
o TEMPO
Sintese do Boletim Geometereológ'iro de Ao � Ncft'O

válido até às 23hHtm do dia 6 de maio dé 1971
r

F'ltlI:NTE FRIA: l!..m curso; PRESSAO ATMOSFERICA
MEDIA: 1010,9 milibares; tEMPERATURA' MEDIA: 19,10
centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 94,30/0; Cu

mulus - Stratus - Chuviscos esparsos - Tempo médio:

Estavel. Florianópolis,

,

'SINTESE
FLORIANóPOLrIS

Atendendo a Clonvi-t� eSpe· \

eial do Departamento de,,'C;:uJ.'
t�a da Secretaria do Govêr.

no, o C,ônsul Geral do Japão,
sr, Nagaharu Odo vai profe·
rir palestra sôbre o Teatro

Kabuki, que data de milênios

i e é uma, das mais tr-adieionais

4emonstrações" de arte cênica

"do Japão.' '"

,
;'

,
Atra�és' 'de' nota' dist.riDui�", ,.'

à'o imprensa, o :Departámento
',de Cultuta ,está convidÍlndo"os
�)unos do Curso dé F�rmação
de Ator, be� c�o tôdas as

',p,essoas interessada's'" a' o compa.
recerem amanhã, sexta·feira,
'às 20 horas" no' 119 andar 'do
Edifício das Diretorias.

Por o!::'tro lado c�unica,
�ambém, aos, alunos d� C"Irso,
de .. 'Fbl1mação 'de Ator' que, .

atendendq a diversas �Iicita.' ,

ções, alleróu o sistema, de'con.
tagem de frequência ,ao Cur-
so para 2/3.

'

I

PóS - GRADUAÇÃO

IFoi oficialmente ínstalado.sl.

.na manhã de ontem a reunião?
dà Comissão Executiva' da

Coordenação Regional, Sul 'de ,1

Pós qr;:�duaçã('), que, se reã�a
nesta, Cápital, O, encontro ,foi
-realízado 'pela ,Ufsc e

_ conta
com a participação de repre
.sentantes das Universidades
Federais do Rio Grande

'

do

Sul, Santa Catarina, Paraná, e
'

-Santa Maria e da Pontifícia
Universidade Católica de ,pôr
to Alegre.'

-

, JOAÇABA

supervisores r�ionais ,

dos S�rviços de Extensão Ry.
,nl dO, J;\cre, Maranhão, Piauí"

" >A�'agOa� Ri�, ,��cie� do ""ort� ,

,'. '<l-eCSRio"f''':de Jaf'ieir.o, ",ieram :'a�
Sé!nta. �atarÍl'a "realizar 'um es

tági� de supervisão e ��nh&o'
,cimento da metodologia' apli.
éada ,peia Acaresc na, pr.esta.
'9ão, de' assistência técniCa ao

m,�io rural catarinénse.

lNDAIAL

A' nova Diretoria do Clube
do Estudante Universitário de

Indaial, eleita na Assembléia
Geral Ordinária de 10 de abril
de 1971, ficou assim constitui- ,

"da: Presidente - Vanderlei
Romer; Vice Presidente -

'

Ademir Moser; 19 Secretário',
;.._ Oscar Jenichen; 2" Secre-.
tár�o, - Leandro Dallarosa;' 19
Tesoureiro -' Jngo Kaanen-"
berg; 29 Tesoureiro - Wilson
Scheuer; Departamento de

Promoções - Alceu' Mário
Brancher, Osvaldo Lanznaster
e Rolf HadÍich; Setor Social ,
Elisabeth Jeni,chen, Diva Dias
e Yara Maria Rauh; Setor
Cultural e Artistico - Rober
to Diniz Saut; Orador '_ O�·
car Jenichen; Conselho Fiséal
- João José Cândido da Silo

va, Alfredo Nagel e Walter
Luiz Persuhn.
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'

. Deputado aêba
"caso da p�nle
muilD sério' '. Famífias: da: Capital .acolhem

'ront;;�;iÜta � ". ,�mI.anJes: ,�D �teij!?;;dia 9
I

,

'

�

."

ganhou.�o\
Corintians

t.

do, Grupo Escolar:
,Barreiros -Filho,.....,.. ex-Dias .Velho. '_.
está -, a' reclamar uma providência',

,

"urgente das autoridades corp.pete'n-
"te.s, P�rte do muro ruiu" e, as crian
,ças, utilizam � lQ�al .para,a said?, ,0,
que há alguns, meses causou usn

atropelamento
-

fatal. 'O' .tradiQ.i�nal
e-st�belecime�to-::" d� '�s�o ,pr.ec'isa

'

ser olhado sob' 'Qutro ângulo' ,é as

providências .urgern;
. "

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

�;

'dJe"
"

I"�

Ras

rativa à
çÕ'es.

� ,�,� . �' ,

", -d;Q�kte; Rádio:enlàces em U-FH' de
s:ão' 'Miguel d'oeste-Pillliárziilho
Ch!l-pecó-Xanxerê; 'Lages-São' .toa.
'quim, e Anú:apguá-ci·iciuma.,

'

,,0- Coríntians�oi'. derro�do n_a:. .noí-
te de ontem nó Pacaembu pela': Po"n�

--te' Preta poi:�( á' o',go1-' nilM'éad�':,pQr
" _lMdillho� 'o -jogo"_f.oi�'válicÍó:�lo ;'�qm.(
péonato paulista: �e', 'fUtebol:, e:,'� vi.
�?i'1.a 'dá Ponti 'Pt�eta just�;,,:c�sid�.'
,'r;ll1do·se que' foi a: 'llie�hor' eq,úipe'"

"
" �, "': ,',

durmite' tOdó 'o transço�'l:�r-,da ��rti.
da. Pequeno Ilub}ico, assistiu '00 jo
go ,<).evido o frio e ás chuvás. '

o Governador Colombo Sapes
mante�e na tarde de ontem demo
rado diálogo com representantes da

Imprensa desta Capital, tendo' 50'

licitado a' compreensão de todos os

catarinenses e afirmado o seu, de·

sejo de dar início, o quanto antes,
às metas estabelecidas no Projeto
Catarinense de Desenvolvi.mento (úl
tima página).

'Colombo, Salles faz o

di-alogo c.om a imprensá

PHILIPI 81 CIA., a casa do conslrulor
INFORMA

Jogando amistosamente na noite

dc ontem em Goiania o Botafogo do

Rio empatou em 1 a 1 com o quadro
local do Vila Nova. Nilson marcou

o gol do Botafogo e Guilherme o do

time goíanp.

o Governador Colombo Sanes de.

terminou providêrrcías objetivando
o prosseguimento das obras esta

duais e Q pagamento' dos serviços
executados. O' anúncio foi feito na

tarde de ontem em nota - oficial di

vu-lgada pela Secretaria 'de' Trans

portes, e Obras, que também íníor

mil 'a realização 'de gestões junto
, ao, Tníbunal de Contas, para acelerar

'o ,julgamento dos contratos- pénden
tes de registro. ,

tor de construção civil na adminis

tração estadual'. Os referidos estu

dos mereceram integral 'aprovação
,do Governador Colombo Salles, ,que
determinou providências à Secreta

ria da Fazenda para liberação 1 dos

recursos necessá�ios' ao pagamento
dos serviços executados e' ao nor

mal prosseguimento das obras es
taduais, Gestões também vêm sen

do, efetuadas junto ao Egrégio Tri�
bunal de' Cpnt'as do Estado; 'no sen

tido de acelerar o julgamento dos

contratos pendentes de registro na

quela Casa, Com tal comuaicação da

Secretania de Transportes e Obras

as obras estaduais terão pleno .pros-
,seguimento em tôdas as ár�as de

Santa Catarina".

-', ...

A ,hota, assinada pelõ',: Secretário
Cesar Amim tem o seguinte teor:

"O Secretário dos Transportes e

Obras comunica a co�clusão dos

estudos que vinham sendo re-aliza
dos em sua Pasta, referentes ao. -se-

MOO quer aU,lentp a 'servidor
de 3D-!. '8: contâ'r de ma,io

... . , \ \

(Última Página)

,Vale ve: lt:qU�,: vai pedir
ao' Presidente Médici

(Última Página)

.»
,

'

O Secretário de Govêrno, Sr" Vi·
tor Sasse, declarou ontem, que tão

logo � reforma adm:in.l.strativ� se

instale em tôdas as instâncias da

administração o Govérno Colombo
Salles entrará efetivamente na 'sua

fase dinij,mica, de aplicação do'

Projeto Catarinense de Desenvolvi·
mento. O l)ecretário fêz ontem uma

visita à redação de O ESTADO, as·

severando que o Govêrno tem o

maior interêsse em
-

manter estreio

ta� relações com a imprensa, elo
natUl'al de aproximação entre povo
e Poder Executivo.

,O Sr. Vitor Sasse confirmou ain

da, para esta semana - hoje ou

amanhã - a posse do Sr. Antônio
Pereira Oliveira no Departamento
Autônomo de Turismo - Deafur -

em substituição ao Sr. Lázaro Bar·

tofomeu. O Secretár� de GOVêl'110

anullciou para a próxima ::;cmana

prováveis novidades com relação ao

provimento de cargos do segundo
escalão administrativo, que comple·
tarp. a máquina admiI;üstrativa do

Es.tado, desencadeando a açãÇ> do
Govêrno no sentido de' cumprir o

plano de metas prescrito 110 FCD.
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enlr a s espa ins ao_s_ novos a unos o iciais
.............. <.

Alves da Silva Filho, Antô-
nio Carlos Harthmann,
Caetano Ângelo Negri, Car
los Eduardo Ouriques, Car
los Roberto Bertoncini, Cus
tódio Martins de Oliveira,
El;lirajara Corrêa Lemos,
Estene José Mota Machado,

.Fredolino Antônio David,
Geraldo João Salvador, Jai
ro Amaral, João José Cor

rêa, José Carlos dos San-

Ministério da Educação e Cultura ,

Universldad� Federal de Santa Catarina

RE!'l'ORIA
,

Dc.�.rtamento de Engenharia e, Arquitetura
'Divisio Administrativa

, \ COM:UNICACÃO
, De ordem superior torno público que se acha aberto,

até .o dia 14 de maio do - corrente ano, no Departamento
, �:e, Engenharia e Arquitetura da Sub-Reitoria de Planeja
,':mento da "Universidade Federal de Santa Catarina, no

i Con'junt.o Ul1iV€I'SiUdo da 'I'rindade, edital de Tomada de
'O;, PI'el;QS !)arh o fornecimento de material e mão-de-obra,
:-'ci.êsttnà,da 'aó prédio ,do Diretório Central dos 'Estudantes,
-'i' " ,: ,Maior.e,� esclarecimentos poderão SC1' prestados no De

,) partamento de " Engenharia e Arquitetura, '!'la enderêço
",,' acima 'l'efel'tdo, no horárin das .12,00 às 16,00 horas.
':.", :' FIQfianópolLs, 20 de abri] de 1971. .

Ass, J.lv.ilr,o Henrique de Campos Lobo - Diretor,

:::·.:��$OÇ��A'Ç,A,,º-,' " ENGEN�EIR'OS
'\1118ÕIOMOS 'DE, 5'1'111 CATARH�A
,'� 'AEÁSC" � '�ólJ1unica' com gr311de pezar o falecimento ocor

tith) cÜa ,2, nesta Capital', de, seu associado

Engenheiro Agrônomo CESAR SEARA
; €: convida a, todos 0S colegas' e amigos para assistirem à

;_v.cr� -' -, �issa de sétimo dia que, por intenção de sua alma, será
. ";'·cel'eb:.ada J10 próximo, dia 8 (sábado), às 19,00 horas, na

,

,

» 'C,apeI'a do Colégio- Catarinense. Por êsse ato de religião
e amizade, antecipadamente agradace.

PRECISA-SE
, ,Pr�cisa-se vendedor autônomo, com condução pró

.: prla, para venda de balas com pronta entrega. Tratar à
. RU;I Sizenando Teixeira, 305 - Capoeiras, das 19 às 21
':�horas, '

PRECISA-SE
'CORRETORES PARA VENDAS DE TITULOS DO

, CLUBE SOCIAr,. PAINEUtAS.

INFORMAÇõES NA PROVENA LTDA,
RUA TENENTE SILVEIRA, 21 - CENTRO COMER

,.'

-,' CIA�, - SALA 03,

PERDEU-SE CARTEIRA

A melhor maneira de viajar, as melhores programações, as melhores condições,
'MONTEVlDEO/BUENOS AmES - abril 28 -- junho 19 - julho 15,

I FOZ DO .IGUAÇU/ASSUNÇÃO - julho 25 - setembro 25
,

SALVADOR/ARACAJÚ/MACEIÓ/RECIFE - 8 de abril, 19
A

dias de �uração
1 BRASILWCIDADES HISTóRICAS DE MINAS - 14 de agosto, 15 dias

I MANAUS - Cruzeiro Marítimo' - 25 de junho e 8 de julho - 26 dias mara-

vilhosos a bordo dos navios Ana Nery e Rosa da Fonseca, escalando - Salvador,
Recife, Fortaleza, Belém, Manaus,

EE, UU./MÉXICO/CANADÁ - 26 junho - 1,3 e 8 de julho.
- CATARINENSES NA EUROPA - O· orgulho da Indústria Turística de Santa

...;atal'ina - .saída 20 de setembro - 41 dias, incluindo 10 países - Inscreva-se e comece

"
a P'lgar desde já. •

UM'ôNIBUS NA RúSSIA E ESCANDINÁVIA ::- levando exclusivamente turistas
i 'brasileiros - saídas 2 de julho e 7 de agôsto - 35 dias de duração - uma semana em

i Paris - Varsóvia - Moscou - Leningrado - Helsinki _,Estocolmo - Copenhague

II - Hamburgo são entre outras, as atrações dessa bem elaborada programação.
I j VIAJE HOLZMANN ... E VIAJE IGUAL A UM '/ETERANO ... NóS SOMOS

, I L VETERANOS EM VIAGENS. , .

_

��������_�,�����_�_���_��_,,_��__�_���_"�J� j -

.. ��-.!J)

Em solenidade que, con

tou com a presença do Go

vernador Colombo Salles,
do Presidente do Tribunal
de Justiça,

I

Desembargador
Marcilio Medeiros, Secreta
rios de Estado, .representan
tes dos Comandantes mili

.tares da Cidade,' .além do
Prefeito Ai" Oliveira.. o' Co
mandante da' 'Polícia Militar
do Estado, Coronel Fábio
ele Moura e Silva Lins pré
sidiu li cerimônia da entre

ga de espadins e prestação
de compromisso dos Alu
nos-Oficiais do 19 ano dos
Cursos de Formação de Ofi
ciais Combatentes e Inten
dentes. A cerimônia, reali
zada ontem no Salão. Nobre
da Corporação, comemorou

também a data 'magna da
Policia Militar, criada por
lei decretada a 5 de maio
de 1835 pelo Presidente da
então' Província de Santa

Catarina, Comendador Feli
ciano Nunes Pires, O, Coro
nel Fábio de Moura e Silva
Lins " dVOCOll os' milicianos
que "tombaram nos campos
de batalhas do Paraguai;
nos sertões do ex-Contesta

do, combatendo os sertane

jos fanatizados por um falso

monje José Maria; nas re

voluções de 1924, 1930 e

1932, destacando-se em di
versas refregas e comba
tes, no interior do Estado
de São Paulo, destacando-se
os de Buri, Capão Bonito e

outros,

Mais adiante, asseverou o

Comandante da Polícia Mílí

tar, em sua 'Ordem-do-Dia:
- Além das lutas exter

nas e internas, entre es

trangeiros ou irmãos de

sangue, há que considerar

ainda, no mesmo nível, tal
vez mais alto, a nossa mis
são 'comum e diutarna em

que, de quando em quando,
sucumbe, traiçoeiramente,
no cumprimento '40 <dever, -,

um dos nossos companhei
ros, "que muitas vêzes,
nesse espalhar de viuvez e

orfandade" fica-lhe a so

brar uma éruz tôsca' à bei

ra da sepultura, Rum cemi
tério distante dos seus en

tes queridos".

- Vamos prestar, contu

do, nesta data, a êsses com

panheiros que souberam

elevar tão alto. o nome in,

tangível desta Corporação,
o nosso toque de, "apresen
tar arma", em reéolhido si

lêncio, pelo muito que lhes

devemos.

A Ordem-do-Dia do Co

mandante da Polícia 'Militar
retere-se . mais adiante ao

significado da cerimônia

ontem realizada: ,,"Aos alu

nos do 19 ano do Curso de

Formação de Oficiais -

afirmou o Coronel Fábio de

Moura -e Silva '. Lins - de

vo ,dizer que considerem
uma dádiva, -pertencer a

uma Fôrça, tão amadureci
da, que possui uma' histó

ria fértil e um passado en

cantador.

- Como futuros oficiais
da PM que sereis, tenhais

sempre em mente "nunca

usar a vossa' autoridade

pata oprimir o fraco e hu

milhar o forte, mas, sim

para' amparar e defender' a

sociedade contra os malfei

tores e os perturbadores da

mesma,

_ Que os exemplos edi

ficantes dos nossos an

tepassados sirvam de orien

tação para nortear a vossa

conduta no futuro, quando
tereis a responsabilidade de

dirigir os destinos desta

Corporação.

Receberam ontem os es

padins, símbolos d'o Aluno

.Oficial e da honra POlicial-:

>-'
, ERITA - ATENÇÃO CONSTRUTORES

,

"

Militar os seguintes alunos

do Curso de Formação de

Oficiais Intendentes: Adair

Rosa, Adeodato da Silva

Marques, Alirio da Silva
Darnázio, Barnardo- Benorní
no da ,Silva, Francisco Bue

no Filho, Franklin Gonçal- \
ves Dias, Gedeon Werner
Mehlan, Hugo Cortes' AI-'

ves, Ivo Meyer, Ivo Venzon,
Isair Alves, João Jo�� da

Silva, Natálio Fernandes,
Nereu Giordani, Otávio
João Rodrigues, Pedro. de

Oliveira, Pedro Secundino

Perego, Percival de' Souza,
Rubens Silveira, Vilton Ro

sa dos Santos, Walcír Otá
vio Lima 'de Oliveira. 'Do

Curso -de For.mação de'-Ofi.
dais Combatentes: Antônio,

SCATA
P-ROPAGUDA

PAINÉIS
E CARTAZES

EM S T.! CÃTAfUNA

R. ÂNGELO DIAS, 57
c,p.480 - f.... 22�14'57

IIlUMEIiIAU-SC.

---------...........,------- "

" I

ACOMPANH�bO O CRESCENTE DESENVOLVIME.NTO DE SANTA CATARINA, PRINCIPALMENTE NO SE

TOrt' DE CONSTRUÇÃO CIVI-L, A ENGEMINAS - P�DRElRAS BARREIROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COLOCA
A -,DISPOSIÇAO DE SEUS .CLIENTES MAIS UM CONJUNro DE BRITAGElVI PARA PRODUÇAO' DE BRITA' DE.
N°S. 1, 2, 3 r;; AfNDA Pó DE PEDRA,

POS�UE ,tSTES TAMANHOS EM PERMANENTE
DOS.
:;N'FORMAÇÕES: RUA PADRE ROMA 131

V�NPAS E CARREGAMENTOS: BARHEI ROS
i ,

..

"

\

J

ESTOQUE E FORNECE TAMBÉM NOS TAMANHOS DESEJA

_ - � ...........1> ".' -< •• -� - •

Ações se movimenlam
na Bolsa de Valores

tos, Mauricio Hervino de

Carvalho, Paraselso de Oli
veira Caldas, Valdemiro
Laatch, Vilmar Capanema b

Wanderley Antônio Pereí
ra.

A Bôlsa de Valôres de HOl'ianópolís anunciou ontem

o movimento registrado no último mês" que apresentou
233 títulos negociados no mercado nacional e 85.177 no

mercado regional, totalizando 85,410 títulos negociados,
No setor regional foram negociados 35,177 títulos do Fri

gorífico Sul Catarinense S.A. - Frisulca - a razão de

Cr$ 1.00 e 50,000 títulos da Hidráulica Industrial S,A, In

�lústrih e Comércio, também a razão de Cr$ 1,00,
O� 233 títulos negociados. na Capital referentes ao

mercado nacional, foram os seguintes: 120 do Banco Bra

sileiro de Descontos - Bradesco --;- cotados entre Cr$ 9,00
e CrS 15,00, num total de CrS 35.177,00;, e 1,1.3 do Banco

Real de Investimento na cotação entre CrS 10,00 e Cr$ . - , ,

21.00, totalizando crs 2,373,00. O montante negociado na

Bôlsa de Valôres de Florianópolis durante o mês de abril

atingiu a importância de Cr$ ,89.350.0Q,

"<"1 -.�_, <C. -�--,�-_��ji1""II:[�--'-., -------�·_:-1

tOMPGSIÇOES DE LINOTIPO EM' GERAL I
Livros didáticos, científicos e de líteratura - Revistas,' Relatórios '_ Apelações

�. Téses ,,_ Discursos e, conferências Folhetos - Prospectos e todo e' qualquer

serviço de LINOT.�O,

JORNAL O ESTADO i :
'81

Rua Conselheiro Mafra, 160 -- Telefone 30-22 e 41-39 I"

L-:"-:=_-=-=--_���==_�.;"(-;----..iiíii......����,!".,���������;a_,ª'�,_._._J

il'--�
.ij --.----11\

I
:

I
II
I

( I
_._i.,
----�

Novo endereço 'TRA�SPORTADORA VALE ITAJAI

Rua Jose "Candidato da Silva, S,N, - fODI:: 6676

ESTREITO - FLORIANóPOLIS

Esperamos contín.rar sendo prestiglados por toda a clientela

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

T'
V

-- -"'._-'.--�----�---_- � ---�._--......--

------.D"' ..�-�----
- ---------------

TURISMO H(li.t"Z!(ANN LiDA.

1
,

1

GERMINO STEIN S/I. reservou

para E LAS, durante o mês de
maio todinho, um acariciante
BRINDE ... de toque macio!
Llnqerie NYu!)NSUL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Termina dia
8 curso
de dicção

Será encerFado no próxi
mo sábado, o' .Curso de

Dicc;ão, .' que. a pl'ofessôra
Carmem, Vianna, de Pôrto

Alegre, 'está ministrando

na . Escola Técnica. Fedei'al
de Santa Catarina.

·

, Para melhor permitir a

· frequência' dos interessados,
o curso

.

-está sendo- de�cil-
.

volvido' em .três' .turnos
,
diários, i com

\ duração . de 90
· minutos".'p0r: auboi.· 'I-'G1:bGRA'!=IA' URBANA'

.

'

Darído- sequência a série

der cursos .

que
': promove, a

Uriiver�idade: Fede�al de

• : Santa:' 'e�t'�án.a;' �.tràvés .<lp
's'ell' Depadam,énto.· de Ex

tensão ',:'c�ltúàL <está
.

CQfiU

nicandb>quc' será' .de, lO' a
·

.13. 'do o,coir�i'(te;' .no .,Gur;;Q
Seriado" de ·,.Medicina, ':0
CU:r's�'·de·:Ge'ografi� Urba;Tu,

·

.a .ser 'minisÚl'ad'o pel�. 'pro
; :fessor' �;nen::'Màniig'oni�n.
'da:' u�iye�i<:\ade:. ele ': ?ã,o
Pa'ul0',:

.

o. Curso ;vérsiíí;á

.�Õl1r.e' funçÕ�s, : e�tl'litli�,:is
:intel'rias' 'd�s' êidàdes; . estt;

:: 1,dQ', rias"fu'ri�Õe;<,�rbànàs, -
"
'seus

� 'próbl�lÍJas e d�dós
·

básicostirede utbana bràsi�
Ieira e. SlJUS . c\lracterísÜca'�;
redes' ·urbaúas·.,. do VàIe ,: d'o
Itaj:Ú é do Alto Sorocabana.
GARCIA LORCA
Também de, 10 a 15 do

corrente, na auditório do

Colég,io COfªção .pe· ,Jesqs,
o pÍ'ofessor Júlio .Garria

Marejon, - ciüed:rátiéo. .d:e

Língua Espanhola'e Hisnano-

-Americana, d;l Faculdade
de Ciências' e Letrás (la

Universidade, de. São' Paulo
ministrará um .curso sôhre

a "Personalidade, ,Viçlá . e

Obra. de Garcia Lorca".·
SOCIOLOGIA URBANA
A professôra Eva Alter

malAn Bray, do "'Departà
menta. de Ciências Sociais

da Univéi:sidade de. S1;'o

Pílulo também estará mi:

nistrando, . de 10 a � 15 do

eorren'te, no Curse de
. Direito' 'd.· Centro - Sóoi'o-

-Econômico
.

da' Universi
d.ade Federal de Santa. Ca-'
tarina; um curso

. sôbre

SócioÍogia Urbana,.

A professôra Eva Altf.'r-
�

mann 'Blay, além de mini�

traI' as aulas e dirigir semi
nários, estará t a disnosil'30
'ddS interessados p:olra oripn

tação e sugestão' sôbre pro

jetos 'de pesquisa' em áreas

urbanas,
FARMÁCIA
No Cui"so Seriado oe

. 'Farmácia, no período' de 24

a 29'do corrente: a 'prafes-
, sôra �st€r C . ,Fonseca'

Moraes, Chefe do' D"Emarta
mento de Análises 'Clínicas
e 'Toxicológicas dá Un:iver
sidaâe d� São Paulo estará

mÚlistrando um cúrso sÔb�e
Cromat�ráfia e Espectofo·

tomefria Aplicada.à Análise,

iltendendo convite da Uni

versidade Federal de Santa

Catarina.

PEDAGOGIA DA L1TERA.
TURA FRANCESA

O Departamento de Lín

gua e Literatura Estrangei
ros do _' Centro de Estudos

Básicos, da Univel'sirl:]ele
Feeleral de Santa, Catarina

convidou, atra"és' da UTi'�C.

o nrofessor Michel Mal'tin ..

Aoido Cultural do' Consll

l:1do da Franca em Pôrto

Al(l!;(re, para ministrar um

('urso sôbre Peçlf>lZogia da

LHe'ratura Francesa.

Segundq. infimnoll o De

l1nrt,amento d� �tens""
CLlltural. o Curso sera reali

zado de 24 a 29 do corrPTlte.

no Centro . de Estnoos

Básicos compreendendo,
como áreas de irtterêsse. o

curso de Língua e Litera

tura Estrangeira da UFSC.

escolas secundárias. Uni

versidade Para o'Desenvol
vimento do Estado e e�1n

beledme�tóS de .ensino
mémo da. Capital.

As, inscriGõ� para todos
os cursos· promovlefos pelo
Denartamento de Ext'ensfio
C illtural dá· UFSC estl'ij

.

abertas no Departamento
de Registro e Contrôle
'fll',mico na Trindade.

•
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l,K,'221.3 (llx4). ..' 'J'

(to,evemente i."vel1d})\·,
Çhro5�1 de �.h.'1! novo. aSfl"clal I
para rsceber báscuta com

(:::.rpcujade de �1.é 91" \
.

. Dois eixos jraseircs mouizes

.(o"gíl:�;'; rle F1Íhlic�)
p�so bruto tatu! de 22 t

Peia 'fINÁrViE, as rneSI{1:J6 V:1,ntílnens,

pmpor.cionílllllf:ot8, oferecidas.
pelo, L·7.013 (6 x 4), "

r

NÔVO ÔNIBUS
MONOBlOCO.O·$62
Onibus de construcâc Illwgral
Mt)rcr.des- Benz. é fr.:!{;iQ, Sr:{�U/O
ú coniol'tilve!. dotado de

b:lHél9P.lto p;:S-S:Hlto:::' Nvvo sistRlna

li.: freio ofd6ce maio'" seguranç:.1.
Dirt:cElO hldráu!Jça
Opc;onêJlmenic, o motor vem

squipado dom tUlbo�alllílCn1:.ndor,
PeI" FI NAME, você pode 1);',I1)r
om nté 36 meses, com

mi�ns311(Iuclf:s mfllB RU3V":-'S,

�/\ .. f,;.;,

Q'Çh'l5SI Ideal porJ ôni)�us,com
motõr traseiro. D'ístâ'I"c1�
entre etiX<j)s de 5,17 m e·pêso total
admissível de 13.2 1 U�va mais

p�ssag[�I(pS com mf.\IC;)f segurança,
porque possui molas IO[\�F\S
e tJfllorteC:.t:!dor,es\'nô €ix'� naseiro,
'e também sistema de Ireio

,cem; Circuitos independenres para
os dOIS eixos.
Direcâo hidráulica.

PC.'''.·fl�AME, você pode panar em
<110 36 meses, com

rnensalidades mais suaves,

LK·1313
Ch"sSI da.série L·1313 'especial para
receber báscula COI11 capac,dnde .

de até 5 m'. PQI8 fi NAME. as mesmas

vant�rgens, ,nropoICI-?J1:lImCnr8,
oferecidas pelo L-·1313.

lK·1513
ChaSSI da série l.·1513 esoecial Pilra
rl.)c,:;b81 báscula com .cnp�ç1d3dS'
dlD 8tf: 6 rn Po:J;] FI NAM 1:, as mesmas

Y.i.1.fltnçjei'{s, propnrclol)::i'14�enile,
oterecidas peln L-1 S 13"

.,

OF·i313
'Ch'J$Sh CQ!lC.8bid.o! es'pe�iaJmef1te

, p[3(!1 .õnibus. com disjância nntre

eixos clr..t3.r7 rn Le;.:'�, nltltS
1

p.1C,8�lqr-;J(OS' com maio! �O{1fórto
Q sf,qllm(l�_.::J,' porque I<JOSSUI molas

· lon.�.F:H; ,� :H.\iód��{'8nor'Çs no F:IXO
·

t) .iseiro, p Ü.ll1llJéni s�.Slt:l:ld de
,-

fr!�liJ 'clJm t:!r-CU'itGS IfI,dependentes
p;:I<J Q!.i d,olS P,IXOSt Pt�,so total

·

;fdl))ls�iv61. 13 t. DlH,i:'lo !,l1Clr;.iullca.

