qis6iplln�r.' Ro�< '·be'rto:e Marino. Os iocais, com Ju,

,""du

ariitin'ê'jii' M.pra.ié$iá"7fu�lô-sand'i�a�j,cFi,esc
em carta ·aberta; ,30 $80, president�:�
CARTA ABERTA.' AO

'

PRESI�
.

quapdb�.tôda' :ho�sa deléga:çã�,",)( eO técnica,· frcando muito, aquém do
/

DENTE' DA FEDERA!CRO AQUA-" ,

: �stava � ,'�� "pàsslipottê, (custeado' :' <Úle. d�les . g.� esperava.

TI8A DE; SANTA CATÁRíNA:' Sé-'
.

"'0ela' FAS-é) .próntCi para vÍ<j.g,útt...
.

'Nunca deixamos de reconhecer

nhor Prestdente. sali�htando, de." ..N.en,h.�lTiú� é ��alida�e lhes ·fOi. a� ;,3;,'bcia: v0'ntade de V. Sa. em levar o

antemão, que esta :rrti�siv� é fru- pUcáda,e�·difetên:ça�.entre asáti':"· '�elbÓr.à/m;1Íor competição na·

to de uma iniciativa· de caráter ttldes dois' at1étás' e as 'nossás é ci�n�f infelizment�, :não podendo.

péssoal; vimos a pres�nça .de V:·' . à" 'áusênQia" da 'grandé '. poÚhnica' .

acompanhar de perto os prepara'

Sa. para, ao: mesmo 'terúpo erp' 'qp'e. :.caraéterizQu,:bs ,��cente� a� ·t,i�.dS dos três élubes de'nossa ca·

que nos declaramos irtdfgmidos e 6ontecinÚmtós...· :.. pitaÍ::V, Sa. deixou�se orientar, m

fel'idos pela penalidade imposta ' 'P0S atlétas' cohvocados pÚa., o boa'
.

fé por elementos cujo ún��

ao Chibe Náutico Francisco M.'3ir- Campeonãt:ci. BrasiÚ�h'o ,de�-te aro", ,irit�it0 era prestigiar os atletas do

tinelli, baseando-nos na Nota Q- nãó' sórrtenfe: ós .'d,o Martinelli dei-! dÚb,e dá suá simpatia e gerar a

ficial n.o 17/71, esclarecer alguns �ararri :de ,comparecer. b retnàdor i{i,trlgá e 'disc6rdia no meio da

pontos 'ob�curos e objetar cçJntra Elpídi�
.

AH:Ug6 . �!!-mb�m ó' fê·i. Es'� farpília MartiÍJ.elina. Devem esta!

a argumentação que ,motivou a re- te aitleta''':justi�icou. s1,la 'recüsá'à ·agora'·satisfeitos êst-es intrigan'

ferid,a penalidade.
.

FeQ.€raçã'o? :,..., ..,
.

tes ao'consegui� tirar-nos dois ele.

.. A ·,FASC, '. de'sde' o' iruCIO :·dos . in- mentbs. de expressão, que tambéJ11

cfdentes ,'. que motivaram a.• nossa perderam �ossa consideração ao

ati'tuqe: i}ãO'�:'deu .a,o trabal�o. cié. t�aitém nossa confiança. Porém

justificar ao 'seu
. filiàdo por que estEijÍÍ:lm todús certos" lú Mãrti·

mótiV'o·, tiravá. o (l'iteito' da, convo- nelH" percUm dois elementos pIe-
caç�6 dos' 4' a:tI�tas que'Junt�men- n'!l.mentes

.

�ubstit�lÍves, mas mano

te ,com 0S 'conv'ocados:� integravam teve (j) mor:al elevado. o que have'

o. oito gigante. Falou�se' em: índf- rá de demonstrar com galhardia, \

ce' técnico: Porventura. tÔdas' às
.
se lhe'· permiti-r essa entidade nas

demais .guarnições possui!!-m índi- próxima' icom�etições. <to \
ce. técnÍco sasÚfatórios? '

.

.
.

.
. ..J.

A segunda eli�inat6ria do oito ,. Não somos indisciplinados e neJ11

foi sustada pelo árbitro Jorge Tze'-" era nossa intençã� desacatar I- i,f

clikis; sob, álegação -de que. D.ão ·po-· autoridade de V. Sa. e' dessa en'
"-

.:dia integrar a guarnição· do Mar- tidade. Agimos sempre em defes�
·

tineÚi
.

o atleta LiCJ.1lillho, dizendo
.

de nossos direitos e ninguém pa,

" agir por ordem. do Sr. PresideI;lte' de neg.ar que sempre nos esfar
· da entidade. 1 'çamos para bem servir nosso c1u

,
'I .

,

'Em ofício .enviado ao M;artinel- be e a: Fed�ração Aquática de San

li 'esta' ,Federação' coqmnicava que
. ta Catarina.

.. o
.

,:atléta nã:o deveria .integrar '0 .
_ O Clube Náutico Francisco Mar

· oito para' ,se pres�rvar para u�a\ -tinelli, com 55 à.nos de tradição I

· disputa onde estaria em jôgo seu lutas em prol do reino, barriga
�alor individual, ',mas ao mesmo". '. ve'tde, ao qual muitos títulos de

, 'tenlpo o condici'on:ava à, resetva·. . ve
.

essa .Federação: não merece I

de um doilble em: que êle por mé�. ,\ ptiniçã.o
.

qué lhe é imposta. É la
.

ritº ptóprío' seria titular absOlu.. 'qientável ,que as polêmicas, as in

to. ·Mais, tarde, contrariando 'sua 'trigas e, os palpiteiros' que tel

p�6pria. detenninaÇão a. Federa....
'

.

franco acesso às reimiôes desS'

ção ,
o colocava a treinar"no oito entidade tenham levado essa di

·'misto. Partindo do princípio de 'reção á' tomar atitude tão hUl:ni

que o. atletá só passa a ser gover- lhante ao nosso querido clube .

·

nado pela Federação após o técm- 'Oxalá, Sr. Presidente. o fali

cO' das eliminatóftas, se ,éonven_ não se agrave, oxalá V. Sa. saib
· cer,. êste ·atleta poderia ser utili�a- agir com firmeza na oportunida
'dó por clubes dà fonna qtle me_ de de outra competição de cad

,lhor lhe "servisse.
'

ter' iJ),terestadual, ao seleciona

Sabemos que um êrro não 'jus- nossas equipes consultando pes
'tifica outro e nem citamos os fa- soas 'de caráter, que não se dei
tos aCima para justifiCar 'possa ·n- >zam influenciar por pai�ões OI

<;
tftude. Agimos púra e simplesmêfl- questÕes pessoais ,e tenham I1\l"
te por solidariedade a nosso's com- -ment.e interesse, em trábalhar pei

Nassa decisão de não atender à

convocação dessa FEj'deração, con-.
vocação que em outra situação
muito nos honraria, foi tomada

em defesa dos direit�s' de nOl;�o<s
companheiros de luta,

.

que tam

bém a .mereciam; vencedores
. que

foram das eliminatórias detertrti-

nádas por essa entidade. Em' noS

so entender, se a FASC, soberana

no esporte aquático, não quis va

ler-se de sua autoridade' pàra,
nomeando uma comissão, selecio

nar a equipe que levaria ao, cam

peonato' brasiie�ro, pão poderia �
alterar as guarnições vencedoras

devÉmdo sim, 'r�tificar o resulta
do das eliminatárias. Se ,confortUe

. .
,

o' parecer dos juízes. os páreos
"

