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CIDADÃO KANE

"Cidadão Kane", obra-prima
do cine�a nerte-emerfcene,

" ",
será apreséntadô hoje, às 20

"
.,

horas, no Aüditório da Esco
la Técnica Féderal: 'pelo Cine.
clube da Engenharia. Além, .de
Orson Welles, o elenco é, eens
tituido por Joseph Cotten,
Agnes Moore Head, Everest
Sloane' e outros; sendo que o

fUme é montado por dois 'dos
maiores' diretores americanos,
Robert 'Wise e Ma�k Robson

fotografado por.Gregg Tolla'l1d.
No' programa consta ainda a

exibição do filme francês liA

I:venção da Fotografi�lI_

TEMPORADA ARTíSTICA

,

D Diretório Central dos Es

tudantes 'realizará amanhã
.
e

sábado no Teatro Álvaro de

Carvalho a temporada Artísti

ca, 'apresentado recitais de

canto, ballet e' músicas clás-

-síca e popular. 'A 'promoçãa I

faz parte da Campanha da,

Amizade, destinada aos flage
lados da cidade de Lauro

Miíller, constando, '. do progra-
,

,
ma as seguintes atrações': para
amanhã, às (20 'horas, apresen
tação da Associação Coral de

Críciuma, .seguida da Orques
tra de Câmara da Universida-

·

de Feder,al de Santa Catarina.
Sábado estará se apresentan
do" às 20' horas, a Escola de
Ballet de Ftoríanópolís; . às

20h30m, ;; Coral da Universi
dade Federal de Santa Catari-

,
\

na e, as 21 horas o Band Show,
dá Policia' Militar.

MISS SANTA CATARINA'
A Comissão Organizadora

do ·Concurso Miss Santa <Jata
rina 1971 está ult}mando I os

prepar�tivos para a Festa de

Beleza da Mulher C\).tarinense,
programada para o dia 12 de

junho, em Blumenau. O cer·

tame,. 'que 'será desenvolvido
no Pavilhão da Proeb, conta

rá com cêrca de vin,te concor

rentes, represent�ndo diversos

municípios e re�jões do Esta

do. Durante o concurso serão
rell.lizados diversos "shows",
apresentando diversos artistas
da televisão brasileira.
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C'õ,vêrno diz
quais as obras

" '
- a .

a prosseBUlr
A' Secretaria dos 'I'ransportes e

Obras liberou ontem. 3'1\ obras 'civis,
19 'delas sob sua admínistração' dire.
ta e as' restantes em regime de- con
trato;

. dep'ois de proceder ,aos estú·
dos' ,ti, Ievantamento finai;'cerro' das
mesmas, As obras, terão.: presseguí
mente imediato e 'os recursos. ne

�e�ári6s 'à liquidação de compro
missos .anteríorés 'já' estão li�rlldos .

. P·or.' outro lado, 'as'obraS vi'árias,
contratadas S6b .regime dé emprei·

"

tada�; ainda aguardam o JurgaI!lento
do Tribunal de Contas.' (últiIjla' Pá-
�n� , •

. I}

I,
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Sudesul teAr '

a_,
""

reunlaO,�C,OID
\

20·· ·Prefeitos·
),_

"

PBlLI!'1 8& elA. a casa do conslrulor
lN,F.oRMA

Fonte da Associação Comercial

de Florianópolis informou que nós

proxírnos dias estará circulando

o 2° número do Boletim Informa

tivo dá entidade, contendo materia

de interesse' da classe.

.r:

sair:antes' e,
" '

,
,

I

I

Fonle do Palácio do Govêrn.a, i�iormou /que o "au":
me�lo ,de vencrm�ntes a sei' ,conce,dido ,'aoo luncioné}Us-�:
liio p,úblico estadual deverá vigorar 'anles de julho, 'mês:

, anleriormenle apunc�ado para o iníc.io 4e su.a v.igênçia.�
� ,�,.. ,

., : �
•

� <.;

'AcréscenJou que o GoveJ'nador Colombo Salles vai de-�
liberar 'sôbre' "O assunto tão logo lenha elJl mãos os es-,

hldós que" vêm sendo feilos por uma 'coinissão',da Se}
& � 1

I" ,.., , .

, .)

ereíaria da Fazenda, o que ,deverá 'oeo,rrer ,nas' prOXI-:,
;mo� dias. Segundo a.mesma f�nle� 'Q'percenlual do au ..!:
menta aos 'servido�es pode'tá ser superi'or a 200/0 I Ó queir

, làmbém ,Vai d�.p�der do l�va,nla,menlo. que' a Secreia-j�;
ria da Fazenda teaÍiza.. Os Irabalhos se de�envolvem�'
ém, rihn� acêl�rado,' cónc}uiú:

, ,

-

"

�

t
_

•

•

"8R -468 interrompe 2a
feira das t às.<12 horas

'" ,', 1/1, .

*tt;;'�cho da BR-468,"ligaildo'.,Gl:Ú'i. �iatl;e,'Jo.ínv;il,le e .Cunitiba deverá ser

tíba- a Garuva, estará interi�mpído efetuàda
�

atllaYés de Garuw-GÚaratu.
ao· tráfego segttnda-feira: 'd�'7 às, 12 ' 'ba-Càiohá-lVIaÜnhos-BR·277.
horas, tendo em VIsta súa inaug'Ill'a- ,Id�lltic,à' providências deverá, ser
çãô, a ser feita peto 'Presidente :dà tomada lÍo trecho da BR-101 que H,
R�píiblica. A informação foi' ti�ans. ga, J'��riville;.a ,rtajiü e no. percur;o
mitida ao S�retário Peret AntuII�s Bluménau�Ita'jat" ségundo lliformou
pele Comandante da 5'" ,Região Mi: fonte �dé 'DpiERi
htar, aerescéntando que �ómehte sé· ',:" .

rá pernútida a passagem para 'áu1:o- .0 PresMente: (la ·Repú,blica, além
ridades e' demilis convidados para a de JoinviUe e, Biumenau também fil.
solenida�e de inauguração. rá um� :vi�ita. à cidade de 11:áj'aí, on.
Esclarece a 5� RM que o percurso de ,l;eceberá várias homenagens.

PALMEIRAS. JOGA MAL MAS
,GAIHAo.�O(.�I��,VE��U4�1.º,J
O Palmeira;;;., voltQU a vencer na p.ro Gonza,les - contra -:- marcou

noite de ontem, O Universitário ele aos 45 minutos o,.;z°, tento. Na éta-
LIma, <).esta ;ez por ·3xO. o jôgo . pa final, o Uni,versit;irio jogando,
foi realizado no estádio municipal' com 8; sofreu ,mais um gol, 'assina-
de Pacaembu em .,São Paulo, e lado por Dudu aos 2@ minutos. A
apesar de o time pa,ulista ter ven" partida rendeu Cr$' 139.8íH,00 e

cido por 3xO, jogou muito mal. O foi 'apitada pelo argentino Hum-
placar foi inaugurado' aos 43 mi_ berto ,Delacassa. O, jogo foi válido
nutos, através de Ces8Jr. Os pe,rua
nos protestaram a validade

,
do

tento al€gando que Cesai tinha
marc�dô com a' mão e estava em

I

impedimento, mas tiveram como

resposta do juiz a expWsão de
Hector Chwnpitaz, Boillete je Cha
le. N� 'iinál Cesar 'co�irmou a

marcaçào do gol com, ÍJ. mão. Pe- 'gar" com o :,Universitário.,

.
,

I a -·na·

Entre as propoii,turas aprovadas
durante encontro do Supel'iilten.d�l1-
te . da:_. Sudesul, Sr, Paulo Melro e

vinte prefeitos da Região Sul, des

tacou-se 'o oferecimento' de recur-

SÃO BENTO DO SVL' sos por parte da Super�nt,en�ê�çia
O Prefeito .Municip·al de São de

. Desenvól\7bnento do' -Sul Ilára�
Bento do ,Sul; Sr. Ornirh BoII.. que as' municipalidades e?<()cut�m a

· -mann, pr�idiu, reunião que, primeira, _'etap� do :Pla;ll�j4ll1:�nto in-

obj:e,tlvou. ii. cfrgatliz�ç�(, �/d�.:, "'. t�"gr��!?�' da /l��r��r.9���o.. ��.�q��rtu•..
flagraç,�o, de uma cam'pa'nlía :vk' ,"''''';,.. nidade t,unb�m, foram transmitídos

· sande aumentar as ligações 'ao
- 'os programas, de planejamento inle'

'sistema de abastecim�l:'Ito' de grado 'em implantação pela Sudésul,
água daquela. cidad;. 0, Servi. (Página '2). ' •.

ço Autônomo Municipal de

Ãgl.la e Esgoto - Samae ,-
,

realizou até agora, 50% das li,

gações, sendo que o total pre
visto é de 960 -para -que posse
funcionar a contente,

Além do Prefeito Municipal
,e Ifuncionários do Samae, pa,..'

,ticiparam da reunião o Sr.
-

Wernei' E. Zulauf e, o enge

nheiro élgrôno,mo 'Sidney W.,

Maye_r.

pela Taça Li,bertadores da A�neri_
ca _' Grupo 1 --: que tem o Na
cional em· 10 lugar com 1 p.p., 2u
Palmeiras com 2 e em 30 Universi-

'

t�rio com 5, O ,Palmeíras só preci
sa jogar com o Nacional em Mon
tevideu e êste tem' ainda ql,1'e jo-

,.'

/.

, " �__����----�-------�---��--�--�-----7------��--�:;'

Oposição �quer
.

saber'
sôbre 'a, r:o.n te H. lUl

(Última Página)
"

,'" í
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A 'paisagem da Praça da Band,eira
onde, está instalado � PaÍácio' Leg,ú;..
lativ9 em sua majestosa sede, estij., a
exigir uma melhoria 'das autorida·
des, A ul:"baniz'ação para complemen�
tal' a paisagem local, parece nã(:)·
existir' nos p�ojetos que aii se edi·

ficarit. O matag,al cresce na mesma

proporção dos proj�tos arquitetôni·
cos e a lama impera ao' lado. das
c911$truções.

Urbanização da Prainha
�Iideve s'er feita logo

,

,
.
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udesul reúne prefeitos de
20 munícipios do Estado
Com o objetivo de dina

mizar as Associações que
integram os munlcípios do

sul do Estado, o Superin
tendente da Sudesul, Sr.
PZUlO Melro, manteve reu

niào de sua assessoria téc
nica com 20 Prefeitos M:u
nicipais da região, transrní-

"

tindo aos chefes de -E,xecu
tívos Municipais os pi:ogta
mas dc planejamento inte

grado em implantação pela
Sudesul, A reunião foi reá>
lizatla em Criciúma, dela

participando corria' presi
dente dos' trabalhos o Pre
feÚo' Nelson Alexandrino:
representa nte do y-ovêrflo
do Estado, professor Osval
do Della Giustinaj . DiretorI,

da Fundação Educacional
de Criciúma, professor Jo
sé Alfredo Beirão; Chefe do
Serfhau em Santa Catnrina
Sr. Ad. Martins; President�
da Câmara Municipal de

Criciúrna, Vereado!' Arch].
niedes Naspolini e o Chefe
do Escritório Regional da
Sudesul em Santa Catarina,
professor Osvaldo Ferrclra

de Melo.

Ao final do encontro fo
ram aprovadas -as proposi
turas de, oferecimento de

. recursos
'

financeiros por

parte da Sudesul, a fim de

"
que os municípios da região
executem a la etapa do

'. planéjamento integrado da

micro região.