,flJ1plof dl1ltllelrO Rela FII�J�fVlE,
-,I(}I::I: j)()c!r·( !1dQilf. orn ;!11� J(1 m06L'S,

-corn m("n�,illdULIr:·'S nl�l� SI)tlves.
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L·'313
Ideal para transporte de' éargas
perecíveis. sem .perda ele rapidez,
ou para transportar c�'rg�s sensíveis
às. asperezas do percurso;
Proporciona suavidade d.e.marcha e

maior margem ele segurança, pOIS tertl

.........moliJs longas,�amorteceeI0res no eIxo

traseIro e slstemrl de freio com

c!'rcuitos independentes para os eixoS

'd18nteiro e trnseiro,
.

Agora fmenclado pela FINAME
e 111 até 3€l meses,

,,,
I

.""._""",,;;::-'"
. "

INAME.;
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO IN[)USTRI-��,

•

cidiu qu@,: .:

o brasileiro.
m direila:ie
d

.

.'cI-"
'.'

"

.

,�,.�.�:.-. , , '.
.

,. "

-:�',: i ..

" ,�"<-
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Ag-ora você pode compr;3f'os v�í:culos Mercedes-Benz erií prestações
mais suaves e em até 36 pagamentos, àtràvés,'d<;l ,FINAME.

.

'. ". '.
,": �;

E, graças a êste amplo filJa:ncia,mento,'você·.adqui,re' véíc.Ül,o,s.d� maitrr ,I,: ._: .

desempenho e maipr lúc.rP1;vidade, com um .invE!S:{irtrento a'penâs I:i,ge:irameflte
superior. ao que você t�,ri'a que f�zer. para éómprar um yé!cul.o de, menor

.' ,

. desempenho. E com tôdas, as vantagens econômi'cas e J�peraGionais que
cada veículo M�rcedes-!3enz oferece. .' .., .

.por exemplo: coni cêrca de 200 cruzeiros a ,mãis :na prest�çã:o
'

.,. .

.

mensal; em' 24 meses, você pode adqtJiri�, i:rrn Gaminfiãei E.,'t3�J 3.€ trah'sporta'!, .

26% a 'mais de car,ga em caQa :viagem.
� .

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

" -'. .

.. ,' .. ;_
.

Quanto ao que fazer p'ara ter ve,icLÍI.Os�Mercetles�E3enz
financiados através da HNAME, ..

'

. ,

.

procúr,é' Ô sel(concessionári,Q Mér.cedes-Ben�; que êle
lhe dar:á't,ôda 'a orientacão' Aecessária.. .. ..'

.

� 6 �
_' -, ".

•

\ ...

Transport·a o máximo que o CNT
�. pelmJte para um veiculo de 2 eiXOS

.

Simples: 10 t. no eixo traseiro

", "é",5 t no dWlltellQ,
I

,_

�
. �Ma!or distânCIa entre eixos

'S,l1xo custo,oper8clQndJ, manutcncã
" 'ecOnOmlG3 p. ba'ixo cons�lmo

_,

".' ,�'de '!com�)ústíivel, !

l .... �>t,\k!irAcão hldl8ullça,fpcilHa as

'ni1?hobr3s,! .

"
I

Pel,,' FINAME, em 24 1110p", com
(cêrcia di! 400 c�uz8iros é1 mais na

,,<, q.,ê�nsal�tl(ldt:, vócê leva 49�!o a mais

dlJ cargà útiL

',''7

....
'

"I.
l·2013
(6x2 e 6�4)
Paré\ transporte de carçp um qer.11.
EIXOS traseiros (:!f11 tõ7!nriem,
cum 3 'I eixo de ;maS!8 (6 x 2)
ou IllotllZ (6 x 4.)

,

UIlICO em SU8 cillnçlollíl com

3:' eiXo orlçJlnnl de F,Jl)lic"l.
tem su�pensllO qlJ(� perrnite

f ã!str!buIC�IO UndOrrl18 ch:! C.:lIq.l

Cpill perfQita! üUi'lptnbílalnde
'

às Itregu!i:llldtH.les do tene!lO

PC1�1 F1NAME, ,.!n1 30 meSt;S, com

. enrea de 400 Cf lJzr,irQs a ll�fI!S

n;lS pnmeiríls 24 Il1t:rlsalidaoes, e

em prest:'lçóê3 bcm 111.115 SC:Nl)S

amei;'] nos ü!l;rnos 1 � Jlv�ses, VL�CÜ P

trZ!nsportul, num L-20'13 (d :-: 2),
. mais 100 ]':'1 Ô_fl C,Jrqa do OLP.: t:tl1

OI:troS c..l111ir.t·()''l':o 1'.�éd({Jf

} '. '.-

'.,
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" ,

é·

, .

,
/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



istrito ndustrial
;\ ebmomia do Sul do Estado, apesar

. l];t':,bllsca pela diversificação que vem cm'

'prcendendo 110S últimos anos, encontra no

carvã» 'mineral o seu mais importante sus

,\, '." -, t�Htáculo,'mantendo-e portanto ?a linha de'
'i :":'1,

"

" :', JI:cntc entre as principais atividades básicas
"

tIa economia catarinense. Há várias dêcà-
,

I' ,,'
,-

,
I '

';,
,.

'(!a� qUI}, se proclama a necessidade, de um

'níá,ior' .•iprovcitarnento .do carvâo de Santa
.;

'"ç�:t�l�,i�� c, ao longo delas, devemos reco

naecer que alguns passos foram dados, a,

,d�speito: de ainda não desfrutarmos de um
, "l'Csquóna ideal para a exploraçâo em todos

•

"1 o' ,', '"

.•..

os 'n'ívçrs. da nossa grande riqueza do sub-
;.... ',',s[)lo,:" J

'1.,,- '.' ,i l

(': "/\..tpalmt,,,te, propugna-se pela cria-

,Ç�H. do Distrito Industrial de Imbituba,'
l '

.

aptoveitandn as imensas possibilidades de

di 'amiza�'ão da indústria carbonífera ca·

'f!l'I'i��"s,e, atl :l\'és de' uma estrutura circll
" 'I:í\" flue eümnrecnd';!ssc a eXllloração. em

" t�'cill'(}s Ilbsf)llItOS. di) carvão de pedra éx-
" J �>:, } ". ,

, trf1ídn :das }llhas do. Sul. A idéia da cri'a-
',' rll,o do. Histrito IndtlsHal - (IUe a esta

altura deixa de ser ap'cuas uma idéia para

','

se transformar numa uutêutica consciência
estadual - merece, {IUC seja considerada
cm termos mais o.bjetivas pelo Poder Pú
blico Estadual c Federal, a fim de que
não percamos o precioso tempo que vai

decorrendo antes do que sejam tomadas as

medidas práticas idealizadas pelos técnicos

para a sua definitiva implantação;
Sabemos que o preparo da infra-és

trutura do. DIstrito. Industrial de Imbituba
d::111.',:uda Uma soma de recursos bastante

consi�l�rávct, mas as dispo-rihitidades que
t"n1ns -m mãos por parte do Govõrno do

P"h(lq ,�, seus órgãos de admínistracão,
hrlll CO"'n '11)' GoyênlO F<,d""al, possibill
tum llnfeitnmcnte a 'realiza�ãu � dessas

o,h' ..... : .. , llwti,' dq momênto ,en, que 'ba'ja
(",t.""'ll�,in!lc:io nara alcancar .êsse ohietivo.

.. " , , , ,

De n-sto, ''o êxito: comprovado dos' distritos
'_ �rH:I"'t.;t�'l<):{; i-í .- "j(;tl'��t>·� nCl R �c:, .. "(\ ,..,,-

tr�mJ('l"o .
demonstram que �e trata. de unl '

j""';s(i,,!1('nfo perfeitamente rentávd. como
,

' ,

hniA 'hshnl�s ve.,do o qll�' oeorl'f' ,conl o

Ili�t, ih i"dllstrifll de Aratu, na 'Bflbia. ,)::Ira

Srl rit""'m�� um exemplo,' por sinal dos
mais vigorosos.

o complexo industrial catarineuse é

11111 dos mais diversificados do Brasil e, no

caso especifico do carvão, é de se ver que
esta atividade merece um tratamento "sui

generís" em relação às demais indústrias. O
carvã() representa lima -indiscutível potên"
da da economia de Santa Catarina e a am

pliaçã� da exploração dos múltiplos recur

sos. que êle nos proporciona sig;nifica fnr

talecer o nosso quad"º",,econômico. O Dis

trito Industrial de hubituba, TIOS têrmos em

que vem sendo propôsto permitirá redimir

por inteiro uma excepcional atividade in

(h,,,trial. ("'s<'j:mdo ao m-smo tempio � Sll"-

'{�im('nto 'de ,)IO"3S inrlÍlsfrias flue poderão
operar com seus d,erivadn�, em pJano se

'''lindá:'io e terciário.

,'ESfwnnnn" CHI<' as autoridarles estímu
""ml � idoal dos técnicos nêsse sentido e

s'" lallc<'tn !lO ak�lnce da meta redentora.
MlI'tas ,rinuc7as ainda est.ão resc",,�das a

,anta ·('f1fU"ina. através do cm'yiio pxi"t"n

k no seu subosolo. O Que devemos é não

IIp.l'd'''·mos tempo pal'a 110S tornarmos um

Estado ainda mais rieo.

U-m pronunciamento oportuno. ,

. o deputado Dib Chel'em, em pronuncia
mento com que iniciou suas atividades .parla
mentares' mi tl�ibuna da Câmara Federal, se

o:'upou do problema rodoviário de Santa Cata·

rÍJ1!J. 'fa('e ao pi�HO Federal e à próxima inau·

gIlL'Ç:'O da Blt,4·,'j3, entIe Curitiba e· Joinville,
e ela ER·10l, entre Joinville e FloLanópoiis,

é hein obJetivo ,ao lembràr, que a ER-I01 "não
'é soiução llara o problema dos transportes em

S�:rita Catarina" e somente pnssará a ter sen

tido de integração econômica do território
estadual qualldo concluido "o sistema rodo·
vLirio 'l1aciomil",

, 'Ventila: pois, o deputa,do Dih Cherem

near numa das estâncias litorâneas do Sul do
Estado ou da Capital e iillediações, era cons�

trangido 'a fazê�lo em praias do Rio Gra,n�e
do, Sul, para onde lhe eram menos custosas 'e'

inc'ômodas as viagens", Parecerá que eXélge
rasse o declarante assim pessimista acêrca' das
dilieuldades de ac<.'sso áo litoral sulino cata·

matéria que já tivemos ocasião de 'comentar, rinense e a Flõrianópolis, coatra as quais, se

A presença do hOlll'ado Prcsidente Garras· em idên1ico s!,!ntido, há algUl1,.1' tempo: é' i111- de);Jatem os habitantes da região serrana.

, tazu Mé'dici aCl'esctrá 'a 'soleúid-ade: e' _� s�gni· '::, flrcseilJc!ívcl -que a' ER-2B2" deflolu�nada 'ínujfo j�ústi,' pOl'éin:, \que co,usideremos ,a circunstân·

fi�acàG dêsscs a "o�, q :.Ie, lla �l�rda ",e, reprc·.

'

,.,pl:�;:i�àmd(!1e;<* _ r;?5\0;vi�, ,�a \�l9g�'açâ�:'; 'pe�: . '\ ,�i:;t; :d'e'?él�" �íp:�à.: (ie�1��h,0\',ti;âg:t�1', � itP;��;�Qi(I:,i�
scntalll'''{): c,\.mln!l'i.ifl'e,nto "de" prb�'essas�' fq�tas lnr,sqüec'ivçl,Prêsi,c!<::n'te I.ç;qst�"'e, Silva;. com ia '�a,"stl'ada qye Ílos .p�rmIte Cbfll,:umc,:,!çào, ,',eI

.. '(" -

'

"'1' ' '
- -, -,

�

;)OS CaLa1'inenses" pelo lVIinistro Mario � Au· pl'üiridade ;qUC) 'éstá 'llP'� d�sGjp: do'." Ministro .' transporte ]Sara. Lagçs) em confronto com o

'dl'cazza, que' aS5im:; ê:resc� na estima: c ,no Al�dréa�za;: "ve�:�la' ,cle S�'o �1igu�l' do : O��te, ,que. ocoúe com regiÕes do' Norte '�o Estadq,
ap1'ê(;o detü:ó!lS\),g�l�,Le, ll1as, o, que :1'0& é suge·,' afi'.avessando outr.às r'eg�ões até ,t:' Grinde '. pi,lra conv.irmos eHI que -sâ'o jUstas as obseht.a-

rido pela: ,leitl,ira" do esplêndido discurso do �. Fl_ori'nhópolfs, 'e,stà,jieleçg:: ,·,.�r�úp a,,� Cw'pita'l ,':�" ç5es l'estLÍLivas a que ,nos referimos aCiII).a.:·
_ (leputado.;'I;)l-b' êhe��eJ� é particular:mepte quan· -

" .ilhoa' e' o' P-lanaIto·. e .. 0esfe, de Santa' Catarina" ,
' ,O, deputado Dib' dieTem, é' ,claro, ,não

't 1 ,1'
..

d '"
. 'A' ,

"

d'
,'. ,'a " ·1'1' ,g'·"o,,'-\'o ql,te,' 1;;'t:,�1!l11:tU:�a" o ,,·tl':a·ns'poI·te 'fa'cI'I' "e' "._ 'c'l'l'Cu�sc)'é,'eu as su�c razões ape.na's, ao l'nte-o a u",e .. a\'lreeLSSh.la ,� .

.o..c e ul:gel1.!a _ ,F .,' �o. '''': '/ •

.""

iI�tegração: :élai' é�ll;dal catarinense no, siste!lla
'

'pe'l'muta' d'e' relações,� com!}l'cio.', ; �'êsse �da 'Capital; "ampn�ndo a s'ua visãO' dos
de trar,s�o'l'te� �m 'execu'ção ern, Santa Cata� <

'Aub,: uma, �apit�l que, desce
.

�celer;dà-' , b&ne:iiíeios de 'UlU' sistema roà.oviál:i�,· .lntigtàdo
rina p'e10 G�vêirlo '''(la 'UniãQi, Enalteceuclo

.

e 'lllétllte;' ,"-ÇOD1. �'�is 'i:le" cenfo e' cinqueilta 'mil para � efeito da i,nlüs �f11Pl'a' e e01l1plet,a' exp�n�'
f d" • d t 'f A d' P d' A F Il'rlbJ',t"I'te"s' 'c', c'o'0111 du',',s U"l"v'el'SJ'dad'ecos", a,ie'm sa'O 'sr','dal.' e 'eco'riôm>ca' de' tÔdas a,s l'e'giões,. de'UI1 am'cn,a mncn e o es orco os: o eres .. e· . a "

,u y,�
,

derais, sqbretudo pelo m!lÚo q�e vê�' ',re:ah- 'de' :"iinC,J�.?as 'possiiJtÍ-idades ;:n� set\n', de tllris-
.

Santa CatfU'ina, abertas '.,ao ('desenvolviÍnen�o:'
zaudo nesta' bela fêlse da administração revo, .� ,ill0"', 'r11�rbce que, aO encontro de sllla vontade' ,

do' país."Àincla ássim, o sentido da' integração
Itlcio�l1ária, . o l,iÍustre

.

��arlamentar ac�ntua 'a. de expandii:cse, v-enhá�1 i�:"im;>vidência;s ,favo- de Flol'ia'ilóPolis no processo'· gerar do éres·
cxpressiio (ia" Elt,l'Ül entre as rodovias,' rOiu: .r:,veis';a :essfls, justas. -.asp�l'a·çõés. citnento 'ôatarinense, pOr meio de .ma�or �çes·
p,cnc[o a, ·veUia i,ndifereni;a' que mant-in11a Fio, .. "

Ainda, nao, há muito,') á.ig:llém,,·qúe '-reside sibilidade' ao' 'curso do, esfôrço totaÍ do" Es·
l'Í<'l1ppolis até' Jl� p'ou:o desligada'; no que liiz- nit, ei(bde�,dc L\1g.es, declarhl{a d�ante, das câ· tadÓ;\ �âo Jl�e �scaliou à visão e. <1,0 interêsse
1'eSl)çi�o,a l'o,dovia�, do leStO do país, Todavia, �{l,a'I:as da:,?'y.qu'e, !l.or ntt��� ,<+��e\deSeja v,era·' que' seIllP��" déd}co�'à ê��itàL "

.

""

. ,I

,

,-' pra: Q' seiihoi: é" 'um a:gente d'a ,lei,
i-tlas '1�a:Q(PI:�ei.s�, ser .,necessàriaÍrte'nte obtu-

) ��, "
"

'.
, "

.

so ,p�l",ç,rus'a c'l�s:so; aco�11pa,nhe o m�u"':a-
cÍ(lciniü: Eu dizia "que a ,imí:quina qú� con

j:iúz o .a\ut,omóvel� isto.8: éu:' r�cebo, 'uma
sérii;� enorme' de informações,' cliante"de,'un:): .

�iIiat ,'Te'i'mêlho, 'Inf6rm�çâà nUmero, um:,

são t�,�s llOr�s da rrll;!.nhã; lnnior�ação'nú
r:i1ero dois: há, Po.üco' tl:áf.ego,' quase né

nlmm;' infol'maçi;io núm2ro 'três': nêste PI\C-'
ei�;o momento, não há neuhul11 ' pedést}'e
atravcss�lnclo ou' em Vias ,de àtr:l�essar a"
,rua; inrormaé.�o 'n,umer.o quatro': nãp há o

mais leve sill,al que indique que· uni veícu·

lo est.á cruzando 'ou em vias' d� 'cruzar a

trans\;ersal, Pois bem:' cÚa.nte, desta rná

quina altàme'nte sofis.ticad� ,que é o cére

bro 'h\,ll1J��o:- se' contrapõe ulTia outra, um

sinal -de tráf.ego, Aliás. o senho� sabe como

é que G!lan�am "sinal" em São Paulo?
,

_ Pai'�çe que "é "farol",
_ Pa.rol já era, Agora ,é "semáforo",

Pois e�ltfto, cori1e 'etl desenv:olvifl:
.

'acham-$e
I ,.' • t..., I

" ',�. 'f�lt:p.te,:: à·'�rente' clu8s"má'quÍl)a?: 'o meu eé-,
.

"'i:�bl'b "c .\Ú�1 seh,áforo,\ O '�el1t\Or há ,de CO])-'
, 0',, , f

('''''r]r)f. h pie'ta tJo qu: já foi c1it,p e de (ln-

'trfi,s cvidéncias, que o meu cérebro tem

" ,

.i: ,.

do, maioY poder de clIscerniII)ento' do que o

ser:náforo',;, Q.u por outr:,l, ,'Os' g'estos do se-

'máforo são ,puramentê reflexos, condiCiona
�16s .� uma de�arrn,in'ante' fixa; que é o tem....

po :-' ao' passo q�e � a 'nii�ha atitude é in

tUiti"a'/ ;esuffio-geral·-.qa, série de informa

çQes colhidas pçlos sentidos. Certo?
.

. \ .

\

" _, O senl)oi' é 'que 'e'stá dizendo",
':_ ':Certo !'.:vai 'daí: sabendo' de ant,eínão

,,,que' a n�á está' livr� e 'desimpedida. que, a"

e'fato- dé' Cluzar o sinal vermelhà não trará
'" ,'� \ .

,prej.ui.zos a l'Ii�tig\lém, c<?nsideFando, ainc;ia;
'que se. o sinal tivess'2 capacidade, ,de per-

cepção' haveria de múdar imediatamente
para verd,e .éis que ',não tinha o menor ca

bimeúto e� jãz8r f.2it� um icUota na' rua

deserta _ consic1e'tando isso tudo,' eu ,me
antecipei à decisão do sinal e cruzei no

vermelho; aí aparecell q s'snhor':."
_ Pois é,

:- PaFa o se;nhor ver,.,
_' A?ár. o seu,

_ 'Me ctig� agora uma coisa, já que está
abastecido pela minha, argumentação: '

,que
lei eu infting('. para ter o meu carro �ebo
cada?·

_ Como? Ora, o senhor furou o sinal,
ainda perg'u�1ta?

_ "Fur:ar o' sinal" é umar ,definição
"

to lacônÍca 'do" que. acaba' de ocor�'ei:
O que houve foi uma racionalizaçflO

m11i

aqui.
ela

tecnologia. .

,_ Não e's.tou entend0'ndo n:;tda
conversa,

desta

-,� Mas J>U 'vai ente,nder, se eu lhe, fálar
no "espírito d�s leis", ,6 senhor sa:be o que
é 0 esrMi t� das' l'eis?

'

"

_' N.ão., nem quero saber.
_ A lei· é wu instrum2nto pragmático,

'que não só, pode como deve se amold'ar às
circunstâncias e fatos que pretende discipli-

.

.
nar" Por motivos 'Óbvios; a 1"ei do trânsito:,
_ como de resto tôds.s· as leis _ 'não pode
ser casuística, O artig'O que veda a passa
gem .

com o sinal fechado não poderia, em

" consoqn:éncia. estabelecer:' "exceto quando
a iiJfnH':üo fà,r comeUdá na esquina· de MÓll", . '

tenegro com ,Viscçmd:e de Pirajá,. às, '. três

horas: 'da madrug'ada de uma' quinta-feira
s��r 1 movimento:', Cab.e- a quem .aj)Üca a

lei, no 'cas,o o senhor,' pésquisa:r O que pFe
.tôndeu o le�'isladot, Cer�(i)?,

, _' Pode ir falando que o reboque não
demora, ...

_ No oa:;;;o vertentf, o'legislador' penSâ�
va claramente ns",seguinte'-!?E[uaçâo:,," o si
nal existei:mra ,8'81' respeitado; se ningué�n,
o respeÚ�, 'ocorre o 'aciàentie, Orá, .o obje
ti\'O desta lei é evitar acidentes; logp, mul_
'I�q em queni' desrespeitá o sinal", P.ensa
men'to caneta, diga.-se de .pass-ag:em" ,Ago
ra" me, r�spçm,da: houve '"algum' acidente,
por aqui? l\Torreu �ilgu�m? Houve rfseb de,
vida próxim.o óu imin,mte? Responda.

(Continua)

'Paulo da Costa R,amos

•
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FAZENDA EXPLICA À FIESe
SISTEMATICA DA RJ:SOLUÇÃO 71

______________��������------I 1
Em resposta -ao ofício' do sr,: Cal': , mento, t�talrrlente absorvida em Es;

los Cid ·Renaux; Presídente da Federa- tados ó'nde mantêm suas matrizes. '

ção das Indústrias do Estado de San- - "O problema é de difícil solu-

ta Catarina, no qual era. manifestada ção, analisado sob o ponto de vista.

a. preocupação da indústria catari- ela rêde privada", acrescenta. em se-

nense, que não está sendo beneficia- guida o sr, Sergio Uchôa Rezende.

da pela resolução 71/67, do Banco "Resta, portanto, o Banco do Estado

Central, cuja finalidade é a de am- onde, através de sua nova ·direção;
parar Contratos de Financiamento, prdcuraremos motivá-lo na operação
relativos à 'fabricação de produtos dessa. linha de refinanciamento, en-

manufaturados destinados à expor- tendendo mesmo do interêsse da ád-

tacão, o Secretário Sergio Uchôa Re- ministração do Banco, pois o seu

zende, da Fazenda enviou ofic�o à desencaixe seria resolvido pelo rápi,
:B'IESC, informando que, segundo de- do refinanciamento, majorado em

cisão elo Conselho Monetário Nacio, 50'Yo.

nal, o percentual, que tinha o limite

de 30% dos tetos normais de redes

conto fixado para E)stabelecimentos
bancários el'syou-se, recentemente,
para 49%.. Segundo o Secretário da

Fazenda .. o que' se pode deduzir; é o

seguinte'; tál li1,j1,a especíaã -de : rerí-.
'

�i

nanciamento. é
. calculada e acrescida

à linha normal com que é quotizado
cada Banco; o Banco do Brasil age
como mero agente 0.0 Banco Central

e, .nessas ,condiç�s;:,:ílãó: se .'câhc.te�
riza cama responsável. pelo' 'apro�ei
tamento das operaçõ�s,; se�do 'estas,
nos termos da \3istémátioa, vigén'te, de
intéira 'resp'oI;lsabHidad� <iii, Têde, l;>Íin
�:ii'ia'.,privaGia.i,Sendo 'o i�t�têsse ecó-

, ., :!.. -,', ' '. �
�

,

< '

nàrhicd ,o éleÍnentó, determinante" (las
gestões , operaciÔh�i�" , 'as: sucu��ais
dos

. ba1)có� qti� ,,�p��m 'nesté Esta
d,á; ,tem 'désJo;6alas ':pàra ' @s

.

cep.tros,
ónde :se à,cllani �itllaças su'as matri

zes; .ás 'âre�s, de llpliéação', a'través de
I

\:rm� ;,iaiba: d� emprês'as' selecionadas
paraHarit,o" ,: .

'

,� ..

-

,,,'

'

,
,

Assinala': Q' ,Sec'rétádó da Fa,zenda
ciu� . êss�s 'fàt�s 'càractBrÍzam' � pp

sição:' .reai, (ias sllc\lrsaís," bancárias,
que 'oPeram em, nos,so'" Estadó" com

relação à )it�b,a'esi.:>ElciitJ' de rditranda-

Com relação ao problema da absor

ção dessa cota pelas grandes emprê
sas

.

elo Estado, em detrimento das

pequenas e médias, diz o Secretárío
;da Fazer:da que a solução, ,i ,Segunda.
pr�, 'deverá vir com a nova ,ética que
o Conselho Monetário Nacional vem

desenvolvendo atualmente, De acôrdo
.com essa 0rientaç-ãO" a' linha de refi-

nanciamento será destinada. exclusí

'vimente a amparar . contratos de í'i

.nancíamento de firmas que cuspo
nham' ou venham a djspor,de certifi,
caçlos ·Gie, habilit�çãQ, fornecidos pelo
'CACEX, não superior', a d�entos mil

dólru-es.
'

: O Secretário da, Fazepdp.. ressatta,
finalmente que, com, as medidas que,
em breve aquela Secreta:r�a, poãerá
tOmar, ,juntamente, com, a , entidad.e
r.eprese.(ltanttva. da indústrilj< catari,

nense; sl;3,;rá enQontdqa w:p.a. solução
condignà, a, fir:n 4e que essa lii:lha es

pecial ,de refinanciam.,ent9' pO,s;sa S€'I

'utilizada pelas, nossª,s� emprêsas" dan
do, à 'indústria de S,a;nta Cat,arina,' de

inanufaturac1oS; . condições �,com-
. petiç[Q, �m 'preço, no mercado i�ter.
,�acional.

., .'

f,AMiLIAS:'·, DA CAPrtAL ACOLHEM, ES,TUDANTES
'; '�,', ::'NO 'IHTÊRiOR ,NO DIA DAS, MiES

. "

,', ,

'.c. /

.

'\

',1
:: O '€st�dante tiniveFsitá�io: do' inte- das Mães será realizada COI!). o patro�
�for. 'd6,';mstadó ou' de outrb país;"'que cinio da, Sub-Reitoria· de ,Assistência
estéja, cITriándo' qualquer das unidà- ao 'EstU:dante'� Diretó�io' Centra�' dos
(Ies: àa' l:JfS:c pód�rá pas�ar o domingo Estudantes, ,captando ainda, com o

qúe,às�inal�:�crriià"das NIães. com,fa- cOl'leurso dos Club:S de ,Serviço
inílias, ,d,á: Cidad�,. Principalménte de SoroPtirristas, Lions, Rotary e Câma-

prcifes�Õr:es 'que integtam o .corpO do- rá; Júnior, Servirá também como ex-

�I?-�,'��, t?tli,,<�i:Sidàde: Uir!' p,la.no da périêh�ia, pre!imín�r ,para o P�?gra- ):.

�SU�'t�itqtia",de_: ����,��I:\�'lil' 9ri�n��-, _ 4"
, ..u:�P..',4�,.l,�,�er�n:f.i?;' que tenciema 'po- �

,dão,,�o �.Studa];tte,;)I�lClara" no" dmmn., " mover" ,VbSI tas ,,:l'e�1'ifãres d�� 'Jis1itid�-
go:f�f!n"p,mlÍi;lJ:n.� fl_1>édt�rc;i�. jnt�g,�a- : ,t�th faPlllia, '

...
'

cão, có'munitá:na; ,prbpotCib·napÇl:o ao -', A Sub-R.eitorià de Assistência ao Es-
" ;stúcÍinte ,. inté'riaJ.,.ano' 0li eStr�ngeiro tÚd�nte' -já en€�minho1i qu�sÜo[\árfos
� p0sSrb;iÍi��d:��;d�biéo�vífio fàrniÜà�" aos';�r6f-essôreS: da UIÜversidade Fe-

��rn� �ãl�, pa:rtiéili;m�ehte > af�tivá, d�r�l '/de Santa Catarina, �onsulti�d� _

além ?� ..'es�nçle<o, édntiito cànJ;tihlt�-
. ,�s ;ôbre as, possib'ilid:ades e ,condi-

'rio, ifazetldo' có-m que' às fa;mlUas se
}; ,ções de t�cebe,r;em no' Dia da:S:�'Mães .

integrem ná' vi�a Universitár,ia., !.<' ,

.

'

"um acadêmico estrang:eiro ou' resi-:
,

�.':programq.çãb ,e�J}e,cial pará, o 'i)ia dente' etn c'às,is 'de, Est�dantes,.i'.
.� J' \

,'.

.

_

\

"
,

"

..

',.
. •

....' •.•':�;
,( •• , •

".-

'CROO:U!! Dtj)NIBU'S E KOMSI MATÀ' nOIS,:'
'",' E, rUE' 1\1,ol'1'os EM, BARREIROS

' ' ..

"

. DOls"mó'rtos" um 'gtaveuwnte
" '.,,', 1 " ,

"

,

e ctt,rê:fsá�· ;pesseJas. ,leridâ:; levemente,
foi'," o' 1 saldÓ' '. dá colisãó' ,entre'· uma"

"

'K6Ik'b.i ,-k \i1R �t1ib'us;,cla:: Rodoviária'

:É�PI'�:;s,ó;' 'BttlSFJ,Uen'S'E(", ocorrJdo on":
'oom,c: às:' i-Sn3Qm, mI

.

r.tia Max Scl:).-

��rruiú �Aí::�:�rtei�0�; ,.