:transcorreram em sittú3,çã'o'" nor:-'
trtal, ganhou o melhor, .e ao 'me�

1110I', cabia' o direito da:" repte
se;ntação.
A, alegação de que' nossa, atitu

. de 'abre um· "preceç:lente
..

por de

.Inais perigoso" cai por· terra se

lembrarmos o seguinte: Em 1965,'
'quando Santa Catarina desponta
�a como provável

.

vencedora dá
competição máxima da canoagem

.
'

naéional, os
1 atlétas do. C: N. Ri'l

dhuelo negaram-se �s' vésperas do, .

elnbarque, a integrar no�sa dele-'

gação e o resultado foi o vice

campeonato. Qual a pena: aplica
da . �queles elementos? NenhUl'na.
No . ano próximo passado, quan

do 'nos preparávanios para inter

vir nas eliminatórias que indiü.<l-·
riam a representaçã.o brasileira ao

campeonato Sul-Americano reali

zado no Chile, os atletas R'linol

do Uessler e Ba.ldiceto Filomeno
Fi�o abandonaram a delegação,
sem justificativa, :vendo-se a Fe

deração forçada a: lançar mão ,de

elementos sem condições de 'in

tegrar a equipe. O resultado foi
um segundo lugar disputado àr

duamente com a Guanabara,

panheiros, ,elementos que se en

contravam em contlições fÍSicás
excelentes e poderiam muito, con
tribuir paTa nossa representação
na Guanabara. V. Sa. teve oportu
nidàde de obseryàr que' os. ele
mentos que eram pretendidos pa
.ra substitui-los, deram mostras
da sua total incapacibilidade física.

bom nome do nosso esporte ama

dor. Bó assim nosso esporte pode
rá voltar a brilhar lá fora; só co:t

"'1

harmorua, organização e discipJi
n,a d�ixaI"emos de ser a 3.a fôr9
'do remo brasileiro.

Florianópolis 29 de Abril de 1971

SAULO SOARF,SAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Em Sessão realizada a 29 de abril ,o Tribunal .de.
'

Contas do Est3do, sob a Presidência do, ConselheIro.

Nelson rle Abreu, exminou 107 processos. Estiv,sram

presente !J. sessão os Conselheiros Nilton José Cnerem;
. Vice-Presidente, Vicente João Schneiden, Jade Sa�ur_
nino Vieira Mqgalhães. Lecian Slovínskí e os· AudIt�
res oonvocacos, RaG! Schaefer .e Carlos Bastos ,00:

mes, Presente. também, o procu(",8.dOI' Geral da 1!",az,en-
da, wilson Abraham.

.

Os expedientes examfnados toram 'os 'seguIntes:
EMPENHOS SIMPES

,
, i ; _.

Rol n 2036

PROPOSIÇAO PRA CRIAyÃQ
FUNDO ESPECIAL NO DER

Intpl'essadrJ: Contador Geral-

MINHADO À ÔRIGE1VI.

DE

_ El'tCA-:do, ' �st8.do

PRIMEUUJ PÚBLICO" " L.EILAO;
Dia 14 de maio de 1971, às' 09,30 horas, a réaiizar-se

na� dependências do Edifício Romão Fai·iá,. sito à'Praça
Nereu Ramos, em Biguaçu, neste Estado de Santa Cata-'

J'in:l.
't' -....:��'-" , ,:"�Io- ,<>'

••

Romualdo Durv�i"" Borba, Oficial de'· ius'ü�a, 'de- Bi
guaçu, onde reside no ex�rcício, do cargo dé' .Leilo�ir�Ofi

ci81, mediante designação d9.'Exmo. Jui�. de ,Dire.itq da

referida Comarca, faz saber' que devidamente" autóriza�o

por FIN-HAB _ Associação de Poupapça. e 'E�préstin;t�,
Agente Fiduciário designado pelo Banco Nacional 'da'Rabi

tacão venderá na forma da Lei (Decreto-L�i p, .. 70, de 2�
de"' n�vembro

'

de
.

196� e regylamentação . éoIllplem!mtar
RC-58/67 e RC-24/68 e RD-&!70 do BNH) no dia, e iocal

adrna referidas, os imóveis adiante descritos dé :propr�e
dndes de Francisco Vieira e sua mUJher' Leony Jandira

Vieira: José Maria de Souza e sua espôsa MáÍ'ia d'o Carmo

Albuq�erque; Natércia Soares de Melo; Élson Rogério
Correa da Rosa e sua ml,Ilher D. Maria', Lecy', Andrade da

Rosa ,e Alberto Assing e ,Antônio Bernardino Abreu para.

pagamento de dívidas a favor 'do Banco Nacionál, <la: H;abi�
tação, representado pelo Gestor HiP9t�cár.io Provínci�
_ Crédito Imobiliário S. A.:

a) Uma casa de madeira, situada no muniCípio d� Bi

"'uacu no .Jardim Marcos Antônio, Quadra 4, 'com 4�,QO
�2 'd� área e o respectivo lote de n. 76, com 276,00 m2

de área, medindo 12,00 m de fl;ente,' por 23,00. IÍl de

fundos. .

b) Uma �asa 'de madeira, �ituada no mUlllClplO d.e

Bi!!,lH1ÇU, Jardim Marcos Antônio, Quadra 3, com 42,00 m2,
de área e o respectivo lote de n. 58; com 276,00 m2, de

área, medindo 12,00 m de' frente, por 23,00 m de fund.9S.
c) Uma 'casa de madeb:;a, situl}da no, município de

Biguaçu, Jardim Marcos Antônio, Quadra 1,- com 42,00 m2

de área e o respectiv:o lote de n. 2, com 276,00 m2,de área,
medindo 12,00 m de frente por 23,00 m de fundos.

d) Uma casa de madeira, situada no município de

Biguaçu, Jardim Marcos Antônio, Quadra 4, c{)m 42,00 i:n2

de área e o respectivo lote de n. 70, cem 276,00 m2 de

área, medindo 12,00 .m de frente por 23;00 m de fundos.

e) Uma casa de madeira, situada 'no m4nic.íPio de

Biguaçu, no Jardim Marcos Antônio, Quadta 2; com 42;00
m2' de área e o respectivo lote de n. 33, com, 27(i;00 m2-

de área medindo 12 00 m de frente, por 23,00 m de fundos.

f) Uma casa de madeira, situada no muÚicÜ>ip de'

Eigljaçu, no Jardim Marcos Antônio,. Quadra 1, com

4200 m2 de área e o respectivo lote de n. 19,' com' 276,00
m� de área, medindo 12,00 m de "frente por 23,00; ni de

I fundos.
A venda será feita mediante pagamento à 'vista, po

dendo o arrematant� pagar no ·ato, comO sinal, 2Oo/ó .. (vinte

por cento) do preço da arrematação e o sal40 restante nó

prazo impreterível de oito dias.
.

O lance mínimo para o imóvel 'referido !to itelll' "á"
será de Cr$ 14.571.65, para o imóvel referido no. it�m "b1'

sera de Cr$ 15.522,40, para o imóvel refêrido no itém "é"

será de Cr$ 15,522,40. parÇ! o· imóvel referido no' itelll "d"
será de Cr$ 14.570,25, para o iínóvel referido no item "e"

será de Cr$ 15,522,40, e para o imóvel referido no item "f"

será de CrS 14.2,93.07, todos correspondentes ao valor de

cada CrédÚo Hipotecário e acessórios, sujeitos, porém.
êsse.s valores à atualização até 24,00 (vinte e quatr�) horas
antes da realização da praça.