A reunião foi repetida
em Tubarão, desta vez pre

sidida pelo Prefeito Dilney
Chaves Cabral. O Superin
tendente da Sudesul aoen

tuou em ambas as reuniões

que "o plano de Desenvol

virnento Regional Integrado
p rle competência dos Go
vêrnos Municipais, cabendo

a Sudesul estimular a sua

elaboracão e induzi-lo, me

diante oferta, às municipa
lidades, dos mecanismos

técnico e financeiros ncces

sários, bem como compatí
blliãar o planejamento mi

cro-regional com o estadual;
o micro-regional e ó nacio
nal".

..

·Prisco vê planejamento da saúde

0';

O Secretário ',íIehriquê
Prisco Paraíso

.

dá <SaÚde.' i. '.' .,.' ..... ' .'

seguiu ontem Para Pôrto
Alegre a fim de Ú·�tar jun
to à Sudesul, de problemas
relativos ao planejamento
da saúde pública em Santa

I'

.,

'-,','

Após ter realizado espé-,:
táculos no Rio de Janeiro,
a Associação Coral ele FIo-
r ianépef is apresenta os seus'

agl'adc{jiment8S a �ôdas as

pessoas e entidades que
tornaram possível a sua' ex- "

CurSdO à Guanabara, espe; .

cialmente ao Govêrno do
Estado de Santa Catarina,
atl:avés da Secretaria do

Govêrl1o, à Prefeitura· Mu-

':1

!!l

�_ ! "

"
"
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Catariha. inclusive quanto
à organização admínistrati
va dos. serviços daquele se

tor.

O Secretário Prisco Pa

raíso viajou em companhia

nicipal de Florianópolis, à

Caixa Econômica Estadual,
Departamento Autônomo de

Turismo, Associação de

Poupança e Emprfostimo de

Santa Catarina, Universida
de Federal de Santa Catari

na, Banco do Estado de

,Sant'! Catarina, Federação
das Indústrias do Estado,
Banco 'Regional l'de Desen

volvimento do· Extremo

,

,
.

O esclarecimento pre�ta
do pela. Delegacia da fl,e·
ceita Federal da Capital diz
q.ue a imUnidade tributá
ria das instituições de etlu
càr:ãD ,ou de ass�st�ncia so

cial, ' ,estã. �ohdicionada là
. não disbribuiçãe de qual-

de técnicos' de sua pasta, o

Diretor do Departamento
de Saúde Pública, Genovên

cio Mattos e o Coordenador
da Divisão de Avaliação e

Contrôle, Sr. Manoel Amé

rico Barros Filho.

Sul, Rotary Clube, Polícia
Militar: e Turismo' Hollz
mann.

Comunica, igualmente,
que está preparando ,o pro

grama para o recital
,
do

119 aniversário de �unda
ção, bem como o repeitório
que sel'á apresentado den

tro de poucos m'eses, nova

melJte no R�o d� Janeiro e

em Lima, n'o Perú.

'"

quer .,parcela de seus pa
trimônios ou de tendas, a'

,

..

,
título ele lucro ou de pat-
ticijJ<).ção nos seus resúÍta

. dos, ii aplicação �ntegtaI,-'no
Pa\s, de seus l'ecursos, de
manutenção dos seus obje
tivos institucionais e á ma-'

mLtenção de escrituração
'de suas receitas e despesas
em livros revestidos de

formalidades capazes de as

segurar a sua exatidão�

1N·51fT·uro NACIONAL DO CiNEMA -. MEC

Séries

NRO/060
NVE/Ó99

. NAZ/074

SAN!Á· CAtARINA'

l�s Premias' .

3'?s Premios

085.576 II040.121
037_124 r

Paraná.:
007.093 I 078,345
074.352; I . 089.068
Rio Grande do Sul:

,
055.317 I 028.162
062.962 I 092.908
069.226 , I "096.621 ..

'070.623
. I 048,330

.

,048.908 ' .1 020.773
,
São ',Paulo: .,

008.496' I .<' '062.139
079.470 �1 002.136
091.791

-

I 048.028
00:8,13,8

'

'I 079,168
'.018.316 I 078.570
016.758 I 067.940
.052:139 I 079.854
074,300 I 041.520
095.182 '1 094.992
OB1.03q '1 081.481
033.948 I 039.371
07if4Q6

.' I 079.801 '

. ,Guanilbara:
NAZI 157 098.358 I 098.435

,

�LA!1S1 , I 026.069 I 052.417 I
NM;A/086

•
I 048,555 I 002.197, I
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NVE/04{j'
NAZ/G34,

,NYE/147,-
. �,��:i!g
NAZ/102

\, "NAZ/I03

NRO'IC52
NROí053
NVE/065
NVE/G66
NVE/067
-NVEIl,68
N;\Zi053,' o

NAZ/059
NLA/039
NLA/042

.

NMM032
�'\NlyrA/033

'. .

" J

-z j

079,598
013.630
011.356

I
I

I
� II
, I.

I

I
i

I
I

I

057.728
040,083
0;18.808 •

005,437
089.711'

061.453
027.943
096.159'
091.15'2
074.824

056.553
043.738
008.981,

.

048.3}5 .

027,107
001.703
074.838
035.558
012.576
O(n.17a
019.47p
065.504

08t.217
098.323
045.559

i
-

� --' • --I- z:::: 1..:...&2... ?'"- f""l.

Sidney Pacheco deixa

a Delegacia de Furtos,
Depois de considerar

cumprida sua missão à
f-rente da Delegacia de

Furtos, Roubos' e Defrauda

ções, deixou segunda-feira
a chefia daquela especiali
Zadà o Major Sidney Pa

cheéô, que prestou seus

sêrvi�os 'durante seis anos

na DFRD,;. Entre os melho
ramentos que introduziu

na delegacia, o Major
Sidney Pacheco' procedeu a

mudança; da DFRD que se

achava. com. Instalações em

precárias " condições. Além
de tnelhó:rar o funcíona

mente, o ex-titular organi
zou os arquivos da DFRD e

durante sua gestão foram

resolvidos todos os' proble
mas registrados naquela
especializada.

O Major Sidney Pacheco

assumirá amanhã o cargo
de Sub-Comandante do

Corpo de Bombeiros da

Capital. Por sua vez, assu

miu a Delegacia de Furtos,
Roubos e Defraudações o

bacharel Paulo Nunes Linha

res, formado pela Escola
de Polícia, tendo exercido
o cargo de Delegado Reg-io
nal de .toitlvilie, Corregedor
de Polícia e Delegado de

Vigilância e Capturas da

Capital.

Varig comemora hoje'
'L!'

44 anos de atividades
" , ,

A V;lrig'- Viaçãe Aérea

Riogr�fitl�nse' _: 'completa
hoje 44.:, 3:nos .de atividades

na aviação' comercial brasi

leira. FóL,em 1927, que ela

realizou'; o seu primeiro vôo
de PôrtÓ' Alegre à cidade
de RiO �.4tande; .com esca
la emPêlotas. O avião era

o Atla:rttJcQ; um Ôernier
Wai, C6n!, capacidade para

9 passageiros e velocidade
de 18Ó;, _quIJômetros por
hora.

.

Hoje os modernos
aviões da:; efnprêsa voam em

linhas rmciónais e interna

eíonaís ',a"quáse t.ooo quilô
metros: ,111>i:arios.

.

Os 270
qtlilôrn,\étl�9S" da primeira li
nha: tr<rnsfbrinaram-sé numa
rêde -ri1�,ndial de 200.3B6
qUilômêtr:os,' servinds, 'além
de 72 Çf�dades

.

brasileiras,

22 ouhas no exterior.

EM :FLORIANóPOLIS
A Varig iniciou suas ati

vidades em Florianópolis
por volta' de, 1946, realizan
do .0 seu. primeiro vôo .. -

para Pôrto Alegre '- com

um avião Electra bimotor,
cO,m capacidade para 10

passageiros e desenvolven
do urna velocidade de até
240 km por hora, A sucur

sal funcionava no andar
térreo do antigo' Hótel La
Porta, onde hoje funciona a

Caisa Econômica Federal.
Hoje suas 'linhas servem
Santa' .Catarina com linhas
para . o sul e norte do país,
utilizando • aVlOes' Electra,
quadrimotores com capaci
dade' para 89_. passageiros.

'

.....•..

EMGERAL-l
Livros didáticos, científicos e de literatura - Revistas, Relatórios - Apelações

I- Teses _ Discursos C coníerênclas - Folhetos - Prospet'tos e todo 7 qualquer
serviço de LINbTIPO,
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ssociação Coral agradece
ajuda que permitiu viagem

r" • _ __. _

COMPOSiÇÕES DÊ LINOTIPO
, .

JORNAL o ESTADO
Rua Conselheiro Mafra. 160 _, Telefone 30-22 e 41-39

Atenção
i
I
I ,

1
I

I i

Novo endereço TH.A�S'::'OH1'/�DORA VALE nAJA!

Rua José Candidato da 'Silva, S.N, - fone 6676 I
Ijl.I ,

I I
I I

ESTREITO _ FLORIANóPOLIS·

Esperamos contin.tar sendc prestigiados por toda a, clientela

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

--------------�--------------�--------��-------------- -_._----

--.---- ..�-;-::--------_.--_ �---------_·---_;_��lfA.-�

TURISMO HO.l.ZMANN
.

LTDA.
A melhor maneira' de viaja!', as melhores programações, as melhores condições.
MONTEVIDIW/BUENOS AIRES _ abril.28 _- junho' 19 - julho 15

FOZ DO IGUAÇU/ASSUNÇÃO _ julho 25 _ setembro 25

SALVADOR/ARACAJÚ/MACEló/RECIFE _ 8 de abril, 19 dias ele duração
BRA8ILIA/CIDADES HISTóRICAS DE MINAS _ 14 -de agôsto, 15 dias

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,
Recite, Fortaleza, Belém, Manaus,

EE. UU./Ml<"::XICO/CANADÁ - 26 junho _ 1,3 e 8 de julho.
CATARINENSES NA EUROPA '_ O orgulho da Indústria Turística de Santa

_;atarina _ saída 20 de setembro - 41 dias, incluindo 10 países _ Inscreva-se e comece
a pagar desde já.

UM ôNIBUS NA RÚSSIA E ESCANDINÁVIA - levando exclusivamente turistas
brasileíros -e- saídas 2 de julho e 7 de agôsto _.:_ 35 dias de durarão - uma semana em
Paris - Varsóvia _ Moscou - Leningrado - Helsinki _ Est�coltno � Copenhague
- Hamburgo são entre outras, as atrações dessa bem elaborada programação.

.

VIAJE HOLZMANN ... E VIAJE IGUAL A UM '/ETERANO ... NóS SOMOS
VETERANOS EM VIAGENS...

' .

Urbarió . Autôm�tico.., rpbderhd'
'-'-\ f'

�_:_'.:.

,.

de transmissÕQ
ê ôbtinddncia

ASSIM I DÉVEMOS

......
-

......��,--..._� .. , ......_-._

•

Urbana

?j.·-A EM8F'ifrrEL insfplolJ d Centrai dI) Trânsito

Entid.Bdes religiosas têm
que declarar suas rendas
k· Del�gacill

.

da Reêeit� não serem. fributadas,: deve-
F:ederál ...

em Florianópolis' rão . apresentar ' declaração
anüncibu onte'm que, ,segun- -'

• de rentlimentos anuâlmen-

dq instrução nàrn;lativà' da· te.,
Secretaria da Receita 'Fede.
ral, tÔcJas' as entidades 1'e-·

ligi6sas com perscma4dade'
jt,ll'Í9-ica serão obrigadas" a

inscre�el'-sc lio. Cad�stro
Geral çe

.

Corittibtlintes..

Acrescenta o éo.JhilJ;1�á'dQ'
tnfOlwa'hdo que' h���t, tlê

REsuvrADO DO SORTEIO' REALIZ�DO .EM 26 DE 'ABRIL DE 1971, PELA
,OTERIA FEDERAL..