'�:Ó aÓ'icteD:te <felI-sé quando a Kom

bI<; a� 'éie�viát' de um b�raco eXisten'
te

, n:;t ,Í)av!ll).entação ,da rua, . entrou
na pista' contra-mão indó chocar-se

contra o ôntbus q�e procecUa :de
Blurr.íer{'��

,
e. 'que fõra pa�ado pelo

seu motorista, que v�ndo a impos
sibilidade de 'evitar' a eólisão, procu
rou mino.rat o' çnoque freiando' o

veícUlo.
O 6tiibus, um Mer ..:edes-Benz, 'd,e

placas 54-53-75; era dirigido pelo mo

torist:iJ, Ped;ro José 'Gesser, 'casadG, 28

anos, residente à hi,a Leó'berto Lt;al,
S !No, no murudpio de Vidal Ramos ..
'A Kotabi, 'pJii�as 5Ó-03-94, era � di-,

,.,1 "

tigida por seu' ptoprieta,rio Orlandó

. Clarindo Maéhado,. casado, �3 anos,
í'2sidente na' Servidão Franzoni, 129

I ',ciue morreu ao dar entrada:no Hospi
tal l3ag'ráda Família. Um,:dos outraS
dois oçupan.tes do v,eículos, Luiz Car

los Maririlio, qe 30 ahos, r�siC:lente à ':
"

tua: Vafdêinar, o'ytiques,' 486' (fundos)
en1 Capoeiras" morÍ'e;u' ao dar entra
da no Hospital de ,Cà,ridade. O temai-

1'0" oC\J.pante
.

da Kombi, 'ainda nao

identifrcado, ,por' volta das' 24 horas-
"o I' de' ontern, .�ontij1uava na �ala de ope-

.

",

"

raçees' do Hospital Sagrada FaFnilia;
aMe ,�ra submetido .�, delicâda in

'tervenção cinlr:gica;, sendo desespera-
',dor d. ��u eStaâp., ,.','. .

.

,Os cór'pds dás vitin'l:ás foram: remo- ..

'vido� para, o . Instftutó MécUco" ];,egaJ,
p;:tra nee�opsia 'e !la lócál' do acidente
esti�eram 'os 'p,etitos qa Diyisãü' de
Polícia '\Cientí:fic� �, . .'Ag.en'tes, ,da Dele
_g_acia' de' Segur,ança ,pe�soal,. 'l:J.iie re-

i;i:;tra�a.m ,� oeofrênci�. � ,

",

lYIOTORIST� FpGIU l
'"Na manhã de.onte,m, por:vo'lta das

1> horàs, sôbre, a .p,Onte ,que mn Cam
pinas liga o município de Florianópo
lis a São JQsé, foi atropeladaArlete
Rosa Cqrreia, de 23 anos, residente à

rua Professora Maria do Carmo;
S/N°, em Campinas, 'gue fof abandO
nada' no' iocal, já que o állr.opelante
que ,condl,Ízia' a �ombi, p�aca:s WT�

OQ-3l, ev�di��se do 10c8:I, sendo, pos
teriormente; locailizado 'e deüda por

.

Ágentes da Delegada de Ségurança,
..

'

'_ ,t'"

'Pessoal que, a encontraTaffi na Feira
Livre, sita à Av. Mauro, Ramos�

o motorista foi identifica:d<;>' como
José L1no Jov,eJino Venfúra, residente
em vHà Sant'Ana,' no municípi� ;

de
Santo Amaro dOa Inipera:triz.

� . .._ "'

A vítima foi socorrida por ,popula-
res que a conduziram' ao Hospital
Sagrada Família Ol'lde permaq.ece
internada em observação.

:OIACI SILVA SERA SEPULTADO·HOJE
.

u,* •

]\;tà'rrC\� ontem, P,0'1' 'volta das JIl ho-
, ,

ras, no Hospitál 'Sagrada Fariúlia,
Oraeí SiÍva, casado; :35· anos, fullciÓ-

. nári� da,- Rác!Úo 'GuáruJ�, . 're�idente,
à 'rua iano, 7, em'Bà:i'reitos,;e ,que nó
di� 23 de '. abril ' tiitimo�,· fôra vítima
,de atropelamentó.

'

o acidente deu-se naquêle cUa, às
17 11'oras, quando na BR-101, em Bar

reiros, a vítima foi colhida pela

Volkswagen; placas 83\-94, que era

dirigido' por Norberto' de Oliveira

Bastos, que socorreU a vítima, cQn- J.

tiuzindo-a ao Hospital Sa.gi'ada Famí-

lia onde foi submetida a delicada ih

'tervenção cirúrgica vindo, posterior_
'mente, a falecer.

O Sepultamento de Oraci Silva ,se
rá hoje, às 16 horas, saindo o fére

tro de sua residência, à rua Iano, 7,
para o Cemitério 'de Barreiros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Supermerc�do lerá" VI
nção n a c i, o·n ai,

c
: As 'maiores vantagens que os supermercados oferecem próximo, em São Paulo, .será .lançado o Anuário Brasileiro

aos clientes são os mais 'vasto sortimento' de mereadorâas de' Supermercados", 'tq�e': funcionará , domo' um autêntico
debaixo do mesmo teto, uma política de preço reduzido', listão, onde cada "for:ne,e�dor·poderá mestrar.o seu produto

çapaz de' levar aos bairros I a freguesia tradicionalmente diretamente a t0465' os ,que -exercem 'atividade de compra

i�clinâda a preferir 0 centro, cômodo horária de 'vendas nesse .ramo co�;ieia{. ", /',

�btido: graças a revezamento' dapesseal em turnos.' A pU'Qlicaçió," fÓl requisitada "pelos diretores da,

.Em '1968, 'o consumo nas supermercados se' resumia Associação Brasileira de "Supermercados _:. ABRAS _:_' a

fi apenas 28% do total em 1970 essa porcentagem subiu' Publinform levando-se em conta as 'drficúldades que os

pará 43%. E segundo', pesquisa, realizada em, São Paulo," a proprietários de.', supermercados vinham .aentíndo, devido

tendência da dona-de-casa é de realizar tôdas as suas à falta de uma relaçãd completa. de todas, os fornecedores

eompras nos supermercados pelas vantagensçe facilidades ,çl� p�odut9� nacionais: E como'o n�mero -dêsseseetabele-
que"êpses estabelecimentos, çomerciaís. oferecem" além, da' cimentos comerciais-vem crescendo sensivelmente em São

possibilidade de escolha altamente supenlor à dos armazéns i>a'u�o, paralelamente' iiJ'menta:' a cada díà, :a, ,n;el2essidade
e empórios, uma vez que, no seu íntenorrpcde-se encontrar da existência de 'um órgão oríentador , ,':,' r

d� 8 a 15 mil produtos diferentes. Acompanhando 'esta fase', de : expansão, 'a'� '''ABRAS "

eiS N,OMEROS, '

,

' I decidiu ,pàtracinar' um A�uário co�Pleto .para "',ãtender, a'
Supermercado é o ramo' comercial que mais cresce tâdas as exigências do' ramo: A iniciati�a deyerá colocar

em São Paulo desde 1968. Naquela época existiam '1.200' 'um p"onto final iJ.'q problema -de ,contrôle da parte dos

dessas casas' comerciais, em dezembro' de- 1970 êsse número .supermercados q�e, átu�lmente,' trabalham, com li�tas •

subiu ipara 2,638, sendo que até o fim do ano em curso, incompletas ou=seia, apenas corri uma parte dos fornece-

deverãoventrar em funciónamento mais ,1.500. ;Segurí�o ;'.
.dores .

,

,

" ,;�, �
, ,

trabalho realizado por' uma" grande emprêsa, serão 14.000 A publicação .conterá análises, de' todos os assuntos

em' l!i75. e
�

problemas ligfldO� ',',direta e índíretamente às vendas,
'Os maiores supermercados usam computado�es espe- esclarecendo, inciusi�e" problemas, sôbre legislação, im-

cíais para as diversas atividades,' inclusive para 'selecionar postos, t�xas, çGC,\' Inscrição Estadual,' além de listar

í ,'.áS 6.000' empresas respons'áveis pelo fornecimenta de' 8; fornecedores de 'todo, o 'Brasil elevando" desta forma, de

),..._".a Úi mil produtos. 6 pal'é) 10 Il}il b seu húmero';
,

'

UM ANUÁRIO
..' \

,

'

O Anuá�i9' Br�s'i'ieiro de Supermerca(1os :- que será

Durante a realização da VI Convenção Nacional das editado, pela ',�ublin[orm constitui iniciativa oficial da

'Empresas' dé Supermercados, que tel�á lugar em agôsto Asso'c�ação BrasÚ�irà' ,d,e Supermercados.

, -"Nos" primordios 'da criaçãQ" planétária
'Interessa·se a NASA por êsse Trabalho do nosso dado"a 'oportunidade: de conhecer êsse inter,essante, tra- ,

:'
colaborador, 'professor ARNALDO S .. THIAGO ,J)aJlhó. Com sinceritl.'�de,' RICHARD FRIEDMAN. Encar-

,D�tado de 15 de abril do corrente ano, recebeu o regado de Informações: dos Negóéios Inte,rriacionais"'. _

noS.so éolaborador, professor Arnaldo S. Thiago; o seguinte,
'

,Estã, ,agsim, ·P.9lfCÓ a pouco, sendo, tomado ,em, consi-
ofício' da NATIONAL A-EÍWNAUTICS AND' ' SPACE deracão o interessa·nte t"rabalho que o; nosso antigo colabo-

;,'\DMINISTRATION ,---,- Washington, D.C. 20546:, rã40;' ,ctcu à, pUblicldade, distribuindo:o em fOlhetQs a

Mr: Arnaldo S, .Thiago, Academia Catarinen�e \i�, Letras" per�ona1idade? brasileiras e' estrangeiras ,cujos conreci-
São Francisco do Sul-Btilsil" - Dear Mr" Thiagó: 'This mento�, permitem-lhes . opinar sôbre ',as�u;:lto" ,de· tanta -

IS to aékno'wledge with deep appreciation 'tlle capius óf . i:el�v�neié1. corno, ,0'" de' que trata 'a tes� acima' �encion�da. '

your work NOS PRIMóRDIOS 'DA CRIAÇÃO' PLAN'E� Já 'se manifestaram,' el}tre outros" o' professor Pietro
TÁRJA addressed to Dr. von Braun 'and ether rêprese'n- Ubaldi, o, professor pvídio Gouveia' da 'c�nha, o Dr. Vasco

tativ�sl of NASA. ThaNk you for .giving.' us thef op�o�� José Tabó�d'a, Q pi:,,:Luiz Gallotti, Ministro, do Supremo
tu'nity ,of 'leeing this interestÍng work. Sincerily" (Assinadof ,Trf�un<:ll 'federal, 0\'1),1'. JurandYl" Coelho, o Dr. Hermínio,
Richard Friedman - Publ:ié 'Information Officer for Córrêá de Mlranda';"�o' Dr:. Arthur lV):assena, o Dr. Pena I

lnt�rnational Affairs," , >, Eibas; o D�. Noraldhlo" & Càstr�,' todós favor.àvelmente.
,

'Agota 'est� nia,nÜestaçãQ dos il�stres, cientiStas dá'
A tradução pará o português diz. o' seg'ufnte� "Caro NA:.SA, mostl'�nd1Í inteí:êsse pelo ,as�unto; de acôrào com

Snr.; Thiago. Tomamos conhecimento co� apr'êço' 'd0S a'tese dg nosso,cOla:l':I�l:á.dor, dão margem a q'ue eSP�remos'
exemplares d'o vosso trabai.ho Nos Primórdios d� Criação' , ',um, ,pr6xirni> desenvo'lvimento: d� ti'abalho, como' êsse, ,<te
Planetá'ria, endereçados ao Dr.' von Era Íln e ,� ouh'üs "'. tanta' 'í"él�vãnc'j�:' i':� 'q�e' temos ': imenso,Púlzer de le v'�1' t
l'e�resentantes, da NASA, Muito obrigad,o .por ni>s ',ter"del1 ,:'

,

'áo 'cónhecim'ênto",«!los', nossos .leitóre's... "

"
,

,
' (

h:
'-

"I

f,

,

Tribunal de Justiça
RESENHA DE JULGAMENTOS

/
Acórdão assinado na sessão.

A Câmara 'Criminal do Tribunal de Justiça, do Estado
, �' 7) Apelação criminal ,n . 1,1.'259, de Orleães, apte , o

de Santa Cátacina, .ern sessão ordinária, de :'t�rça-feira, ,4 Assistente do Ministério' Público e apda, a Justiça, por
de maio, � JuÍgou os seguintes' processos: : "I

"

seu'Promotor.'
,

1) .Recurso criminal n. '6.j75, de Lages;;:recte. o dr. f. 'Relator: Des. EDUARDO LUZ.

_

Juiz de, Direito, "ex-officio" e recdo. José Maria Correia Decisão: A unanimidade e de, acôrdo com o parecer

Sobrinho. da Procuradoria Geral do Estado, não conhecer da apelação.
, ( I

,

Relator: Des. MIRANpA RAMOS. Custas na forma da lei.

Decisão: A unanimidade e de acôrdo com o parecer .8) Apelação criminal n. 11.276, de Joaçaba, apte ,

da Procuraporia Geral ,do Estado, conhecer do recurso Algemiro da Silva e apdo, Júlio Cesae Zago 'Sobrinho.

p' negar-lhe provimento, Custas na forma da 'lei. ' Relator; Des. EDl:JARDO LUZ.

2) Apelação criminal : n, 11,290, de Anita Garibaldi, Decisão: A unanimidade1 e de acôrdo com o parecer

apte-, Antônio �ari_á _ Menegazzo e apda ,

I á' Justiça; por da Procuradoria Geral, dó Estado, conhecer da' apelação
seu Promotor. e negar-lhe provimento, para, "confirmar' a decisão reeor-

, Relator:' Des. MIRANDA RAMOS.
,

"

'
'

:' rida: Custas 'na forma da lei.,

Decisão:
I
A unanimidade e de 'aeôrdd: com' o parecer 9) Apelaéão criminal .n , 11.264" de Seára, aptes ,

da Procuradori� Gerar' tio Estado,' conhecer da, apelação' Hélio-dos Santos Pereira e Euclides Remosto e apda , a

e dàl:-lhe provimento, parar', anulllr'o' proce�so,', desde a Justiça, por,' seu Promotor .» ,

"
�

,
I '

.Inquíriçãç das testemunhas de acusação inclusive. Custas , Rélattir: Des.. TROMPOWSKY TAULOIS.

.na forma da lei. Decisão: A, unanimidade; converter o julgamento em

3) Apelação criminal n. 11.249" de Florianópolis,
-

diligência, "para que, na comarca de origem, seja escla-

apte� Luiz Carlos Bittellcourt e apda .' a Justiça, por seu recido 'se, a data' das, certidões do lançamento do nome

Promotor. 'dos réus no ról: dos culpados e registro de sentença,
Relator: D,es. TROMPO:WSKY rAUluOIS. coincide com aquela da certidão de Us. 78, d�s autos.

Decisão: A unanimidade e de acôrdo com o parecer Custas na forma da lei,
da Prbcul'adoria Gerar do Estado, conhecer da apelação ' 10) Apelação triminal ,11. :U. 300,' de Curitibanos,"'. I'" 'I

€; negar-lhe provimento. "Custas na forma' da lei. apte . Jessé Alves de Oliveira e apdâ. ia Justiça: por seu
,

4) Apelação criminal n. 11'.251, de Florianópolis, Promotor.

aptes , Sérgio' Antônio Oliveira', vulgo "Paulo; Sérgio" e 'Relator: D�s. ,RUBEM COSTA., '

I Decisão:' A unanimidade e de acôrdo com o ,parecer
da Procuradoria, Geral d9 Estado, conhecer da apelação
c negar-lhe provimento, Custas na forma da le'i.,

Acórdão assinadq na sessão,

11) Apelação eríminal n. 11. 320, de Tubarão, apte.
Gu'ido Luiz de Medeiros e apda. a Justiça, por seu

,

'Luiz Carlos Bitencourt, vulgo "Cacai".

Relator: Des. 'TRO'MPOWS:K:Y TAULOIS.

Decisão: A unanimidade e de acôrdo com o parecer
,

'da Procuradoria' Geral do ,Estado, conhecer da apelqção
,e negar·lhe provimento. Custas na forma' da lei.

5) 'Apelação criminal n. 11. 261, de Seára, apte. a

Justiça, por seu PromÓtor e /IPdo. Nelson Mützemberg,
'

Relator: Des. RUBEM COSTA, ,

Decisão: A .unanimidade e de acôrdo com o pareêer,
da 'Procuradoria Geral do Estado, conheçer da ap�lação
e negar-lhe provimento: Custas na forma da lei.

J
,

Acórdão assinado na ,sessãd.
'

6) Apelação crimin�l n,' 11.'f72; de Seára" apte.
Sebastião Te�es Bagestão e apda.' a Justiça, por seu

Promotor'.

,.Relator: :óês. RUBEM COSTA.

Decisão:' A uniuümidade e' ,de acôrdo com o parecer

da Procuradoria {ieral do Estado, conhecer da, apelaçãó'
'e,'�hegar-Ihe ,�rovime:nto. ,C-ustas na, forma da leL'

Promotor,
,

'Re,latar: TIes. RUBEM: COSTA, ,

,

Decisão; A unanimidade e ,de' acôrdo com' o parecer
'da_ Procuradoria Gerai, do Estado, conhecer da apelação
e' negar-lhe provimento. .custas na fOl:ma da lei.

',Acórdão, assina,do na ',sessão. ,

12) 'Apelação criminal ri. 11.-294, de Tangará, apte.
a, Justiça, por seu Promotor e apd@'.":'Valdevino 'Leria.

Rélator: Des. EDUARDO LUZ.
. Decisã�; 'A urianimid�de e-de acôrdo com o par�cel:
da Procuradoria Geral do Estado� '�onhecer da' apelação
(' dar-lhe Pl:o�im�nto, p�ra, mandar o réu a novo julga
mento. Custas' na forma da lei.

, \

Técnico' d6S 'EUA visita Habitou,na ,
Por solicitação. da BABITONGA SIA. INDúSTRIA mente no tocante à. operação e manutenção de sua frota!

E, COMÉRCIO 'DA PESCA, junto ao' "érSE" (Centro pesqueira.
"

",

" Internacional 'de Serviços Executiv�!?), está entr� nós pa,ra Sua prese'�ça já foi solicitada, em outros países, como

,uma permanência 'd� dois meses,' o' Sr. RICHARD S. . México, Canaaá, Chile' e
'

Japão, países' "êstes que se

CROIffiR, membro altamente 'credenéiado desta organi- 'distinguem' pelo seu alto grau' de industrIalização e

zação norte:àmericana.
'

comércio da' :pes�a. "

'

O S.r.: 'croker" que vem 'dü�etawente da Califórnia, O exemPlo da Babiton'ga. prQcurando sempre dar o

trazendo cons,igo sua larga experIência m) setor pesqueiro, melhor atendimento, ge\(e ser seguidO- pdr -o�tras idus-
"visiti�os cóm:a fimiUdade .. de ,dar SN<:l"c«!ntribuição para', /trias, a "fim de', 'elévár' cada 'vez mai� o nosso nível

o ;maior' desenvolvim'el).to; daquel� i�d:ústria, p:rincipal-· operacional' e' comei"ciill.
'

• •
\ • e'

, :

,

,
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o seu

,,'u'grama

,�
.

11� �, l(�Bl'J' c! 21:hl;llfm"
, Charlton ITeston - Geruldiné eh'áiplill\'
.".� .. oi ,._

\",'

:ti -§€R'R� tJ'Vts fLH"A-S:
Censura 14 anos

f
,
r:

� ,,"

"

117:"""- i!�451 e :t:J1Ji1'45m'
rí1i;â1'i' 'Ml�'l\rin :_ Srel�a Sfevé'J'l's

�6",)(C�N��, ��(:RÊY6 MA"" H'ÉlM
C�jj[;ura iã anos

"

,_.,.

I ... ·'

; Ú5 2_, 2')' 'é 2'2' 11'o'éií's
"Oliver Recd, - Mich'ael J, Pollard'

�O�( �E%'TÊMIDos' NÃO C'AÉM
{Ce-nsÍlra '14 anos"

: ,:.

� l'

14 e 2(') horas'

(Prdgrama Duplo)
'Tarcísio Meira - Elsa MafH:fi'el'fi

"«'tifA� �E "'fé'Y:ó'
'Cl\'á'f.l�S Bre'lisón - Ué Marvl!l

"'bS l'2 CONDENADOS
.

'Cénsura 18 anos

'J'At: I'SCO

",,']17,'� 2'0 'M'rá's

Adé Gutbríe - Paf Quinn
:bElX'EM-NOS, VIVER

Cel'lSUra' ]tS' anos'

17 'e' 20 horas

MU�� SSM 50'(,

Censu;ya. S' aIioo

RAJÁ

20, Ílpras
j�rry Lewis - Irra 'Balir.
O Q,TA'UO
Cen:SUl)'u ,5 aMS

'. '

20, h6r'ás

B�;�{ÊV'ans' -= judy G6�éh
,

A 'IÀ�f'ft I)\�' CbN4UrST'titi '(:11M
BRO:ttê
CeflSlit'â .iS anos

'. �
.' �

__

'

",',,-'..." '""',....__,---....._'-'-=;;;...;;;'---�

·
"

"

H.

!.....
'.

\

15h3oYn = Tele Etlúc-aç�o
, ÚnilOm �.,: Robin Hood
,.16h35ffl ""- Corteio' 6

'

17 hOO1::fs =:. Har\:ly Bóys
ph30fft;,·-- Viilga�ores 'do Espâço
17'h55ffl,:"= Elãs e Éles -

lSM5fil-=:: M-eu: P'é de hàfánjla:l.ima
"19h:20'ffl =: Bo}a 'em' 'Jôgd

',� 19h30ffi =- NóticiáT'io'
' ..

• -J ..... -l9h45ilf == À Fábrica

',''':,,20h20rrr =: Simplesmente ''Matia
".' ',- ,.,'

20h,50m =- Bibi ESP'éClia"j.
• _.,

"22h3<1m == Hawàí 5cO
", 231i25in! =-.: ínf�tno dd ,Céú .

·h�··· : ,1v ,�Ob'éA\bAS ..... d'A,NÁL 3
�_;t: '.� � '-____ ._. ---= •

,;. }6 hdtas ""-' TV Edueátiva
�. •

,
16h40'fu ""- ,Cil'ib'e , dQ 'Cí'iança

'_::, ,', l,7h05rn '-'" SeriaclQ de Avénturas,
,'� ",'," 17�30fíl .._ MulMi"es' em' Vanguarda

'181)05ií'í'� Sü6er'e'ar

l8h 10(lit .::::..: Agente 86
:�,'� 19h<J5frt =-:. Minna D(')'êc Ná'riló1;ada

.... l •.•. l,.""I. '.'

i,:' 19h40lri ),;;._jJ; 'Fele-Esp?i·te
, iít}ht5fh ""-'- Jotnal NadonaÍ e jGr'nal

,
" '

de, San'fa Qát-âtlna
201HOni -= Írmãos Col'agem

, 20h15fli - Faça Humor Não' Faça
Gherra

, 21h55ffl'= Neticiá'l'ió
2,211l5:tn ""'-",0 CafaRá

> �2hj5m � Ponto Crítico

Com pesar, a Diretoria do La
.�(Í)a Iaüe eiube, na última s�ma-'
na áeornpaphou o sé-pul�alfft.'en'!!ó'
do l'.)buto'r Luiz (;htlidfO cl'é' hJ:n1l�jl
da, s'G'C'Ío fundador que' er..a g'.ra'tJl
de eútusiasta 'do' ,!'B.1á'liavflif.liósó's'
êi'l1p'ré'él'l'di11'l€nto socíat.

x x x _

AI!3i-déS Ferreía, eoWh�cí'do S;e-'
nador, esteve em PÕrto ,À1'e-gFé' e

'voltai!( deslumbrado comi ,a) vFdái
nO�pTF!a na Capital Gaúcha. Sena
dor' fi-ão fêz I9lD'r m!éWos ãieu
uma círéúláda pêl® Etlêbraç'ado '

Botéquírn, para gente bonita' e ele
g1.1rlte.

,:- X X X

Zury Machado
p�2endimento, da ImobiHrátia "A
�h�ag'á')�

:- x .x 'x

BàWco' da: P'I'l')'\)inÚa - Estamos
seberó' info'tm'à-d6s, que em Porto

Alegre assumiu a J'résrd'ê):'lcfa elo
B'àl'l'éb d'a Pr\úvl'nci'a, da, R'io Gran-

, I'·'
de de Sul, o l':róuto�' Jl'4çbb NacuL

x x x

Já: !'i'á à'l:�l'I'S díás encontra-se
sobre cuidados mérííco no Hospi
tiã;l de' Cafidade, o Députado An
f0Ri'Ó IHéff, "'Údet- diá' Arena". Ao
ilustre Deputado, os nosos votos
de' p'rb�eô réstabefecimento.

:'-, x 'x X -:'

Zélia Viríssiplfl tJ,a. 'Gílva, será hQ-'
menagéa,da hoje, com. "chá de

pa;nel'af'

:- x x x

Sama Cl9nstanci-a, Galeri'a das
Sedas e Glub'e Doze' de Agosto,
vão patrocinar a coleção Lenzi,
que será apresentada em desfile,'
com manequins profissionais no
Clube Dozé lI1.,e Agosto, em junho'
�tóximo.

x x x

são novos Di'Fe'tó'F8S do B\m.l'lO '

do Desenvolvl'mérrto d'o �stadb ás I

Senhores: IDó'U1\OT Erasmo S13"0-
ganrcs, Dou'tor' Cárlós FásSl9'r'ii Ji.1,
nior e Doutor Paulo Bauer Filho.

:-'x x x

Hoje às 1� horas no PllenJárío d'a,
Assembíéía Leg,i'slati'\),àJ, diar:se-á; a

conferência do IDoutor Àl'<3ide's
Abreu, SscretáI'1tJ do IDes'éfi'V'olvi
meato Eébnôfillie'0 do Es'�aQ<l9. Ir
conferência, do ilustre Se'c'!:'étárie,
será sóbre o temia: '''OI Prójeüo CaL
tarinense de DesenvoIV;j:mé-)líto HI9
Contexto da Ecél1m:rJ.i.a Estad\Jlaf",
O, Presidénte do p'o�e'r -Leg.i:S:Jlà-ti'
vo, Deputado, Nelson Pedi'IoB:41 logo
mais recebe- o murído . oficial e'

convidados especiais para a co

mentada conferência.

x x x -:z

,Noy-o's OfiGiJáilS:- -;- O'S\ BOv0"S' (O'fi
ciais d�L Polícia Militar 'Fuifrn"Q:
Cmonel Fed!o' Lópes VMt.a, ,qu'e
hoje t,scebem o's "Espa'Ci4:ríis d'e 'JI'i
radentes",. e� solenid'ad-e no QIoJ1ar
tel General. As 23 horas no Clu
be Doze de Agosto, os n0V'os Ofi
ciais comemoram o '2:oonte'Cimen
to com e'leg-aB'te sOi;t'é'e, "c0m o

aplaudido conjunto "Band Sh0W".

:- x x x -:

Vai s,ir inaugu'tàd'0 tia: p'r'aila: dia
Saudade em Coqueifo's, "1átão
Bar" X C0ntinuam o's córi1entá:
rios em soci:edade que será mes
mo êste mês a inauguraçàü da
"SoGila?' em nossa ci<EJ1ade X Vi
mos oBtem no Rocea, na hora do
Chá, 'a ,eieg'an'te senhofa Ali'cinha
Dámiani X Pra{a de Itagua:çú, v'ai
ter edifício de aplntaméritos.

x X x

Cumprimentamos, ao Desem-
bargador MaTcilio João Medeiro's'
Presidente do Tribunal de J1Oistré'à'
pelo seu anive'rsárÍO OBtem

>,

, .

x x x -

Pellsamento do dia: A mocida
de tem ttidas as ambições, até a

.

de sofr,;:r.

-,FE,TlfE',!,C- ,

FeDERAÇÃO DÓS T�ABALH�D6�eS N'Â"Á(}ftfCI:J'LTORA
DO 'ESTÁI:IO DE SAN,'J'IA éAl'.AIRI'N'A

EDI,TAL bE Cê'N,\/'ÕCAÇA0'
Pelo 'presentc Editál de Convocação a Federaçrã'o dos'

Trab,ithado'res na Agricultura cio" Esta'do' 'de Santa Cata
rina, convoca os Sénhores ,Delegadas: d'@ Conselho de Re
pré'seJ1tantes para se rélmirem em As'seFri,b'léi'3 ·Geial Ex
tra'ordinária, a real1zar-se na sed� desta e-nüãad'e na ci:'d:ade ,de Florianópolis" à rua Arcipreste 'Paiva, -'Edifício PraçaXV, sobreloja, no ditl 13 de marô de 1"971 i'is t4 horas
(q!latórze honls) em p'rimeira eonvóc'aç'a0', e' l'rao' h;av'ell'do
numero legal, em segl''rlda convdC'açã'Ó às 16 horas no

I
mesmo dia e iocal, com qualquer n'llmero para dellb'et�remsôbre- a seguinte: .

'ORDEM 0'0 DiA
I _.:. Votação e apl'ovaç'ão do pé'dido ô.e- suplen'l'entaçaode ver1>a desta Federação para o Exél'eício de 1971,
II - Assuntos' diversos.
Florianópolis, 29 de abril de 1911.
Vá Ide'lWi1'0' Beltini - p'resÍderite,

,/

" MIl\USTtRIO DA AGRICULTURA.

\
DIRETORIA ESTADUAL 0'0 MINISTÉRIO iDA

AGRICULTURA EM SANTA CATARINA
GRUPO EXECUTIVO DE AOMI'I'IIIS:rRAÇÃO,

Setor de Material
TOMADA DE PREÇOS N., 02/71

AVISO
A Comissão de Licitação, constituida pela Fartaria n.