O ,Leiloeiro acha-se habilitado a fdrneée�' aos. intéres

sados, informações pormenorizadas sôbre o ximóvé�, no

Fôro da Comarca de Biguaçu.
Biguaçu, 15 de abril de 1971.

(a) Romualdo DUl'val Borba - Leiloeil'd.

v

DIas
tado na Universidade Fede

ral de' Santa Catarina um

departamento de obtenção
de fundos, sendo que o mais

importante nessa atividade,
. ... ",' .

�
". . �

a elasticidade que sera pro-

porcíonada à UFSC. Esse
..

dinheiro
. poderá ser upli-·

cada a bolsas, de estudo, 'a

melhorias de setores' ,e' às

pesquisas.' É
.

um dinheiro
que a Uníversídade Federal'

de Santa Catarina não pre�,
eisa : prestar' contas ao

Go'Vêrno, porque' essa verba
não será oriunda da, receita ,-

,

federa!'. :Será"obtido junto'
t;,

.

,r .'�.,: '''A: :� �
'às empresas, "'. .as. agencias

nacionais, ass�oéiaçÕes, etc .. ".'-
-, .':. "I

Inf.Qpnou•.aínda, '0. D�e
tor de Adm�ni,S�ag.ão da

UFSC ,qUe··o' Reitor "q� Pon

tifícia 'U�versidadé�:, Cató-
.

'lica de põrto Negre; Irmão
José Ótão,' en<lefeçoq "

tele

grama. .�• Universldlil�e, Fe

.deral -de Santa' Ç,at�rina ..
. cUJ�Ptimentàndo;.a " 1,) e los
tr"ubalho$" qe$en�olvicros pelo
seu J;'é,present�i:Ite dutl;lnté o

Serninârio, 'a 'Q'4e <;oÍllpare
cerarn, . também, cQtnl>· con

ferencistas, ;:'0' ·.""Re'�tQt
.

da

• ÚniveFsi��·d�::d-;'.: ;G�adala-
J"ara "Mexiw,,:ei �i;\,ej,tor da

2,' '." ,
; ,J..., . '\" '.

'UniversídaUe c
: de·:<t Blln1a

: ""-'·l·t,J),.>.. '1''"' I�. .I'f,:iYI,ariã' 'nO ':.Rio, Gbi!);de'" do
,:; Sit1.,�(' -i �,.f(:� . .,:�\,,;;� -:·tt'�;·��\,,:� 1;/.1/

Encontro examina a ,obtençãQ ".,de
fundos iJara tscolas superiores �

'" "

o

Direito d&. 2a Vara.

Rela tor: Des. ALVES PE,DR0SA. �",,:,,', i' t
Derisão: Por votaçã,o, unâni�ne, 'dir protitnentQ

'.à

?pelação. Custa,,-, ex lege.
'

;,.� ,
.

22) Apelação cível n. 7.632; de Ibirama:; ,�pte. Ci
priani 8,- CUCC(J Ltda. e apda. q. Faz;enda Estadpal. .

Relator: Des. ALVES PED!'tOS,A." " �: :
Decisão: Por. votação unânlme, ,,não conhecet dg.

apelação po� incabível. Custa's pela apelante. ::
23) Apelàção cível n. 7.712, de Flori,anópó�is, apte.

o Dr Juiz de Direito da Vara dos Feitos da' FaZenda

Públi'C'1 P. Acidentes do Trabalho "ex-officiõ'» 'e apdos.

Coletivos: .JULGADOS LEGAIS: _ Rois pos.: : SF! ,

,

2044, 1955 1954, 1957, 1678, 2045. 2046, 2102. - P�: 2035,

20:',3. - Mp: 2015. � SA: 2083, 1844, ,2031.,· 2013" .20.86. 0-....

SG: 17GB, 1885. 1880. _ SS: 1792, 1791, 1731, 1723, 1725,
. Interessados: JULGADOS ,LEGAI:-, "7 Silvio

_

Thi-

1720 i937 � SE: 2019, 1981. _ SS!:: H156, ;17�4" 2076, ves' SônHt M. Napoleão Lopes, Maria de 'LO"urdes Mello,

2069, GVG: 203 _ STO: :2064.' _ DA;: 1921. 1VIà.�'ia' N .Cunha, Mari� J,; �i�inta!rÜlr: :�,�rü!o.D. Berns�
ESTt)RNOS . .),. , .

, João Pedro da Silva, L1.1Clma� Mello, ;t:eom H. C�n
'Ihtel'ossaclos: ANOTADOS _ Pq --::DespesI'L' Pf9a- , ... ('élcão. .Duura dos Santos, FrànCisca' 'J/.is�iewski, Ce1ItQ

rnentáría Rol n. 2037. _' MP -;- DeSpesa ,QtQamf,\lntária..· FI, 'de Souza. '�;esar, çuimarãé�, A'na da
'

Costa, ,Amaro
d�s: Santos, Terezinha BrIlhantina ih �ilva" �ana Val

dg,' Pont<iz, Mario J. BertoncinÍ, Tete,.inba Lmger, Olga
•

j i

."

,'CONTRATOS 'DIVERSOS
"

"·..coSA CON",
I:ht-siessados.: JULGApOS �EGA.rS --'-:;-u

c_ ,

-

CONVÉNIO ,. GREGiçÃO DAS I�MÃE? _DA ,myINA J'ROVIQÊNCIA
Intal'f'ssados: JULGADO LEGAL, -.Pref,eitL!ra Mu-:

'-'- CEiE ,;_ CONTEMPLAM ';_.',II _:_ SO�RESTADO
�,icipal dt' Sãs Miguel do Oeste.

. , J�ão Maraca.,·" '...
.,

.,' '"...
. - "

"DESPESA ORÇAMÊNTÃRIA À LIQUIDAR.. '.' :. ':LOC.'}CÃO. DE S�RVIÇ()S: '.'
.

Intpn'ssados: JULGADOS LE;GAIi1' (.;... Indústri�s: .:i:uteressado2: JULGADO' LEGAL' �� 'Osvaldo Lima.

Vilúes S.A., Arnaldo. da Silva Lima e out�os, Osyáldo APOSENTADORIA
:"üna. l'/ióvei;;; Cimo, de Flori<lnópoli�, Maria do. Capl10 'InteressadsE: SOBRES'rADÇ): Jos'§ Thiago da Luz.