Erêmibs Espe6iais: NVE/046 - 053.262 (PR). ','
NveN66 � 004.962 (S:P)

.

�'-A EMBRAfEC têm" um sistema de .Micrq-:
alto 'COflfidbilL

\

-

CONJUGAÇ:ÁO bE ESFORÇOS

NJ\O SERIA 1·'QSSiVEL O
C()TESC:_ EMBRATEL, SEM A QW\L
·,:(·:!�t �

�

���""'��--'-�...�.�...- ..-_.---.-.-.... -.---__��:.rS-��V'f.�_._ ----�-,-----,,..._--_.��������";;l
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Segundo dados forhecido� GIENE 3,43% contra 1970 o aumento atingiu a servas e doces" e "Peixes" ,',

'

.

;

.

;', ,', II

i���F�:���gr�:� �ª��m::�:�:g:� :: ::;;o�,�::,:ro�:,,;�; ���::�::�Ei�:��:�; ADuiat,l�f ,:"".: fundação Hospitalar' de

mento verificada, foi cau- TICOS ". 5,27[Yo contra quaRto, os sub-ítens "Car- vros, jornais e revístas" e ,'I: .'�"'< ;'.'/' .
r'" .; í "K \1 d.}'Ií.\lü�riQU. SlicUl'sun' " consegradps, e.titili,za.dÇls pe-, . i .da ,t�li,tid�de, corno, a inda.

sada pelos íhdices apreserí- 11,40%, sendo que somente nes .e derivados" (0,80% estabilidade contra �90 de ',;::b{"S�Gi-etá�'io: ;�os,:S�b�içú�.,,' '

.. ,�, OfPl��feÜoiE.v€I!Ísi.O'YJei:' 'la União e ,�elq Estado, pa- a .prestar assistência aos po-

tados pelos ítens: VESTUA o sub-ítem "Utensiliõs" contra 10,37%), "Leite e aumento no sub-ítem . "ma; , J.'l\�1;fit'os.; $r'.. paüló. Aguiax �',"1'a ,.acaba de :'·en;vi'fri:·.',mensa�;., vra objéti'yar: os .' serviços de; , '.bres � e. indigeu] es 'do Muni

.�1O -;- 2,43% contra ..... apresentou taxa maior: '.. . derivados" (0,57% contra
. terial escolar". DIVERSÃO, >�l-iüÓu :;�téih 'pa;(p' Jói;n�r,ilI�' :' ':gem à cã,��r� :;çl,e\\1�re'àd9" assistência' médfco-hospita-' cípio e· 'del1iais ati" idader

2,71%, com vartações em 16,48°lt1 contra 0,20%, en- 0,ü7%) apresentaram índí- REBIDA E FUMO - ". . .. "61fu' é�n:�'�!,\hia� do I)'f'és\fíe,I:1��' ç �'es(;,:"ac�l:np:�:�Iíáda,�' d�:'. �ro-;., ,��lar e
.. �ti�i:dáde�.:, afins, ' A .que

' colímem serviços i'el'c·

todos os sub-ítens' destacan- quanto que nos demais as ces .menores, os sub-ítens 20,23%, c8ntra 13.Ú%,', coiu �·lé�. êii', Célésc, Sr.r- OSv'iildo;:.,
"

jetb;:de ;ie1 ",que',; 1r:Stit�1 a' . Fundação -: Hospitaiar. ele ',Tentes à: Saúde Pública".

do-se, principalmente, as variações atingiram ,a .. r.
. "cereais, .fai'inhas e massas" -tar.iações em todos os sub- ,,:óOllat.', i,Naqueiá' ,.:'-cjÚde '-;.� ",F,úÚ'daçãõ' \ 'Hospitalai ,de.. ; ,Bl�rri.ena'U;' se :pí�.opõe, igual-,

taxas maiores ocorridas nos 3,06% contra. 4,97% nos (7,55%' contra 6,34%), "frÚ- ítens, sendo destacável�.Que; ',_ at�ndendo . convite-' dá ,'P�;é\
,.' BJ-tini'erÚtl1:. �

. ,

, :;' "'.
"

," "'ri1en�e;'- a, ,.p;est5l�. :.sel"iiços
sub-ítens ,"Atti�os de Cama "Aparêlhos', .Elétriens" ,oe' tas, legumes e hortaliças" 'em' 1970, apenas "oc3meu

<

'::r,éitui�1 :. Gâmara M:ü)iicip-ál :,' '" -Em' �,:. suas: l.IiensàgêriI�, ..,diz' "
à ,Fún'd,açã,o ·'Universidade .

é, Mesa". - 2,58% contra 5,48% contra 21,12% nos (19,87% .contra .

: 12,95%),· alteração no sub-ít�:ni' .t'FU:�' ",'e,: '; ,A:�:�O�iaçâo' ·c�1li�l;�i�l.' �:,:' �:'/ o,Yfi��f,e!t�;'t "�'i�SYl�í�:�G,ã�,,: ',:Regi6i1Ú;{de! Blti�en:au ;'e
. ri,:

'1,'15% e' "Artigos Masculi. ").Vlóveis". "'Gorduras' óleos e .condi- : mo" que subiu, 'n:;iquêl-e 'Tricius0'·ül:l".' manterá conta-,
"

" dessa <'unldllde, ",descentn(II".· :;'ouh:�rs:�. iiisti�uiçpes, .: co'Ílrbf-

nos" _:_ 3,46% 'contra ... � ;ento�"
'

(2,36% c'ontrá' a: ' �fnt)," 22,22% e neste. tr:{; :,���.' :' �.��;;'; );p,r:���ntf(íÍ_:t��\,:'/�,: i,qd�i,d?f;��;�:e�de '���p�afe'��l���
,

,',me ,d�t��h.,_.,�rão ':os' é�t�fL1 os

úJ6%; e as, altas: dos d�: .

.

O ítem "'ÓiANSPORTES" estabilidade àntetior)e "oú�, -mestre ,27,27%; nos out,ros ",dós. {n'g?os "públtc·Ú,:S. 'e .. -das ',.,f",
.

:; ", :.< ...
,

, ',.'

:máis su.b-ítens: "Artigos, fe- .i :repetiu á-e>slabÜi�ad.e. do
. t�'o�,':, ,(a���,'.de ?;�2"�(l�.�r� ,a,> < ':§l1b--Úens :os �VÍl1eril.o��:�t�l{' ."éÍ'3s§e�' ;p'í'oduto:t<I�'''-:ef�t;Ji.il':

,. "'.� :,.;<:�Ju.Ho.':.Jtjeir,'�t)�. :fala'; sÔ.:hr�
i,nínino's\' � o,�5óio .

contra' mês' antel'ioi' .. e q ítem "tIA: quedá' de '.u,26%) r,eglstr:at-:',: '.gir--anl' -a 2,98%: no· sub-iten1 ',dó' .P'ü'steriprmyiit'e:; v,rsltns' '.a. ' 'r. '

4,19% e "Artigos, Ii1fa'nfís;' BlTAÇÃO" ,não sofreu aI- .. ânl �tl1mento dé. tax<l�, �w· >�jJ��idfl'�" :,e )7;86 'n<i; sub� '�'" s'
'.

t l' 1
"'. , 't'';'" Ó

'. ':·I�',�. ',�'
'

.< ..:: .. ;,� o:: .�.� .. '
. ;'

'- 3,810/;
-

'�n',' ;;16%. '1." """0; no;. "t,.to, �m.- p,�n q�.:; :�b-it'';'" ""O�-".)t,� ·"�i""";;''''.
' -

-

·'·'·"'�.·,'�,",�.',·,;.:::,.f,�'�.'.:.,••;"',',:.'.•.�::.s..,:',.
:

..•
�

....d.eU;.,.,c...�':t.:.'.':�,'.�"..
;i..,.,.·:n...:".•�:;<.:,.",',;.'.:.",c"" .•.,•...

,

.•.
"",,!,:,

'" " "
• " ,

,;,

"""," ::.::,"�:'.I.�.�i��.�';,:;eri4,:�,,��·iIié�.�.o,

,

. ". Com,·',éh.:.-ib var,e.)".isla, su;b,·..·,JU .. b,-e,..m,·.. ht.·..

'

e,n,',o,,'.,$:�,:n.u.:.. e.·.· ,,',e,�m,··.. 70. e ',", : d', "

.-

I Co�'
..Um·a �páies.!�'�; ,pr0f'e;_. , '> o ·:sf�,: '�plió . �Í1eir6s" Jêzj ..�. de cOl;vencimento .

.. .'

.' ,C' , ,.�.
"1. ;:,:�: .'= 'I" A � "', rida pet0' Si'.: JUlio 'de., Q·uei' ,-" :':uma'�qál�e d'Ós.:Y'�ícu�os .�de; : .'.í, Afiquou que; na campa-.

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

, ,.

." :,. "UI\ilU '. �,:',:::. ,rós,' f-di."inrcíadp :ontefl_1 "dê"-, ;_éal�taçãp\l de· çÚl'rentês ;tci� _' ,. 'ilha ele impacto devem ser

����é��:e�!�����aP�����e�� '< 1��9��I�:Sn: h��:i��s,,�;'f1:�t.á�, ..
'

t: :s�' !�i�:!�;l����l'é� ���5.:f� '�;�!li�f�'bie,r���:��td��t:e,:;' ':d:-:�I' .·P:·>",··.o<:m':'
" '!i�i:'.�,::., '. :,.� :'b:;���'iidt�:e�@���i�i::���; � .. ·�t�:�a!�'�i����:�·;�,l������: :; ",'i�(t�::clO;agrt;:�s�iSs���leSel�

.

me.nos elêvad:o do' �ü� o r,�� ..... l;95% contra:· '0,870/0 " no /me-rito' dé:,· 1O,i71% . corttra' 'ÜJ1')dp.·�umento dé: 13»3°;(0
'

.. ',:
.,

: UI1\'::'" ':- >. fi�9c��'�;, qiie.',:sd,��.Y�a�1:z�'.<I?q;'�;:. 'i,�l"da�
•

;'s(íilia(s :, susé�tiv;ei�
.

ej'úalito ;qüe . I1q .• de conven-

gístrado '-no p��imeiró th�' s'ub-ítem "g01:éiuras,--óleos e ° 17'7<
c

•

":',': cQnti-a' 7;47-% .. VESTUÁRIÔ '(;.,; ,l,"
'.

" ':, ,"',. '" :,�:. aüdiiórid: �0 '.Çeuíl'(),:·,SóÇ'io-,:"',' aos v,'h:ios "'Uvos 'de atJvida- .- ,cimento o mateÍ:ial ideal a

mestre. do' ano
:antel"Q'r' � condil1l�ntos"; 6,89% Con- "'�'. .'

,.'" 3,16% contta' i 66%', '",: 'm'�"�n h"::a-' ':.' "',' ',,;: �>. /." )i2\-:�)l�n�icQ>nti.Uii' ;Pi:ori�Ó�à��,:� : ,:'"des .)llditíc�,S, ;'\exami'l:l,!üfdõ: ser empregodo é o folheto,

áUngindo, no corrente exer- tra UÍ,39% no süb-ítem .Os _ítens. í:?stantes
.

,�<ofre�.. ,:·de,sL.�:c�hdo-se as modific'a- UI.
'. i 'C\lJ11 su-as. múltiplàs finali-

:CíCio, á 4,74% contra ..... ;.: "peixes";· 1l,6�% contra ram aljmentos .. �in triáior; "égqes dos sub-ítens "Artigt')s
-c1adêS. \,

�,25% do período. aritece: �,lbo/i no s.ub-ítem "outros", :�,séal?, ,r.es'sa1tàrido-sê,;�s va\'·:.dé .iam�' e mesa" (1,46!,�(' ;<.;' ,

,�iente. enquaNto, que o sub·ítém· 'l1iações 'dos"segui:ntes; 'ítens':' .