01, de 4 de janeiro de 1971, do Delegado Federal d'e Agri
cultura, atual Diretor Estadual do Ministério da Agricultura
em Santa Catarim', torna público, para conhecimento dos

, intel-essa dos; que, no dia 14 de maio do corrente exercício,
às 8 horas, receberá proposta de firmas habilitadas preli
minarmente (� 39 do art. 127 e 131, do Decreto-Lei 11. 200,
de 25-2-67) 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 os esclarecimentos necessários.

FJorianópolis, 28 de abril de 1971.
Áppio Fontanella - Presidente.

�GHADECIMENTO ,t MIS§ACERTIFICADO EX'tR:AVIADO
Foi perdido o'Certificádo 'de Próp'ri'e'd':i(:le do veículo

marca Volkswagen,' côr Bran'eo 'Lotus, Ch:assis n.
BH-215li8, motor n. BH-í52'8ff5, afio Hí7�, p'el'tencente
ao Sr. Nivaldo LOj'}'es de

. .Nlmeida.

Maria' José Ramos Schaefer, Milton Lehmkuhl e fa-
. mília, Walter Jorge José e família, Adão N. Ferraz d'EI;y
e fa,nília, Alfredo Liberato Meyer e família, Evaldo 'José
Ramos Schaefer e família, João José Ramos Schaefer e

f;mília, Nelson Antunes Martins e família, ROll1Ualdo Fetlin
e família, Hamilton N, Ramos Schaefer e' família, pr'efun
damente, consternados com o falecimento de seu inesque
cível espôso, pai, sogro e avô, Evaldo' Schaefer, cumprem,
com (J presente, a obrigação indeclinável de manIfestar
sua gl'atidã_o e reconhecimento a todos quantos, por' qUal
,quer forma, lh�s levaram seu c<infôrto e os que acompa
nharam nO' transe doloroso que atravessar�m. Em êSflecial,
ao D�'. Mário Mussi, médico assistente do extinto, par
sua incansável dedicação; a tôda a equipe médica, bioquí
mica e de enfel'magem que, sem co'nsiderações de horário,
assistiram o enfêrmo; à Direção e funcionáriós do ÍÍ6s:
pital Celso Ramos, por sua gentileza e compreensãõ; àó's
representantes do Labo,ratório Lily, pela inestimáve'l cola
boração; aos sacerdotes que os confortaram espiritu�l
mente; à TV Cultura, Rádio Anita Garibaldi e Rádio Diário
da Manhã, pelas notas gentilmente publicadas.

Na oportunidade, convidam os rial'e,ntes, amigos e pes
soas de suas relações para a missa que, por alma do extihto,
farão celebrar na capela do Ginásio Catarinense, dia 7 de
maio, às 18,30 horas.

CLUBE D'lZE
,

O Deparbmento de Relações púiJ.Íic'as do Clube Doze
de Agôsto 'está infol'mando que pará ,a, próxima 'sexta-feira,
aia 7, durante a Noite dos Câs'ais, estafá a'Co1'lte'eelido des
file tle moelas ela boutiqüe Alic-e_ Mo'dás, áiéiu de Shaw
com c sambista Deto.

1
'No mesmo dia, às 2'0 'hotás, 'fia FÀ(� Ó' Doie estará

dis'putando mais uma parti:"da de iÍlteb@1 de sql'ão pelo
catnpe'onato citadino.

Já para o sáb'ádo, à partir' dás i6 horás, na Boite, o
Clube está al11mcianelo 0 Disco 'Livre.

O que é Disco Livre?
Tráüi-se de umá troca de m:ÚSiÚáS. Ist6' é, as pessoas

levam gravadores, tliscos c, só):> o ct;JIlÍand'ó dó I:)'éeió Ma
c]'eira Neves, gravam e toni'am eorihe'étJ:nento dO'flUé melhor
existe n'a música popular mundial.

I'

SÓCIO - Cr$ 30.,0001'00 'a 'H"OOO,oo
'Fomos autorizados à procurar sácie com Cl;$' 3Õ'.00ó,õ.o

à 50,000,00 paf'a negócie em pleno fumHanamtl'ilta e com
alta i'enda. 80mente palra' quem �ss�mir ge:r.ê,riciá admi-
nistràliva, \

Tr::lIml' pelo fone: 43-68 cQm D, lnah.

CERTIFICAt)O 'E:<:TiÃviA'D6" -
Foi exh'aviado, o eéttifi;ead{) de umá 'Kombi mdior

i3H-95D2 - Chassis :89-181979 placa 48-76 'de propriedade
do Sr. Ad!!mir Pereira de Abreu.

VENDE-SE
Vende-se' 3 'armas de caça, estrangeiras SAUER, LA

SORDA e LARR.ANAGA, 2 canos, môchas, calibres 20.
Vêr e tratnr rua Silveira de Souza, n. 4, com Guimarães,
no pel'Íodo da, manhã c a 110.ite.

Gna 'd'� 'Panela - L0g0' iÁ'ais a�
"

16 horas, Rachel 'TólehtfFfO dté 'Car
vàlho em sua residência vai ho
menagear Lélia Veríssimo da\ Sil
vá, com "Chá de F'aneta".·

:- X X X

TV - ,Fá.zendo, P'àtrté ,do' :PF0'...
gl'àn1la Elas � Eles: na TV Cultu

" ra, ,CWi'�ISO, o velié'a'dbt qué' �ái dá<
i, Cál'rl'e'rás do Car'Jla-l 6.

:-; X X X -.

De Porto Alegr,e - 'Pelo telefo
,

ne. 240379, Douglas, o jovem acadé
'mi?o de arquitetura da mov�tnen.:
fada cidade Porto Megre, hos cli-&.:
se que está fazendo ItJemp@ra�
no �adalado Encoraçqda Botiquin;
Mana Betânia. D'ouglas ainda
confi.rm€5u, quanto 'a,o' sacessQ' di:s-'
pensa c0mentários.

:- x x x

(la'5iámento - Elizabeth Coelho
e JoSé Fenlinel� Neto, rios con
vidam para seu casamento dia 5
p'róxi!i1o mês, às 17 horas na ca
]Bela do Divino Espírito Santo.,

� x x

Lic - Presidente do Lag:oa .Ia,te
Glube, Doutor Renato Ramos da
S11"'a, continua com aquele en

tusiasmo, frente do 'arroJado érn_

"

Augusto 'Bueehler

�--=--��-��-)
A imprense carioca anunciou na sem,atllla passaôa, 'q;u'e' o 'E9ü ':t;,&'bo 'iti:a chegar

ao Brasil, no sábado l�at;sado,' Até' a'gora' aão' tive uma dica, ;'éq,tiér', se êle
chegou ou não, Eu det-esto o' futuro do pretérito em netícías mas,' áql'li - vocês
compreendem -, eLI tenho que usá-lo.

,

éO!1io eu não seí se' 'êl,e 'chegou vai, pel� menos, o motivo de �ü'a vít'ld'a:
fazer o tema da nova' noveJ.a, da, Globo, "'O tramem Q,ue I)'evé 'Mórllét'Y.
-,-.-,-.-.-.-,-

ERASMo GAR,LOS

Outra notícia prWa. vocês :

Diz o COFJ1eio da Manhã; ,<]!ue o Erasmo Carlos esta d,�endo qúe ê'aéfàno
lhe enviou uma fit� com uma música grava ela especialmeríte "p'a'i:a Me. 'Mã);
como a fita aiilda nào está nas suas mãos Me não sabe o' r:fomé: "téni aTgú'ma
eoisa a ver com cama, mas a censura não vai 'Ímplicar porque tu'(iQ.é :müfto
poético"

/
-.-.-.-.-.-.-;-.-'

-:
• I .,,, ,.

NovfoADES EM cpMPf\ÇtO, I .

Prossigo hoje C'0ffi. outras indicações de compactos simples, rec�ntem.éIite
1ílO�t05 a venda

Brass Morikey: ,(Mo�o�vn) ,

Lado 1 - 'i-ou, Keep lVI� ,Hangin' On ,

Lado 2 - Sweet Water.

, "

•

'\ I

-.-,-.-.-.-.!...-.-,-.

'FRlifsHMÊN, '�C.B. S,) " "

Lado 1 - Halfway to 'Wl\el'e.
Lado 2 �. Tim,) Hàsr)'t éhánged
Um' compac�o r�urto hom. Não

fré'qt.Í'êR'd'a,

Hei,
SE::i ,porque êl'e 'não, é -rodado C0rtl mais

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

'j'AcYSo�,r 5, (MOTC?WN)

Lado '1 - Never Can -S,�y 'GoOd'bye.
Lado 2' - She's'Goód.
Áiéhl déste compacto, é i:mpórlanfe qu'e g'é d'lga 'que' óúfro VÕtt0U' á ser

vend'ído: o qtfe tra'z a composíçã'o "A.rré" - prl:ffí.eiya: rtiusi'c'a' d-ê'fe's' a 'ila'Zer
sucess'o por aq LÜ. Se voc'ê nilo 'conhece a músíca ê'ollV'ém ouvi-l'a .

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

Ladtl'l ..:__ Let's Áll' S'àve 'tlfe' Cl'llicíh\n.
Lado 2 - Vou Âre :l3Iue:-

'

At@ o momento o lado que 'mais me chamou a atenç'ã6, dêilte' é'ó'ftlp'á:éto, foi
"You Are Blue·'. Mllsica muito bo�ita, embora o ,titulo não "seja nada alegre
("Você É�tá na FOS3� ,,) .

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

ISR:MilM EM CIMA DOS VfPs

'Ihr:'1him $ued 'félla sôbre q aPl�esentação do "Swingre Sin;gel:s" no' ''Municipal:''_�
_ No M:Jmicip,11, os "Swi11gl'es Singeps" fizel'am o público' vi.brár com. sua

extraordlnári� técn1ca 'voc:ü, n�m repertório que incluiu 0- ja'zi, 0" eiííshlé'o'e �
popular. Na �látéja, o Governador Antônio Carlos Mag'a-lllães, :Maiistela
Kubits�h0k Rodrigo Lopes, Elizabeth lVfarinno, Beth Melo c Cm:tltá- 'inUito
cintilante e uma pá ele vips que ficam na gelad'eira".
-.-.--:-.-.-.-=-.- .. -

JANIS JOPLlN

Ain'(.la um recaéto sôbre disco:

AqüEle LP importado da Janis ,J0plin, que a RádIO- Anita datíbaldi rodou
em prin,'eira mão, pelo mellOS em Fro1-ianópoUs, j'á se 'acha editado :rió' 13rasil.
péla C,E,S.

O dISCO é sensacior..al sendo, é lógico, altamente recómen(j:á\rel. 'D'estáques
para: "Cry Baby" e "Merc'edes Benz""

HorOSCI'P8
ôM'Mt CA!ROO�'

,
Qui'nta:'féira 6 de maio dé 1�11 ;

•

I,L \ '

ÁRlES - Esta ,quinta-feira lhe serÍi totalmente ptopída aos -assuntos Ugllaoli à
religiãn. à, psicologia, ao ensino' e tudo quanto esteja ligádó 'à 0rien
tação ele seu semelhante. Procure lú e aprender C01:sâs b'6as.

TOURO - Novos horizontes aparecerão no p'laM de sUeIs per§t1�M.wàs de
s'Uc'éss'ó, qúP deverão ser alcançadas atràvés de' éSlôt��s Pt,ô-pfíos e

conjuntos. Lembre·se de que seus qmigos zodiacais pt)tlérãO', à}u'ctá"io(a), .-/
GÊMEOS � As boas chances de fazer novas amizades h:a,vefaó de ,lhe pt'opor· ,,cionar satisfações e alegrias, em' espe'Cial 'se "tájal'. 'Filsé i'l'é-tI.t:fã para

� vida, sentimentall' Procure viver em h:arín0uia cóm tõdtis .

CÃNCER - Se estiver dispos{0(a; a ter um: dia feliZ, séi'á mélll0'r"'ftM discutir
.

com n-inplé rri" ne� mesmo com o cÔ'njagé; 1o'ois issó' lfti:!' 1:fâtiã sérios
aboÍ'l:ecime!1tos. ContudO' a fase é' eX€épcionalnrettte tJertéfle'a para os

,

negócios.
LEÃO - Hoje terá muitas chances de realizar negó'CÍos rendosos, i'tt�' deverá

ante's de tudo, évitar associações, com pessoas egóistàs é qUe' êstariam
propensas a tirar pl'oveitos de stÍa amizade. Aja G�m dééiSíÍ&.

VIJ;l.GEM - Dia que' se lhe apresentará cheio de ,nóvidades, podé'ndO' sêt 'aprO'
veitado em troca de idéias úteis e agradáveis, .pata limá vlágem, feliz
ou no ttaball;w em conjunto, em eSp'edal aó' lado de il'àtiV'GS 'dé 1éuro.

LIBRA - Seja como fôr, suas possibilidadeS de eUFlseguir' o que desej'á, serãO'
, mais vastas no decorrer das próximas h'oras. Apertas déV"éra �vitar
assumir compromi:ss0s demasiadamente gl'andes pata você n1es'fiio.

ESCORPIÃO - Alguém poderá vir ao seu encontro nesta, datà,. a fim de óbter'
sua col)boraf;ão e também ajudá-lo(a) de algum,a 'f<5rífia" 'Seja êc;;tdàto(a),
fazendo pelo seu semelhante o que :fôr' péSs,ívéL ·Se't:{I tE1<i6nhe<iido e'
re'compensarIo.

SAGÍTÁRIO -- Suas melhores /ehances de Su(iesso éstat'ão'liglfdàS "a' éttifjtesás
,públic3f, escritos, publicidade e pto!'álganda, Pes'soáS Q{J sé;Kó opostO"
haverão de lhe propórcionár mUltas Ítlf@tmaç'ões útéÍs é dd seu

ihterêsse.
CAPRICÓRNIO - As, boas opottunidades éstarão pôr aí, bem à sUá- �olta.

Previna-se c procure se orientar da mell'i@it f(ffma fj'9'sSiivél, e Htdô lhe
Rer'á '!TIais fácil de compr'eéiíder, Aié'gtiifs 1Ífe sel'ão' pfopôt'éig.n:adas
peio sexo� oposto,

'

AQUÁRIO - Pessoas estranhas e assuntós incomúns, poderão fi!gurar n�:pauta
das niotivaçõ'es para as suas melhores idéias e conclusÕés, Jtêsté' ,dia.
'Ú)me uma decisão sensata, quanto ao que terá de féalitlir 1'l&,:Nt\il'o.

PE1:;X;ES - PessQ'à5, nascidas emc AqUIÍ:FÜl poaerãO' Ufe Pt'àpGteiÔ1Ját g'fãindes
beneficios no plano financeiro', mas, em compensação, o(a) :ijúdárão a
desen'l'olver suas idéias e conceitos filosóficos. Seja otimista 'e sorria.

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DR. ROBERTO MOREI,RA, AMORIM

r

DOENCAS DA PELE
- Das Unhas - D� Couro Cabeludo - Mico!!e,-

'Alergia' _:_ Tratamento da Acne I Pele Nev� Cari�ôniea ,e
"Peeling"',

'

.

DEPILAÇAO
.

Ex-Estagiário do Hospital das Clinicai! da. tJtÍive:t!fdade
•de São Paal0,

' , .

C�NSULTAS: Diàriamente,' à pm;tir e1.lás"'t;:·�W0)tas,,
'C0NS{iJLT[lR10: R. Jerônimo G:óe.m�, �5, :o.,",'�1[d«rdJ1.:

'Julieta - 29 andar - sala 205, :" ' ' "

:.,',

Frofessor de PSiquiatl'Ía da Fáculdade ,de, Médi,cina
Pr6blelll'ática Psíqui's'a �euN!fé's '

.

);)(i)EN:C.M MEN'Ji'MS' ,\, " .

. Censultórío: Edifício / A ssoeíacão- .Gatarin·ense 'de',��.'
dícína, Sala 13 - FOlie 22-08 _:_ 'R'ul) J'et6rliliío: C6éTÍi'o'; .�.

- Florià'nõpoli's -:

(.

Ac.'

Ed.

\

li

,\
CL·fNICIA DE. 'TtJ'MOR'S�
DR. ROSislt'fQ 'MOR.lGU1lÍ!f . . ,. ,"'.

(Ex-l1esidente' do H:espitaJ:·Pi... <;;: GáÍriarga.. a�:AiÍSb.
ciacão P:mlista ,de. CómMb�1 ao G:ãi:í'�éi;- 1�&peeiali'Stàt 'per�

/

AMB-SBC).
.

"

Atende no Hospital' Sagrada �a�íl','�mêJl!t�
das 14 horas em ,diante.

,

CRM.SC 968 � CPF �2·1l!H.l1218'·
Rua, Tenente Silveili'a .. :Ú:.:'" F� ,2768", ..

t. ,

..... �<
"

Vende-se casa grande com l qllar,�, 2 ,batdre� 86,'
. ,.ciais, dependêp.cias de erppregada, gaxàgeni �� ná,nIi
CeI. Me'lo Alvim" 19 ou p'el0 fone ,4'704.," " '. '

\

\>.
"

�
,
:

CLUBE ,DO PERIGta'
. ,

, BAR E RESTAURA� , .'

A Diteto;ia do CLUBE' DO PE:N1MSd(J' .ã�, '��e/o
BAR e 6 RÊSTAURANTE ilstão,: perií1ã'Jlentefuêrif�" à\; diS;.
posiçã'o dós assodados, send'ô' pe�tida: ':ã 'fre'qtiêhci�/ "d�
turistas e publico em gerái.

' . .

'

Florianópolis, março/71

--z� .'

�'" �..
' ,A,T-E'N ç ÃfO,"

'. , ,.I � �.'
1 .

Costura-se para homens, senhoras, criànç�· ,e êm:g�t
ME'LL,(J CONF'E:tÇiES'

.)

Tratar com Mello ou dona Maria 'í'éresll 'à: Má.' :Álvaro
de Catvallío, 34, esquiIlfl c'om FEHipe Sdímidt ""- 19 'afiiIar

,
- sálà 3 - Fone 2272.

\\.. \
r

-Dr. ALDÔ -AnL'1 i'Á ,;t8i"
"1'

AD'O:GAD8',
C.

.;YX,� ..

:.,d�� KART
Vende-se um Karte

Bocaiúva, 59, ou fdne 2579.
módelo '13NW. "Tt'afái' ',à ··tua

'�
: .. .1','

.' 'i� h'�

,)-:-.:'. Vende.se uma l'ésidência" :sitmda': ,lig iJ�m
dAGUAçú, com duas salas con.j,ugá'dâSi.� '<ma:i1�
banho, 'cozinha, dependêncià de:'. ,ê'ttllp�gàda, ,j�agefu
"aranda e estacionament'a, ainda féJih' bab:ite;R. '. .

.

LOTES _ Vendem·se, ótimr.rs:, ,Jot�s,' �dQS ',hó
JARDIM ITAGUAÇÚ com água instàlá(lâ� IrúM'''C�
e drenage pluvial. .,

.'

DgUqIR.SE a tua l!r'i;,anÓ Sales" n., i�7;-' 'Fde ,2M
",_'

jjR-:-"�ORB'ÊRf6-e't��NA-V'
'. .

.

CUNICA DE TUMoites
CIRURGIAQ.;OE'NTISTA ,

_'1,1

.

Implantf e tfanspÍarlté de dentes, -, DéIitisté�ia: Q�'
ratória pelo sistefrl'a de altA rt5tà�ã6 ....."fí!§tátnéfitÓ",imdblGÍ'

Prótese fixa e ínóv(\'l. Cótrsütt�� "EM.. ;YMf�,' :t
llmlar' _:_ sala 203 - Rua Jerônimo ,'Cqelho, '2sii - h�

rário das 15 às 19 horas.
'

� FETAESC--
,"

'FE,DERA'CkCi> DOS "FRABALHADORES NA AGRI.cULJ'II'ORA
, 11>0 ESTADO DE SANITA CATARIN'A

.
' ,

EO'ITAL DE CONVOCAÇÃO

·

Pelo presente Editsl de Convecação . a' Federaçãe d0S"
· ,lll'a:bn;1'Imd1olles na Agricultura do Estada de Santa Catarina
: �'áfi\'!b�a os 'Senhores Delegados do Conselho de Répresen- ,

'lIáiJll:4!eG ,jbla1'a se reuníeem em Assembléia Geral Extra'G}'\iI!Í:
, 'fiWt!,I!á"

.

a Í'etí.d�iz'á�'-'se, JIlla sede desta én,tj:(ij'aG'e nla .eMMte d'e'

Floria.nópoli�, a rua Arciprestes Fa�a - Edifício Praça,
X.V, ,s@�r'e'lf0�a, ,hO dia 13 de .maíe de 1971 às 14 heras

, (catorze, horas) 'em primeira convocação" e não havendo
.número legal., em segunda .convocaçâo às 16 horas, no

Jn:es'tlmí dila, e' l'G!lal, c0,m' qualquer número para deliberarem
's'Õbre a, seguinte: ,

�
" ',' ORIDEM );)0 DIA:
"I - R�írjii'€la!ião ,di. Ato da Diretoria referente a

'átdmissão e demissão de Funcionáeios .

.

, l��' Aumento de. gratificação p,a>i!a 08 :membr0s da
:�ftet!)�i'a!. .

'

Fli�wi'an<)polis, 29 de abril de 1971:

E.rcílio BotameH:j - p/Presidente
����--�----����,

s. ' (CGCMF N. ;82984238/001)
, ;«SSi:MBL,*"A ,�eRAI- EXTRAOR.[!)!'N,Á.R�A

.

CONVOCAÇÃO

,

São convidadós os senhores 'acionistas desta -emprêsa
"�a:ii,a, ,se' reqnirem em assembléia geral, extraordinária rra

-, .:,s�de_ socíat, à rua Gregól'io Diegoli, n. '155, na cidade d�
-:"'rEtlJ\s,�(I!l'e" �sta�lo 'de; SaJlta' Catal'in,a, 'à\S' dez heras do dia

"IiJ.����-= de FIla·il? l'lo�\ cp:r'J;ente. ·aJi1O", ii, fim' d� atertderem a

'"SeglUtrte' _. '"" '", ,

: @R,.pEM1)D.DIA
"" )J -' Refdrma doo. estatutos so'�iais.

. -2P - Outros assHntos de' interêsse social�
E.rusqüe·, 28 de abril de 1971.1'

. . . .

Arno Steffen - DiretOlt

C'ÃRT�rRA EXTRAVIADA

Fbi extravíada ii' carteia de motofist� peterlc�nte aó'
�Sr. Marci�no ·Silveira. \

. f\l'eço"d'é, 0easião. Tratar 'à .Avenida HercHio L.l�Z" 112
apartamento 2:., i

•. ,r.
-. _,-- .-�-

_,

, '�RANSFIRA SUA PREOCU;AÇÃO -DE C;M-�' "

PR�R, VENDER OU ALUGAR SEU IMOVEL A ;

P�EDIBENS IMOBILiARIA ·LTDA. - Ruà dos
/ ,Ilheús ,nO 3 - E<;iifíciQ' APLUE - sala 92 - 90

andàr.

I,

f i
.

:'Edifício ,Tânia M;'1ra" na, chácara de Espa
�a ,- Incorporador....,.. Dr. Claudi0nor SG8irpeta
B<:;n:ges

�nício dás vendas a' partir d� 26 de �'bru..
,

"

'., ,Ap�rtamentos com 3 e 2 quartos, Liwing, c'�
'zaàha, banheiro, dependência de empr,eg;'1da .

Entrega em maio, de 72. '

:�NÂNéIÀMEN'ro PROVINGIA CR�DiI'TO
IMOBILIÁRIO S,A.

:EDIFICIO. SARTOS DU,ãONT
C8$,35'O,OO

I'

.

·�ensais situado ao lado da, Praça Santos A:ndra-

,

dé' 'J!lrllzo de entrega, ma'rço de 1972. Com as mensali
,

i, dades -acima 'sem entr'ada, financiados'
:' "aS ,;s·uas 'Ordens.

i
I ED. SANTOS AND;RADE - ED. VENEZA _,'
ED. "AUG_US'E� (:PRONTO) - ED. SALD:A:NHA DA I
GAMA (financIado em 15 anos) - ED. VILA RICA '

- ED. P"ASSÉIO - ED. TANGARÁ - ED. 'MURICI
...... ED. DOM IGN.ÁCIO � ED. ARAUCÁRIA - ED.
PERNAMB'QCO - 'ED. DUCA DE LACERDA.

; . .

'Para'informaçiií,es e- vendas A Vendedora de 'Ap'ar
I' t,am�':F!'tos Sa!lt0S ImóveIS Ltda. Praça Santos AndI:�de

:
n. �,9' - 1<:>, andar - ,Fohes 23-3353, 24-]488, 24-1491,
24->1'493 e 244�62. � Curitiba'

" ;, "
H'orfu'io das 8 a's '19 horas

.

I, IDC us'ive aos sába-
· :': doS! .domingos e feriados.

'

'

,
, I :Mão 'fee'hamos nas refeições:

. \
',DR., SE�.AS'T!AO MARTINS DE"

MUtlRA

..
" Pi-Qtese 1\1ta ltotaçlw'- Tratamento Indolo�, ,Atende

icI ' ppla . manhã, das 8 ,às li hs< y à tarde das I6 às, 18 30 hs
,

. !�cltl�,iVãfijente (Jóm hóta marcada. Edifício APLlJB _
l,sala, ,5�r _:_ 59 andar - teL 4671.

.

'flQn3f!i..7�..�������_��••�;;'�_�--�t�'-���

,.... 61 I.ASGlllA CONCtl�.:Ã8· �
. R�staurante e Lanchonete .\

AOUABIUS
'

' ,
.

"Re;taútante: ? la

0§ti'al earhe, galinha,
geiras.

,
'

carte - poixe, cântarão, �irt,
bebidas nacíÓ:I'ais e estl'an-

Lãfi'éh�meté: a la minuta - 'sorvetes, tigáno(.

'I.Q�mbons', salgadinhos, sucos, vitaminas; sanduicfi�, 'e

, qoces. AMBIENTE SELEf;;IONADO-
.

�r.-��---_.....,-,

COQUEIROS
'Um. ótimo terreno na Praia da Saudades, 'medindo 18

pt))" 2'0 metros.
BOM,ABRIGO

. Rua, Hermínio Milles, casa com 2 quartos 2 salas,
. cepa, eosinha, banheiro, garagem, varanda . part.e .de

, trá�, irara, banheiro. Iavanderta, 2 quartos, e'0'sinh;a, 'chur-

, rascaria, -terrerm de 360 m2, onnstrução liSO m2.

I, I: :fERR'ENOS

I I 'Rua, Lauro Linhares, sn, área '15 m., lateral 50 m.,

frente 1.2@0', de, fundos .. Custo Cr$ 80.000,00 com 50 a

60% de éntráda o �alr!" a combínar (Trh'ldade).
,

,
'JARDIM AtLA'NTtCO

"

.

.

Terreno -de 1'4,1)@ pur ,27 m. de. fUl'lct'OS.' Cm 10 ••••

Cr$ 8. 000,00 financiados-, \
., CANASVIEIRAS

Local Jardim Marilândla. 3 lotes de 1.260' metros,
c1ist'o� ,CJ'� '18,OOO�6(i).·

"

'. CÓNT.INEN.1:E . .

.' Jardim. ,CouHne'1te - Lotes entre 8 rua; Samto�

S:a'l1a.iva e Av. Ivo' Silvélr·a.'
, , ' . , , , ... , ... ' , .

" Um' rote 'à
.

Â'vl3n'i"d'a 'PréSict'e"rtt"e 'Kennedy med<hido

1'4,([}or '35 'metros '. de' esqui1'l<Q; .

t. TERR6NO :_. CENãRO., ,. , '

" Terreno .dà rW,l. Hoepcke medindo '1�')' Vlor 15'

metros.
'

,

A JS'A ,R: T A M 'ie' N' T 'O' S
Edtfícitl' 'Bahia; . ap::.,r�à'm.ento' . eem 2· gl!l�"t.tos,. ,;'a] ai,

CÓ�3' e' 'eosiYlh.a�. banbeírc,..pr-onta, entrega. rr: Sinal

'Cr$ 14.000,00 que poderá ser financiado em pequem•

. prazo: ,

. ,

"
,,'EDfF"CIO "ALCION" '.',-

,

.

� .' C()ml {inanciamento em 10 anos:' pleno.- centro da

:cidàÇle::<!!>.,Jado do 'TeatIoo. Próprio ,para casal sem. filho!

'.otr pes's(!)'a: 'só. A melhor 'oIertá" do
.

mornênfo· l�âtã.· ém�
: vrego\déÚ!apital. v

' " '

. " 'E'OIFI·CIO' "CEIS�t\"
.

" ,� ..No' �()llto mais central de 'Flortan6p(lli$', c"(§'Ô�tl'fÍtos
I

. p�a, :és,c�it6ri?s e consultórios. Entrada:' p'e'qu'eiJa e'om.

gran'de' 'hnanclamento.
EDIFICIO "JOS� VEIGA'"
Apartamento para pronta entrega, pre'Ço :Eixo sem

reajuste.
'

. '!

\
CASAS - CENTRO .

Rua CQroneI Lopes Vi'eira. n. 7," ãrea" do tértie;no-,
3g8 m'2, casa com 3 quartos. sala, CQP'a· c'0sinha, '\ 1)'1'
nheiro, dep,endênciàs de empregada, garagêm, Custoi
Cr$ 120.00Õ,OO a combinar.

.

!, Casa na rua Vidal Ramos, n. 60. -com' grande "ter-
reno. e POl'lt0' comercial. ,Cl1$ WO,OOO\(')'0' de' ent.ra<la e

o salde a cO.mbinar. "

Mansão na Av�nida Trom'poskÍ.."n., 48, grandes:
salas, ogranqes' guartos, Uwing, 2 b;mheiJJos, dependên··
cia!il de 'emritega'd'os, galra!tem. eonstlmeão' em terrenl1

de 25 por 50 metros Quadtaà0s no,melhor bairro resi�

dendal de Florian6po1i!.
. 'CONTINENTE

-

EsTRFTTO
'

. r .