Prap;oso. _ IT. - SOBRlpS!ADO _ Theocioro l}a:t:bieri. Interessados:' RESPONDIDA NEGATIVAMENTE
Ll�ITAçõES

_ 'Prefeitu�a Municipal do Balneário de Camboriu. -

Interes�ados: 'JULGADOS. LEGNS- -:-� RElSpectiva'7; RESPONDIDA NOS TERMOS DO PARECER DA"INS-

mente, origern. número da licitação. ÍIpportâneia,:adju- TRUÇAQ' Prefeitura ·Municipal de Dionísio. Cerqueira.
dicatário: PM, 165; Cr$ 1.44,00, Casa_ é;los, ,Confe_itos, BALANÇO ANUAL _ 1969

V'ic's Ltmr:honÚe:-� SNO, H;32. _ DCC, 1178, Cr$ ... :.
InteJeSSac1os:' APROVADO. 0., PAaECER ,DA INS-

28,734.00 Machado' � Cia., E�gênio 'Fristc," Mó'véis bi�
TRUÇÁO '- Prefeitura Municipal de São Domingos.

e'o de Fio;'iaw:ipolis, _ DOC, 0062,. Cr$ �,9,96,09, 'Rodol- . B.ÀLANCETES MENSAIS
fo Cern8y. - PM, 164, Cr$ 3.932,00; Kotz�'lS e Çia., f,:r- Interessado�: SOBRESTADOS Imprensa Oficial

mazem do PO\'o de Arnaldo ,Luz. _' SNÓ,. 014, Cr$ ..... do' EsU>.do, 1�1stituto de Previdêné'l. do Estado de

l? 680,OG; Gisi, Giacomazzi ,e Cia Ltda. '_ 001 ;_ SA., Santa Catarin::;,.
RESOLUÇõES .' ,_' . .... COMUNICAÇÃO
Interessedos: ANOTADAS. � T,.}'. _ nOs 05,06,07: Int3ressad�,s: Sociedade Esportiva e Recreativa
APOSTILA tageado Mariano: .Adotado o parecer d8. insstrução.
Int"ri'msad'o: JULGADO. LEGAL _ Évângelo SpiÍ'OS

níamentaras.
EXFR.CWJOS FINDOS

.

Intersssad8s: I -: JULGADOS LEGAIS :,_ Ána M�
ria P. Del Antônio e outros, Nereu orrêa de SOUZ!!l;
Lúcia G.rimp Horn, Jairo Borges Sp:'ote, Evângelo S.'

Diama,ni'aras, Damásia M. da Silva,' Irapurá Pereira,

Diva Cqrrêa on Rosf1, vrrgüío José Sebastiãq, .El�a
Costa '!'ihes-�n, Lúcio Felipe Mocelín, Maria C. Telles,
Bruno Carlini, Olavo Weschenfeld, Serviço Autônomo

MuniCilx;l de Água e 'Esgôto,' :6a RE1s!dê'noia (1,e' Canoí-
.

nhas, Ana Cardoso Teixeira 8 outras. -, II _ DEVO

LUCÁO :� ORIGEM, Nelson Bispo de Oliveira, jsaltína.

Ro�a, Maria Venério (Irmã). )

'.CONTRATOS _3ENOVAÇÃO t- LOOAÇAO
.. DE SERVIÇOS·

Souza.

·TRiBUNAL ",DE JUSTiÇÁ: " : '- . , .,.' ,

i
.

Dec!.sã6:' Pcr votação: U1iâniqú�/ d�F 'p�p0rh:eP�� i,é� ,

parte,. ao' agravo, para fixa'r il; inde���ção' .etif�'tr ....;
8.140 84 '�ais juros de morá' a parti'r' �d�:, 24:"1".:'57,.' tn'lÍ,q
cust�� 'e h;no�nrios' de' âdVOgad6'·em';�eÍ'htO.Oib4,)�i C�s,:"
tas ha fo'rma" da 'lei.' ",' ,.: :;. :".'1

\ .. /., ;'.'"
:Úói'dão' issinado"'na sessão. �;; ,_.'-; , ;"

")
.' 1'3) AgraVe' de 'p�tição' ri:' 2.�94� f pe. L��-a..: ,Ilgr:te.

JoM 'de Souza Et agrdo,,' o INPS; .,:"" ,;�'� �,: .::' ,'\,";
, Re'lator:" D2s, 'IVO SELL: " ""

'

"fy�"�! ",' ,�.-:.
'.. •

,"
t J ('. ,.

•

�

:�, .' �'1�··.;'J'.;. ':;'Jj.�··r. �!. ,,'

Deéisão! ];>01' votação unâmrhe,' .a;q�larr .. :�:j.S�?�11,9�
por inc(:�mpetê;1cia, do .,Juizo, e' deté:o:nlnat, ;,�'lr,�mes�a
�los 3utOS à Comarca de. Criciúma" 'pf1ri;\' qu.�;;o�tra. se

��
ja prof�,riâa." ·Custas a final.,

.. , .

Acórdão assinado, na sessão,
'. ", ..

,

.,
'.,'

.

'"

. 14;) _.!\grav'J de' petição ;no 2.454, .Q�. ,��� •
.' �j?;r.te.

Manoel Joaquim da·Rosa
.

e : agrdo .. O' INPS;-' . ." : .' , . '.'

Rel[l:tot: D,,$ IVO SELL. .." .

.'. � ',.i :" ',� ,.,:" "

Decisã0: Por votação unânim,e",: �n�l�.I;;' ,�",�e,nt�n9a.
por inco'mpetência do �uÍ'zo, e d�t�'rririÍl,�t.: .�. ��rr-éssa.
dos .autos a Comarca de C�icfú�na, �ara A'?�:;o.�tr�, se-
ja proferida. Custas a finaL

.

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

Acórdão a�sinadb n3; se�sãd. '_." I "".;: �'
,

15) Apelaçí{o de desquite n. 3M7, 'de :l'l1lh,?ç�, apte.
o Dr. JllÍz de Direito" "ex-officio"'� ap'q,�s'f�b�d0n. �Pe-
dro Agui�r ,e sl,p1Ulher... '. .

:

" "

:.,.

Relutar: Dos. ALVES PEDROSA. ". '. "-,, .'

D'eCisão: Por votação. un&nUn�, ,pé��r ,Pf.��IJl��t?'
à apelação.' Custas pelos' apeiad9s.,,' '" �., ',' ;'::.:>,>, ..

16) AP�lação '�e" a�s9tltt�: 'n .. 3.47.1,; �e:,;f}��O: çi.9,:·,�,��"
apte. o Dr. Juiz de p�reIte .da·la vara; eX::9�=�5�:" e

')pdcs, Gpraldo Esk-elsen e s/mulher. '
"

.. '.' .

' ' ."

Relator: Des. ALVES ·PEDROSA. ':. : -' , �,.' ,;'�� '
'Deci:"ã-o: Por votação' ünâ\lÍme,::,neg�':l.r -p.1.'.pv?-m�,pto

L 9.pel'Bc8.o.·Custas pelos apeladlls., - ,

." ::; +,' ;.��,�;".: :7::.
1'7) "'\::;elação de' desquite;,n.. 3.47�1;,�e(:�i�;..dp,\�ul,

'l,:,te. '.) Dr: Juiz de'Direito 'dá :2� va;t�;�':exi9:ffi�:'�",,�
Zi�dos. ":AUto' Dauer e s/rl1ulher. - ::,.'

I

.::� �·���L. -'
'

�

.

Rel?tor: Des. ALVES PEDROSA'-� :'",:'�. ;�.".
"

.

Decisião'· Pói:- votação .. unânimo; n.��:r. :�r,�vn:r���i
), apalacõ,o' Cuctas pelos ,apeladci's: " ',' .. :",:... ,' �:, ::;,,'::":.: ;,l.:_ I"
i:t ....... . L�' - -' , ,..( ••�,., 1'<'1'-!' -

.