Gontí.'a 0,54%) e "Artlgó�
.;;.

.

.

; ;,' C:.' .-!; i.;:'
- '",,' I:, ".

.

.

-

"

.

.. i "con�ervas e doces" não EI;HJCAÇÃÓ. E CULTU�,A,' ,masculinos;' (5,23%; cdnti'a .' ;,

""fnstih!lO <VilálLohos ·,fâ!
. ' Influenciaram sensive!- wfreu alteração': itIGIENE ---'; :Úf,Ó'lo;�: contrll. Q,39'?�,-.-

.

, o,7i'%), . que ':;:�freram ele:.,
'. ,\', ',:\ .' . � :. ,"' . .-;' "",,'

;m�nte para a taxa. apura- , 1,15% conti.'a, 2,83%, , regístránd6
'.

o sub-ítem. :'li-
i ,.;�aº,õe�', :de tax?s, enquallto, "', ,;7>',;·:,('::;:: OncUlSO; �fVci��ió ;na' G13

da, os aumeIJt�s '�ais ore,-,

.

com o sub-ítem
.

"corporal" vros.:·jorhais"e 'revistas';' va: que' o :sub-ítem' "Artigos in�
" "

:,,:'
"

""'.�,
--

.
'1""'•. " ... ;

duZid,os sofridos. 'p e.I 0.10 baixando 0,33%. contra a al-
.

> riaçâO .. ma.101", ; 27,246/0 �o COlF.·· f.<.lritís" I,' .rel)et.iu ,a"� m'e'sm'·.a'.
'" '.

- _,'
.,

'.

. '.

.

sã�' d01i é'lirsos ide .Eléfric, IS' " D�u.Fan:te :tO?Cf 'o,, m�s ':·de· ,novern:brio ..'do' corrente' ano. .
sendo atribuídos três Drê-

itens: ALIMENTÀçAe; tã anterior 2,18% e .0 $�b-
.
tra 5,870/0, ocorrendQ p .iiI-· téL,{�.' dê .aumento (4,62%):e '. ". '..",

. 'J< " ,,' �,
• .». ,

'

.. ". ja" oi��éfu 'ildo'f" ;e :'i'nstaladCl'r:' .-
' s1tenipl':? ·prox.h:ri6 ',,' �s>tar<.t�.o'. '

'

:
A' se-,l�.ção' '40s, candidatos . mi�s, nos' valoi'es de .1. 000.

<4,31% contra 5,13%, com item '''domiciliai''', com alta verso ,no sub-ítem '''mate- o· sub:i.tem "Artigos fenii� , . , ,.

, " ,

'

.

.
. .

" .

".,'
.',' .'

'. Hidrc;�(j'r.o·· ded'�rlYOI�ido.s' "\; aber��s,> no ;Mi"'�eu., 'lina-;�· " será 'feita pelo Museu Villa- ,500., e 300 dólares, além de

a.'umentos de 1,75%.' contFa . de 2,77%' .éonfra. 3,58%. A:R- ria-l escolar", 2,21% contra .,' ninas" sofreU·' redução dé "
,
..

' "
. . ,

'.
.

r" b' d D'
"

â t
' , , t" d

. , '.. ". . I
-,

m'edalhas' e
.

diplomas em

80/. b't'''' TIGOS DOl\/fE-STICO'S 7,4·7·%·'·... 'D·I·.·VE·RSA-O" B'EB"I'-'"
'.

" 'iros p1'-il:i1eiros··'li1esés,.',d'ó'''·�:ops" o;'.eJ;!','1'li�ellP··e.· ,."Lobos';: ·ap.ós estudo ela

;5010 no su ·1 �m, �arnes
. táxa '(0,32% contra 1,41%:).

. '. "" ,"" '.' As;'- 'ut C' \{ _"'." .. 'd' M"
,
dO'cufuentaçab '. a.presentada perga.'minho,· com a cópia

e derivadoS"; 6,89% cen" 5,04% contra 9,78%, com o DA E FUJXoIO -'-- 4,13% co�-' "SA:út>E '- 1,08%· cOlitra :"::��.��o a;o: 'p��.�í::,a:c;/p·:�0. '�:,' 'ntst�;i:�, .,'�,���:,iC�ç;�O'\ :. '

n�. at�. éÚít ihsdrição,�:' não'- de um..autógi'afo d'e Villa-

tra a baixa de. l;12% no· .sub-ít;em "aparêlhõs elétri· tra 0,22% com;o sub-ítem·: ',:<; O,5891ç 'e, ,LUZ E COMBUS-"
. " ,'. '., .,..

.

.-:

cLobos.

sub-ítem "cereais", farinhas cos" subindo 3,05% contra "bebid�s!' sofrend'o aHá' . 8.'� �.: . TíVEfSj , com" au�ento de :;r;�:ofes�or .Nm�n .. S�yéro: da' '. Citlt�irf,re��áÓiJ: d;a:"p}ltur.a,. . '.- h:i:yendo\, liinite de idaçle

e massas"; ·25,38% contl'il,. '4,95%; :o�' "móveis'.' �om al- ·2,020/0, contra' a estabiÜdã:-',': 2;61 o/� co�t:rà - 2 570/�: i':��:�'!�:: "q�:6�:z�I���:r;:?��:: ,'; :,#.�aia�:���s):��:��:li���;���l�.,. ;p�ra ,o ,:c?Jícor�e�1te';.,
}.

,'- :
.

,

"

': -

:", "" /.' "; " "'_;�i,'�' :; .'::' :""'«ii>.. ),.� ,," ,/ :;g'O!fl'ári'ia Inte�'si\�d' d� i:�re- I' '�ara .0,: C9n:�ut�o"l�:�e�iHlcio�. O: �0�Clj,rSO " �e'rá coi'Ís1i-

)",,.::o__ -Zi7�-"�---i--'--5r�--�--'
---------�-------

.. -

-' $eE��'_.:
. ,,'-',";:1' � 7, ,9Y:*','7R"".':�

-,--

J��'�-'�."i'-\ .i ';PilF�çã6da.lVI�:àe;-O])Tá,'�dO"�, :'l'�qI':::��. yiolã()�" ?,.·qu<�:r�,
" tuíd:o':d�:trê�'píll;tés; a' s�j}�r: .

,.:;;Giüásio, Mod.ernó'.Di. 'Ad'd:. n:�l��ado.' n9,:<, ;}lJstado .
d,a, : ' CO!1fr,o�t�;., .:1 (i�,r� ,E��.çlha

..

,
.

.' I �ba(Ra:It;ú)s .da :·pil�'il.·
., ,

'.

'G�I!�,,�:l:lará)',:,de:··,.�7,·':.,a, 22,. de,':'
.

,e ,C��cê�.to:,co:'-;': .Ç,r'qúestra,
'.�' ::. -�.

'",J /':�;',í,'
..

'
,- ___

''''''>'; :'

'OllVErJI 'DO BRASltS/A'; �:.

O .pnojeto de lei' foi

t. enviado' à- Câmara Munici

'pai; i depois
.

de cuidadosos

:.'estudos·'· e
:
pesquisas, efe

'tuarlos pela FU1{B.

,.'

"t
•

. O' vencedor deverá, ainda,
,apres�ntar:se', 'em. auclic"'o

. 'púbÜca, em. rádio ou tele
-.

visã9' poste'rÜlrmente orga·

·nizada.

. '/

, ,
"

o"

:-:.,' '..:,' I. ",t'

'mSTALAN1)tl UM.A. ,rILI;�L'COMEkCI.lt "NESTA ":"
CIDADE; ADMITE:

' ,

.
" [. 'r

q
I t

j.
,"

.,'

.�'.

SECRETARIA PORTUGlffiS � com idade er.itre 18 a 25 anos; curso' secundá�10
comnleto (de preferência, secretariado), experiência ,anterior na função .e, ótimfl'
datilografia.

FUNCIONARIO DE ADMINISTRAÇp;O � para' função de Supervisor d�1 Escri-.
tório.' idade até 35 anos, curs·) secundãrio '�ompieto' (de preférênéia; 'téeruco', em
Contabilidade, boa datilografia, conhecimentos de legislação fiscal, liVl'OS 'fiscais;' CO-'

brança e servl"os de escritório em geral.
'

.

. "''}''''� "

.

A e!11prê�: oferec(' - semana .de 5 dias, as.sistência 'médicà, bbm' ambiente de

trabalho e rémuneração ad'e·quada.

Os interessados deverão comparecer pará eIitrE)vista no QUERtNélA' PA;LAGE. '

.

HOTEL, dia 6/4 das 9,00 às 12.00 e das 14,00 'às 19,00 horas, dia :7/4 'da� 9,00 à�'
.

12,00 horas. munidos de docum0ntos.

Local de trabalho Flori_anópoiis.
,

.

ffit'''-�,1ii!i.ii���������������I�"�""'���i:iF7�_��.�.�.i!iii'�riiiiõiiiiiiiiGIS:iiii.,íi.iiii·..._Q,iiii.iiií._,;, --:ss::;�,--- ---====5
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SANDÁLIAS CaUtELAS E COLEGIAIS

Casa das Sandálias
Rua Santos Saraiva,' 276 -. Prédio Hotel BI'ugmann - Estreito

..

venda!l' direta da Fábrica de Smidálias TUl',ista para revendedores e ctmsumídol'l;s.

NB.:· Basta cmnprar 1 paT para ganl13r sua passagem de volta para qualquer

parte da grande Floriamópolis.

PRECOS' DE LANeAMENTO
oi '" ',' .
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A vida humana é por demais precio

sa 'para ser relegada a uni matadouro de

sargeta, As �stradas foram feitas para que

por das circulassem o progresso e a me

drança. Não para que se transformassem

em câmaras mortuárias, fazendo do moto

rista um homicida e do pedestre um ca
dáver 'cm potencial. Milhares são as vítimas

feitas pelo," trânsito em todo o mundo, prin
eipalmente nos grandes centros urbanos,
onde. a pressa 'e a' afoiteza dos motoristas,
aliada muitas vêzes a insensatez e i�pru
dência dos pedestres, causam resultados

trágicos para uns e funestos para outros.

Mas em nenhum lugar do 'mundo haverá,
Com tôda a certeza, uma pista de rolamen

to e de alta velocidade, destinada impro
priamente ao tráfego de veículos pesados,
em cujas margens e em cujas calçadas pas
seiem compulsoriamente' os traoseuntes, fa

zendo da liberdade de ir e vil' o desvio

mais certo pa.a o outro mundo. Que 'estra
da mortífera será essa cujo acostamento

reservado ao pedestre fica bem no raio de

ação dos bólides que por ali gravitam?

Que macabra rodovia será essa que deixa

° chão juncado de mortos, contribuindo

eficazmente para a receita das emprêsas

•

Iam
.

em se morre-
funerárias?

Essa 110va 'BR-3 fica 'Cm Barreiros,
Lá se corre e lá se mOITe COI11 a maior na

turalidade do mundo, entre um bocejo
breve e outro mais prolongado, -porque
eterno, A rotineira' sequência de, atropela
mentos fatais na BR�lOl já está a merc

ccr uma investigação mais ,séria pm parte
das autoridades do trânsito e dos territó
rios onde a est�ada se constitui num agel�-

, te de, destruição da vida humana.

Nos trechos correspondentes aos pe
rímetros de Florianópolis .

e São José �
BR-IOI tem feito vítimas quase flue' dià
riamentc. Nêsse trecho o acostamento

simplesmente não 'existe. OU S'C existia

transformou-se' nUI11 lamaçal através do

qual os pedestres 'e os veículos, como car

roças e bicicletas, não podem passar, nem

mesmo se tivessem a faculdade e o condão

de se transformarem de repente num 'es

tranho ser anfíbio ou numa rã peralta.