CASA, á; Rna, r/fe1vim J.omes·. AiM� do p@stb �;, Casa
. de Materia}, c/150m2 de construção c/3 qtt..'1'Ftos, sala,: copa
cosl1'1'ha, banheiro e garagem cl Com rancho de m:;deira

córo 36m2. cl escritnri(). lavanderia e dep0Sito.
,

EDIFIt:'IO 'D'AMIELA
.. '.

" '.
Grande loja p'lra fins comerciais, I!Iéáliz'adas' em

ãrf'a' . de tlrande densidade habitadomal níl rua Anita,

Ga\dàaidi. n. 35, preco tie ,ocasião, parte �inanciada.
CAsAs - tENTRO

.

PRATA DA' SAUDA DES

I'
Casa' ma .prata das Sl\udades .. freritp-' varll o- m3.r;

�I
�onstruida em terr no dê "600 m2. Prêço Cr$ 50.000,00,

1::
com finam!iamento.'

"
"

,'� .�-

�; I
� 1Iii.�;,!', iiii_iiiõõi _

AP.ARTA�ENTOS

Pronto, novo, se!l1 habite,se, de esqUina, com 3

dormitórios, dêp. empregadà, 3 sacada,s, sinteco, ba
nheiro social eolorH9, c02inha colorida e agua ;quen
te, área de serviço .colotidá, 2' :entradas, ': com garage.

, Com financiamento.
,220 1\1(2, pronto, novo, desocupado" de esquina, li

ving, s�ala de jant�r gabinete, 2' banheiros s0ciais, 2

d'en. de em1ill'egadas, ágHa quente, sintec'o, gárage, jar
€l1Íl'tl 'de inve:mo, pdço cOJ;n fiIl;anciamento.

Dois dorlllitórios, de fre)1te, com· sacad�, frenté

nascente, dei>: �mt::'regada; bahhéii'o -éolotido, cozinha
êolorida; águ'a quente, sinteco, área (,le serviço. Prêço
'c'om fi.naJl�J2E'l_�!lt9:' Se�, )laWte-se. .

,

.
.

Av, .RIO ·J3'ra.nc.o, apartamento. térreo, . com' 2 dor-
_

mit6rios, copa, cozinha, living, banheiro, e dep. de em

pregada.
' ,. . 1 ,"

"

. Edifício Brigádt'iro Fagundes,' 2· aormiJió"i-ios, 29 an-

dar, sala, cozinha. banheiro, e. ,ár.ea .dE senriço. Prêço:
45 mil com, 25 .mil já finap.ciados a base de 360 men

sais ef ,20 mil aceita .. se permuta p,or terreno, casa,' apart.
tipa kitchne�te 011' finapci:a-se.·

'

.. ; _._.

I.' :

, C A S A, S,
Com 2 p:wimentós,'mim 20€1 1\1:2 de á'rea construÍ

da., 5 dormitório.s,( 2 banheiros, 2 salas, área de serviço,
pireo, despensa, dep. empr\fgada. Prêç'o: 9,5 mil com

'40% no ato e saIu '1 ano. '

ótima residencia de alvenaria, com 128· M2, tendo
:; dormitório; sala estar e jantar, gabiu�te, banheir{cl,

f

, garage, áre'a servico. terreno de 13 por 45 metros, prê,
ço: 5rJ mil a combinar. Aceitamo:; apart? no ,centro.

I
'

"

CqQUEIROS -:- eas'a de alvenaria, nova, sem ha
i " bi't!'-se, 2 . qOl'.mitóri9s livlrig,' garagem,. banheiro, ,co-

"
. iinha. Prêco: 45 'mil aceita·se -BNH. _. .

'

. "

CAPOEIRAS - casa ampla çom 3 dormitórjos, no' .

'va, sem habite-se; amplo ba\,h'eiro'" livÍng e 'sala de jan.'
tar, bom terreno, pequena entrada e saldo Pela' Clrixa a

base de 200 mensa1s.
'

AV. TROMPOWSKI _ residêncil't de alvenaria,
com 3 dormitórios, CODa, cozinha, banheiro, living; área
de serviço, tôda cercada por' árvores, bom terreno. 3'
anos de uso. Prêço: 105 mil a curto: praso.

S A L A S
COMASA - 8Q andar, '·com sanitário, 57 m2, com

financiamento.
,
'.

.

. I ) .'

ED'. M. DAUX - '29 e 6? andares 43 M2 .. com sa

nitário próprio, em final de, construção. Preç'o e con-

dições,' e combinàr. .

'

L A N C H O N 'E T E
Ponto central, com tôdas as insta'làçÕgS, ,fornece

t�féiçõM; _lanches, cigarros" ó�i�a cozinba, pi� de,p'a
y,Iflex. otnTIO faturamento. Motivo da v:enda�" IlESA,
V�NÇA ENTRE SóCIOS". PrêçO' com financtaIíl'êl1tó..

. ..L, � 'J.• J,.. $' ,
,�

, Terreo do, Ed. J, Daux, à rua doS Ufl:éUS' 68- 1\42 3 '-'

portas, qe' aço, com sanitário, desocupada, n�nca h�bi.
tada, prêço de barbada com financiamento ..

"L O J A S

Loj'l terrea,' com apróximadarrien'te1:J6 M2' nova;
nunca �oi hahita1a, com sanitário, ótimo pont� para

I Rletcearla ou padãrla, tOTr'awse na base" dé 350' 00' o m2
CHÁCARAS '�

.

, CANASVIEIRAS - frente para o mar 12.000 M2
ar1;>orisada, água corrente 'própria, livre ,i desembara:
çada, no ponto chic da ptaiá. Têm uma ea&a de mlidei·
ra. Prêço: 120 mil :1 tarto ,'praso.

MORRO DAS FEDRAS - �25 metros de frente
par� o mar, 25.000 }I.:2. Prêço 45 mil a curto praso.

Rua Vidal Ramrs, terr(lno com 22 metros de fren-
te, prêço 50 mil a Ylsta. '

.

Itapema - área de terras com duas,fl'entes - tíni-

"

,
• '\ j'

I,'"

Vendeodll :-i ',' .' , .

I'

. ....,
..

'.

"
.

\ '

ED!FICIO NORMANDYE
. .»,

Um ótimo apartamento na Praia da Saudades, .. úPÍll
hall soeial ,3 quartos, 2 hanheíros, s'a1lla,. c��'a','e, eosinlâ;"
jardim de inverno, 2 vagas para garágem.

IT.o.GUASSU
,
,CASA com dois pavimentos, tendo na parte sURe:viof�, (

3 quartos, Irving, copa, cosinha, 1 lll'aIf-ll'e-i:rtI'l,. f!alltii!<,W�1l1� ,

sala de costura, dispensa, lavanderia, bai1:l'retftf, 'âr'el1;-Ife- I

,

serviço, área construída, 227,29 m2 átea telTéliu';'
, 3'8'0,85 m2. t", '

,

SÃO MIGUEL '
/" '"

.

.'
.' ',,:

"[lEM sxo lVIldUEL, com fremte para a éstlladà federal
'

,

e fundos para a estrada Estadual, Uma �hKe:i>r.âc c0�',d!l�
casas de madeira em terreno de 1'4 mil fWetff.'@> <rOOdJ:'adOs"
sendo 120 metros para estrada Fp.deral e 8t!' metros 'Vela
EStadual. Cr$ 40.000,@'O,

'

", ,',
" ::: '

EDIFíCiO PRESIDENTE
.

A PRO'NEt:" . ,� :...

, Res.o.lve, seu Problema, '

, "" >, .: .):: .

�Uél :�<:nent� ,Silveira, .n. 21,'�ala ,@2.. :rr�llé:�,::\ "
r.. : �(,,' , "-'1

���àaE.�e�������������������'�:�·;���·:-i_'��·"����� � i\�j1

I
. �I��: ����4 .;' � �'1 &,

. '.
'

'T I:' i"·, (' f'l'Yíll' •CANASVIEIRAS 2 ter�en@s 'com :áte.à.,to-faii'�e ", '

750 m2.Preço �e ocasiã�:, �x,cel,ent� lpCa:li'�ã'çãhJipfi�f�O):' :1'ao Hotel: Secos, planos, llmpos e des'oetlvad'c:>:s: ", ,'.�'" 1:' :',,', "

,,, . TE'R'R'EN·O'S:'· .. "..,;,,::,.,,':' "

ca - frente para o mar e BR-IOl" 1.060 ,�":�'l'.d#�,�, .. i '-

permuta-se ' " .', ',� "" j.

,
OSMÁR CUNHÁ terreno' únicó na. ':��\C

' , .

J' ;,

Cunha, 12 meti·os de frente ptónto' para Edíf'téi'O�, :; .�
te pa ri:! o Nas'cente

'
..

'. ,';} "..-' ""

,
'BEIRA·MAR N�RTE, ,�, .830 M2" 41: 'iiteij-g'.\��:: ,

fren,tet para a Avemda, desocupad�, 14rFa��

Cl)�,r,:::����;�"la VIS a, \ .".' ," " '.

BEIRA MAR NORTE -.- ferréno"eéleVád!'5,:.
' ".

�'" ','
tros de frente, fabuloso 'para "residerida �de( ,

' ',!.'
prêço 110 mil '

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

BEIRA -' '1i'J;,AR ,NO;RT,E
-

-

: :f�ente', p3� ;.,Oc,;.,:�ê: ,

.

Av, Almte. Lamego, 30 de .frente pnr 4� '!fiét't�I:'�a'�
fundbs. prêco: 260 mil. ,

' .

'>.' ," \> ,'., : '

, POR AREA. CONSTRUíDA - Av. '.AlmteJL���:
35 metros de 'frenté por 80 metros 'de ,i:nridog-;''';,;,''';;, ,:

CONSELHEIRO MAFRA - �'fuet:r�, ;;áê-;:;.:�' ,: '1'
agora com recuo normal, ótimo para' .in'0ÕtlR)tliSãic,:\,
edifício. Prêco: somente 30 mil.

. :, �',:""d .

S1'ODIECK -', Na agronômica" lotes (jt'
35 mil com finaneiaÍnerito 'prontos ;-Para

.

cõirS:�'
,dia ta, em local de finas; residênciaS:',

, LOTEAMENTOS
!'i0 lotes já com· ruas abertas, tMa

gem, junto ao ô:pibus dentro da iiha, 'pG,dem�s:ri�tttÍ'e�l'
gar com ruas asfaltadas, prêço: .200' fi1,i�.

'

'.", ,,;":'(", .:
CAPOEIRAS - 30 lotes com mas a1lm'f.lÍs� ���

:1't&da a' terraplenagem, podemos entregai" cl}m",ía$fã}t� ,

junto a rua Geral. PrêçQ a,�Stwlar.
.

, ,,'
t,IFAZENDA .

.

. �,
262.000 M2, com. rOO, metr.os 'de oelfssima 'Pra,i� :

na ilha de Santa 'Catarina, única cOIn 'gt;l.\,ta�' p:ã��l!
.. c;le trintq metros de p�ófundidade, 3 eaehoéimis,

'

.,dê,
'

agu'a doee, serve .. para loteamento, 'clúbes e' 'ét'c: i'!�
semente 120 mil,. '

. ,.'
CASAS SEM HABITE-Se "

.. '"

,

- Uma casa de alvenaria, cortf 122,9 rrt2'; ''jfó'SSUint&)·1 1.
4 quartos_. ,sala, copa, co�inha,. banheir.o, ciréUlaçãe .'e,' ga. : I
ragem. otlma zona reSIdenCIal. Entrega em 90 :'dias'� ('

,

Cr$ 51.802,00. A�ei!a�os financiame:nto do, S;:N:,Hf, ': (- Uma resldenma de alvenana em' fimal, de "rons-.

trução.. com. 85,78 �2, possl!indo 3 quartos, sãla, .r9.�nha,;

Ibanhen"o, clrculaçao e garagem. Az\1léjôs <'e \tye�s :,dtf '

- banheiro coIoridos. Cr$ 37.596,40'.' Ac'eitàJllÍd� ,��';
. mento do B. N, H, Entrega em' 90' dIaS. ,.

'
,

' ".'
'- -:Uma moradia de alvenaria seitlri-ac,abaidai�d l' .

a? centro, com 93,28 m2, possuindo 3 q)lm;tOs,.,sala; 'c�:,
zmha, banhejro, circulação e garagem. Terrettó' ,de 1:25Ô'
rri2. Cr$ 40.446,40. Aceitamos financiamento' d'd,B.' 'N, 'Ii

'

Entrega em 60 dias mais ou menas. ' "

- Uma casa de alvenaria de 9:1,40 m2, com &quat\mst '

t:ala" cozinha, llanheiro, circulação e garagem: R'tla' cru
�adas com lajotas de cimento, tendo'lfo lodif:'água'e ,tuz. '

'Entrega prevista para julho/11. AceitamoS' :fi,'nan6iãlU'êll�
"

to do B. N. H. Cr$ 39.766,20. , .. ,:.' ..

"

-'
.

.

,

- Uma residência de alvenaria em aca'bamelltD',�
3?,24 m,?, possuindo 4 quartos, sala,. �o�a.';"�. ,

,,1rc't!-�açao e pagagem. Entrega a curto pt;azo. Me�támdS '

financiamento do B. N. H. Cr$ 37.771�.
"

::', ..

_:,_ Uma residência, de alvenaria., quase. te_inada
de 92..;64 m2, com 3 I quartos," salat cozinh�, .�b�O; ,cit:
culaçao e garagem. Boa. zona residenCIal,�imo : aO'

C:entro: Entrega para meados de jU'l'Íllof71. .�'e��
fman'clamento do B. N. H. Cr$ 391397,60': .

.', .

- pma casa de alvenaria para breve' (elltJie�à, 'de
"

78.61_m2, com 3 quar!os, sala, cozinJ1a, ,�nh��,. "cil'-
.

�ulaçno. e garagem. AceItamos finallciàmento'�' ,E., N:' H. '

Cr$ 34.871,80.
'

TRATAR: Galeria Jacqueline, l!')ja 9� ':,., :'

SAWE·LAR EMPREENDEDORA lM01JlLI..Utl'A, /.;;..
A MAIOR EQUIPE DO ESTADO. .,.' "

,.< '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.AUTO!4ÓVEIS
COMPRA, TRO,CA E VENDA DE VEíCULOS

.... �. �. �

.

" te
•

Ford, Galaxie Branco ., ..

- ", : ,
� , 1967

Fpr'(i Corcel Coupê Standard Amarelo OK 1971

Ford Corcel Coupê Standard 'Branco :. 1969'

Volks/Karmanghia Vermelho Monta_na 19;70

Volks 1.500 Beije Claro OK'.,........... 1971

,Volks ,1.300 Verde Fôlha '. � .,.:.:.,.:�,.:.:.T.r.�",.�..,
.

�970171
�,'Vüíks 1.300 Branco Lotus ..

- : . . . . . .• 1970/71

Volks 1:300 Vermelho -...... ,1970/71

I Volks 1.300 Azul , .. ;... 1970

I Volks 1.300 Branco' ...........• ,........ 1970

I Volks 1.300 Azul Diamante :. .. .. .. . 1970,
Volks 1.300 Branco

'

.. � 1969

Volks 1:300' Beije Claro •...... ; ..•. � .. ,' 1969

'Volks 1.300 Azul : : ....... .«, 19m}
.� Volks 1.300 Verde -.;............... 1Q69,

Volks 1.600 4 Portas Beije .. 1. ........ t • 1969
/

Vol/s Variant Vermelha ...............• 1969/70
Volks 1.300 Beije _..... 1967

Volks Azul •..•..•..... ; ..••.•••.. '. . . • • 1965
Volks Azul .... , ...

,.,
; .....•........• 1964

Jeep Candango Vermelho :........ 1960 \,

1
__

'

Jeep W;:�N:�;��;Õ' t�"�T�
.

��. ��S:�54
. A. COELHO AUTOMóVEIS .

lI Rua João Pinto, 40 - Fone 2777 _... Floríanópolis
L .'

- __�I
==.J

1 I JEN:DIROBA AUTOMÓVEIS
1

RUA DEDORO ESQUINA,'CONS; MAFRA'
Fone 46·73

Karmanghia TC Branco OK ... '.' ....• , •• .-. • • • 69

I !
I
j
1

Karmanghia Branco .'''.. . . . . . . . . • . . . . . . . . • 68

Volkswagen 4 portas Branco
'

:..... 6l}
Volkswagen Vermelho 68

Volkswagen Azul . , ,).....•..•.... ;. .. . .•. .•• 68

Opala 4 cil. Luxo Vermelho................... 69

Opala 4 cil. Luxo Azul .... ',•••••. :./.. ', .' ••• ;.. 69

Opala 4 cíí, Luxo Amar/prêto ••• ó •• ;; ••••• '... 69

Opala 4 cil. Luxo Verde •••••••••••••• � •• ". • 69

Opala <1 cil, St, Verde ••>0 ;'•••H";'" _. 69

Opala 4 cil. St. Azul •.• , w. � •• .'. • • • 69

Corcel GT Amarelo/pl'êto' ••• :; •••••• : ••• ;•••• i 70
Corcel 4 portas. Branco .•••• ;,� •• ,�,•• ,.• :. • • • • • • •• • 70

Ita�nai'aty Branco/prêto ,�l;.�; ; .. ,�. ;.ii •..• i;,� :....... 68

Esplanada Pr,ata : , •• _'; .'•. "l; .",:.. "68
/

.

,,', , -

Esplanada Branco/prêto •••••'_•••••.••..••• � •••
'

68;

Esplana�a: Vermelho' •• w.•••• � .,<,•••••• '-��:.,•••••• 1 67�
DKW.Belcar Verde ó.· .. ··.} •• �'••'i.�.: ... :··�·: 63'� I
VG:�aaXn�l'oAvzUell'de'

'
...• '0 ••••

': .'� � .. � • '." •• :: " • � 6697. ,I�,
.

.. ""./11.' .__ •

��;:�P��ll�zu� . : : : : : : : : : : :, : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : �� I.
i '

LANCHAS A T?RBlNA. ,I! i I Fmanciamento _té 30 meses
, -

L������.�,����

DIPBOHAL'
Rua Felip� Schmidt, 60 - Fone 20·51

DEPARTAMENTOS DE ÇARRO§ USADOS

Volks.wagen - branco . . . . . . . . . . . . . . 1964

Volkswagen - beje :.... 1969

Volkswagen - "e'ide . � .. : :.. '. 1969
, Volkswagen - branco 4�portas L . . • . 1969"
Kombi - verde •...... ',' . . . • . . . . . . . • 1962,,'
Aéro - brarico : . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . • Uí64'
Aéro', - cinza " .••.•

'�Aéro'--:_ azul .•..•......... ; '.' ..
. :Aéro:, branco· '

..

'

_ '.' : '. ;'.

Rutal _:: verde" e �ranca ,.'.. ','_""
t Rura�., - azu_l e ',b1"an!ia,

•

"�o .'. "'," ; ;:.. '.'

1964
1965
i965
1967
1966\

"I A C
,

ADMINISTRAD,ORA E CORRETORA 'DE,
, -, 'NEGOCIO lTDA.' "

.

\I"

•

Rua Felipe/Schmidt; 51' - G,!leria JacclueJineJ 17

ADMII'JISTRAÇAO DE' BENS'..:..... CONTRATOS DE

lOÇAÇÃO E ,I�TERMEDIAÇÕES DE,IMÓVEI� _

ProfissionC\is altamente' especializados' as suas ordens-
VENDAS ,- I"

"

'.
" '.

"
.

n •
• \

' •

ótima casa 'no' Saco dos Liinões, com 3 quartos -
sala de jantar ___:_ !jv'ing - cozirtha - banheiro.

,,\ \

APARTAMENTO NO ÇENTRO \

Um apartamento no Edifício 'são .Francisco à rua

Arno Hoechel, entrega em 4 meses. 2 quartos - sala
- cozinha - área de serviço _::_ banheiro completo.
Totalmente financiado.,

•.

TERRENO EM COQUEIROS
Lote à rua Marques de' Carvalho, Com 324 m2.

T.ERRENO NO JARDIM ATLÂNTICO

i i , Lote no Jardim Atlântico, com 324 m2.

�������� �__-�Irt
DR" ,ElMO BARBO'SÃ SANtOS

Cirurgião Dentista

Horário: de 2a.' à 6a. féi�a, das 14 às 19 horas.

Rua 'Deodor·';, 18 :._ Edifício' Soraia '-=- Sala'13
A'J'E.l}lDE PATRONAL DO INPS

, ,

, "

.) --:.�.- .

..

,
.' .

-'h'" ,,( r ,

,

,"

,1' •••••:.:' ':.-":" :)
...

!

•••••
,

," " '�", . : ." .. �':

.
. r

.

.... o. 011; •••
,

o ••••

üm
1!;}70
1970
1969
1968

1960

,I
, ;ALVORADA '; VEICULOS

, If;
. .)

Comé�cio do AutomóMis em geral
COMPRA' - YENDA .... ,TROCA

. Car�os int.eiramente revisados
/

End. R. João Pinto, 21' -

Fone: 4291

r
---,-=,--=-_.2!_"""-:- --'(t�$:Sã;EiZbiJ�--_

-"_

�-:;---_���_---�7T--�__i21fSE5.=--=

Aulomoveis
','

VENDE, TROCA E' COMPRA
I !

I ·�����������_��_����������.��������_I_�'�'�:;'�__��_�.�'.�=:.,

I'

Fuscão OK •....... � .. : .•.•... , � ••...•...••.

Kombi Luxo •••••••••••• :.·ioI •••.•••••.••••• �.�

Fusca
Fusca

Fusca

'. -

............................................................ '0, .....

..................................... " , .._

\

FINÀNCl.I:\MOS ATé 36 MESES

MEYER VEíCULOS L:J'DA.

Rua Fúlvio Aduccí, 597 . ...:. Estreito
Telefones 63-93 e 63-89

AUTOMóVEIS

Esplanada' •.........•..•.............•. '1969' 1

Dart - 4 portas Iuxó 1970
Simca Tufão : , . .. • 1965

Volkswagen ....................•..••• !969.
Galaxie Vermelho ......•..•. '. " ;: ; '; • . .. • • 1971

éA�INHÕES
F-600 .; ......•..•......•..•...........

F-600 •• •• 0 .

1956
1959
1969

-cd
Dodge ])-70q
"'--

, "

Comérçio ,de ·Automóveis e
,

:

I .

: ......
':!

�.

'.

-, •

_ ',�,

�
_

.

Acessóri"s'" APOLO";Lída.�
,�� .. ....

-,
�

,

"o "I

.;-
';J. � - \, .

-

R •. Dt. FuIv,io: Aclucci, 1(J45 _;;-','F.Qnt:r 6284' .

,
. ,

,.

�

.

.

'. � . �

Volks Bege 1300 .OE: !............ 1970
.volks Verme�hó: /. '

, ..
"
........• :'.'. Hl68

Volks, yer��ho�. '�,': : .. :.� ...• ; :.; .'•. :.. 1967
VolkS"Mul. • ",' .; ':'.••........ _. �:•• !.: •.• J966

, Volks 'Azul '

..
, , •... '.f'\'.'" '.. ••• ".. ,:1:962

Volks
<

V--erde ·.Claro .:; ,io-: ... ' :.... • • .. 1961
KoÍnbi -:Verde ":, >..

'
.. :Li.. : . ;.'; .. �:: .• ';; .i,.�; ••,r 1968

Qp'ala' Amárelo\ TétO VinU '�'.".'� �.: .�.; • :�;.': '--:. t96�
DKW Bege'· .,' .......•.....• /.....:.- ... '.", .n·.... 1966
DKW Verde

.

1966'
,K "

,""
•••.••• 0 ••••• � ••;

••••• o' ••••,.

,D W Calçara Azul ...•..•... ',' . . • . • • • • . . • • 1962

CanqaÍlgo Verde .. é. Branco '';_ ... ,.: ...-'.. , ••••• '1'959
Aéro Willys"Bege <.'••.•

'

•••• : •• -ri ••••• p66
Aéro Willys Ve�de c ; .:••••• :.-;::. : .'... 1964
Aéro wniys' Azul e Branco .. ! ... ; ..... ; .'.'- .

1963
Simca Verde _ �... 'i' •. , ..... ,

••• -.:�'•• , •• ::.:•••
'

••••• 1962
Ford Azul e' Branco ••... ','" : •••,

..• ; .••:... '19� <

.

Fii1ariciame�to 'até 36 mes,s.
)-,

Sedan Pérola '
.•... � •

Sedan� Cinzél Prata
,

; .....•

Sedan ..;\zul Atlântico :.:

'AMAURI "AUTOMÓVEIS
. .

..
- ... �

,

"
.

R; Gaspar Dutra, 90 �: Fone 6359 e 6632 _-�
".. � ..,

I

'I.

'.

�, ,.".,�-:.'"
�/r

\

, \Comp.ra, tr9cél e ven�a dp Ve�cullíí '

\'_ �1J' 'I � .",4'-�_.,..'i
_«F'"

Volks TI, Azul Pav:ão ,
.. : .

Kombi Verde Ca-ribe '
..•••......•

Pick Up, Bege Claro ......................••
Volks Sedan Azul.: ; : ...•
Vol�s
Volks
VQlks
Volks Secl'an Vermelho' ..................• i.
Volks S'edan Verde Cal'Íbe ..

'Yolks Sedan Vermelho .

Entregamos os' ca;ros usados comi ga,ra'ntia e

fi'nanciamentoli até 36' meses'
Entregamos os carros usados çom garanth e fman-.

,

ciamentos até 36 meses

Venha conversar conosco

.1

,

" -

l' .

II

,\.: ..

I'

.

\

1.1"j""�-V�A�LD�IR�IA1J�TO�M�Ó�V�ÊI�S.�LTD�'�l�.�Ill
R. Vitor ,Meireles, ,32 - Fone 4739

( , FI.rian'6polis .

....;. S.C.

l Chevrolet Opala '••••..• I • .. • .. • • • • • • • • 1971

,( �a;�;�t l�O!r�nc� .:.: ......• :,.. : ••.�... 11967�',s . � rancos' .•.......•• '.' . . .• 9"
2 Volks 1.300' '- Beje ',' • '. .. . .• 1969
1 Volks 1300J� Vermelho............... 1969 .(

2 Volks 1300 - Vermelho ...•.. ,....... 1967

Esplanada _!. Branca •.. ; ; ;._. .. 1969
1 Volks 13.00 - Beje •.....

1. -

' 1969

Volkswagen '- 'Vermelho '

, 1965
DKW - Verde , ...•....... �.� .':.,' ..' 1966 '

Financiamento ern 30 mêses

Comércio de Automóveis e Oficina
R. Dr. Fúlvio Á�",cci. 952

Trocit - Financia - Ponto certo para Bom' Negócio
Dodge Dart .................•.. '.' ...... '. . . . 197.0
Volks .; ..................•.. ,., ••.......�. 1968

.
Volks - :.,...... 1964

I
Simca Chambord .. : �

'

1964
'Gordini : : .•. ; .' : .. '.......... 1966
Gordini ' � . : . . . . . . . . . • 1963

DI\W Vemag ,.,.�". ',,'" � ,1966
.

Financiamento até 30 meses
. ,

� �
-

"
-- -

.

� ...... ," . 2!L,
-

..
_._ . ._ .... _. _CS1ll

'!�\
-

ESTACIOIfAMERTO A'�� '�1II
Rua João �into esquina 'de Avenida Hercílio Luz

:..... II�
I Fone 4414 � ABERTO DIA E NOITE; i' I
L

•
"

-

JI'

r-:_"
. - -- ,

'4
,

�
I

.'

�9!A�
\, Koerich S. A. - Comércio ,de Automóveis

)-�»'::- -;:-�:=; T E N.Ç l J)
VENDE.5E'

Apartamentos em. Canasvieir�s -' ·Preço d'J'

19.71
1967
1969
1960
1964
-J:966
1966
1967
1968
1968

Rua Almirâ,nte lamego, n. 109
fone 2655. - _cx. 'postal 822

, . Florianópolis - S. C.
Volks Sedan 1600 Verde' ; .•..• ;........ 1(:169

_ Volks Sêdan 1300 Branco ... ,; ••••..•�.. 1969
'--Volks- S�dan 1300' AZUl • ..': r.,.... :.... 1969
Volks .Sedan 1300 Beije •• ;............. 1968 _

Volks Sedan 1300 Pérola ..............' 1968
Volks Sedan 1200 Azuli .' • '," ...... '•• �. : 1963'
Volks Sedan 1300. �erméIÍ1o ••• ;........ i968 '

'volks Sedan 1300 'l3ràri..co, .,............. 19B!}
Kombi Branco Lptiis .';; ..•,

•••
,
.• ;. •••.:: . • • 1969

Kombi
. Beije Claro •• ; •..• :: •• : ••••

'

;,: ; �'.
,.

1969

: �= ��di��:;:i:::.:;:fL;?i:: ::
Jeep WIllyS Manon ;:. .. :'.. ��' :...... 1961

. ��.I� �l.zl��, Á��i"" � -' .. _.
� . �',_': .

:', . 11996652L..:I� ' •• -. e,e e'••• ' •.•.••

L
'

.

_;. �;' � >.! "

- ----

!!!'AA!�!�=!���s 1
Rua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886 '11 Volkswagen .. '1. •• •• 1968

1 Rural Willys
'

:: ;...••••••..••
' 1964

1 'Volk�)Vagen ; '
" • • 1965

.

Financiam�útó até 36 mêses .

. .
-

�
.'

J

IJ,.
'NOSSA CASA., AUTOMÓVEIS'

R. Vidal RamQs;'41 :
__ F1oriánópolis

Comér�,io' em geral de automÓveis - 'compra - venda
,

>'
'.- ttoca. - financiamento

.

For1 Cor�ei - 4 pOl'ta� .. '; .. 'L" .: •• : ••••• ' 1969__ ,;..:
Ford Corcel. Coupê . . • .. . .. . Í969

,

' ..