18') .A,pelgção de, desquite: p. :3:2�3; ::.�ti::��r�,
'·,)te. � D�..Tuiz de Direito ,�'ex-omciO,'i.:é .�P�����',�C?n9r

'rr]�r�);��:,,:::S/;��lh:�y FIL��; ;�', ,.' . _. ',�,<�?f�\,�2: �:' ,:
Decis5.o: Por votáçao únâi.irne,. nE;!g-at!,?p�byiroe"nto

'2 ar����:�\�o C8���:�::�e:�: :�:����s::'" :�,;}::�.:,'; :�cr�):::.: >
19) }\pelaçãp de· desquite' n.' 3�55,�d�<��,es,; ;�pt�;' 0,

Dr JlUZ de Direito da la. Vara "ex�óf�ié,i?7�·:,�:,:Jí-];!Q.,o�.,. -" ...
, <.··,··.-1,) ,,!"r,::", ,,"" •• '[ ,

Olmiro l\((arqu8s Oliveira e. s/mulher··,; ':" 'j-":'::"� ,:' ; ..
, Relp.tor: Des. IVO SÉLL..,·

.

:'�, o ,: �,.;.
'

•.. , l' ,:' ":
. D:,ct3ã,?: Por votação uRânirrle',' �n,e����. ���l,��t.?

à apelação, Custas pelos apelados.-, :',.:.': >/-��
'

.• � ... ;.':

Acó:.'dáo assinado n� sessão . .'_ -(' . ,,' ,'. '. r �l� ;�" "�..:;.,, � �<'"

20) Apelac:ão cível n: 6·.2�4, "d� -FlO:riftt6��;is\;,J:\��l(;.
Alcides H. Ferreira e ,apdo., Jorge' G.a1Dls: .�, ':,>, "

'

.
. Rela"Ó"r' Dos ALVES' PEDROSA.' �,; i;\',J r'i>,
DeCJ�ão'� p�� votaçãO\.ul1ânihi.é,�,jtil{$ar P,�;Jqd.�C��o

o recurs'J. por falta de objeto. Custas na ·:foI'Ú}à·'.�'lfi.,.
21)"A�elaç80 cível.n. 7.120, de Joitivilie; ,Jj.p�e§:_,�

tur Ricardo lVIonich e. outros e apdo:, (!),,\D��', J'lP,Z' ,de
.. ,,'

(') professor Jair Fran

cisco Hamms, diretor geral
dê Administração da Univer

sidade Fede;al de Santa

Catarina, esteve represen

tando a UFSC no Primeiro

Encontro Para Obtenção de

Fundos Para' -as Universi

dades . Brasilelras, realizado
no' Parque Surnuara, ,em

Caxias -do: Sul. \ J :

sendo 25 bl'asileiras e 3 do

exterior, tendo por objetivo
estabelecer as fontes de

recursos nacionais' e inter

nacionais, que permitirão
maior desenvolvimento ao

ensino s�perior, inclusive

das universidades particula
res.

PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO,

, Dia 13 de maio de 1971, às 09,50 horas, a tealízar-s�'
nas' dependências do- Edifício Romão Faria, sito à Praça

Nereu'Ramos, em Biguaçu, Estado de Santa Catarina. :

o' _Rómualdo' Durval.. ,flo_Jba) Oficial de
� Jti�i�a .. �e. �i

gVaçtl. onde reside, .nó exércício do cargo de - Lelloeu'o

.O.ficial" med.iante designação do Exmo. Sr. Dr. Juiz de

Dire'ito da referida Comarca, faz sabel' que devidamente

autorizado por FIN-HAB _ Associaçiio de Poupança e

EmPl:'éstimo. Agente Fiduciário desirnado pelo Banco

Nacional dá Habitação, venderá, na forma da lei (Decreto
Lei n.'70, de 21 de novembro, de 1966, 'e regulamentação
é�mplementar, RC-58/67 e RC-24/68 e RD-8!70 do BNH)

no dia e local acima referidos, os imóvei.s adiante descritos

de propriedade, respectivamente de Irineu da Silva e sua

mulher Miriam Mafra da Silva, Aristides, Vieir� e sua

mulher Ondina da Sil�a Vieira; Marlene Gonçalvesi Vil
mar Teixeira' e sua mulher Nercina Jurema Teixeira;
Silvio Francisco l\1aestri e sua mulher Luiza M\lestri e'
Mário Lopes Caldeira, para pagamen�o de dívidas em

favor do Banco Nacional da Habitação representado pelo
Gestor Hipotecário _ Província Crédito Imobiliário S. A.,
,

a) Uma casa de �lvenaria, situada na' cidade de Bi

guaçu, no. Jardim São Nicolau, Quadn: 4, com '53,46 m2

de área, e o respeçtivo lote individualizado pelo n. 118,
com 250,00 rn2 de área, medindo 10,00 m de frente, por

25,00 m de fundos ....
b) 'Uma casa de alvenaria, situada na .cidade de Bi

guaçu, no Jardim São Nicolau, Quadra 3, com 53,46 m2 de

área real privativa e o respectivo, lote n. 83, com 250,00
m2 de área, medindo 25,00 m de frE;nte por 25,00 m de

fundos.

c) Uma c�sa de madeira, situada no mumclplo de

Biguaçu, no Jardim Marcos Antônio, QUadra 3, com 42,001
m2 de área e o respectivo lote de n. 53, com 176,00 m2

de área medindo 12,00 m de frente. por 23,00 m de

fundos'-
d)

.

Uma casa de madeira, situada no município de

Biguaçu, no Jardim ÍVlarcos Antônio, Q-ladra 2, com 42,00
m2 de área e o respectivo lote de n. 35 com 276,00 m2 de

área,' medindo 12,00 metros de frente, por 23,00 m de
fundos.

e) Uma casa de madeira, situada na cidade, de Bi

guaçu, no Jardim Marcos Antônio, Quadra 3, com 42,00
m2 de' área privativa e o respectivo loti) n. 55, com 276,00
m2 de área, medindo 12,00 metros de frente, por 23,00 m

de fündos.
.

,f) Um.a casa de Jlladfira, situada na cidade de Bigua
çu, no Jardim Marcos Antônio, Quadra 5, com 42,00 m de
área privativa e o respectivo lote de n. 84, com. 276,00 m2

de área, medindo 12,00 m de frentr. por 23;00 m de f�ndos.
A venda será feita mediante pagamento à vista, po

dendo o arrematante pagar na ato, como sinal, 20% (vinte
por cento) do preço da arrem�tação e o saldo restante

nq prazo impreterível de 8 (oito) dias.
'0 lance mínimo para o imóvel re"erida no item "a"

será de Cr$ 16.585,95, para o imóvel re [eri�o nq item "b"
será de Cr$ 17.030,80, para o imóvel referido no item, "c"
será de Cr$ 15.343,31, para o imóvel r �ferido no item"d"
será de Cr$ 14.293.07, para o imóvel rP ferido no item "e�'

será de Cr$ 14.293,07,. e para o imóvel referido no item
·<lf" será de Cr$ 13.253,62, todos corres )ondentes ao valor
de cada Crédito Hipotecário e acessóri )s, sujeitos, porém
êsses, valôres a atualização até 24,0 (vinte e quatro)
horas antes da realização da' praça.

O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos' inte
ressados informações pormenorizadas Fôbre o imóvel, no

Fôro da Comm'ca de Biguaçu.
Biguaçu, 15 de abril de 1971.

(a) Romualdo Curvai Bo.·ba _ Leiloeiro.