O ONER já 'se eximiu de qualquer
responsabítidade, mesmo porque - afir

ma - o acesso às rodovias federais não
se inscreve entre as obras de sua alçada es

pecífica. Na maioria das vêzcs _.:._ esclare
ce o DNER - o Govêrno Federal cons-

trói êsses acessos, mas a sua conservação
é entregue depois ao município. Pois se o

mumcipro de Florianópolis e o de São
José sã? responsáveis pela conservação do
trecho mortífero, vale dizer que essa tare

fa não se 'exauria apenas n3! conservação
da pista, mas também, é claro, do acosta

mento que já não existe.

Com a próxima conclusão da BR-IO!
em todo o seu percurso catarinense, gran
de parte do tráfego de veículos pesados
transferiu-se da HR-116 para o litoral, re

dobrando o movimento no trecho fatal e
!OI

conturbando o trânsito nas ruas do Estrei-
to. A população que mora em Barreiros,
principal vítima do concluio "estrada -

motorista Iitipaldiano' reclama a constru

ção de lima variante, paralela a BR, con

mo fórmula de escapar a morte por atro

pelamento, nova instituição não prevista
em nosso Direito Positivo,' mas que já vai
se inserindo no 1'01 dos nossos costumes.

Com a palavra os municípios respon
sáveis pela recuperação do acostamento da
BR-IOl, na altura de Barreiros. E' prová
vel que a sua pronta ação ainda possa sal
var muitas, vidas. Só assim puderá ser revo

gada cm Barreiros a "pena de morte por
atropelnmento",

A Imprensa· e o Governador

....
para COll1 os bOll1-ens responsáveis pela di_-:v

volgação jornalística, de Santa Catarina, O

,EngellhJiro Co"lombo Salles, dizem-me à,L"
guns colegas; 'os rec:beu com à fidalguia" _.

que sempre lhe' foi qualidade pecüliar e 10-

g() ,se dBsfaz o ,embaraço dos primei]-os ins-'
, ..

tantes, para tl'Çivar:-se a cOhversação cor

dip.l, em têrmos de excôlente entenjime.nto"
.entre a .i�11prensa lO'cal e o Chefe do" E�e
CuUva' cata rinense:

De tudo 'res\lltaria o contentamento

'que algumas concessões f.2itas à classe bem

jt;stifica: o ampato material à Casa do Jo�-
118Ustate a\) Sindicato dos Radialistas, bem
comô o' apoiQ 11101'01 e, desde Jogo, a� pri
.mciras pTOvic1êuc;ias oficiais' para a realio

zaç[to do prQ�ii:n.o· Encontro Regional de
� ,: J

assim dizer. já agora satisfeito face ao

apêlo ante-ontem formulado pelo Governa
dor.

Fique-nos, portanto, a: grata impressão
trazida pelos jornalistas que o ouviram' �,
que, amando a sua terra e querendo 8er-,
vi-Ia sem subordinação a melindres e pre
conceitos, estarão ,atentos aos €sforços da

administração, estadual e dêles participa
rão, opinando, com a f,rangueza ele· quem
hu,o qúer iludir e, 'ItlUito mepas bajular, :,rnas
,construir, ··cyiticando óu JaptaudÍljdo, ",

, ..

Uma frase dita C0m desl�\-l11áda espon
taneicl.aéle pelo Engenh"iro C'plombo Sanes
'aos ,jorn�listas �ale ser l.'eproduziçla",como
'índice d:oi' naturalidaêle illformâl do diálogo, '

.

com o� profissi'Qnais di' imprensa: "Nin

'g'üém queira 'saber os momento� .

·,difíceis
(;I. ,

- '. -,

que esfou vivendo:', Nessas pàlavras, está
�nteira ,e indissimülável uma co'nsciência de,
responsabilielade�, que só por si'.. merece de
todos os Catarinenses a' mais aüspiciosa
expectativa, sobretudo quando o Governa
dor, cO!:J-1Jletando o seu pensamento, de-'
clarou que nadá mais deseja: nem política,
nem' administrativamente, .do que, concluí
do, o seu mandr:).to, poder, "olhar Santa, Ca
tarina e vê-Ia 'mais" crescida e desenvolvi
da".

----���----�--------------------------------------�-------------------------------------------�-------------�--------------- - "

""Gustavo �leves _,,-'
"

o espírito das ,leis (UI)
\

Co,ino, eu estavà d'izendo: o amigo ul-

. trapRssou o :dnal' ,vermelho e deu o maior

az,ar da paróquia.' Ati'ás, dêle vinha uni.

carro, elo D�.partamento de Trânsito, dêsses

que costumam chari1ar viatura. Não obs

tante a inflexivel ?-isposiçào do guarda em

chamar, o· reboque;' o amigo continua a cle�

senvolver: "

'

-:- Hesponqa, por faV(),l'. Morreu �l
guém?' Houve risco de vida. pr,óXi111?, ou

imiüçntc'? A ·situação i-íão está sob contrô

le? 11es]londl.
-- Olha aqu;i, o ,s';,nhor não vai me en

total' com essa' conversa. �ão aconteceu na�
chi, mas' podia acontecer.

- Nà,o pnd�a! Nã() �odia. posso lhc ga.

ranqJ: COm a lllais ahsoluta segurança.
(,)Ul't· ver: estamos, aqni- há quinze mhmtos
I', nã,o p'assou mu único car1"(_), 'um só!

I ,,":" bso não interessai '11�Ó pê1sS0U mas

pO<li,i passar.

\

- Pcrdào� mas o senhor' está racioci-

nando 'como Ulll semáforo;' não aümiti2 cir

CIUlsHil;cias atenulnks, está apenas ligado
para l1111-a sit'l.laçao: "passou com siÍnal' 'ver

meHIO, ,pi'enctc, passou co,m sin,al verde,
não prcnde". Ora, esta é uma sühpJifica_ção
que· n:-:i,o faz. ,justiçfi. à sn? inteligência, aUás,
flue ,não', 1a,z;' .itTr;tú�a ao Del�·artanH'nto, {1'?
". '. .....

"

'Ti:áu·Si·t,�1
'

�jllC ,não r'ec,on�ell(Ja o próprio Go-:':
vi�l'nô �, a�;" anto'h,r1à'],es eOll,>titllil.las - ,nu

ma pnl,êl"l'a, IJl.le desonra o ]JJ'ópr'io g'ênel'o
hlll11anO, ,ahalado em sua inte.gl'ida,de pela
],da cIiciCncia de uma luáqulna. Uma má-

quina! A isso cheg'amos, as máquinas co

manelando Oi;( homens! O' senhor não' reage?
-:- Como?
- O "senhor não reage contra êsse dres-

pauterio? As maquiJias dirig'imlo ,a, sua 'vi

cla,· cassaudo 'a sua capacidàde de o,ptar,, ,
'

· fazendo tábu�a ras� dr seu livre ,a,rhítrio -

e o senhor aí ca.lad!}'?' Va'mos, faça COlho

eu, erg'a 6 SIW g-rito Idle inc()nformidade!
Tá 1ig�ado, hein, hIcho?

Não {estou ,coisIssÍlna nenhmna.!

raTa su'a intol'mação, estou vindo do velo.

rio de ÍJm amig'o querido. Estou tre'illenda.
mente abalado· - e ainda :por cinIa ,me en

eo�tro COm o senhor,' o mais honesto, o

mais zeloso, o mais ineorrupitvel dos agen-
te de transito. E pra leão!

- t;stou cumlJrimio m,nlm ohrig'ação,
só isso. Furou o sinal, t10n110 que 111ultar e

reJll0VeT o veiculo,
- E:;]j)erc aí! Já 'encontl:ei 'uma solu-

9�n: o senhor llnuta, e não reUlove o vei-
· culo. Perfeito!

- Bem", eu Ja charu.ei o g'uincho",
- Mande rue volta. GuinêllO é para essas

c;ois.as.
- Quem é qUe paga o guincho?

.

-- Eu, 'pag'o, ora essa,. Pag'o e não se ra�
la mais nisso.

- Hmn, von fazei' isso para o senhor

por<Jn'� ,já é, meio, tante mesmo, é capaz do

'g'l.llIX',ho 'lícmol'ar, Deixa ver,' SiLO -170 <fIa

multi1 mais 80 do guincho, dá 250 cruzeiros

tuJo.
-- t,luanto't!

Duzentos le cinqÍlenta pag'a tuclo.

O senhor faz favor de olhar para., a

riunha ,cara. Faz favor.-$u .:sou parecido
CGm o W'�J_ther' Moreira Sales? Sou? Ou

quem sa-be COm o Matarazzo? '.-Sóu pa,reci-
'do com o Matara,zzo? .,',

- Oü que'l1'1 "sabe tenha eà,ra de assal

'tan.te de banoo. TGnhú? Poru� dizer, sem

medo.
- Nãô esto� entendendo;
- Duzentos le cinquenta contos? O

amigo sabe quu,nto tempo eu levo 11lu:a
g'anllm' du'zentos e cinquenta contos, com

o suor dó ,meu ,rôs"to'! Três' dias, ou, seJam,
setenta e. duas horas - isso, senl faJar 110S

vinte anos' que passei ,estudando, debruça
do sobre os livros, sem falar, nas noites

que perdi fazendo plantã,o, sem falar nos

concul's()s que 'prestei, nos cun,os que fui
'

o�rig'aclb' a' fazer, nas línguas que tive (JHe
aprçnder depois de· velho. Três dias de
'tluot, de traoa1ho honesto e honrado, cx'�

cut;;do com as mãos. o cérebro e o cora

ção - c vein o Estado querer 'lue t.omar
essa ll11Jportancia ê1l'((uamente 'conquistucla.
::tpenas pelo fato Ide ,pu niã,o ter enca.rado
CO�11 o (jevido resreit(l um� lâmpada ver_

ll1('11�-a? (j senhor tem .corag-e�l'!" E: o leite
elas crjúiças, quem é que vai pagar: o s�
nhor, o cliretol' do ,trlinsito oli l�SSll luz
i rli,i!t.l. que' fica a Jl,oHe i�Jt.cira piscandO 'p;�,
1'a o vazio? Duzentos ,e cinquenta contos -

nem que fosse um assalto à lllã·o armada!

(Continua)

Paulo da, Cosia, Ramos

com São Joaquim, em cuja região
está situada a mais alta tôrre de rá

elia-enlace do País.
- Transmito daqui da planície -

declarou - com entusiasmo e' calor,
a minha' saudação e o meu abraço
ao povo do planalto, nesta hora sig
nificativa para tôda Santa Catarina,
qundo se possibilita , ai comunicação
entre todos os catarínenses atreves

do excelente sistema implantado pe
la Cotesc,

Posteriormente o Governador, man

teve contato telefônico com 0 Sr.

,Jota Gonçalves, um dós' diretores da

Cotesc que estava em Balneário de

.Camboriú, falando também com oSI

prefeitos daquele município e de Ita

[aí, com o Capitão. dos Portos de Ita,

jaí ,e� com o presidente da Câmara de
Camboríú. Falou finalmente com

Araranguá, mantendo' diálogo com o

prefeito local e com o, Sr. Mário Bru

sa, diretor da Cotesc.

o ESTADO, Flm"'nópclil, !!le:tta-feira, "t d� mato de 1971 - ttág. 4;

Colombo inaug,ura novos

sislemas da COTESC

AS INAUGURAÇOES I

->\ )_
Com os contatos telefônicos man-

tidos pelo Governador, foram sim
belicamente inauguradas as Centrais

Urbanas de Capinzal, Balneário de
Camboriú e São Miguel d'Oeste, bem
como os Rádio-enlaces em UFH de
São Miguel, d'Oeste-Pínhalzinho.Cha
pecó-Xanxerê: Lages-São Joaquim e

Araranguá-Crícíúrna.