Volkswàgen ,o--
--.-
--

-

1968
Volkswage,n' : : : : : : : : : : : : �-: : : : : : : : ': : : : : 19!?R
Aér?: Yillys Itamaraty ;;;./ .. i ... : .:.. : ... ; . 196�
Vemagllet DKW ; .. ,-:......... .••.....• 1964

I Vemaguet DKW �,.............. 1960

;.a'. , I Z

. ocasião. ,

Terreno na Lagôa' da Conceição
20x40 m2 todo m�rado.

AlUGA·SE
8aaas para escritórios.

.

INFORMAÇõES: Rua João Ph:\to, 21' - Sala 1

t I_�NE 2828.
'

.

II,' �ADÊBIfõS:J1i'ÊRTiiiJEl
Brochuras. - .Espirais em Arame ou Plásticos

lCAL .,-. LACI - ,Lato'nad�s .

.!.... Cromados
Isqueiros: Com ulna e, duas rodas J

ICALEX (Automáti�)
leAL - Indústria e Comércio A�iliadora: Ltda.
Rua Coelho' Netto, 160/170 - Fo�es 349 e 381

I Cx. Posfal, 137 :.._' Teleg. ICAL - Rio do Sul - se
� ,,'_r-_�� � .. ':-'-_'i� l�� � .�.��_��.'- � >�_��. sp .�L-< .lue .,-vdl

-:- Preço de

i,

[� ,

.

..' �"
.

'-1:

'O�das Média�!o!� - �!!�!!A� lG.QpOWIJ
'

Fre9uência Moidulada
.

(Programàçao)
06,00 - ABERTURA

06,05 - Vida Rural (Acaresc)
06,30 � Alvorada Catarine�e
07,05 - Rádio Notícias BRDE/'
07,35 - Música Popular Brasileira
08,00 ---' CORRES�ONDENTE CIMO

'08,10 - Peça .o que" Quizer
08,55 - REPóRTER ALFRE]} •.

,

09,(}5 - Viva a Vida (Luiz Aguiar)
09,55' - Rádio Notícias BRDE

'

10,05 _:__ RÁ'l:>IO TEATRO, - ,NOVELA

10,35 - Só SUCESSOS"

10,55 .; RÁDIO NOTíCIAS BRDE

11,05 - Show da Cidade

12,00 - REPÓRTER A,LFRED
12,10 - ALMOÇANDO COMo MúSICA

12,35 - PERDIGÁO COMANDA Q ESPORTE

1�,55 - CORRESPONDENTE CIMO

13,10 - GRANDE "PLACARD_"
14,05 _:_ Só SUCESSOS

14,55 _;; RADIO NOTíCIAS BRDE

15',05 - Desfile da Juvent�de
16,05 - RÁDIO TEATRO - NOVELA

16,35 - Só SUCESSOS '

16,55 - RÁDIO NOTíCIAS BRDÉ'
17,05 - SÓ SUCESSOS

.

17,55 - REPÓRTER ALFRED

18,00 - O INSTAN1;'E DA PRECE

18,10 - RESENHA INFORMATIVA

18�35 - VANGUARDA ESPORTIVA

18,50 - CORRESFONDENTE CIMO

19,00 _:__ A voz DO BRASIL

20,05 _ PROJETO MINERVA
20,35 -/0 ESPORT�,' EM REVISTA

21,00 - CORRESPONDENTE CIMO

21,10 - MUSlRAMA

22,00 - REPÕRTER ALFRED

22,10 - -A NOITE É NOSSA
23,05 - Ú:I:,TlMA� M.'EtoDiÃS

. 23,30 - ENCERRAMENTO

I
. �

::.

!
.

_
-�.

RADIO, ANITÀ GABIBALDJ .� .� ..

...

;'

RU,b. ,JOÃO PI�TO, 32 - CAIXÁ �STAL �69,,_>
FONÉS; 3331/2964 - 'FlORJANóPOLIS - IL,KA .DE

.

SANTA CÁTARINÀ - 'SANTA CATARiN1l '
-

__ �
PROGRAMAÇÃO OE SEGUNDÁ A SAB�OO' >,'

ti às 6,5S\ horas: Rancho Alegre Com, Ppl'�()� ;:�
Porteirinh\l' '

;'.
'" 7 'às 7;45,liln:as: Desperta Mala-ildr�ho (f,:ªe��-f!'
" 'BorÍ'as"is),'" '

", .

'8 às 9,UO' horas: Mànhã Suave, Manhã Tl"él.nq�·
(Borges Fil110)

"

.. i ..�"
Às 8;30 horas: ,Anitô; Notícia Show (Aldo .Grànge.J11P1·
9 às 9,05 horas: Anjta' Hit Parade

. -.,.,,: ,

(_ 9,05 às 9,5;5 horas: Feira Livre (Fernando LÍJl�re�(:
, .

_ 10 às 1O,55lÍoras: Nós Dois Às 10 (Lizete rll��,9i.��;
Borges Filho) .

' , .':. . p.,
._ 'Às Hi,30 horas: ,Anita Notícia Show (Aldo Gran�&�);

. - "li às 11,55 hOras: Discoteca do:Ouvínte (EVa).do �,��.
ÀS 12 horas: A Opinião de Fernando Linha� ':�

Às 12,05 horas:. AtuaÍidades Esportivas (Evaldo ��ntoJ
Às 12,15 ho�as: Saudade" Jovem

.

'.'.�

- ÀS 12,20 horas: PIá (Mauro Júlio Amorim) MS, SlÍbadoS
� Às 12,30 horas: Anita Notícia ShaW (Aldo ,Gr���)

12)40 às 13,55 horas:. Piscj.ove)Il e Campeões � ,�o
(Fénelon Damiani)

. .... •

'

,

Às 14,horas: Comunicação (Gados Alberto Fel�)'
Às 14,05 horas: Society em Destaque (Celso �él�plQ_JÍ,�)
14,10 às 15,25 horas: Ruo do Sucesso 1.116 ��

,
. ,PalumbQ), .. ......_�' I'

,�_.._:.:.-"""'���,,3.O'.I��mt�.,...i(i1i�a Notícia' Shdw (Aldo GrWlgelrO�
,,""

. '- 15,35 as 16,55 horas:, Show da Tarde (Evaldc; �tp),
17'à1) 17,55 horas: M\.úído Jc:mem (J.,G. Xavier, A,.u,g\lêt�
Buschler e CeIse pàmpHmo)

,- .

Às 18 llOras: Bofa p:a' Trave (Brígido shVíll)
,

Às 18,05 horas: Atualidades Esportivas (E;V;altlil �enct�)
1:8,15 às �8,55 horas:. Crepú;�c�lo :(\iusical (Ij.!vâlde��
AS 18,30 hora�: Alllta Notlcla Show (Aldo Gratlç�g)
19 às 20,25. horas: Agência Nacional e Mebral· : ,;

.
. 20,30 às 21,00 horas: MáXímas :Q�' ,HQje (J��e ��pli
'Às-21,30 boras:- Anita Notíciia'Sh'aw (Aldo !G:ra���
21,�· à�. 2ú5. horas: Saudqdê' Jovem (Jel3S� iq�Óf') ,

�2 às ,22,55 h�ra's: Música pa�,a' Milhões (Je�sé J��9f)
2�,05 às'?4 horas: Supet PLÁ;(Ne�de MarirQ5a � ,���
Struve)!

...

. ..

P.ROGRAMAçÂO D'OMINICAL
7 às8 horas:. Zecatau Espeoial (Waldir Brasil)

- 8 às 9 horas: Sertão em Festa

,-'- '9 às 10 horas: Domingo Alegre
.

10 às 11,15 horas: Mobral

11,15 às 13,35, hora�: Parada em Esquema N&.vQ
13,15 às 14,00 horas! Embali) Jovem

'

14 às 14,45 hOl'as: Favqritos Çlo Show da 'fil):4Q
14,45 às 18 hóI;as: Tarde Esportiva
18 às 20,00 hora�: Geração 71

�.;_ 20 às 21,00 horas: Prata da Casa
21 .às 22,00 horas: Música' Para Milhões
22 às 23,00 horas: Som Subterrâneo (Egeu ..$im�s).

' '.

,I

. DR.' 'MÁRIO GUEDES·'.
.ADVOGADOI

Rua Álvaro de Carvalho, 34 19 andar -

C:P[.05'1,G8477fJ - OAB·124,4, no honíl'io da!': 14 fiM 18 11'"
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Preleitura de' Blum:eR8u' la� ,reri9�itos
�rradicação da verminose,: ,::!�e�:�dO

(Blumenau .

- Sucursal) . meios; entre os quais. po- ,mediC8G�" e,;t!t;.tl:.)dâ(W��,nS- r Ó;

d

€om" um: grande elenco
- O, Serviço de Educação '.dem destacar-se realizaçâo ' tante,Ol'.i,entação'.'�'::profes- lé Kpre's��tahdo um nôvo
Sanitária ,da Prefeitura de de . reuníêes, com palestras' ,s�ras�, ,sõbte 'Êd�ão, Sa- .

;�iiftün'a, estréia no sába-
Blumenau vai movimentar e ,filmes .sôbre higiene pes- ,m.tãria.' , . J1á,'lilÓ,C-inãsio Charles Mo-
um -extense programa,. vi-, soal, da habitação e dos l'itz; Q show de patinação
sando combater <> elevado arredores; 'combate à ver- lt;; pelíSamento

'

d-o j)l'd�i. SÔbr., 'fodas "Periquitos em

,&lilice de verminose cons- . mínese e doenças causadas '. to j!;veljslo iViewa,' que....
'

a 'R,vista{�� que é considerado
,tatado' naquêle município, pela falta de higiene, sen- campanha' atiilja'.·todoS>ós, • '�!rl�� espetáculo de pa-
,�dvindo, -sobretudo, da ca- do que tôdas as palestras es�ol�res matriculados nos "

tina��o da América do Sul.

,

rêneía de higiene e dos, serão dirigidas aos escola- i'1 estabeleCinl,eiltos da rê:, Ao "promoçãg da nova

prPicipios básicos de �a- res :e respectivos pais, quer de munidpaf de' ensino: e, apre$ntação dos Períquí-
neàmento. nas escolas, quer nos, cen- ainda" os fa,�ilia'res de 10- tos ÍléSta.. €apital é, nova.

Pàra alcançar seus obje- ,tros,'saciais; dos os ,que participam ',ctps mente. -em benefício -. das
tives; a' Diretonia de Assis- Por outro .lado, serão rea.' CUl�?�>,i, especiâís; nos, ,; ,18,"': �ras, ,p� Mão Social::<le
têneía Sokial e', Saúd� Í'ú- ilizados (periÓdicos' e��mes' c:enITóS soêíaís espalhados "':R -

S
' "

, , ,
'

, "i!ifa],1'eij1� !

blica selecionou' , vários nos -escelares, com a devida, pelas diverSas' com�nidad�s. ,

'

�l �essos para os qua-
>-

'

, tros 'e�petáculos, nos dias

C I
III

t
� ,'i,

..

"
,
'.', : 8 e 90 às 18 e às 21 horas,

, ,OU erenCI.S" a o ,'a,0, ,;vem•...•. ':e.·'. l!,:.".:e:,:"xtôs,::
.." , li Novembro, defronte à Ca.

corsu. dé: 'err ,fica" a,diadu ,W�b�:�;:;:
te�ã���:�;�'�: ;�:i!;:: : ��;;;: :: �::��:::�:i;!" '. dit�e jl';�:�O;:J��� ,

'
.' .:: :;�:

sidàde' Federal' de Santa 'tivos que determinaram' o. ',n�si�',·:sentid,o, da' �@ntereh"
"

'o 'Dlr�tor do DNOS em

Catarina distribljiu notá. à' não ,comparecimento do mio, "

, i�isÚ�' :'ÔI �oti�ói, Séguhdi{ li Sa�ta'Catai'ina, 'Sr. 'José
Jmprensa 'comunicando que

'

nistrante,
. có�, a' ressalva 'pI:óf�Úô;a: ;'Est�r: .6; F�ris��' .;Bessa, informou que já 'es-

ficou adÚda' k reillizaç_ão. de que poderá ,ha�er poso,": 'd :M:�raêl;'�ú� fbl �on;ida�' tão concluídos os trabalhos
do cursa intitulado,

.

per,t' sibiHdildé de, u� àdiamell-' : <. dk,:;.p'a�·ai, 'miilistrar: 'o.' c'�rso, ' , ',do . levant�mento pr6Úmi-
Aplicado à Engenharia Ro-' to, de realização do curso'; o

,,' ;déved�se' à :,c�n;ite ,q�ê,;r��_, :n<\r d� �erras agrícolas nG

dov'iaria, cujo início, estava'
.

que será levado ao,' cónhe-' éebéú' pára 'PllrliçÚ>ar"dQ N0r.te e:Sui 'do Estado, vi-
marcado Pilra a noite, de cimento dos inter�ssados" ,Ct)�gre��O <cÍe�, Toxi.c,QJçgia �aFÍdo a elabo.ração de prQ!'
ontem, Diz G comunieado imediatamente".' ,

'

Artalític<l, na· Argentína;:' a, ' jetos globais de irriga�o.
'que a transferênCia para OUTRO ADIAMENTO' ,:'

. reaÜ�arc'se ,em ;,rriéadOs :do '"
, -:- Tais projetos - afiro

outra óportutiidade ,deveu: A entidade promótor� do' ,�orr(j)ó.r�;'mês:;.N��,,4P:ó!ttlpi�: ,moú; :,::""':' darão novas phs-
se, ao não coiriparedmenfu curso de CromatografIa; .i'i' llad;é,. irTreprése:ii:ta-p,te J(jia�'" siRilidades à agricuUura
do'conferericista, que deve-, marcado 'pal�a, o' peiiodo� ;de :",' ,&ü��Í''â; nó ,:'�eii�ri:�'(\ :;'j.�t��ijà;,;", catarinense, possibilitand. 'CI

. riá chegar: ao' Ael�QPorto '24 a 29 do correnfe', :a:nün- fti6l'ià:t apréseÍltáxá, dois ,iia� '!, plÍuitio 'em áreas a1iualmen.
Her:cílio Luz, em' avião �e dou a transferência" :do' ;,jA;:rh�s' de' :,sU:,� i�utOri�,:'_;q����:: . te inaproveitáveis nos Va.
'carreira. ,

) '"
(
Curso de Esp«t�foti)met"ia ,,' ;s,e���',:exàmi1]:�,dQ;" e�:,p'�el'i�"" les dos Ri06 Itapocu e Tu.

Ésdarece 'a nota :'qu� ,,'e, Cromatografia Aplicâda à' ,'ti:á, " 'e debatl:i:lo' <ctiitJ.;'e,� ,os'
' "barão 'e na, baixada do Rio

"êste Departame�tq;��tã :to-_-' ," 'A�ál�s� T,oxicológi"c.1 p�ra O'" ,

�P�,��t��<'���';1�:'.\;;:'::/:t:·�:"", �O�'�rio.
'

t,"",é ',,' -::.,' .... 'f "'. ".
"

•

oi
' \ -',

; ,:,.-.::•• -,,,,

"
,"

o ae
Em notà' dist'ribÍrida" à

'

'GruPQ,Executivo Industrial

-imprensa, O Conse_Íbo. ,:Ad.' do ,FI;IMe5C e representan
rÍllnistrativo do' Fundó ,�de do,' concomitantemente, a

Desenvolvimentp do, É.�tádo Secretaria de' Desenvolvi-
de Santa Catarina ,_: ki� .' menta' Economico);

,

cartos
desc _ informa que, me-. ,;Passom Junior (cio Instítu

dia�te Resolução de nQ 14'6� :to' Téctiico .de' Administra
de 22/abril/1971;' da Presí-

' çã'o" :.e Gereltcii da Esag);
dência do Funtlesie, fOi ' AWàuey �Botto: 'i Guimarães
'eonstituido Grupo, de � (óo , .... _ Banco Regional
balho para empreender anã: ,,;' do, �nvolvimehto do Ex

Iise setorial junto ÍiI<JS 1i'ti- 'trem�S'ijl); e José' Francis
gorífícos 'impÚmtados " ha '. co .Salrn (d�. Secretaria da

Micro-Região dó Médio Va"" 'ÊazEmda)._ 'I�forma' ainda

le do ''I1ajaí _:_ Região d�
,

:Que·.) Sr:' Sérgio Uchôa de

, Blumenau. O refert�' G-tu" , 'Rezend{" Secretário' da Fa-,
:'p:o acha-se assim cómpoosto:" zenda: e, também Presiden
'Carlos José Gevacrd. :(�(i', te "do' C�n.;elho Adnlinistra�
",1:, �t�j

.. ;,�.i"::' Ú' ·�'·.;·ni:}j�)<:. i., .. ,.;:"�_ t I t:

tivo, cientificou o referido \

Grupo de Trabalho dos

objetivos da análise solici

tada, devendo o Relatório
conclusivo ser apresentado
àquela Autoridade até o dia
'20 de maio próximo, A

coordenação dos trabalhos'
caberá à Representação do

GEl - Grupo Executivo 'la
Indústria - assim identifi
cada pelos, demais elemen

tos que compõem a Equipe.
Os trabalhos contarão, para
sua' realização, com o con

curso de outros técnicos

que" integram as Entidades

representadas no GT.

Delfim
, visüa

O ESTADO
o deputado Delfim Peíxo

to Filho,' do, MIlH, esteve

na tarde de. ontem em vi

sita a Q ESTADO. Duran
te a palestra que manteve
com os dirigentes e reda

tores do jornal, agradeceu a

cobertura -que 'o 'ESTADO'
vem dando às atividades de

sua bancada e ao trabalho

desenvolvido por tôda a As

sembléia Legislativa.

Fº

!." .'.
"

.,' J, '}\

'. �'. z.•

. ótima

ass:istência médica, bom ambiente de

'I i
[ II I
,

I

i,
, ,

no QUER1l;NCIA PÃLACE
19,00 horas, dia 7/4 das 9,00 às
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..<>;:�Era a úQicà, coisa que faltava aqui: um Banco de Investimento.
, ""':

J
'

"

. > Agora não faltá mais,
"

"'.
,

" 0, Banco BÇ1merindus de Investimento
"" .

:'

-

: ç�:yga.'/para dar nôvo impulso ao progresso de Santa Catarina,
N'ê!E?, Você; te'm o' financi,amento imediato para a indústria' e"comércio,

, ,:,., "', Nêle você ,encontra as mais seguras
e}entáveis opçõe,s, parla, aplicação de 'capiJal. �_>Ê',um grande mercado financeiro, aberto para todos �

�: "," , , ,

na rua Felipe Sthmidt,60 BAMERINOUS

�, "V�nhá\,Conhecê-lo, Você verá, pessoalme'nte, tudo o que
o Barnerínd,us, fc;iZ ,'para ,ajudar Santa Catarina a crescer mais e mais.

. .....:

!

'.,'

•

-l {".

•
...

'
..

,

Banco lamerindos de Investi_te)'Sea.
, "

Rua Felipe' Sch�idt6'O- Flórianópo,liS'
Informações em qualquer'agência ,Bamé-rindus.

��., _"'.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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T014A,Z
INO. e ÇQM. DE REFRIGERAÇ,lO LTDA. FAB,RICA DE REFRlGERAÇÁO COMERCIAL
,ESC�IT6RtO Is 'EXPOSIÇAO 'E' INDusTRIAL
RUA 7 DE 'SJrtEMBJtO N. 14 úNICA NA'ILHA DE, SANTA CATARiNA
r-ONI; 3(.)9'5 - c, P. 775 í-,

FPdL;lS -. S. 'C.

"TOItL,\Z'" GABARTE O QUE FAZ

-.,\ "

\

Colegial, Doze e Cupido
'

�or�etie de. Fac. divulga ,tabela dI
es ãa em primeiro lugar p::va�:m'::: campeonato de basquell

Jo§é, ��, ràtr'ocínJ'o Gama, j�l5ad,or .. ', : i 9S ÇLUBES ,�S1'ÃÓ"ASSIM,) :, senhores diretores do Caravana do'
d" futebol-de :APtlcacl'ana(;I.")�,.;do:,3?á·;;�':'·", �"� ':, I"

' .- ,; •

; ;:, 'c' ',. " 'Ú>Era:- li recíamação dos garôto;.. ranír J que d�fef1deu o AVái'desta,:ca. ",. A,p'Ós a realízaçâo " dá segunda" . qu� .ficaram desanifnadds 1

pelaspitál Inclusive .na U1tima.:,teUlP'ôràda; .. , rodada do turno do campeonàto '

duas faltas' injustificáveis da di-
foi inor�o',�om t�ês :'tirqs,:M revolver, " de .futebol de salão da cidade, ca- :

retoria "do Caravana do Ar Espor-
tegoría de adultos, está assím, a " te Clube.

,-'

O crime ocorreu nol hiterior de .coíocacão dos clubes,' por .pontos A ATÜAL ,CLASSiFICA<ÇÃO DO''um 'inferninho: '�Q�hecido\por "Sa· "pe�didos:' JUVENIL SALONISTA, <.
.

'.,',
:

"

lão de Festas Bandeirantes" .situado ", Lo lugar: -Colegial, Doze, e" CIf-
na estrada de' Cam..Po Lim�o," O� ·tii:o's pidp com O _P.p.
:fo_ram disparados pelo, pl'ôp.ri�iár�o, ",; ",,2.:0 lugar: Celesc e 4ssqcia4ão• r

do estabelecimento, ",Jaime';; A-hiôilio '" �om::2 p.p.
'

-Barreiros, de '2!3" .anos, reS�á.e.nk' a' "3.0' lugar: 'Caravana', do Ar coni
rua "A", esquina da estrada de):;,àiiÍ: 4 p.p. \
po Limpo. A ,próxima rodada ma'rca, para à

noite. de sexta-feira, mais dois j,o-
, ,gos Doze x Associação 'e Gblegi,al
X' Cupido, pela' decisão da c'o-lide
ra;nça.
CARAVANA DEIXA DE 'JOGAR-

,

Após a realização da,,; segunda
rodada do campeonato regional

,

de ,fut2bol de salão, categorta de
juvenis, o campeonato apresenta
a seguinte classificação PO'l'� pontos

, perdidos: .. .

'1.0 lugar - Do.ze, Celesc e Co�
legial com O p p.

, 2,0 lugaT - Cupido e Associaçao
com 2 p.p.
3.0 lugar - Caravana do Ar com

4 p.p.
COLEGIAL VENCEU

ASSOCIAÇÃO
,Na única partida realizada na
noite de anteontem, em disputa
do certame regional de futebol de
salão juvenil, a representação do
Colegial passou fácil pela Associa
ção dos Servidores Públicos, mar
cando 3 x O. Caravana' do Ar e C<;�
lesc, não foi realizado devido Of1
dirigentes do clube da Base Aérea
não disporem de material.

•

Conforme Tereza' Aptll.:ecida, Rodd.,
.

gues, amasia do criminoso narrou: ':ti
autoridade; o crime ocorieu ,ap,ós "os
dois terem trocado lnsult6s: Há"mui-,

,

'

to tempo ambos não se olhaVam (iom '

� ,

bons olhoS', aconíecendo,'aciÍ'raqa dis
cussão cada vez que' se encontravam.

1
'() futebolista estava na cozinha tio

,estabelecimento quando ati chegou
Jaime, passando êste á dirígü··lhe pa�
iavras insultosas ao mesm:o .tempo
que se armava com uma :coiher de
pedreiro. Nesse interim, Tereza· .que
a tudo assistia, abrigou.se no tollle;'
te. Mal entrou naquêle cô.modo, c;m-

'

viu quatro p.isparos' e voltàndó de·
'parou com o corpo' de Gama, cajdo
ao solo. Dos qua'tro' disparoi feitos
contra o jogador.,· três ace'rtara:rh,
fulminando·o. O criminoso, cQntando
com o auxílio do porteiro do irifefn;i
nho consegUir fugir. O deleg;ldo do
11 <? Distrito' realizou diligência nas'
imediações do local, sem '�nseg'W.r
agarrar o. criminoso.

cidade. de Brusque, onde pa; tlClpa
l'ãq 'de 'churrlj,sco e Jogo, de fute-,
boI de salão, além da tJradi,cional
físicá, O T,?nente Ivo Cabrei:a se

guirá com' os' á.rbitros as'17 no
tas de hoje rumo a cidade 'dos
teCidos onde a Liga local já ,rovi
den,ciou o' �ecessário.

,

';".'

PELA 2.0 VEZ'
nil dÓ' Caravana do Ar; ,deixa de

jogar pela disputa do :campeonato
regional de futebol de salão. Na

primeira oportunidade os ;gfl,;rôt�
,deixaram de j0gar pela falta da res

ponsa,bilidade de um diretor que
deixou de levar os cartões de ins
crições. Agora, foi a falta de mate
rial que impediu' a garotada, de

participar oa segunda roda.cl.1'). do
�ertame regional. Assim .02,0 dã,

, Gama teve destacada passag��'�. ,

lo futebol catarinense, tendo :int�,
grado ainda a equipe do,Metl<ópol
de Criciuma e posteriormep,te', <�
AvaL F. C.

FtAVIO ZlPPEL ND INTE" IO�
,O árbitro de futebol' Fll;í-vÍf Zip-

","
"

ira também à Rio do Sul, ministmr
ensinamentos sôbre regras de fu�
tebol de salão e legislação esporti
va aos Arbitros ,regionais. O Pre
sidente Waldom\ro Carlson dete
minou ,& ida do competente apita-
'dor 'ao interior do Estado com (>
fim de preparar melhO'r ainqa
seus árbitros. Oportnnamente Blu:'
menau, Itajaí e Brusque serão
visitados.

COMISSA') MUNICIPAL DJf: � ;JRi!l!O Dl:' BLUMEHAU
CONCUllSO nE i��JUJ J �;TOS

'
..

'

;.'

A ' éoniiS�ãQ' :Municipal 'de rurismo de R Jmcn[\U, :onyoca )s interessados, pf!ra
: a apres�ht:wão :de projeto park a ornam�nt:-ção da id�de� lias, Festas Natalinas,
deven�? 'os: m�f��s virem acoÍnpanhados de ant�ptoj to: e' esti.inativa de custo dos

serviço,S. 'I;cdQs�,ÓI' pormenores, poderão ser obtidos na C,rhis,sãó Municipal de Turismo.
O' praz() ;pa�á' a entrega do anteprojeto e estimatrva c'�, custo, dos serviços é de 90
(ilOventa) dps

'

I,' i

I

\ !

.,'
l[li!7�'�'����'�����_i!ii_����:;���i�����-��"XP����--'� -�-_. 32:i:::_:_w;;��-����-��������'lI ·
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SAMPALIAS CHHNELAS E COLEGIAIS

Rua Sa�Itos �àJ;"qiva, 276 - Prédio Hótel Brugmann , Estreito
vendas �a IJa Fâhrica de Sandálias 'Furista para revendedores e consumidores.
NB.: :a.asta coiRl''lf) 1 par para ganhar sua passagem ,de volta pará qualquer

vruie da gr linde Florianópolis.

PREÇOS DE LANÇA1'fENTO

l..
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No, próximo domingo, às 9 h�.rias, J;tin�lmeri.te" a d.iretori� da' Fed-e-'
será, realizada a terceira prova 'do taçã,p Atlétíca

•

c�ta.rine�se, '. diyul-,
.Il 1;orneió de Kart de Flo�ian:ópolis, '

,. go� a 't�b�li�, dO: j6gos' ,do campéq-
.
numa promoção do Automóvel Chlbe nato ,'est'àÓ,ua( de' basquet,eból <a-
da Capital e supervisionada pela Pe- duÍÍ;o, C):ljq tnícío:' está' marcado

, déração 'Càtarinense de
� Adtoniobilis· pari o ,p-róxifu:o ,dia 13, com. i dots

mo: jogos p'ara.,' a cÚlade' de Joinvi�le.
'>, ';'0- ',TóT'neio vem sendo-realizado em ...,.Eis

.

a' ;·ta:b.eia' do ··tht'nci::· .'. \ \

. "

� r, ,I' ':,: ".:" :.J ,y:. -:
"

�J .>., .�, ._'
','c

'

:'homenagem a O ESTADO ,e a prova
'

',; Dia f3�5 � Em .toiri�l.le:"Ginãsti '

1� domingo, que será disputada eril, ;:, êa ·'x. \,isto 'ver.aé "

.

,.-'�'"

duas" baterias, tem como homénagea;' .': >, ,�1'iflíã() Ra:iin�iris .x 'Ípiranga, i' ,

da; a' Polícia Militar �o 'Estàdó." ';
;1,' 'rifa' i5�-S','::- Em, !"Polis: 'Lita';'x

,.

�.� :Bàndéíf,'arltes �. .

" ,_ ,I ''',. • • \, 'r I

-

., -, ·�!'j)bz�:�:.�.�·.'êrUZêiro' ..

,.

, Dia 22�5' ..,_._, Etn' Btusque: Ba,ti:'
déitimtes, j.' DidcesaI1â', '

.

.

;

'! i)i� .22�5 �� .Ná' C�pital: Lit�,;c:
,etuz'eiro do St1,l
'IHa 27·$ -::"Ern 'Joinville: ,G�S�

tica '� Uri.ião Palmeiras '.'
"

, ,:Dia. 29-5 --'- Em' Úges:' DloCês,a..
no x Olube Doie de' AgÔ(>to,

.

,

Dia 30�5 _:_',E�' Lages: Diócesà;-
'no ',x Lira' Tênis Clube

'

"Dia 3-6 .� Em. Joirtyille �
. Cruz:ei,;.

ià do Sul x Ginástica
Na. CapiW: Clube Doze x Ljra c

'

Dia 12-6 Em :Brusque: Ba:ç.-

'Partieiparão da' prova. 6s �eguíntes
volantes: Nelson di Berriardí Jr., Nú
rílq �uz da Costa, Flãvio G. Peder-
neil'as", Jósé 'Henrique Noldin; Jqão
R.. Dütl'a, Edson Jorge Barão.AUl'�no
Rosa '

�. ,o lídel� do T()i.�neio' Flávio'
H: Busch;�
,-À prova que se reallzará na: A:v.

Rubens de Al'l:uda Ramos, contará,
entre' uma oaterüi e" outra, com 'uma
apresentação da, Banda, da Escola de
,Ap'l'endizes "Mari';lheiros ..

Juvenfus :e
América são. -

�
.