Falando à reportagem, o

professor Jair' Francisco

H amms disse que, "consi-"
derando que essa obtenção
de fundos é inédita, na

América Latina,'. os resul

tados foram muito bons'."
, .J'

'O seminárto, promovido
pela Universidade daquela
cidade'; Aliança Para o -Pro

gresso e Conselho de Reito-
, res do Brasil," comeu com 'a

participação. de :28 repre-'

sentações de uníversidades, Ainda êst� ano será .ímplan-.
'

.'

,
t ,

Lauro Barreto e outros.

Relator: Des. MAY FILHO.' oI � •

> 1

,

.'. ,

RESENHA' DE JUU:;,AMENTOS

Decisão: Pur votação unâ,nime, negar vtovjmentci
à apelação. Cu!Stas na forma <'iii lei.' .

I

Acórdão assinado na sessão. ,

.

24) Apelação cív,el n. 7.859, ,de Camboriú: apte In ...

dustri'll Pesqueira Camboriú Ltd�. e ipdo.; Alberto
, �. '1.Steingrseber. .

RelhtQr: Des. MAY FILHO.

Dec::-:ão: Por votação -un�nime, co�ecer, :do agra
vó' no 'a\ito do processo e da apelação, fulgàr, prejudi
cado o primeiro :e prover a apelação, patr jUlgar iIri-
proced21�:,e � açãd. Custas peÍo a,peÍado.

"

Acórdão assinado na sessão... �.'" ':. ,

25) Apelação cível' n. 7�921; çle. Sa�ta. ae()ill� �ptes.
. Antônio Caetano da Silva, e .&/mulhér' e áWos. ,joão
Maria Rqdrigues e s/mult\er.

R,�li':tor: Des. MAY FILHO.
DeC'ü,áo: Por vQtllÇãQ unânime,' neglll' Plrõvimento

à apela,f';&o. Cnstas pelos apelantes.
Acórdão 3Ssinado na, sessão.

26) Apelação cível n. 7.825, de ':I.I4on'da,I, �pte. }!;g..;

quadrias Mondaí Ltdf.!,. e' à.pdO. Oeraldp ÇláijdtQ fia-
I '. ',' ,

gestedt. ',/, ,..

Dec)l1ão: Por votação u�ânime, n�a.� p,rOVÚllento
ti apelação, Custas' pela apelante: "'" "

Acóc'dão" a�sinado na sessãO.

, r
. ,:i

. � I , '�
�

:...

----..:..;_-----,;.,.;;.,;;.......;;..---- �����2'.:_"�.....;.;. �=::::.:.___==
.

.:_:_"-=.--=_=_--::.._
.

..=--=-----.--
.. �.. ... -.-., ..

,. .

:A- ia �â�8.�� Civil ,da Tribunal de 'Justiça: dG Es�

tadQ �.� s�pta: ,C�. ta:-ina, em ses.õ[o �rc1inária, de �uin�,
ta"fe�ra. 29 qe. �hril, julgou os segumt2s processo,,·

.

'. 1) }\QTaVO dE instrumento r,. 440, d.e 1<'lOpanopohs"
"

." v. ' - - _,

Brasileira de Uro3.Dismo e ;a��ndo"
agIte: Socied8,de
Ad!;llar: l\jluner� " "

, 'ReI3to'r:' bes. ALVES PEDROSA.
'd, ' ,-

. "' e não conhec,or os
Decis8.o: por- votaçao unaIL:'11.' -,'.

agraVos no' 'l.uto d� processo por incabivel, e dar pro

VImento ao arT�"o de 'instrumEmto, para anular � pro-
. .. ..

-tO 'o', �l·taç;;o inicil'l inclusive, determmar
cesso a na.r!!' ,', <_ . CIo ., '-

,
' ,

que a. -ação .c bedeça' a for::.1'1 ordinária.. Custas

agrav�.do: .,

.

.

" "

-

2} Agravo de instrum>:mto n. 440 de Itmopolls, agrte.

Erwin Blaese e 'lgrdo. Ger9ino 'Nascimento.

MAY FILHO,Relatrr: Des,

pecasão: '!?tn' votação unân'me, negar provimento
ao ,8.gra\'o. Cllsta�; pelo agravante,

. Acórdão 8"ssi '1adQ na sessão.

3) Agravo dç petição n. 2.;;83,

o Dr. Juiz de Direito "ex-offit lo", o

Leopold0 e agrd')s. Elpídio Le:lpoldo' e o INPS."

Relator: Des. ALVES PEDROSA.

Deci:o;ão: Pw votação unâl� "11e, negar provimento,
ao recurso do :3 :ravado, e dar provim,ento ao rer'u�so
ex-offÍC;h� e rio J.\fPS, para, julgn" improcede�te a 'lçao,

de Orl:?ães, ap;ttes.
INPS e El';)fdio

Custas (�x-Iege.
4) Agravo de petiçào n. 2,3V, de Lages, agrte, Cen-

trais Elétricas de Sanbl Catr,"'na S.A. "CELESC" e

agrda. !1se Tçns'ni GrebeL
�

Rela.tor: Drs ALVES PEDt�,8SA.

Decisão: For votação uná!' r:-:.e, nf';giu ,provimento
110 agravo Cust'l. j pelo agravan �.

.

. -'
... v

5) Ag'ravo dE- petição n. 2,0( :B, de Cfieiúma, Çl'�rtes.

o Dr. Juiz de Di]geitn da la Val' "ex-officio" e o. :'NP$

e agrdo. Manoel Juvêncio Urb no.

Relator: Des ALVES PED: )SA.

Decisão: Por votação 'unãn ue, negar prQVirlento
ao agravo. Custa:> pelo 8.gravan� 'lo

6) Agravo eh petição n. 2. \6, de Lages. agrTos. o

Dr. Juiz de Dire'to da 2a Vare "ex-officir''' e o :NP�
f' agrC_�. Ota('íli( Inácio Mend ,.

Relator: Des AC"VES PEDf ·SA.

Decisão: Por vJtação U11?"r ue, negar prov1'í' ,ento

ao agr'wo. Cnst� s pélci agf3.va� ':,e.
,

.

7) Agravo rI" ,petição n. 2.! :0, d?; Criciúma, a,;;rtes

o Dr. Juiz de Di', eito ela la VaI' : "ex-officto" � o ':NPS

e agrdo Getúlio Margoti.
Re�ator: Des ALVES PEDl )SA.

Decisão: Pai votação unâl 'me, negar provip·lento
:\0 agravo, Cust: 's pelo 8.gravs: te.

,

8) A�ravo ctt petição n. 2, 47, de BTUSqU..S ."�rte.
o Dr. Juiz de D éreito, "ex-offi(' o" e agr,:\a. a Fa enda

Pública do E!St::>.(o de Santa Cr':.arin<.t.'
'

RelE,tor: De::: MAY FILHO.

Dedsão: Por votação unân :.me, negar provimento
ao agravo Custrs na forma da lei.

Acórrlão assi tl'ldo na sessão.

9-) Agravo d3 petição n. 2. 201, de Orleães, ggrte.
o INPS � agrdo,· Santos SpinC: ola Duarte.

Rela.tor: Des IVO SELL.

Decisão: Por votação unâni: '.1e, dar provimento, em

parte. pa.ra fi::8," a indenizaç8.ê! devid� .'10 exeqüente
em Cr$ 4.366,93 acrescida dos juros legais de mora, a

nartir ri'l cit2.çã( (14-8-65), l).onorários advocatícios de

Cr$ 100,nO e cm t'lS e processuais. Custas do recurso,

na' forma da lei

Acórdão a!Ssi lado na sessão.