Firializando suas palavras, o Coro-

� 1\e1- ::r?elso peret' Antunes afirmou con

fiar na capacidade 'do empossado e

na dos mestres "do estabelecimento,
para Ievar .a bom termo a missão re

cebida,

Com ligações telefônicas feitas na

manhã de ontem para as cidades de

São Miguel d'Oeste, São Joaquim,
Araranguá e Balneário de Camboriu,
o Governador Colombo Salles inau

gurou vários sistemas da Companhia
Catarinense de Telecomunlcaçôes. O

ato foi realizado no Palácio dos Des

,pachos e fêz parte da programação
comemorativa à Semana dás Teleco

nícações.
A solenidade seria realizada em

São Miguel d'Oeste, onde o Governa

dor do Estado falaria por telefone

com o Presidente da República,' En

tretanto, tendo em vista o mau tem

po. .que impediu a viagem d,o Sr.
'

Colombo Salles, as inaugurações fo

ram feitas simbblicamente nesta' Ca

pital.
Nos cantil tos telefônicos mantidos

com' os prefeito dos referidos muni
cípíos, o Governador solicitou .a co

laboração de todos no trabalho q�e
o Govêtno vem realizando "e que

objetiva .o crescimento cada ve�
maior de Santa Catarina".
A primeira ligação ofetuada foi

com a cidade de São Migvel d'Oeste,
'tendo, o Governador, após conzratu
lar-se com o Prefeito Hélio Wassun
e com tôda a comunidade, afirmado

que espera visitar o munícípío .dentro
, .

\
-8U '13 .rsrouasard ap mu '13 'aAa.rq ura
sinatura dos contratos para a cons-

trução da BR-282.: Em seguida falou

Pereídá posse' a Direlor da
Escola de Polícia Civil

Em solenidade' presidida pelo Co

ronel 'Delso Peret Antunes, foi- reali..

zada nà tarde de ontem, 'nà Secreta

ria' de Segurança : e Informações," a

posse do bacharel Luiz Darcv da

Rocha no catgo de Diretor da Esca

lá de Polícia Civil. Ao. ato estiveram

presentes o Comandante Fabio Mou

'ra � Silva Lins, da Polícia Militar, o

Diretor do 'Detran e' o Diretor da Di

ViSa0 de Polícia Judiciária da SSI,
�

. �
.

'

;
� ,

. .

além de convidados e -Imprensa. A

transmissão do cargo também' foi

'realizada ontem.: na' Escola de Poli

; êià Civil, no Sub-Distrito do Esttei-
_.! {o�... :

.

.r::: -
/.. .

.

�..

: .},�..;.,...... "'-,�-:"':,.'

A FALA DO DIRETOR

Agradecendo a distinção pelo 'cargo
_o bacharel Luiz. 'Darcy da Rocha �fir�
.mou que pretende dinamizar o esta

belecimento, através de algumas re

Zormulações, .acompanhando "a -evo,

lução, técnica e pedagógica. CJ....ue exige r.

': (Y' rêa::parelhafuent�: prÔg�ssivo e' �t
constante de todo o sistema €duca-

Após a assinatura, do ato de posse, cional-policial. Declarou. que a. valo-
o S2cretáI'io Peret Antunes disse ao rização do servidor da Secretaria de

. ,,�,'

nôyo titular que a função é, de, trans- �egurança e Ínformações, ,através da

c,endente impo,rtância;' já que � Esco- actequaqa formação moral, técnica e

lá cabe "a missão, 17rirnord,ial éi'e- dar 'profissional, é uIna d�s metas prio-
ao Estado' o polifial..moderno. cõtis- ritárias da atual direção.
cio de ,suas I obrigações, e' um 'fiel -- Nuda resolve. asseverou, ,cons,-

ma-ntenedór da ordem e asseguradQr truirel11�se belos e majestosos eclifí-
'da tran.quilidade do ,povo: :Acr-escen- qios ou mo�tarem-se es:petàculares
tou que "sôbre os ombros d\3 seu düe estruturas, se as mesmils não têm no

tor e professqres recai a responsa- homehl o seu fundamEnto, O 'homem

bilidadEl' de plasmar, educar, e for- da segurança, mais do que o outra,
mar, o jovem que, 'com idealismo e eleve' ser cuidadosarhr:mte preparado,
g,snso ,de ltespónsabilidade;, procura pois à sua guirda serã,o confiadas à
a cúreir!l profissioIla:l� com o ále-, 'se,g�lJança, a ordem e' a ti'anqtúliclade
vantm:ló propósito de- serviT"<�aà"�eu '" ..

"".

íjúblicã:"'pressúpo�tos bá��icos do

..EstadO" ê ao· B):'àsú, e que, após a desen�ôlvimento, \

,.--,-. ':!onelusa..o· do .curso Jrã levar a todos' Fi�álizOh o 'bachar-ei !Luiz Darcy da

o�; j"êcantos de Sa�ta' Catari��, os l'toéha dizendo' esperar contar éom o

ensinamentos rec\)bi:dos na Escola, apÓiol iL)ealdaci� e 8,.• franqueza de
contribuindo. COm seu trabalho hç-. todos os fUncionários da $eqretaria
nesta, produtivo e, leal, para0 o ap.er" J de' Segurança:.e Illformações" "8, fim

feiçoainento dai imagem de' r\ossa Se- ;; : d� ;que póssarnos l�var' adiant� a mís-

cretaria". são que hpje 'nos
�

é confia<;l�';.

Indusfria) quer 'cônvêni��' c��
�-�>:"�':�'� l,·:Jlfrl���rà .assis�ê,itCia médica

Encontra-se em exame na Comis

são Regional Permanente de Coorde-'

nação de Convêniàs do Inps, o pro
cesso pelo qua'l a firma Tecidos Car

los Rsnaux - S,A., de Brusque, solicita

a, celebração de convenio com a au

tarquia para prestação de assistência

méelica. À informação fo� prestada
pelá Assessoria de Relações Públicas

do órgão, acres6entando que nos pró
xirrl'Os dias deverá ser er�J.itido' um

parec,er coÍ1clusivo.

De outra parte, informou a mesma

fonte que' os inquéritos administra

tivos ,instaurados' pelo Instituto Na

,c�onai de Pr�vidência Sociál em al

guns estabelecimentos hospitalares
p,rossegu.em em div:ersos Estados da

Federação. A dete�mitJ.ação do Presi

d�nte do Inps, Sr. Kleber GalLart,
continuam sendo cumpr�das em todo

o I;'aís, visando corrigir as irregula-,
ridades registraelas em muitos casos

dê hospitaliz!j.ção de ,beneficiários.

IB,GE divulga primeiros resullados
do censo em Sanla Calatina.

Constando 'de um ,volul1re que é

compôsto por nove' tabelas de rest�l
tados preliminares, a Sinópse Pl'eli_

mllla,r do �nso Demográfico do VIII

Roomseamento GeraJ de 1970 está

senio distr:ibuida pela Delegacia Re

"gional" da Funçla�:ão Instituto Brasi

leiro de Geografia' e Estatísti,ca a dh

versos órgãos sédi�dos em, Santa
.

-." .' .'!' '
. .

,Catarina, Os resultados são apreSBn-
taelos em relação nominal dos muni

cípios com a indiéação das micro

regiões homogêneas a que pertencem,
bem como um mapa. estadual, a sú

mula das alterações territoriais' ocor-

ziiiflas no último decênio e' um con":

junto de informações gerais' sôbre o

Estado.

O conjunto de informações gerais
abranga a caraCterização do espaço,
g'20gnífico. a evolução ,demográfica e'�l
dados estatísticos extraídos do Anuá-
,'rio Estatístico do Brasil.

A publi:eação· desses resultados, sé

guniQ. a direção da Delegada Está
dual da FundaGão Ibge. ',"constitui

significativo avanço na, conquista do
de coleta e divulgação que,

nos censos anteriores, era no' mínimo,
de dois anos".

A comissão de jornalistas que, ante.on- Jornalistas, na cidade da Laguna, a terra de

tem, representando a classe e especialmente Jerónimo Coelho,

a Casa do Jornalista de Santa Catarina, Mas, é preciso que se díga: na verda-

obteve audiência do Governador Colombo de, nunca seria de esperar elo Governador

Machado Salles, saiu de Palácio muito sa- Colombo Machado Salles senão êsse tra-

tístetta. Parece que algo havia desfigurado, tamcnto cavalheiresco aos homens -corn os

aos olhos dos homens de jornal os intuitos ,quais sempre manteve contacto cordial e

do Chefe elo Executivo ,em relação à im- eras quais, por sua vez, teve em tôdas as

'�"''''''8 -rle �rl,l, F,rt,,,(lo e .duas horas de diá- fases de sua carreira pública, as mais fran-

logo - quase tanto tempo durou a entr'8vistà cas ,e claras manifestações.,de simpatia e

� 1)e,l"LHdnd11 �e"l:e::;taura,sse, ,110 ,consenso,." respeito," .. , � ., '

dos profissionais jornalistas. a vyll1,a, e,. ,:,:x:- ,!,� ," Dti;ral�te '3 'palestra': q��: bem hurnorado
celente disposiçâo d� ilustre Governador ��

,

e s,ingelaniente:, propicigu a6s, -jornalistas,
tev:;: me, por ·vêzes· oêasi'ão de observar. que
um perteit() entrosail1e9to l1as relações en-

_

..,

tre a iiÍ'iprensa e' o Go'vêrnó é d·e todo in

,dispen#vel tanto quànto, que se ,lh�"abt�,
'''u;n créclito de confian�� de sêis ;l1eses,

·

tempo necessario para que organize o es-
..

yuema de trabalho e dê início efetivo à

execução do Projeto Catarinense de b-esen
volvimento", Creio que, nestas mesmas co

lunas, tivemos h�,' diás ocasião de afirmar

exatamente que não ,seria lícito opinar sô

bre as. atividaeles, governa,mentais enquanto
um razoável periodo de preparação" como

que de reinstalação' das frentes ele traba-.
lho, nào haj a decorrido, por incontestá.vel
exigência en.1 tal caso, E, certo, não seria

�nos o primeiro e únicQ e assim pensar e
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Em sessão realizada a 4 de maio, o Tribunal de Contas

do Estado de Santa Catarina, sob 'a Presidência do Conse

lheiro Nelson de Abreu, examinou 525 processos.' Estive

rampresentes-à sessão 05 Conselheiros Nilton José Cherem,

'Vice-Presidente, Vicente João Schneiden, Jade Saturnino

V�eira Magalhães, Lecian Slovinski e os Auditores Convo

cados, Raul Schaefer e Carlos Bastos Gomes; Presente,

também, -o Prol' rrado�' Geral da Fazenda, Wilson Abraham.

Os' expedie ptes' examinados foram' os seguintes:
EMPENHOS HMPLES

1) Iso Iacl.,$: Julgados legais - Wilmar P. de Lemos,

Pedro A.-' 'apa, Machado 'e Cia., Comercial Hidrel Ltda.,
'Livraria' é Papelaria Recorde Ltda.

2) Coletivos: Julgados legais - Rois nva.: SE: 1734.
(. .' .

SA: 2097, 2.094; 2029, 2099, 2040, 2008, 20jn, 2096, 2028.,
SF:' 2106, 2110, 2109, 3163, 2164, 2165, 2108, 570. MP:,
2088. STO: 2091, 2077. SS!: 2220, '2071, 2068, 2063,.2070,
2074, 1858, 2285.' SJ: 1903, 2010, 1512., S5: 1447, 2139,

1998, 2140. PG: 2232, 2038. II - Encaminhado à instru

ção para reexame: SE: 1976.