.

os 'lideres
A atua.! cla,ssifiCaçáo do Campeo

nato Estadual de "utebQI apresen
ta a seguinte orctem:
1.0 lugar - América: e Jliven�ús

com 1 p.p.,
2.0 lugar - Avaí com 2 p.p.
'3.0 lugar - Caxias e Próspera,
com 3 p.pó

' '

4.0 lugar' - Internacioíla( Fi-
5.0 lugar - Palmeiras' com 5 p.p.

p.p.
6.0 lugar - Ferroviário com 6

gueirense e Hercílio' Luz- .com 4 p.P.
7.0 lu.ga - ,Barroso com 8 p.p.
8.0 lugar - t>aysandú ,com 9 p.p.
9.0 lugar Carlos Renil-ux oom

10 p.:p.

A PRóXIMA ROD;U)A

'A próxima rodada, marca para
domingo os seguintes jbges': ;

,Em Joinville -:- Cáxias' x Jnter
nácional
Em Tubarão � ,Ferroviário ,x A....

mérica
Em Brusque � Paysandú x Her::'

cílio Luz
Em Itajaí - Barroso X Figtiel:-

rense' ,j� ,

Em ,Blmne!1au - P.alrneiras
Carlos Renaux
Nesta Capital_"""'_: Avaí x Juventus

NA LOTERIA

O' teste 40 da Loteria Esporti'tra
do Brasil, apresenta mais Um jô
go do campeonato, catarinense de
fu!!;obol, desta feita Ferroviário x

AmériCa· que está marcado para a

cidade de Tubarão.

ftvaí conVDca
jogadores
11 •

Juvenis
I] O treinador dos juvenis �. Avlli

Gercino, está convocando todos os

'jogadores para o treino de colf
junto hoje a noite na FCF visan,;.
do o jogo de domingo con:tr�' o.
Monte' Aleg�e, na p-re!pj1inà:r de
Avaí x Juventns. Como ,se· sabe
o. Avaí possui excelente :plantel de.
jogadores juvenis e por iSso mes

mo não deve ficar inativo muito

, deirante 'x Cruzeiro do Sul

'Em, Blumenau: Ipiranga x

"he 'Doze
vasto. Verde x Lira
Dia 17-6 __._ Em Joinville: Ginás

ca 'x Ipiranga
, União Paimeir�s x Vasto Vero
< ptá i9-('l - Nà, Capital: CIU\Doz� 'x,Baradeirantes
,'Lfra:.' x Ginástica
:; DJq_ ; 24�6 -' Em 'Joinville: 'Uni!
Palmeiras x Cruzeiro
bituísÚc'a: x .. Bimdeirantes

,

Dia: 2�-� .,; Erri Blumenau: Vai
tD' Verde:x Diocesano
,'; IPi:rangdi. x Diocesano

..

:FAC, PROMOVE REUNIÃO
TÉCNICOS E ARBITROS

Co,

,

Os ; dirigentes, da Federaçãd 1

tlética Catarinense, marcou tre�

niã,o. ,eÍ1tre técnicos e árbitros (

'entidade amadorista, com sede I

çidaqe de Blurhenau, cujo iníci

est ... previsto. para às 19,30 hora

A reunião da:r-se-á no próxin
sábado.

.

Carroussel-- ,\ "
�

� volta da , coroa sulamericani �

Casa das Sandáli s

.- "

x

'AVaí e ,- Figueirénse' venceram
çom, amplos' mérlto1> os' �eus, com
promissos da, ,quinta rodada, efa-'
tuada ' oofiúngo, avult8lndo de im....

,portância .� vitórias que obtive':'
x:am, ,porquanto, conseguidas em

drcunstâCias difioeis: O "Azulão"
levou., a' 'melhor sôbre o Hercílio
Luz que .,' d�ve ter realizado ,a sua

IT,lelhor , partida. no Campeonato;
empenhando-se no extremo para
,de,smanch,ar a ,vantagem dos pu
pilos de NélinllQ, inclusive Jltil�';
zaIído o condenável recurso 'da
Violência para ,átingir OS seus ob�

jétivo�;, FeliZmente tudo acabo'U
.

.,_. _"

.... ".
-

.
,

bem; com o jôgo, chegando ao seu
término' ccrn os vinte"e-dois joga:�
dores' em campo a abraçarem-se.
Q4anto �o :Figuiürense', é certo que
tev� pelá fre�te um adVersáriq
muito fracó, ma�" que soube fa

zer, dás trípas o çotação patra ten..,
tár o preva:lecimento 'do eliltusias-

,
.

. .

_' f'

mo. e do ardor combativo sÔbre a ,: .

técnica. O alvin�gto, V'eilcenÇlo pe
lá segunda vez, nQ 'redhto adversá-'
tio mostro� que possue' tirrie pa-
� che'gar a,S finfll, dQ Campeona,- ,,..,

to' corno,uín dos. Pti1nei�oS cof()c��
:d,6s, senão o 'prllúeitO. :li: só Úl.pi
d�r ,m-eihor ',o ,tilne e seus jOgadO
res' CI1escerem em Campo até <> rén
dimeQto total, o que não deixa de
ser difícil, 'mas não imposíve( t,

x-x-x'

No próximo doIl).ingo, o Avaí jo
ga novamente em seu chão e o

Figueirense vai' ter que, �tuar fora
de seus domínios, pela qtJ.!l.rta vez

O primeiro realiza o match mais
importante da rodada; pois, en

,frent,a um dos líderes invictos - o
,

Jl,l.ventus - que esta tinindo e

quer colocar Rio do Sul pela pri
meira. vez no quadro de h0nra dos
,campeões catarinenses. O Figuei
rense vai se locomover até Itaja,í,
onde o aguarda o Barro, mesmo
q\le há pouco, lá mesmo na Cida
de 'de portuária, vendido' pelo
Avaí por 1 x O, mas que promete
lutar, apesar de domingo passado

•
ter sido mimoseado pelo Prpspeta
com à primeira goleada do Cam
peonato.

de cluhes que é a credencial par
o . Mundial Interclubes. O cM

do Parque Antártica chegou po
duas vezes á final da Libe'l'tadon

mas, em ambas ficou apenas COI

o vice-Campeonato, perdendo o ti

tulO para o Fenarol, em 1961,
para o EstudiantBs de La P.lata, el
em 1968. Há dez anos, o time pau
listá' fêz seis partidas no tornei(,

ganhandO 3, empatando � perden
do, uma. Seus resultados foram o

seguintes no torneio, ganhando í

�D.1patando .

2 e perdendo um

Seus 'resultado:;; foram os seguin
tes:, 'Palmeiras 2 Independiente I

.

em Buenos, Aires; Palmeiras

lridependiente O; no Pacaembí
Palmeiras 2 x Independiente d
de Santa Fé 2, em Bogotá; Palmei
tas 4 x Independiente de Santa F

, 1, em :Pacaembú; Palmeiras O pe
nàral- 1,' em Montevidéu e Palmei'

, ras' 1 x Penarol 1, no Pacaembú. (

,

: tim�,. , Qásico .

da época era Val�r"
, 'Djal.rba Santos, Valdemar Alder�

e. Geraldo; Zéquinha .e ChineziríhO_
-Gildo, Julinho, Geraldo. II e BA'c t
rileiro. Em 1968, a campanha fo
bem mais longa: 13 jogos, 9 vW
rias, 3 de.rrotas e um empate. O
resultados: Palmeims 3 x Náutic'
1, em Recife: Palmeiras 2 i Ga
l'icio O; em Caracas; Palmeiras 2

Português 1, em Caraéas; Palme
ras 2 x Galicia ,O, no Paca.embt
Palmeiras 3 x Português I

no Pacaembú, Pahnei'ras 4 Univer
sidJade Católica O, no Pacaembt
Palmeiras O x Náutico O, no Ps

caembú; Palmeiras O x Guarani :

no Pa.raguay, P.almeiras 1 x O pe

narol, no Pacaembú; Palmeiras'
x Penaral 1, em Montevidéu; PaI,
meiras 1 Estudiantes 2, em 11

Plana, Palmei'ras 3 x, Estudi3flte�
1, no Pacaembú, Palmeiras O x ES·
tucl:iante ,2, e Mo�tevidéu. O time
base era: Valdir; Geraldo Scalera,
Baldochi, Osmar e F,errari; DudU
e Ademir da Guia; Suingue, Ser'
vilio, Tupãnzinho e Rinaldo.

x-x-x

Não podemos dizer que o Pal
meira esteja firme na Libertado':
res tia .AJnéric8l. O grêrni,o da PaU
licéia, depois de atuar 'em Lima
contra o Universitário, a.o qual
venoeu por dois tentos a um,
foi, há pouco, derrotado por 3 x

O pêlo Nacio�àl, de Montevidéu,
em partida jogada na Capital
Bandeirante, disiludindo gf8;tlde
nlÍmArci .nA hP"'l�ih:4;I'rt'\C;:O� 11'4110. Ao.t;!d';·� ..........

x-x-x

De Nova York, informam qu� o' �
campeão mundial dos pesos pet'a�

.\ C-,

dos, Joe Frazier, declarou, em São
Francisco da Galifónia, que está:
disposto a colocar seu titulo eIl'l

jogo contra Cassius Clay (MOw.,"
med) ou George Foreman, ma5,
somente no ano que vem, dizendo
que nã.o lutarei outra vez pelo tí-
tulo 'êste ano, mas darei a Ali umll
luta revanche em qualquer data
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olicia steia 136ilitar
Província se encontrava sob a presidêncía do .D:I'•. Jllão

.

José Coutinho, que :·8e prolongou, aUí ,i859� a .FÔrça
Policial mereceu o melhor dos .tretammtos sendo alm

pliada para um efetivo de' 1 eQIl11;l:nd�pt,e. �ue" poqj�
ser até Capitão da 33. ou ,�a elasse QO ��é��it?I,'� sa,r-·
gento e 10 soldados ide cavalariá;".3 ,c&bbs::':f:�orilEt"',
teiro �. �3 soldados d� ;ir;tian,�#a,-�lF' ';tOt�h.Aê'; 59: h.o.':,
rnens. Na mesma época foi cr:il1d�,:,,9.:: �e$taq�m�iiW: "qa .

então Vila de Lages, onde il� ::1\gêri_qi�.;d�,Çqr}�?�1 est,a.-
'

vam destacados' II homens; .. , " . "., .�; ",:' :C'" 'I :'v", ',,- ,'"
,

Em 1854, depoís . da ':"fala�: presídencíal per�lite "a .

;, ':
Assembléia Provincial, foi o. coiltingflpre elevado para
87 homens, assim distribuídos: �1.·pl'frÍ1�üiQ � l:;se�do
comandantes, l' primeiro: e 1.1, �egtmdo;.sarg�ntos", 1

furriel, 5 'cabos, 1 corneteiros,.e.�,62r- .&()1d�9's i:i:é:)n�a,n
taria; 1 2° sargento,:l qabo"'e"l,2�§?i,d�Qs;,�,c�v�}��i�;

.

com ia denominação, então, .de ,C:Omp,an,h1IiL� d�',.?olí9ia.
Em 1856, o oontigénte ehi. ..:�lêv:a;dD p�r�;t;:i2�:;� �d�

•
•

- "., �. • ") ><

f /1'< .• ;/: .... ! ,;: ,.; ',' ,', .
.

o aumento de mais·,.33· $oldadôs·,·dos·qurus: '8.'dé:;Cá'v:!i-� , .. : .'.'! �" ",;"
.

'�"';. "," •.:�,' ;� ...

'. ':' ".
.

...

",,(, ,,',... :'.-
..

: ,"; .. ,;

J.e �c1:�;O:o�t:�:i��::o��i���ta��m���o �Cl;;:���:nt: Em 1863, foL a' trop� dinÍ1n�i4.a' em },S ;P��; �a�'
um seg�ndo comandantes, 1 cabo ,e 8' soldados de ca- em 1886, o contigente foi novame.rite: e,lev34o.;;.él<l�gáddO,
valaria, montados à sua, custa, 4 cabos, 36 soldados e eritão, a 193 homens. ' "", _

,',
,.

.

1 corneteiro de infantaria, num total de 52 homens. Em 1867, estávamos, a1nda. em: ��rr� f�ril,'o_,:�arfl:-
Tanto o primeiro como o segundo comandante, eram guay e o Presidente da ProYínci.à. Df· A(�!?lfO: d� ..��r�
tirr.dos da classe dos ofiGÜlis' de primeira linha' do ros, "ardoroso patriota qule sempre_ procltt0�;" e-stlm\t-
Exército, ,que eram licenciados por sua unidades pa- lar o povo a pegar em armas pàr�, ,de$l:1��Y� l}'1l6�sa
ra prestarem seus servi(jfOs à Fôrça Policial Militar da di.gnidade agravada, anúilci.ava :�rli- sua "fa�a'� .�, ��elJy
Província, que lhes pagava apenas uma gratificação. bléia Provincial, a 25 de majo d�qu,êle. no,. g.jle ,

doS

Foi seu primeiro Comandante' o Alferes Joaquim' Antô- quinze soldados da Fôrça POlid!1]. que·' e
'

j'� �e: �ê-:li�v;un
nio de S, Thiago, que a comandou até o dia 11 de no campo das OPerações, �endo, q�e '.os: tr�s,"qu� acpil
maio de '1838, Tlermanec,eram não havüÍ,m

.

sido .incÓrpó��os :pqr .• :#�
De acôrdo com a Lei Provincial que .criou a Fôrça �õ':2S de saúde, Os milicil!-nos da. FÔrç� ,PoliCütl:que ,der-

Policial Militar, os vencimentos de. seus homens eram ra�ram, 'seu sapgue em'. ,defesà ,da naç,&.d' tora:rj::, 'Ati�
os seguintes' O primeiro comandante p'Brcebia a grati- gw;to do Nascimento Machado, Ç.�rlos· ;I�pé

-

de, :Go�;_
fic�ç3.o mensal de 27,200 réis (Cr$ 0,0272), O segundQ veia Florentino Antônio Machado,' Fra,ncisco··'PrÔ!.ítiO
coma!1c1.ante a de 2qOO réis (Cr$ 0,02l2)., o cabo de ca,. Viei:�a Inácio Ántônio de ,Meio: Joaqttim lie &,�za'
vaIaria percebia o sotd-ü mepsal de 20,200, réis (Cr$ ..... Gosta,' José Machad� 'viei;a,: jd�é :,M-art�s'i ,Ft,an9�sPo
0,02(2), cada um dos cabos de infantaria recebiam O .José da Silva, Manoel Alexandre J�cti1.l!�S, ManôÉ'!1 �IB::
soldo de 13 mil réis (Cr$ 0,013), os sólrlad�_s de cava- xarÍd�e Maurício e Manoel Antônio; 40 NaScifuéiito.,>'.'
laria tinham o soldo de 12,2(')0 réis (Cr$ (l,0122), os Terminada a Gue:r:ra, do �a:raiu�,' pas�Íí.iÍ�,f o: ef.�::',
de :nfantaria 12 mil réis (Cr$ 0,012) enqul'.J1to·o córne� Uvo da Fôrca, em 18'11,' a contâr: �oin ,94 'hQÍhe:ds'\J�
t3iro percebia o �0ido de� 14 mil ré�s.(Cr}) 0,01�),;' que seu :conÚgen:te havia sido_ }'2�uzido �urânte' {it*r,..
diferença entre os soldos dos cabos e soldados de cã-

-

ra, pois eram mU,itos o�, Gfl.t�ri.nen�s.: qué :h,�v.ia\�_ :e��
valaria e de infantaria, é explicado' p'�10 fato 00$ ho- ganjao,o no Corpp de 'yolunt-á�i$ � 'Ji>�trià':�:p;-,��m_�
mens de cavalaria serem montados a sua cust.a. ou s�- ano, o Presidente da Provinda, F;rahciscó. 'Ferreira: ',Cor-
ja, tinha que ter um cavalo de sua propriedade parti- eia autorizara a inuctança' do' : .cotteam'e 'é.. <io; aitr1�-
cular e tratá-lo.

,
mé�t�, tendo adquirido do -E;:x:�rpi�, 101 piStPlai '?op��Í;>r7

A Fôrça Policial, que s6 poderia ser empl'eg'8.oa pe- ro ,de 18 mil réis (Cr$ .0,01S), ,.cada Uma ,,�, ' < .', .. ': •• ./ ',"
lo Presidente ,da Província� na man:utenção da, ordem "Novo Eegulamento da Fôiça póil,cia1. :fo* ei�boT.à,do
e tranquilidade' púbHcas, tinha também ó de,,!')r de -em i880' por'Lei qat�d1I: de' Í6 :d� f���.re,�o 'q�e;'�ip,cly�
atender às requiSiçÕes das autoridades polici.ais.i tor- sive. an.t.oriz:'l.Va a eoritrataç('io ioé'l!lfil Ínj§iiicÓ 'pfÍ;J:;;L"q
mindo -ofetivas as ordens das .referidas autoridades, t�a tamento dos'milfcÚi:nos, ,mediàn,te. '���,' : t�tiiipa.C;,

A 12 de maio do mesmo ano, era publiead Q Re- �ão,mensa! de 30 mU'réiS (Cr$ o:o:U:,O::�égidD�:Aer\:
gnlamento da Fôrça Policial que fixava as ...armas tre outras atribuições, deveria :�fetua(,'\ID'la.,"vislta: ·<gá:-
de disciplina, uniforme, .instrução e engan;amenh-}, aue rh ao QuarteL baixando ,ao :fmPedai ��o$Pitai".�;Ga:'
foi aprovado pela Assembléia Provincial. No que dizia ridade as pra,ças que adoeoesse� gfa-'mnentê,,:j:.á/;qu�
respeito aos deveres, da Corporação, d�terminava um a Corporação mantinha, também,:",uri1, conk�tP :eom,,».
dos artigos de, seu Regulaménto "é dever do policial, hospital. ... \ �, : ',::' ,

.., :r',
quando em patrulha ou individualmente, prender os O cinquentenário . 4à" Fôrça' roliclal Mlli�r;' /elA:
ériminosos em flagrante, di�persar os ajuntamentos de 1885, encOntrou-a com ,um. ef,etiyo' q_e'" 14'4, :ho�ebs,:.,: \;:, ,

escravos e de quaisquer, pessôas ,que com êles estives- , Proclamada a.' Repúbli6a, a ]JS de .n0Y&mb�(t�e; l'?89;
Eem de mistura, empregando a fôrça se nec'.essária e • a Fôrça Policiál':entrou nUma fase �de: �ii,gfsdeeimento�'
prendendo os resitentes; acudir os incêndios, dando Já em 1890 o efetiv:o era eieVa4Q' p.ar� 16.0 h'�ens;' ça,:,

.

parte dêlfils ao Comandante, guardas e 'patrulhas que bendo ao Comandante da, C01"lor'8;çã!-p: �. �,�q�t#éi:i;t�s
primeiro encontrasse; conduzir os ,,embriagados a lu- de 120 mil réis mensais, :�nqtiàntJi>,uri1 SQ1�O,.�_'Iri-
gar onde estivessem seguros, até ,passar a embriagUez fantaria percebia o soldo -de,2e(;niifreis.· .. <t".�· " �':�: ".�

e mesmo prendê-los, e ,estivessem em estado de recear- A passagem do século <viu' a:> 'P.6rr.a �pdtw� '.Miii�
se dêles algum desatino;. apalpar de noite e mesmo de t'a,r composto por 282 h()m'erii\,'-di;)s,q\ía.is,;,l7;:�râm,;�Üfl;
=�a q�e r::��::ra�::c:�c�:�a�up:a��f:::s�:r�:set��' .

�i�:, �u��mc�:;::::�ção"�e:� ,�rP���:(;����;
mento pr6prios para roubos ou alguma malfeitoria e Em 1916, pela Lei' nO �,137;·<le�ijO>d,e�'sê,teJl.l��?:�êh:l'
dar parte das linrrações que observasse das posturas seu 7° artio'o determinava: "Fiêli o',·O"Óvemoo()r:;do'",:ES,,:.
municip'ais sôbre fatos transft6r'ios". 'As prisões de-. tado autorizado a criar �ma. ,�ãJ�, Ide '�:BP��iJr0S,;
'veriam ser ef,stuadas por ordem do Juiz de Páz do· adida à Fôrça Pública. e .àumentar. o

.

cefetivo '
... de;;ta,

Distrito, a cuja presença era o prêso conduzido, se a abrindó para isso o necess·áJ:i.o crédito"� Desta fonna,
h0ra e o estado dú prêso assim'o permitissem. em 1917, o contingente da Fôrça Pública passou a con-

Mas a diante o primeiro Regulamento da Fôrça tal' com 310 homens. 'No final ,do ano, nova Lej fói
Policial Militar instituia penalidades às praças falto- aprovada e reformulou a Fôrça Policial, cujos', bene-
sas ao cumprimento de s-eus deveres e que iam dêsde fícios pas.saram a ser sentidos no ano seguinte, q'llan-
a repreensão em frente à tropa até a exclusão da Cor::

-

do a Fôrça passou ter 420 homens, sendo 21 ofiCiais.
poração. segundo sua gravidade, A pràça era ainda' 'Em 1918, a Fôrça Pública contava com destacamentos
demitida se ficasse doente e a doença s'e prolangasse- - nps municípios "de' Madlra, Canoinhas, p1JrtO União.
por mais de 60 dias, assistindo-lhe, porém, o direito ,Joaçaba, Chapec6 e nas estações da E'�trada' de' 'Ferro
de reinclusão no caso de seu restabelecimento. Era São Paulo-Rio Grande do Sul, .. ,S'i.tuad�" entre Pôrtó
também demitida a praça que .desse parte de doente União e Rio Uruguai.
paI' três vêzes no espaço'de dois mêses. '

No ano seguinte começou a funeionsr' a· Escola. �-
Se se tratasse, entretanto, de moléstia. adquirida gimental "Marechal Guilherme", .sendo nomeàdo pro�

em serviço ou ferimento nêle recebido, era o milicia- fessor o normalista Alinôr Vi.eira. c.ôrt..e.' "Ainda' em
no mantido -em tratamento, p0t: qualquer tempo, sem 1919 foi criada a Bib1i.otéca -da.:Fôrça,
perda ou diminuição de seu soldo. A 18 de 'julho de 1923, 'pela pljmei"'B vez ,s FôrÇa

O miliciano catarinense tinha naquela época, p.or Pública pas�ou.a con.tar com o ooncLl �so d� um ci-
uniforme: "boné razo ,com tope com as côres nacio- rurgiãiÚ-dentista; o dT. Aquiles W,edeot'in .dos Santos,
nais na frente, gravata preta, fardeta azul-ferrete com .que percebia a g'ratificação mensal o,e 300 im1 réis'
vivos verdes, pantaLonas brancas ou' azues e botins '(Cr$ 0,30), ,

•

de c::mro. O Comandante usava o uniforme do Corpo A Secção, de Bombeiro.s ,criada por Lei em �1916-
a que pertencia. foi inaugurada, somente, a 26 de .:setr'1mbro ,de 1926,

Com a manu.tenção da Fôrça policial Militar, no sendo S'eU primeiro comandante o '20 '1:'enente. Waldo":'
a�o de 'sua criação. dis�end7u a P.rovincia a imuortâ�- miro Ferraz de Jesús. A Secção de BombelrOiS 'foi com-
Cla de 8 contos e 642 roll e' 400 réls (Cr$ 8,642 em nu- posta por homens do ZO Batalhão e db Pelotão de C�-
meros redondos). , valaria. que foram treinados pelo '},Q 'Tenente Do$ri-

O CONTIGENTE gos Maisonette ·e pelo ZO Sargento Antônio"Rodrigues
O contigente da FÔfi;a Policial, inicialmente inte- de Farias, ambos do Corpo de 'Bombeiros da ,entãb

gri,tdo por 52 pomens, sofreu no tra.ns�orrer dos anos Capital da EepúbHca. Aind,a ·em 1926, foi inaugUrado .Ó
muitas alterações, sendo aumentado e dimimúdo cons- pavilhão Adolfo Konder, erguido nó pavimento supe-
tantemente, segundo-as necessidades ou os caprichos riar do flanco direito ,do ·Quart.el dIit entoo Praça 17
dos Presidentes Provinciais.. de Novembro. onde, desde aquela de+a se encontrá

Dêsde sua fundação até 1850 as alterações não fo- instalado o Comando da Corpo·ração, :':oi, Juntamente
Iram muito significativas, mas naquêle ano, quando a inaugurado ,o pavilhão que se sItua no flanco esquer'�

Os Corpos, de Guardas Municipais criados pela Lei

de 10 de 'outubro de 1831, na Regência de Diogo Feijó,
não apresentou os r,ssultadós desejados já que, cria

dos em todas as Províncias, pela falta de preparo e

de disciplina de Seus integrantes muito deLxavam a

desejar: . ,
.

.'

.

Na Província- de santá, Catarina, o seu President'e

FeHciano Nunes Pires, sempre pr�0cúpàdO com' o bem '

público' e consciente _de q�e .os catarinenses merecíar:n'
todas as garantias necessárias' ao seu tranquilo desen

volvímento garantias já proporcionadas pelas Lés,

embora tivesse que'enfrentar sérios obstáculos; criou,

através da Lei n? 12, de 5. de maio de. 1835, a Fôtçà
, Policial Militar'. da- ProvÍnciá,.· ."

Cri-a:'ia nara substátuír o ineficaz Corpo de Guar- ,

das Municipais, ÇI. Fôrça Policial Militar da Província,'
desde sua fundação." caracterizou-se 'por seu espíríto
disciplinado e dísciplinador, �arantindo a tranquilida-
de à população,

.

laria.

INFORMA.

" '

Os produtos alimentícios do tipo super-gelados,
consumidos' 'exclusivamente' pelos trabalhadores ou

diretores dos próprios estabelecimentos fabris, es

tão ise�to�. do' Impôsto sôbré Produtos Industriali

zados. Portaria nêste sentido foi baixada ontem pe

lo' Ministro Delfim Neto, esclarecel�d�' que haverá

isenção desde que os ref�rid�s produtos :não
'

sejam,
acondiclonados em embalagens destinadas a venda'

do do quartel e que ainda serve à Tesouraria da Uni
dade, passando, assim, 'o bloco .príncipal' do quartel
a ter a, forma que conserva até hoje.

",
,

A 13 de março de 1927 foi criada a Escola de R.á

dío-telegraría, sob a direção do rádio-telegrafista .Ar
tun MambrLnL A escola funciona' aí�da hoje, anexa ao

6en�ro de Instrução Policial MÚItar que forma, sar-
t": ... ':,.; .

"
" I'

,

,g,�nt9s ,-tel-egrafistàs,· ,
.

.,'
., ,

;
r

'

.•.

'

.'
•

:",:." .
No mesmo ano foram -eríadas a Cantina MHit;tr

e a Enfermaria da Corporação, esta .com doze leitos
.

e -contando com o serviço de enfermeiros,. formados
pela . Escola de Enfermagem da. Fôrça, criada no ar o

anterior. e sob o 'comando do farmaceutíeo .Ildefon-c
Juvenal.da Silva, comissionado no .põsto de 2° tenente.
(�., No .ano seguinte, pelo Decreto n° i2,H}�, de·,2. «e
dezembro, foram criados os Cursos de, Aperf;eiçoa�en-

· to.de,Üi'iciai,s e o .de Preparação Militar. O 93° aníve-;
.sá�io:da .Corporação foi muito celebrado, -jneluindo 'pa
pro,gtàm'lição dos festejos um desfile, no qual tom ,

:t:am ' J:lafte 450, homens d� Infantaria, a. S�'cçã� ('e

É0nbeiros, SecÇlão de Ciclistas e a FormaS;ão Sanitá
ria, ;Com, suas respectivas ambulâncias,
" Ainda ,em 1.928, a 1°. de outubro, 'pela Lei_ E<;tadual
,nQ 1:618'; foi cr{ad� e regualada a J,ustiça M.iEtar Ç1a
F.6i:ça. ,Pública, Dias depois, era criada Caixa Bellef,1-
cieMe. ,

, :v ." J
.

A 8 de novembro um P810tão da Fôrça Pública

�mbarcoú ,com

.

d.esti�o ao RIO de Janeiro; onde foi

particir,nir .

da parada de. 15 novembro,'
. '.

,,' . "É'm '1929, foi instalada a Padaria da Cotpors,çãó e,

por 'fôrça de 'Lei,' apareceu o primeiro número do 'Al

manaaue ·MiliLlr da Fôrça Púbüca,
·

N� ano S.2:\UÍrite, 1930, a Pôrça Pública. teve .notá

�el ,.atu,açã,o em diversas epi:,;ódios da' Eevoluçio que
'depois' 'o Pres Ldente Washil1f'ton Luiz, penn.aD ,cenqo
fiél ao govêrI1<I depôst'o, No dia 6 de novembro o Co
'nlandahte Géral, (ia Fôrça pública.;. CeL PedT'o .Lopes
Vieira, foi demitido do com'mdo. por' ter-se ,mantido

néf
..

� Govêrno deposto. Em substittüção, assumiu:. o
Comandó Gera1. da Corporaç1i.o O CeI. Amadeu f!{àssot,
d,à 'Brigada' Mi.litar do Eio Grande do. Sul, que est�ve
rio comando pjI apenas 13 dias.

' ..
.' Em razão da sitaução pol,Íti-ca da .Nação. err virtu-

'de da· r·evoluça0 do ano anterior" a FôrGR- Publica, em

_ í9�1... Pa�sou. a _ter um novo Regula.in.g�to;- ,at'Tav,é� po
· .1 ,\

.... "

, . \.' _"
\

Decreto 138, dr,quele ano,
.'

',. ,'Em 1932, a1ém de novas p,lteraçõe:;; nos regdanien
.tos, foi criado o Clube dos Oficiais da F6'rça' �bli.ea

.

.

.

". , J, . "

de: S�nta Cata:·ina.
.