10) Agravo ce petição n. 2.217, de Lages, agrte.
INPS e agrdo. José Batista Cardoso.

Relator: Des 1''10 SELL.

Decisão: Por votação unâl"ime, não conhecer do

recurso dO' �t:tcr, por intempestivo, e conhecer do

8.gr'lVO interp'Jst) pelo segurador, dar-lhe, provimento
p8.,fa qUE O grau. de incapacidade laborativa do aciden

tado seja avalia io em perícia médic'l, com base na

repercussão sôb e o exercício da sua, profissão, en

quadrando-a em percentagem contemplada na la Par

te da Port<.tria 1\Unisterial n. 2, de 18-1-68, ou em um

dos critérios de li. a I, da 2a Parte da r,8ferida Porta

ria, tudo a' ser � purado em liq1�idação, com pagamento
dos atrnzados>,,'.L,partir da alta se a incapactdade en-

. sejar a,; ('on,ceSSl é; qe auxílio-acidente ou aposentado
ria. mfüs .iuro�; Ce mOQ'a de 6% ao ano, '30 partir da ci

tação e honorá;'los advocatícios, que são fixados em,

Cr$ 100.00. C�lst2S na forma"-de, l,ei: .

l1) Agnwo e'e petição n. 2 :;40, de La�es, agrte. o

INPS e agrd<:>" �iJcta Varela.

Relator: De, 170 SELL.

Deci:são: Po "lotação unâ" ime, conhecer do" re

cursos interpostos pelo' InstiLto segurador e o Dr.

Curador de Add,entes, negar provimento a. êste e pro
ver o 110 Segu�'ador, para julgar a ação il11proced�nte.
Custas ex-lege

Acódão assirado na sessão.

12) Àgravo (8 �"etição n. 2.;-'�2, de UrussangR, I,grtê
o INPS e agrdo E·v·,3nir Araújo.

Relator: Des, IVO SELL.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUL.LER & FILHOS - malerial de
construção élll geral

fones: - 6201 - 2425 _ 6358 e 2352

INFORMA

O Campeonato Carioca de Futebol prossegue na noi
te de' hoje no Maracanã com o jogo Vasco da Gama x Ola-

.

i-ia. Na preliminar jogam Bangu x Bonsucesso.

o om o empossa
ORES, passa
a ·ser Cia.
de. Aguas

Uchoa: arrecadação' eni:
S.. Catarina' é oscilante

I

1
�

j1
,

Agricultores
recebem
assistência
'0 Govêrno

.

do Estado concluiu to
dos os levantamentos ·dos prejuízos
causados' à .Iavoura pelas últimas

enchentes, quedas de granizo e gea
das extemporâneas que ' atingiram : �

uma ampla região catarinense, Téc
nicos da Secretaria da . Agricultura
iniciaram entendimentos com coope-]
ratívas produtoras d� sementes do

Rio Grande do Sul e' emprêsas .

de'

São Paulo, visando a aquisição de
sementes de trigo' e milho, que se

rão vendidas pela metade do prêço
aos agricultores atingidos. A outra.
metade será coberta pelo Govêrno,
segundo informou o'�ecretário Glau-

..

co Olinger, da Agricultura.

O Secretário Sérgio Uchôa Re

zende, da Fazenda, declarou ontem

que o comportamenfo da arrecada

ção estadual é' oscil,ante, sendo que

enquanto algumas regiões fiscais do

Estado apresentam superavit, outras
não correspondem às previsões orça
mentárias. Disse. o Secretário da Fa·

zpnóa que a máquina fiscal e arreca·
dadora· de' Santa. Catarina ainda

apresenta' muitas -deficiênCias, Dias
que com o tempo as coisas serão
colocadas em ordem e ela poderá
trabalhar unissona e coesa.

O Sr. Sérgio' pc.hoa Re�ende pre
sidiu na t�rde de ontém o ato de

posse de funcionários da Fazenda, na
sua área fiscal e administrativa; Pa:'
ra as Inspetorias Regionais da Fa

zenda foram designados os mspeto
res Francisco de PaUla da Silva Fi
lho,

_

Uwe R�tte, Flávio Roberto

Collaçó, Cláudio d.e Andrade, Ramos,
Heins Daniel Honongosso,. Adarci

Sbrazi, Jdsé Zeferino Póvoas, Antô
nió çartos da Silveira Martins Ma

chado, Eudo Neríno Ribeiro e Pe·

dro Getzer. Já o Sr: Alfredo Russi
foi' empossado ;na. Diretoria de Ad

nüni�traçào; os Srs. Otacílio Rigon,
José, Aleixo Da-Hanéglo e Neri Nico
lazzi I1ara�·aê,. .fllhÇõês de Jll'lgador.es
de processos fiscais; o Sr. José

Wellingtón ,Cavalcanti para a Divi
são: de�Patrimônio; '0: Sr. Rogérío Sto

tera\). para assistente de administra·
ção; o Sr. João Jorge de Lima' na
Diretoh�

..
de- Coinpras da Secretaria,

O Governador do Estado, em des
pacho com o Sécretário dos Servi
ços, Públicos, engenheiro' Palilo'
Müller de Aguiar, assinou decreto",

,'; qUQ estabelece normas para a cons-
,-.:.

.

tituição .da Companhia Catarínense
, : de Águas e Saneamento - Casani
a qual substituirá o Departamento '.,

'Autônomo de Engenharia Sanitária
-.,9aes, extinto com a Lei nv 4,547;
de 31 de dezembro de 1970, que .ín
traduziu a' Reforma 'Administrativa',
Na mesma oportunidade, tamÚm

através de decreto, fOI instituicia
uma comissão especial destinada', a
constituiçâo e organização da: .. çJisan
e designados seus membros' os Srs, -.

.

Ca:l'los Eduardo Viégas Orle, Oscar
Péreil'a ,e Afonso Veiga Filho,

.',

e '0 Sr. José Fraricisc() Salm na:,k;. "

sessoria da ·Fazenda.
, Durante o ato de posse disse· o
Sr. Sérgio Uchôa Rezende que a má
quina fazendária amda não' esta
c.ompleta nOS seus quadrOS diretivos,
o que ocorrerá tão logó. o Govexna
dor assine a' nomeação dos demaiS
inspetores e dé um ou 'outro cafgo

. I '
. ".

que amda se encontre por ser lota-
do.

.

REUNIÃO COM DELFIM
.0 Secretário Sérgio Uchôa Rezen

de segue hoje para Brasília a fim
de particiI>ar de uma reuiüão C'Om

o :Ministro Delfim Netto, a qual .es�

,tal'ão presentes tambéin ()IS dén'l.á.lS
Secretários da Fazenda. O Secr�ti�
rio. não leva em p'auta henhuma rêi.
vindicação específica, mas· re�o:r�a.
rá iôdas as outras reivindicações' já
deferidas na última r�união.,

.