EMPENHOS POR ADIANTAMENTO
,

Responsávei�: :Devol�ção à origem 'para 'estôrne' -
Wilson Cesar Floriani.

DESPESA' 'ORÇAMENTÁRIA Á' LIQUIDAR
Interessados: I - Julgados legaísr--. Evaldo"-C.

'Lernhkuhl e outros,"Maria das, Neves da Cunha, Arnaldo·
Branco' e outros, Margranito Ltda., José Luiz Monteiro
'Lessa Garcia. ir - Sobrestado - Waldir Zanete e outros.
CONVÊNIOS

'InteressacÍos: r' - Julgado .Iegali.' Instituto Lar .da
Juventude de Assistência à Educação. -II. - Sobrestado:

Sociedade Beneficente e Hospitalar São Bernardo, Banco
do Estado de Santa Catarina.
CONTRATOS

EMPREITADA
,

Inte"ressados: .Sobrestado - Arco _c. Arquitetura e

Construções Ltda.

LOCAÇÁO DE PRéDIO

Interessados: Julgados .legais _:_ Efith Ern, Ataliba

Zandomênico, Evaldo Carlos Lehmkhul, Lorena M. de

Moura, Maria G. Maestriní, Nicolau Dalisni, Orlando

Ogliari; Antenor Sprotte .

LOCÀÇÃO DE SERVIÇqS
ínteressados: I, Julgados legais Francisco :Pôrto,

Ernestina M, Vitório, Irmã C: Junk, Anselmo Brurich,
Alice 'Miranda Gomes, Lealdino Nascimento, Laerte C.

'Lisbô<l,' Moacir L, Gonçalves, Marlene 'da' Silva, Sérgio'
Varela Branco, Nilo M .. dos Santos, Aníbal G. 'Náscim'ento,

\

Calixto Galln, Arnaldo 'Branco, Maria Lúcia 'Duarte,' Dávra
Pereira, Silvio Santana Filho.

.

LOCAÇÃO DE SERVI'ÇOS - RENQVAÇÃO.

"I.nte!essado�: Julgados legais -,Angélica D.· da, Silva,
Ga1>l'lel L. Cunha, José V. dá Silvá, ,Antônio J'osé de

Souza, AIecio -Justino da �ilva, Euclides, SiÍveira, P�ulo J.

TRIO
'.patj.lo Martins; Adilson H.. Silva, Waldir A; 'Kretzer,
. Renato Kock, Vicente Gensi, 'Avelino Prando, Wilson Luz,

Vitor B. Vieira, Leonid Daniluk, Joel da Costa ..Pereira,
Jurandir Hostin, Jacopo T. Tasso, Dalva C. Felício,
Fernando Heusi, Jucélio Costa, Zita F. Brognollí, Nelson
P. Rios, João Maria Carvalho, Deodoro L. Vieira (2),
Acioli B, Pereira, Orlando Graciosa, Adolfo M. Rabelo,
Nilo Cardoso, Luiz Fernando Scheibe, Ginter J. Ammon,

Jorge Elias Neto, Geraldo Jacinto, Vitor B. Vieira, Nelson
J. Rios, Pedro A. Hillescheim, Edemar Damaschi, Osmar

Oliveira, Mário Laurindo Ana P. Gomes; Nilton M.' Souza,
José A � Silva, Mário Nappi, José V. 'Côrte (2), Maria de

L. Medeiros, Altair Guidi, Nilõ Machado, Rosaly Machado,

Esperidião A. Helou Filho, Aciol! D. Martins, Teodósio

Wanderlei, Osmar Oliveira, Oscar N. Capelle, Osmar

Oliveira, Sidnei 'Pacheco, Sólon Mazarakis, Jacopo T.

Tasso, Nilton M. de Souza, Zita F. Brognolli, Sidney

Moritz, Manoel E. 'Pires, Osni A. Vieira, Mário Nappi,
Arnaldo E, Silva Lima, Aleixo Dellagiustina, 'Galileu C •

Amorim, Geraldo Jacinto, Delurdes Medeiros, Dalva C.
I

Felício Élcio Lemos, Altair" Guidi, Delurdes Medeiros,

Ferna�do M. Malty, Zita F. Brognolli, Deodoro L Vieira,

'Nelson Pereira Rios, Nilo Cardoso, Névio Capeler (3),
Vitor B., Vieira, Cesar F. Fontes, Haroldo P. Pederneiras,
Orlando 'Graciosa, Osmar Oliveirá, Paulo Cidade, Haroldo

P. Pederneiras, Esperidião A.' Helou- Filho, Lyeurgo Nora,

,Haylor D. Dias, Jahir M. Pinto, Esperidião A. Helou

Filho, Moacir G � Tomazzi, Manoel L. Almeida; Fernando

M. Malty, Haroldo P. Pederneiras (2), Arnaldo' S. de

Lima, Arquimedes V, D'Avila, Humberto Vieira, 11> Ligoki,
Maria H. Elias', Geraldo Jacinto, Erick Kaufrnann, Ernesto

.Giorno, Élcio J. Lemos (3), Moacir Novelletto, Mário J_.

Silveira, Cândido Rocha, Theobaldo V. Picanço, Sidnei
•

Pacheco, Iis L. Silva, Vitor B, Vieira, Fernando M. Malty,
Moacir G. Tomaâi, Mário Laurindo, Maria de L. Rosa,

.

Maria F, Medeiros, Zélio Maciel, Abel Just, Ulisses Longo, '

Dalva Felício, Joaquim C. Santos, Milton Mello, Avelino,

Franco, Dalva C. Felício, Milton Mello, Francisco A.

Silva,
.

Galileu C. Amorim, Zelita Feminela, Lauri S.

Herval, Octacílio Schuller Sobrinha, Arnaldo de Lima (�),

Arquimedes V. D'Avila, Manoel do Lago Almeida, Ires

L. 'Silva, Oscar N, Capela, Milton Mello, Marlit Vecchietí,
Dalva C. Felício (2), Maria Z. Rodrigues, Lauri S. Herval,
'illtlmir Jorge Paula (2), Marlit Vecchietti (2), Zita F.

-Brognolli (4), HeImuth Wiesé, Licurgo A. 'Nora, Vitor B.
,Vieira, Mário J. Silveira, Vicente Eufrásio, Osmarlna M:

Souza,.Nilton M, Souza, Mário 'Moraes, Juvêncio L. Moraes,
Ari p, Andrade; Vitor B. Vieira,' Acioli D, Martins, Ivo

Rodrigues, Haroldo Ferreira, Haroldo P. 'Pederneiras (4),
Acioli D. Martins (2), Guinter' J, Ammon, Hélio Bridi,
,José A. Silva, Vitor B. Vieira (3). II - Outras decisões:

Arno Beck, Wilson C. Floriani, Ana Pires, Ilá D. Cardoso.

III - Adiado o julgamento - Adolfo Mário Ra�belo, Paulo

Cidade, Armando Calil Bullos.

,da Silveira, Maria de L. Constante, Maria Valéria da Silva,
Lídio A. dos Santos, Leonardo Kaefels, Laura Maria

Vieira, Leopoldo Píerri Neto, João A.' Coelho, José Carlos

Rocha, João Carlos Andrade, Fernando L _da Silva,' Eurico

Rauer,' Valcuos Silveira: de 'Souza, Verônica ,J� dos Santos,
Terezinha Kuhn, Maria Dutra, Maria de 'Jesus Silva, Maria
Izabel Raitz, Pedro Laguna.

CONTRATOS DIVERSOS

Interessados: Julgados legais - Cia. Geral de Indús-

'irias, Congregação das Irmãs da�ivina Providência. II

� Encaminhado aos órgãos instrutivos para reexame:

Laércio Dutra Mello:

EXERCíCIOS FINDOS

InteressadOs: I - Julgados legais Necy Freitas,

Aida Crema Guerreiro e outros, Abrhão F. Salum e outros,

Ca�a Adolfo � outros, Argemiro Gonçalves de Lima, José

,B. Bittencourt, Antônia L. Vieira e outros, Ailton Amerino

Fournier e outros, Ágata Back Felisbino e outros. II -

. Devolução à origem - Antônio Moniz de Aragão, Clovis

B. Ferrare.

ORÇAMI;:NTOS PARA 1971

Interessad�s: Anotados -:-, Fundação Educacional de

Santa Catarina, Departamento Autôn?mo de Engenharia
Sanitária, CODEC, Departamento de Caça e Pesca, Admi

nistração do Pôrto de São Francisco do Sul, Secretaria

dos Negócios' do Oeste, fundação Catarinense de Saúde,

.Imprensa Oficial do Estado, Maternidade Darcy Vargas,

Hospital Maternidade Maríeta K. Bornhausen, Maternidade

Te��esà Ramos _

�

LICITAÇÕES'
Interessados: , íTulgados· legais Respectivamente,

origem, número da licitação" importância, adjudicatário:

DCC, 0047, c-s 1.08Q;00, Henri Stefan Ltda. DCC, 1263,

c-s 4.286,40, Mussi e Cia. PE, 024, 'eis 1.190,50, Brog

nolli e Cia., Elson J, :Rios, Armazém do Povo.

'BALANCETES MENSAIS -'- 1971

Interes,�ados: I - Apróvado ó Parecer da Instrução
_::_ Préfeitu�'as Municipais' de Araranguá, Piratuba, Brusque .

\

II -" Sobrestado :_', . Comissão de Desenvolvimento da

Capital..
'

. '"

,BALANÇO·GfERAL - 1970

lnteressades: Aprovado "o Parecer da Instrução -

Prefeilura M1:wicipal de Piratuba.

CONSULTA

/

Interessado: RespondÍda. na forma, da instrução
Prefeitura Municipal de Navegantes.

. QUINQUÊNIO
, �

Interessado: Julgado legal - Osvaldo, da Silveira.

APOSTILA
.I

, Interessados: Julgados legais - Raul André da Silva,
.
Aldo Ávila da �uz, II 7' .sobrestado - Ennio Ezequiel
de Oliveira.

PORTARIAS

,

I Intedessados: Aprovadas - 04, 05/71 _ 'Tribunal de
Contas do Estado.

DECRETOS LEGISLATIVOS
I

J lnteressedcsr. Anotados - Cia , Seguros Belavista (2),
Cia. de Seguros Gerais (2), José F. Simas e outros, Nelson
Rogério Machado e outros, Lauro C. Loyola e outros.

CRéD.ITQS ORÇAMENTÁRIOS - DECRETOS

Intere�sados:.' Secretaria' da Fazenda - Sobrestados �

28-1-71/10281, 27-170/81389, 7-4-70/8996,' 17-4·70/9003,

11-05-70/9045, 03-07-70/9257, 06-07-70/9268, 13-07�70/9334,

06-08·70/9462, 19·08-70/9582, 01-09-70/9631.

PRESTAÇõES D,E Cfi>NTAS

Responsáveis: I - Julgados legais - Jarém M.

Araujo, Ivo Luchi, Eurico O. Boell, Moacir 'I'omazzi,
Manoel de Mello, Mario Laurindo, Wanderlei dos Santos,

Osvaldo P. da Silva, Haylos D. Dias, Haroldo P. Peder

neiras '(9), Vitor B. Vieira', Zita F. Brognolli (3), Calixto

de Lima, Helmuth Wiese, Olga Buchele, Aurora Goulart,

Waldir R. Souza, Olga Buchele, Arquimedes D'Awila,

Moacir Bértoli, Marinato D, Paiva, Josê Dias, Wilmar P.