.. lO. efetivo' da Corporação "')ara o àno d? 1934 fói f:i-

· �ª-oo:êm 729, rend6-32 oficiaif', sendo!.afnda 'c�i,do'uJ'n
.Pel.otão Isolad() ele Cavalaria eii:l' sede em Cúri'iban05.
p�ra,� vigilância do' territ6rin do "ex-;Cóntesti>d0:' 1tlO
<�e�l() anó fo: cTiado o Curs' para Sar!?:àntrs B a·Co--

'" . ,:, t v

.p.6ração ,p�sso 1 a' ser consj,'lerada Fôrn,a ;'1xvi 'lár (1,,,

1&)4ilia do Ex�rdto, o que f�� su:r:gir. Olo+,'-'8.�-nr "mas e

iegulamentos. Ainda em 193,1. foi crÍada UIha Secçã,o
do • Éducaéão ''''ísica, fundada uma Sociedàde' Benefj
;é,ie�te pa;a sc�orro mutuou dos seus associ�dos 'e
a,próvadó o phno dos novos uniformes da CC1rpor8_
:ç;1ó;" "

r

O CENTENARIO ,

, b .ano :210 Gentenário da Fôrça púbUca. .19:15; 'as
Sinàlóu'

.

á reali7,a.t)ão de uni grande número de ''11elbo
l'áirientos' e .una intensa progtamàção' de festi'riçlad�s
� inauguraçÕBs

,
,

.

" :' O C.entenár;o encontrou a Corporação com. u�n ·efe

t!�:o de. 751 hornerIB dos quais 34 era oficiais. O orça�
I,ílentü . da. Fôrr;a Pública, para o exercício, p"�C'1TI,çaVl
a' 'importância de 1.838 .conto� e 465 mil e 200 réis
(C\!'$ �,838,4(52),' .

, .

N.êste �mó a Corporação contava com pelotões dB

ciclistas" motociclistas· e o Serviço de Transportes, dis
pUnha de seis caminhões, sendo dois para :o pessoai '13

quatro para mn.teria!. Foram f'onfeccioriada,s du,?,s cal'·

roçarias para os caminhões do Corpo de Bombeiros
um carroçaria especial para imtalação da bomo? "�..r'.

giros", recentemente adquirida,
Foram instaladas a oficina mecânica a fábrica d"

bonés e a bomba para' abast�cjmento de gasolina. Fo
• am inaugurad?s a Galeria dos Comandantes da Cor

poração, com quadros de artística Estanislau Trapplf,
que era prof,esfor de desenho e pjntura' no Institut0
de Educação d') Estado.

O Centenário foi perpetuado com.o erguimento de
um obelisco eomemorativo, construídC? em granito, me
dindó 8,20 metros, pesando mais de 5 mil quilos e que
foi obra do canteiro Antônio Carneiro Júnior.

Foi editllda a histórla dos· cem anos' da Fôrra Pú,·

blica, que' foi levantada por u.ma Comiss'ã�' COMpostr,
de .oficiais.

.Na ocasião era, Comanda1"�iC Geral da COI'p"raçãc
.o l\{:ajor, Cantidio Régis.

AS CAMrAr{HAS
.Além. de da" combate aos -diversos grupos de ban

doleiros, que a�'iam em Sant�, Catarina até a déca.da
j

• , ( •

de, ;30, a Fôrça Pública estev,e em, várias openições de
guerra.

Já ;no priroriro ano de su�<; .existência e por ,lguns
ano� mais, a rorporação COT'10ateu contra 0S 'lravo�

Fari'QupUi),as, t, nco entrado rm c:ombate nas f dades
(ia Laguna e V'ges, dentre outras,

Em 1866, d:versos milicianos da Fôrça Pública lu
taram, incorporados ao Exército, na Guerra do :Para-
guai. -

Esti'V-er.am :nres�ntes em quaSe todaS ás revol·u
ções que atingi "am o sul do l"JaÍs, desde 1893 f 1932,
-sendo notável I átuação da Fôrça Pública na. C tmpa
nha do Contestado.'

Em tôdas estas campanhas, for�n1 muitos, 'os mní

cíanos da Fôrça Pública que se- destacaram -pelo seu

he�6ismo e não foram poucos os que" contrlbuiram
com o seu sangue e, até mesmo, sacríficaram as suas

vidas,
>.

lVt':iis recentemente, em 1964, .a Polícia Militar do

Estado. de' $anta' Catarína, denorúínação atual da Cor

poraçao, esteve. alerta' ao movimento que restituiu a

ordem é tranquilidade à Nação, prestando, com desta

>.,!u.e, sua colaboração às Fôrças Armadas.

A ATUALIDADE
De 1935 em diante, foi grande o desenvolvimento :la

,.êorpotação, cada \'€7 mais necessáría e útil/aos cata

rínenses, que já possuíam um justificado orgulho da
. sua Mílícia.

;' '. 'Na década de 60, a Polícia Militar do Estado re

gístrou seu maior índice de desenvolvimento, sendo
· nóta:veis. os aperfeiçoamentos implantados pelo Co-

·

mandante Antônio & Lara Ribas, que procurou atua

'U:zá'�lâ .. técnicamente, dando'cihe "melhores 'condições
·

para' o perfeito desemp'enho de sua'Importante missão.
Durante o comando do CeI. Lara .Ribas,· iniciado a

1°' de fever,eiro de "l\i61, dentre as muitas aspirações
da PM que se tornaram realidade, consta.m: a amplia
çãO do Serviço de Eádio ComUhiCaC?ões, qu�; além de

prestar seus serviços à Corporação, presta' sua colabo

ração às Eepartíções 'Públicas; a criação da Polícia de

'prMa que zela pel-a. segurança dos banhistas, principal
'mente, no Balneári:o ide Cambo.riú;, a 'implantação do

.

serviço de Rádio' Patru1ha e dos Gabinetes de Identifi

ção' e Psicotécnico'. além do Armazem 'Eeembolsável.
,

, O CeI. Antônio de Lara Ribas deixou o comando
na Corporação a·17 de janeiro de 1964, mas antes criou

e inau,gurou o Hospital da Polícia Militar, que por jus
tiça' tem seu nome e qué constitui no maior pa,sso da

do no sentido de ser prestada uma melhor assistência

médico-hQspitalar .aos milicianos catarinenses, A ins

trlJ_ção. também' foi amplia.da, com a criaç1t'o de vário'!>

cur.sos, alguns. ministrados na pr6pria Corporação e

outros' em centroS mais' a�a.nçados,
.

,

Ap6s a Revolução' de 1964, juntamente como as de

mais Milícias Estaduàis, a Policia Militar de Santa C&>.

t.arina.. teve nova regulamentação: 6 Decreto-Lei nO 317,
de 13'. de março çie I!J67 e, post�rio'rme�té, ô Decret()
Lei n:à 667, d� 2- de julho de 1969, ffxáram; mais espe
cificamente, os déveI'e� dá.s �esmas, i�tégràÍldo-as, de
fiilÍtiv·amente, na- Segura�ça Nacional:'

'

'O ComandQ (ia Corporação';__' com as: novas, regu
lamentações - voltou a ser exercíci.dtl por oficial do

Exér'cltó, tendo à 21 de márço de 1969, ass'umi40 o Co.
mando 'o CeL'Fábio· de Mbura e: SÜva Lins; que ainda
se ei1contra no Comando,� ,

' .

.

'.

"Novos progressos foram atingidos, Foi criacto o Ba
talhão Especial' de Poiícia, � prepara.do pare. operações
especiais' e'muito' poderá contrib�ir: p��a·.man tenção
da ordem ·e tranquilídade: Foi mélh9rada a aRsistên

cia..médica aoiS integrantes da PM, com a cri�ão do
Centro de Assistênciá'Social; que' vem possibilitando
um melhor atendimento ao pessoal 'da 'Corporação, Os

'!SerViços' de ,Corpo' de Bombeiros e Rádio Patrulha es

tão' sendo ampliados' no interior do 'Estado.
BI'2'Vemente 'deverá ser 'instalada á' eia. de Polí

cia: de Lages, já criada e que se encontra na. ;depen
dência da construção de seu quarteL Estuda-se' -ai trans
'íerência de "Limat ma.' de ,Polícia para' a cidade "de Ita

jaL
. Encontram-se em instalação as Estaçõ3s de Bom

'beirar- em Rio do Sul, Tubarão e Criciúma.
AtuaJ.mente a Polícia Militar está presente; com

destacamentos, em todos os manicípios catarinenses,
sendo que nos municípios de Chapec6 Canoinh1;l-S exis
tem sede de Batalhões, Nos municípios de Ara:l'anguá
Joinvílle, Eio do Sul, Pôrto União, Curitibàno�, Her�
vaI do

.

Oeste e São Miguel D'Oeste,' a Polícia:
.

Militar
conta com uma Cia, destacada em cad.a um dêl'8s.

O Corpo de Bombeiros tem estações instaladas,
aIém da Capital, nos municípios de Blumenau,· Itajaí,
Lages, Chapec6 e Pôrto União.

O Quartel General da Polícia Militar, ainda perma
nece na Praça 17 de Noveinbro, hOje Yraça Getúlio
Vargas e o efetivo da Corporação, previsto em Lei é
5,284 hamens, dos quais 162 são oficiais. Uêste efetivo
fazem parte os 358 pI1a.ças do Corpo de' BombeIros e

seus 10 oficiais. Presentemente, o efetivQ previsto nl\.o
está completo,. faltando, para isso, aproximadamente
uns 20% de praças, enquanto o quadro de oficiais es-

tá quase que completo,
.

Além dos militares que conta em suas fileiras, a

Polícia Militar tem a seu s·erviço 102 civis, contratados,
dentre os quais' cohta-se um Bio-químico, um Audi
tor, um Promotor de Justiça Carpinteiros, Pedreiros,
Pintores, Alfai�tés, Mecânicos e, outros .

A BANDA
A Banda dé Música' da" então Fôrça Pública ,foi

cJliada a 21 de seternbro de 1839, sendo seu pr,imeiro.

"'

�estré o civil João Augusto e,enedo.
"Q conjunto que recebeu; pbr sua ha.nnoni�;..o cog

nome -de Piano Càtá.rillcnse, foi por 34 anos regida pe
lo 2° Tenente Graciliano Guedes Pompeu que, pór mo,
tivo de saúde; aposentou-se a 2'1 de julho de 1933.

Hoje a B�mda da Polícia Militar, que de 1956 a

1966, foi regida pelo Ten-CeL Roberto Kell, que ,voltou
a regê-la em 1968, sendo. ainda, o seu regente,: cont!J,
com 80 músicos; de um éf\etivo pI revisto de 935 '

I •

O Band-Show da PM, que vem fazendo grande su-

cesso, sur�iu no ano de 1969 e não é uma novidade na

Corporação, ao cemtrário do que muitos pens�m, poiS
em 1925 e, em. 1935, foram criados cOnjuntos semelhan
tés, denominados Jazz-B'and.
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',: s0ciai��se, 'à Campanha- de Combate: postos 'à ação criminosa dos tr'lfi. muito"." ':" ",/ ':," , ,,;;»,:'r,i:\:,':' ':' ,Blúmenau (Sucú.rsal)",� Os Presl': ,

,,(,'a�s 'I;6xi&0S;"rl�\ ãinoifu nacional, que 'cantes <io vício". d�nte's ,a�s: AsSociaçÕes dos Municí
conta, (i'om ':0 :qPPI:O decidido -dos 01' OS NOMES

, , 'pios: 'do Vale do Itajaí' têm, reunião
" gânislT�os' est!ldu.éÜs

'

de -repressão .ao ' ,OÍltém mesmo as Lideranças da ,c�njiínta .marcàda para às' 1'6 l�oras
'vício, em a�pla evoldção no, E�ta. Arena e do MDB indicaram os res- d� 'hoje na Prefeitura, ,Municipál' de
'do de Santa'Catarina, graças. às pro- "

peetivos nomes,para .íntegrar a, Co- ,BI�im�u, ,

ocasião, em que' estuda-
vidências: tomadas ne:sst/�e'ntido no',,', ' -missâo;: Interessadas no im�diato íní- ':r&Q ,�: pauta de, re,ivindiqações .a .se-:
Gov:érno; ; do

'

:Se�Qi" '€�iori{bo' ,'Ma<
"

cio de seus trabalhos, A Arena in- :��íD:' ",:aptisentadas "ho', 'fresident�
chado Salles que, :d�sdé, "�, inicio ;d�;' dicbU, os deputados Zany Gonzaga, 'Medid'qtfando' <> éhefe, da ' Nação
sua gestão, proçura ev,i,tar' se conp:,' Fernando Bastos, Celso Ramos Fi· , , ;��l��táf, _á ,Çid�de no próximo ilia,' 10;
titua o problema ..,ém, 'fator: de, de.'-' lho'",� 'Otàcílie' Pedro Ramos, en-

sajuste no 'seio ,da ','j:ú�e�t�â� ,�a�,' 'qu�n:to que '0, M,l)B indicou o depu-
':drie.ns�, ós depUtados ;"in:fro�asslnà-. tádo",A;n-tô�io 'ryrenez�s Lima.
dos; na forma, I:�giin�ht�l" �:�ré��k;',,', ' Q .deputado Zªny Gonzaga afir

'. ,rem 'á v:óssd E�ceíêgtfiai buvÜio;;/o ';.' ;rrtoa", após a aprovação de' seu re

Plená�i6,
"

':qtÍe' se,' rug��; 'ct>'nstlt'ltir\ " 'querimento, qU� a· coffiissão "ha-
.

"
'. .,' 'I', .,.. \ ." . 1 l .- . ,- ,

uma' €omissã,o <Pár1amérttar ,'lílte:riia '" lyerá,.'de.- tra�et ao' Legislativo ele-
composta de 5 'membros' .paea, "no ' 'm:ent<,>s para capacitar os deputados
prazo: de, 45' \Uas,' ái::ert�'L' .com, os ti- aó conhecimento 'exato do mal que

"','lúlares das; Seere(àrias,. 4� �gUillii- 'rem, é,�nrDe!Ído a nossa juvelltude".'
,,' ça' e' InfOlhría'�ões,:'.e d�: Saliq�: me..

'

N.ós 'nos, comprometemos, até onde
c; dídas.:' de ,ca'rátÊú.. ,p:re��ntiv()',,· ,éa"Pa. :', : depender de nossa vontade, levan- _

z�s 'de: el'Ucidar, ,o#�nt�� .e: �té �e�-"
'

t�é .êstes, êlemenfos co� a máxima
/

mO',l:eabiIÜar os' adQllf$�eÍít�s":,. h:-' , úrgência'�. co'riclUj,u.
.

.

,':'
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. /'lr'
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MÜLLER & FILHOS - materiid .de
construção em getal

fones: 'I' b'201 • 2@5 • 6358, e 2352
INPOIUt\A'

Serã resdzado " no próxímo . dia
13, às 19 horas, no,clube do Penhas,
co, o ato de fundação do Lions -Clube
Florianópolis-Trindade.

,""" .. '

Deputado chala�,alenção da AL
lJara".uravid.ad·e;:.dáçaso�da.,ponte

.

i
.

: ;� ,._. I �; .",< ,,' tJ� ';':'�>�j'lt:.�J��, '

'

,::: -;
, . ','

;.;Falándo ,O'ntem na Assembléia a ql,ler' que se�,a, ela',:, Iii'��: (\ec�ão ãe$ão, que 'repito, haverá de s.!il�
propósito do 'processO' de impugna. há de ser' hist6riéa';:ibi!J: 'Ílão',M It�-' ilktórica".
çãO' ,das obras na nova ponte nha� gar 'que ó prob�má ,subIÍl�tidÓ', I à

, "I" ''o . '1:.

Co�t:ine,n!e,:, ora, ,em tramitação na- apreciação"desta', Casa �.' da'mw', <iI.
que la casa;' o, deputadol Fernando tà relevância e" re:Spo�m:da�;�('
Bà!jtp& chamou a, atençãO' dos pa.r; I O: par1a!lle�tà:{, >rd\'elOul; quo �,
lameütátes pa�à a 'aita respOn.sabi- dá' .�ão' tev.e owrt�Ítj�� ,dê eOÍi\.'
lldade ;CQm que deve :'ler encarádl) pulsai' e análiSU ,é'm d,�' ��

,

-

Q prQnunciÍlmeQ,tõ' 'do Leg�ra.tiv(). O' processo, mas aC�Cento�z; "cO-

<!iegando quê,. por Ul11a série' de nheço stificientefl1ente iG problema
circunstanCias ,ligadas ao caso "a de· da

. ponté para ,aq4ll�tlfr a iIDportân-
éisãó desta; Ass�mbléía havel:á de da' dessa decisão ,que h,avetemos, de i,

ser histÓd�a". "O pr�blenia da' pon.
. tomar_

" Tere�os', que, itofuá-l.a, CQm

�" '_ di�e '_;' "de Ulis' anos pal:a' militó
,

cuidadp. ;, b; irn.�u,'��Qtq �ate,i' , '

,cá v�� In,eoeupando milhares: de após exame, co�plê.to ��.,n()Ve," v�
catadnenses, e 'até transpÔs as lumes' 'dO' p�esS:o;, �' qua,nd'o me

fró�te'iras pátr::ias', para chegar aO', àperceber da verdade. EIj.tkIido' esta'
Departamento de Estado No);te-Arne- como urna responsab.i'liidade, muito
iie�ã�, g4e se dil'igiu ao lta�arati grande, que i�tetess� à, ;é�n�a
:alertanff� 'pal� -o :!'ato .oe que ponte de

.

uma cidade, que' �.tPige 200, :iDu
5êinelh�:nte, ,$:!onstruída à m�SJ11a habitantes e à, prQpr� 's.egutançá
'r�oé,á, "'em \erritól."io 'norte-america- l1acional. Apelo a que tOldos' nos '

Kó,";liavia cedido à ação do �empo, concientizemos de qiie tÔda Sánta, ,

, ��.,,',
•

r

caindQ por terra. Por isso que, ',qual-
'

Catarina estará espefilDQ,o, por ,uma

MDB, REUNIDO

,0, ,Líder,' Dejan<;lir Dalpasqualc,
do ::MDB, adialitou que hoje prO'và
vclmente, haverá confirmação do

-

.

-

p

'enc,ontro entre a bancada estadual
do 'Partido e a 'representação cO'm

assento 'na' Câmara Municipal, para

uIIi� tomada de posição preliminar
,
�m. ,'face do problema da' ,po�te. De
clatou o lider opOsicionista que atÉ)
ó momento o 'MnB não tem nenhu
ma': posição oficial a não ser o pro

�ósito de analisar com isenção e

tespo�sabi:lidad€) os vários aspectos
�a •matéria ,sôbi'e a qual deverá se

pionunciar. Revelou;' de outra par·

te, que a OposiçãO' 'deverá "fechar

questão" ,em tôrno 'da orientação
que fôr traçada após consulta às
correntes de opinião partidária.

OpOSição qu,er que aumento do
-ser·vidor s'eja Da:base de.3 ./.

O deputado emedebistà juarez'
'F�rtado deu entrada ontem, na' As-; �,

sembléia Legislativa com um pedi-,
do de i�dicação

l

ao Governador Co

lombO' SaUes em que solicita a l'e

11lessa 'de' projeto de lei, ao Legis-,
'làÚvo dispondd sôbre O' aumento, de.

'vencimentos do funCIonalismo pú-,

bfico do Estado, na or\dem' de 30%
e a contar 'de primeiro de maio.
'Disse o parlamentar, ao apresen·

"tar a indicação, que o anunciado
índice de 20% não cOlTesponde aO'

aumento real do custo de v�da e

não se justifica inclusive porque "o

Govê�-no e os homens dó Govêrno
,estão' a alàrdear que a situação fi-.
naneeira do Estado é bôa". "Se as

'finanças vão b'eul" _ declarou

'!não' vejo, poi'que ,contintlar-se à
.

i�por� a muito.s '&rnabés um regi-
'

me 'de :fio!lle; ',proporcionando-lhes
'um: a�mehto iáisório, e Úlco:ri1Patí�eL
'con; as S'(�a� neeess,idades".

,

-, No v.iÚJll1o I\íl:t.IIÚ, onda 0"

,

atual ,Governado� aO ',assumir, ,: o
I mand�to disse d!l sitl,laçãõ dé insol-,
, vência dd, Esta'dó, 'ePía�ril último';"
,foi" remetido projeto' de lei' à AS-'
sembléia, �umentàndo em 3ÓO/� 'O's
vencllnentos do funcionálismo. Não

é,: portanto, 'co�preens'ível, é 1> até

revoltante, que �qÚi. o Govérno imí.·
ten'da' conceder élite au:;n�lilto ape-
nas na o�dem de "20,010 e 'ainda"' ,a
contar do' mês de Julho, diSse.

O deputado areni;!ta Telmo RamO's

Arru.da' apresentQu requerimento
ontem na Assemblé'i:!l, aprovádo em

plenário, solicitando' a expedição de'

menl'agem telegráfica ao Ministro
dos Transportes Mário Andreazza
p��a que sejam tO'madas provid�n.
cias quanto aO' recapyamento da

'pavimentação asfálticà da BR-116,
trecho compreendido entre Lages e

Mafra. AD formular o pedido, jus
tificO'u o parlamentar: "A BR-1l6 é
uma tódovia de alta importância e

!>ignificado no setor rodoviário na-

'�\onal, atr�vés d�la a nóssa 1'iqueza
c�rcula do nôrlé' ao sul do :país., É do

cOl1-hed,mento- geral que ela "repre
se�ta fator de grande' importância
na Segufllnça Nacjollnl.

',aumento a seus, servidores concomi·
tantemente com, o ,Execut�vo, e nas

inesmas bases�', acrescent�ndo que
,"a Mesa' irá examinar' ,a. sugestão
em sua próXima reunião";

.
-

' ", ,

AUMENTO, -DO LEGISLATIVO
Na ',mesm� oportunidáde' Q Sr.

!
' ,

Juarez Furtado apresentou, a ,título
de sugestão, indicação à Mesa Di
retora da Asseipbléia' pa�a' que se·:
ja elabol"a�o projeto c;).e '�esdltJção .

concedendo : aumento �de venciIn�n.
tos ao' funcionalismo, d� Cilsa, coll\
vigência a, 'pâttir qe I;llaio ,e n� mes

má oI'de� de 30%. AQ recebei, a
pro.posição, entretanto, o presilien
te da Casá declarou 'que "por tradi
\,b() n Assembléia sero"pre concedeu,

o Governador disse 'de sulí .dtS-
,

,

püsiçãü em manrer constante Qlã�
lügo "cO'm os amigos da' imprensa,
de quem sempITe tivemos,'e es��
mmos continuàr a' ter 'leWcliade �de
julgamento,' sem "

:constt'arlltiroentio
de qualquer espécie, POis' &te ',é
um Govêtnb' aberip ;e' ftanco,dlue
manterá sempre' o : "jôgo çla vlit..

,

dade"; • I.'

-\ j
-'-

A AUDmNClA

Estiveram: presentes à 'j1.'ud1êfi�ia
cüm o Góvernatü)r, rep:i'e!seIltán�-

,

das diretorias' da Cal3a do; Jonialis
ta, Sindicato' dos' Jornalistas' ,. e
Sindicato' dos RadiàliStas., Solieita
raro auxilio para a IlilaÍlutençãxÍ' da
Casa do JoI'I;lalis�,' que �tiu.amleilte
atravesar crise fmanCéici. ! O

'

,Sr.
Cülombo SaNes in!�rmou ter a��
fomado a abettUÍ'a aê,wn:: <,:rétÍii-.o '

'de Cr$ 25 rnil� dO's qU,ãis,ér$J8 ntiJ.
se destin!ltão' a' eobrir � 'des�as
'de aluguel e o restm�' p�ra"a�-,
liar a realização da': 'hOonf�iên'c'ia
Regional, de Jo:riiàlistBs 'dê' " Sa.llti:
Catarina, 'marcadâ para j�" "�
cidade de Laguná.

" 1, ','

,
' ,

", ",

.
'

c
'

o Governààl?t do ESta(;id' , i'>to� "

meteu ainda' colabti>Í'a,t, éotrt D' t():h�
,

gresso Nacional
" de, , 'Jbnuil1Sta:sj .

'

'. '. ,,,'o ,
i

que seirá' realizada 'em, 1972 nesta
CapItal.

"

.',

, ,

.�'
. .

"�
,

JARDIM MODELAR
�ellh�à apliea�o de, ditlhe.ito , tiio, 5IUJUR;A ê

RENDE tANl'c) quanto a valo:ttro!,lão de 1'IiR:ttGNOi.
Compre lotes 00 "Jardtm Mod�l''', (�nti�uo ao Jtilllitn
Aijantico). Pagando-os a 10Ilio p'raw.

,

,

O memorial' conterá as aspirações
dos m�nicípios do Vale do Itajaí e

será redigido em coniunto peros
Presidentes das três entidades mu-

nicipalistas - Sr, Ártenir W�rner,
da, Associação dos Municípios do

" .J
Alto Vale; Sr, Horst Domning;: do '

Médio Vale e Sr. Júlio César, da'

Associação dos Municípios da

do Itajaí.

r

.�
"

f,"

acesso'
,

rodoviário
;i;�t;�iés' 'de, lndic�çaQ' apresenta�
aÍ!. :ontem �ao" exam.e ôâ AsSembléia
�:désbhmdà�·ab·(iQiêrltb:db, Estadó,
'Ó �-dep'útadó Manoà Victor' Gon
�aJvés>do Ml:>:B,' Sblj.eitá providên
C��ju,n�' ,ii· secretaria dos TranS

pqr.�s e, o�ras no sentido de que

�jàÍnr efetuados,' melhoramentos
�; ,:i"Qdovia que tem inicio no pe
rifu�,�rÓ uroono de TijUcas, pas.'

�4ó Pcelàs lOcalidades de Campo
N6i-b; Terra Nova, Oliveira,� ,divisa

�z:j:t:r�:Ca1;l�ll:Íll$' e Tijucas, ,� esten

deQ.'cto�sé' iim à estrada geral..
/:�w;tiií�do, o �u ,�dÓ o par
:.I:ilmeri� "- êinedebi�ta :àffríriGu ser

��"regi� < gli.an<ili produtor�'
,

'nê' setor da ag'ticWtura; Iiecess�
eani:io.�,� : referida' tlstrada 'para o

escoaménto' de séus pr,odútos.
�'AO'ÍNCM'
<:�:--:� ,-'

- .

,'!
'

,

'rer éêJ,"Ga de 300 fanúlias de colo·

nôs cujas terras serão prejudica
das pelO' a�argamento da Barragem
Norte do. Rio ItajaL Sugeriu o par
lamentar que, a, exemplo do que
foi' feito em lV[ato Grosso., em ca

so. ,semelhante, as referidas famí

lias sejam deslocadas para outra

região onde a te�ra favoil"eça, a

produção agrí.cola.

L.:"

PALESTRA

COm uma palestra do Secretário ú
, I. ri

do Desenvolvimento Econômico� 1
, �

rerá prosseguimento <
' he�jé ,na .As-,

�mbléia Legislativa o Forwn de,�,Debates sôbre problemas catarf·
nenses.

O Sr. Alcides Abreu falará sôbre

'v, <projeto Catari;nense de Des'en

v.olvimento no cüntexto da econo

mia estadual.
A palestra está marcada para

aS 19h30m, em sessão extrao.rdinª
ria 'da Asse�bléia Legislativa.,

p:;b �ep!i4lidô, Ivan' Roâ�es ane
"lQU ao Incra, 'Para que �jftÍIl; tQ

, maidas" Piovidências. ,p'úa,' 'sO'cor_
. "

.. �

..'

,'.r·

'" :, .rARMACAP
I
,

",' 1<" Rúá .F,elipe Sdunidt, 50
I ;, ' Tudo em medfcament6s e peliumarias
·1

' ,

�����������������.-�."""'_�==-��*"!.)
,

I

�s����__ � �-=:=-��� ===���=-�=-_
.. --

-,
- _.- . ��_��

,li)
,

-
'

Zilma Fernandes Seára, Cesar Seãra Júnior, senhora e ftlhós, Vva. 11'..

Tycho-Bralie Fernandes, Vva. Altamiro Guimarães, Pompilio Bento e se-

,
l'lhora, Racine Leite e senhora, Fontoura Borges e senhora, Candinho ��a- I ,��

I res � família, Dáriq A: S. Garc�� e f�n:ília, M�lyO ���Ta Cost� e ;tan:Iha, :
r

I' Francisco Pedro GarCIa e, �aIlllha, Da�'I�, Rogen� VIell'� G::_rcla, Ade:n.'J.r I
,I NIçsquita �a Rocha e ,famllia, Vva. Mano Altallllro Gmmaraes � famllm, '

I l.uh:' F,ernando GuimaTães e' família, Maurício Aronovich e família, Carlos
,

,Alberto Seára e famílÍá, Antônio Carlos Seára e família, Luiz Felipe
"Seára é família Luiz Edmundo 'Apel e farnília, Maria da Con�eição Seára

_', Leite, Maul"� S�ãra Borges e família, Mame Seára Borges'e senhora, Fred
SchlOgel e famÜia, Antônio Luiz Soares e família, Zenon Fernandes' �
,senhora, Tychà· Brahe, f�rnandes Neto 'e família, ZigolIÍar Fernandes e

senqora, Júlio 'Cesar "de -'()liv�ira Fernandes, Mário Paroucker � família,'
Zanzibar da Silva Fernandes e família, India Fernandes Woods, ESPÔSA,
FILHO, NORA, NETOS" SOGRA, IiU\�Ãs, CUNHADOS TIA

-.

e 'SOBá!
'NHOS dO' a�ado

'

I,.

CES,AR', SEARA

.... f
� / .'

e éonvidam para a missa que mandarão rezar em sua inesqueeív�l 'nie-
mória; no dia B de maio _ sábado, na capela do Colégio Catarinense, ài)
,19 horas. )
---,-,--

'\ ,�',�'�'-�..�'�

ENG� AGR. CESAR SEARA
_ (Missa

c

de, 79 diá)
O DIRETOR ESTADUAL e funcionários do Ministério da Agricul·

,['tura
em Santa Catarina, co�vidam' amigos e parentes para, assistirem à

,

missa dê sétimo dia que será celebrada por intenção de sua alma, na

"
" CaPcela dO' Cçlé'gio Catarinense, no próximo dia B (sábadO') à� 19,00' horas.

. Ant�cipadamente agradecem. ,

• I -....., _

............_ � _ � _

l ....�,..._
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