"Por
enquanto - .asseverou o Sr, Sérgio
Uchôa Rezende - as cl!ls.ses ·produ.
toras do Estado 'já usufruem de isen
ção de máqumas e equipamentos

·

para. as indústrias, isenção para pro
dutos de ração animal e prortoga
ção, para as indústrias catarinenses

·
qlJ.e trabalham no ramo da madeira,
c.ompensados e· derivados, do pra�o

\

"pata o, re,éolhimento do ICM. tstes
contribuintes,. a exemplo dos que
trabalham 'na faixa de couros, cal.
çados e_ têxteis, terão agora 60 dias

· para o recollÚlllento do impôsto, es

tendendo-se êsse' benefíciO: as faixas
de mobiliário e madeira,

o e puta d o que r I e i
sôbre ingresso. no IC

O' Deputado oposicioniSta Waldil;
Buzatto deu entrada ontem na As

sembléia com um projeto de lei que
dispõe sôbl'e a nomeação de con

selheiro do Tribunal de Contas do
Estado. O projeto estabelece' que
além das exigências em vigor, o can

didato a uma vaga no órgão de con

trôIe financeil"o estadual 'não pede
rá ter mais de 20 anos de serviço
público. A ,prop_osição, !lue foi on

tem mesmo encaminhada- à' aprecia
,r,ão da Comissão .de ,Jl.1stiça· do '1.e-

'.
'

gislativo, está assim redigida:
"Art. 1'-' - A nomeação pal;a Con

selheiro do Tribunal de Contas· da:
Estado, além das eXlg�n_çj.as do'
a1't. 81, § 39, da Constituição do Es

tado, somente será procedida quan
do a' escôlha recair em pessoa que
não conte com mais de 20 a110S de
serviço público.
Al't. 2'-' - Esta lei, entra em

.

vi
· gOl' !la data de sua publicação, re:
,vogadas as disposições em t:ontrá
r�o".

'i

Ao .empos!ar·; o. Sr, -Lauro Linha

res, na presidê�cia do Banco do Es

tado O Governador Colombo SaBes
\

.
.

afirmou que . Qi nôvo dirigente do

BDE assumiu o cargo "sem qualquer
compromisso. com quem- quer que

seja, nem mésmo com êste Governa
dor que lhe\c:Urige a palavra",
- Terá, somente, que responder

�s normas <;lJ.tadas. pelo Banco Cen

t:r;al da. ,República e, .princiJi>almen
te: "atender' :ko grande acionista do

Banco, qJé' é ,'0 povo catarínense, re
P�esentado pelo: Govêrno do Esta"

dt>:', ." i"
,," -',

"

.

"A �ole�id;\él.� }oi ,realiz�da ontem.
à tarde no: iP�alá(lio' dos Despachos,
ocasião 'epl" �lle- também .fora.in: ·éin,
possados t,

.
os' :uQvos i.' diretores , do

BDE, _

I 8rs.· étittlos .Passoni' Júnior, ',
Paula �!lô�r�,ÊiÜl0 e' Erasmo:,. l!ipoga,. . " ",',,, '. '.

rá, "desde logo,. ao, sistema ',ftnal1-
ceiro que' deverá'

_
operar .harmôni-.

ca e coordenadamsnte, dentro das

regras ditadas pelo Govêno".
- Bem avaliamos a importânc�

do Banco do Estado no Projeto ta·
tarinense de Desenvolvimento, por.
quanto há Iengos anos ct:iaboramos
na análise da .problemática da eco

nomia indtJtrial de nosso Estado,
onde se salientava ser; o crédito. um
fator limitante ;0 desenvolvimento,

. revelando-se quanti-qualitativamen
te precário, com reduzida capilari
dade e em descompasso com os de
mais Estados da Região. do Extremo

Sul do País - afirmou o Sr': Lauro
Linhares.

rada na economia catarinense,' ês
tes ativando a carteira de desenvol
vimento que possui o ínstrumentel
capaz de obtê-los, especialmente
através o mecanismo de repasses do

sistema financeiro nacional ao lo
cal".

Após dizer que uma das preocu

pações do BDE será a difusão dos

estímulos à modernização e reerga
nização da indústria e do comércio,
o nôvo presidente do Banco afír
moa que "as atividades primarias
llão serão marginalizadas".

destinos de Santa Catarina, combi
nando à experiência no trato da
coisa' pública com a vocação para

trilhar noves. caminhos, nos estimu
lam e nos confortam", E fínalizou
afirmando: , '

Asseguramos, Senhor Governa

dor, que: através trabalho persistente
e honrado _. atributos que herda

mos de nossos ancestrais - havere
mos' de fazer com que ,0 Banco e

sü<).:s' subsidiárias, modernizados,
contribuam decisivamente na cons

trução . de Santa Catarina grande,
que' todos almejamos.- A Carteira de. Crédito Rural,

ainda em consonância com o Projeto,
será reformulada mas. persistirá
atuando em perfeita sintonia com

os órgãos responsáveis pela política
agro-pecuária do Estado.: Esta' co-

, -

,� ;'...

�RANSMISSÃO; DE CARGOS

.:.1,,'
, ',' -�

Logo .após serem empossados os

, .11oVós·dirigehtes do BDE assumiram

laboração íntima, desejável' e.' im.: S�l:IS :'pi:í�tos. .

.

prescindivel, terá por escôpo 'umà .'! ,
':: '.�por oi.l�T(j Iàuo,« ao transmitir o

politica de amparo' às iniciativas ruo , ca:.;go. d�- presidente a .seu sucessor,
raís, -já que sôbre estas se assenta" 6. '-Sr. JQàp José de Cupertino Me.
fundameritalmente, a economia ea-:': &;ir.ós':" fêz'Ímmunciamento enalte-
tarinense. é�rido;as� qualidades. do Sr. Lauro Li-
, Dírigíndo-se ao Governador CoI�

.

'iih�J;e� 'e: fazendo reÚrências ao

be Salles o Sr. Lauro .Linhares de- . 'ct.esc�niento que o Banco do ;Estado
'c:lar9u que "os propÓsitos que n{)r� vem exi;>erimentalldo desde sua cria.
leiam Vossa Excelência à frel'lt-a 'dós:, . "

"çã<?"
'" .

"
;_
'. .

,.:/';:,,..,,<;
. ,:' ';' \

-." 'I

Frisou' que, atendendo ao prece
nizado no pcri, procurará "estimú�l
lar' '

os. investimentos 'do .setor ..índus
trial, ínegàvelmenta

:

o'
. que,' �lhQr ,

absorve mão--de-obl'à,�; ci#ü'Ràindo
renda'. e benefi(jando' ·.os grândes
contingentes populacionais que se

aglutinam nós centros.urbanos", i:
.

-:- Com tal objetivo,:_ ProSsegUiU'
- MS lançaremos à captaçãe de. re-
cursos internos .e externos, a�uêles
pela mobilização da poupanç'a ge-

qicz�... , ,�t:� f._' • ,_ "

'1';
O Governador .. encerrou .suas pa

lavras faieil<fb<'vQt9s para que .0 tra
balho dos: �qv,os;dírfgentes do 'Ban
co di)': Estaaó;f'renda juros e capi-

, talize;' júntó ?ati· prirtéip�l, que .é o
. .• -.' ' .....• ,,, -. ,. -t .' ';-o,'

Projeto" Catái'mense de. Desenvolvi-
.. . .. .'.-.;,.... !

mente" ,

;, ' .

.
� ·:�"'.Y:;·:' "l"

-

•. ,-
.

-- O S:t.,La;u�; .. Linhares, 'por sua·

vez, declaroú!;_qué o 'BDE se'�teg�a-
'. . ,,-;,'

'.: ' �')1'
• i,l>

,"),

.,

.,

,:'_,
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