Lemos, Aldo S. Flôres, Yoldori Alves, Túlio c'esar Macedo,
"Alexo Delagiustina (2), Osmar Oliveira, José A. da Silva,
Lauri S. do Herval (3), Luiz A. Cesa, Adolfo M. Rabelo,
Celso' Lesse, Arquimedes 'V. D'Avila, Márig Laurindo,

Marlyt Vecchietti, Olga Buchele, Mário' Nappi, Mauro F.

Vieira, Liane M. Siqueira, José J. da Silva, Niltorr Olinger,
Maria Zélia Rodrigues, Ilson Shuller, Dalva . C. Felício,

Carlos Miriski, Acioli D. Martins, Abelardo B. da Silva, \

Antenor dos Santos,' Ana Maria Dias, Teatino da Cunha

Mello, Salomão da Silva Mattos, Sebastião Ivan Nunes,

Alzira Schol Faísca, Geraldo Jacinto, Tomaz E. Domin

gues, Silvestre dos Anjos, Osmar Oliveira, Mário Korman,

Vitor B, Vieira, Zita F. Brognolli, Sidnei Pacheco, Olga

Buchele, Roseli Miranda, Ari P. Andrade, Adelmo C.

Schuks, Óscar N. Capela, José V. Côrte, Licurgo A. ,

. " '(

Nora, Umberto Bragaglia, 'Sidnei Pacheco, ,Maria F,

\ Mafra, Basilissa Rosa, Vitor S. Machado, Heints Garz,
\ Álvaro S. Gentil, Adolfo Mário Rabelo (5), Lauri do

Herval, Clovis D. Lima, Wilson Luz, Osvaldo P" Martins,
Laurentino Lima, Osmar Oliveira, 'Nelson P. Rios, Oscar

N. Capela, Osni A. Vieira, Octacílio Schuller Sobrinho,
Gerson Neves, Octacílio Schuler Sobrinho, Lauri S. do

Herval, Teodósio Wanderlei, Nilton Pereira, Maria H.

Elias, Marlit Vecchietti, Lauri do Herval, Nilo Cardoso,
Teodósio M. Waúderlei, Rosali B. Machado, Vitor B.

Vieira, Olga Buchele, Osmar Oliveira, Ulisses Longo,
O'ctacílio Schuler Sobrinho, Osvaldo p, Martins, Ferna!ldo

M, lVfalty, Moacir G, Thomazi (3), Mário Korman, Wilson

C. Floriani (3), Jos� Roboski, Geraldo Jacinto, Wllson

Reblin, Sidney Pacheco, Zita F. Brognolli (11), Osmar

Marcos Gruba, Wilson .J" Olsen, Walter Ferreira, Waldir

R, Souza, Mahnato D. Paiva, Valdir R. Souza, Victor B .

I

Vieira, Olgil Buchele, Roseli M. Vieira, Armando Avelino

Ferreira, Haroldo P. Pedemeiras, João Garcia, Osvaldo

. ,
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o seu

p� ograma
CINEMA

SÃ.O JOSf:

16 - 19 45 e' 21fl4'5m
, I

John Philip Law - Claudia Càr-

dínale _', Kathel'ine Spaek

CEETO, CERTISS]MO, MAtS

om: P'ROVAlVEL

Censura 16 anos

17/ - 19,30 e 21h4!5m

Charton Hle�t.�)'l'l - Gevardiné

Cl'u"pli.n
O SENHOR DAS, ILHAS
Censura 14' anos

15 - - 2(i) e 22 horas

Oliver Reed - Michael J, Pol!latrd

OS, DESTEMIDOS NÃO' ÇAEM
Censura 14 anos"

BO�Y

14 e 20 horas

(Programa Duplo]
Tarcisio Meira - EIsa MartinelIi

VERÃO DE FOGO

Cb2,1'le8 Brunson -,' Lee Marvin

OS 12 CONDENADOS

Censura 18 anos

.JALISCO

17 e 20 horas

Dean Martin - Stela Stevens

O'AGENTE' SECRE:TO MATT
HEIM

Censura ,18 anos

GLORIA

17 e 20 horas

Leonard Mann - Luciana, .Parll1izzi

O PISTOLELRO DA AVE MARIA

O�msura J 8 anos

RA.J.'"

20 horas

Barry Evans Judy ,Geesen

A ARTE DE CONQUISTAR UM

B.ROTO

Censura IR anos

20 horas

UM FENOMENO CHAMAD{)'
CAE�SIUS CLAY

Censura 14 anoS

TELEVISA8

TV CUlII1JRA CANAL 6

15h30m - Tele EdUcação
16hl0m - Nós Fantasmá

16h35m - Oorreio 6

17 horas - Jim das Selvas

17h30m Vingadores do Espaço
17hS5m Elas e 'Eles
18h45m Meu Pé de Laranja. Li�
ma

19h'Wm Bola em Jogo
191145m A Fahrica

20h20m - Simplesm9rrte Maria
20h'iOm Clube' dos ArtistaS
22h10m

23h!'iOm

, Poltrona, 6

Hong KOllg

TV COLIGADAS CANAL, :1

16h10m

17hfl5m

17h3Dm

da

lllhf)5m

l�h;]Om
lBh 15m

da

19h �,Om - Tele Espo.rte

Clube da Criatilça'
Seriado' de Aventuras'

Mülheres em Vanguar-

S@heriff de Cbchise

Agente 86

Minha. Doce Namot:a-

19J1.',5in - Jornal Nacionàk e de

Santa Catarina

20h:.Om - Irmãos qoragem
20M5m. - Alo B-rasiI Aq'l!le'le Amra

(.'0

21h55m

22hJ5m

22hG6m

Noticiário

O Cafona

Grande Cinema

Periquitos em Revista

Amanhã e domingo no Ginásio
Charles Moritz mais' uma vêz se

ra apresentado o show dos pau
listas que compõem a equipa elos

"Periquitos em Revista'�,

:-:. x .,; x
'

:-:

Semana da Policia Miiita,r
Hoje às 20,30 horas, no, Teatro

Alvaro de Carvalho, o comandante
da Policia Militar' Coronel' Fábio
de Moura ,Lins, recebe o mundo
Oficial e convidados, .para mais

um concerto sinfônico da "Banda

de Música e o Band Show da Po

lícia Militar",

x x X ':-:

Presiâente da A.C.M. 110 T.L:

Já fomos Informados que o Doú

tor Mur ilo' Capella, Presidente da
Associação Catarinense de Medici

na, está seriamente empolgado, na

equipe de futebol da qual faz par-

I te, no torneio outono Lic,

:-': x x x :.:_:

Na última semana, com: grande
pesar, nossa sociedade acompa
nhou o sepultamento do Doutor

César Ceara,'

x x x :-:

Hoje e, amanhã, é noite de Show

da cantora Neide Mariarrosa, no

no bar do Oscar Palace -X':__: Fa
lando no Oscar Palace, amanhã es

taremos na tão comentada feijoada
lá no restaurante do' Oscar -X

Itajaí anteontem, a senhora Elma

Feminêlla, com um' jantar intimo

festejou aniversário -X- Díários
Associados em nosso Estado está

se 'movimentando com o Concusso

Miss Santa Catarina, a cidade de
Blum.snau já 'elegeu sua Miss.

:-: x x X =-:

Doutor HéliO-.,Hospitalizado
O médico Hélio Freitas, conti-nua

Iíospitalizadó. mas apresentando
melhoras. Desejamos' ao Doutor
Freit.as. um p,ronto restabeleci

mento.

x x x ,-

Aniversário

Zury Machado
Festejou aniversário anteontem,

o Desembargador provedor de Hos

pitat de Caridade, Senhor João da

Silva' Medeiros Filha.' Na Capela
do Hospital de Caridade, foi cele

brada Missa em ação ele Graças,
onde o Senhor Desembargador 1'13-

CEDeu eumprtmentos,

Noivado

,
x x X :-:'

Tereztnha Magali Santos e Rogé,
rio Ferrúnella, marcaram. casamen

to. Com um jantar íntimos os noi

vos comemoraram o acontecimen

to.

:-: x X x ,-

ULTIMO' DEVANEIO
Soneto da esrrítora Zélia. M.

Trampowsky, para es�a coluna:'

Qui�era reviver aquela vida

De ilusões de brinquedos, de quí
[rneras.]

pc longínqua infância tão querida,
Dos invernos, dos verões, das pri

[rnaveras.]

Eu, vivo a recordar aquéle sonho,
Que foi minha existência de crian

[ça,J
Um despertar de vida, tão risonho,
Que me enchia a alma de esperança.

Aquela adolescência descuidosa,
(Qual, botão a transformar.se em

[rosa)J
De menína-móça .. , Que felicidade l .

Ah! aquêle tempo não voltará mais!

'Aquêle sonho não volverá jamais!
Só me restam as lágrimas da sau-.

'\ [dade!J

Revista

x x x ,-

Com Miss Renascença na Capa,
a Revista; Catarinerrse dos Municí

pios, já está circulando nas ban

c:as de reVIstas e jornais da cida

de,

x x x ,-

Llc -

Que�1l frequenta' o Lagoa Iate Clu
be todos os fins de sem8na é o

Doutor Geraldo Gama SaBes, Se

cre,tário da Justiça.

Lenzí: vai a Curitiba
O costureiro Lenzi acaba de re

ceber convite do jornalista Carlos

Iurig da' capü'ai paranaense, para'
apresentar sua coieção, em festa'

,beneficente na cidade de Curitiba.
Num bate-papo com o costureiro,
êle disse, vou mostrar; nossa moda

e a
. alta costurá para socíedade da

cidade azul. I

:�: x X X ,-

Agradecfmenen

Elba e NabOl" Prazeres. muito.

grato, mas, muito grato mesmo pe

lo -presente que acabo de' receber '

do simpático casal, radialistas na

cidade de Itajaí.
•

r I
•

,:-: X X X

Dia da-s Mães

Tem sido notado o intenso movi-:

mento no comercio, durante a se

-rnânà," que antecipa do Dia das

Mães que será domingo próximo.

x x x ,-

Aniversário

O Deputado e' Senhora Murilo

Sampaio Canto, ontem, em sua re..

sidência receberam convidados.

Era comemorado o aniversário de

Dona Icelda.

x x x ,-

Prefeito
Dêsde ontem está' em nossa cída-

,

de, 'em contacto com aatorrdades

de nosso Estado, o Prefeito da ci

dade de_ Lages, Doutor Aureo Vi

daI Ramos.

x x x ,-

AJ'1iV!!'rs·áv'fO
Com um jantar intimo no res

taurante :de Oscar Palace Hotel, o

"'moço de. televisão", Cesar Struve,
'anteontem festejou aniversá:rio,

x x x .-

x x x .-

Pensamento do dia: Quem não

sabe cabr, não conserva amigos.

Precisa-se ,;endedor autônomo, com condução pró
p.ria, para venda de balas com pronta, entrega. Ti'atar à

Rua Sizenanclo Teixeira, 305 Capo�iras, das 19 às 21

horas,

PRECISA-SE
CORRETORES PARA VENDAS DE TITULOS DO

CLUBE SOCIAL PAINEIRAS.

INFORMAÇÕES NA PROVENA LTDA.

RIJA TENENTE SILVEIRA, 21 - CENTRO COMER

CIAL - SALA 03.

PERDEU-SE C;ARTEIRA
Foi perdida a carteira de motorista da Sra. Clehlsa

Maria Zeferino de Souza, no Município' 'de Itajaí, pron.tL1á
;'io' n, 153.208, dêst.e Estado. Carteira r'etirÇlda em São Mi-)
guel (10 Oeste em junho de 1969.

SÓCIO - Cr$ 30.000,00 a 50.000,.00
Fotnos autorizados a procurar sócio com Cl'$ 3O.tlOO,OO

'a 5,0.000,00 bara negóGio em pleno funciónamento e com

alta renda. 8àmente para' quem assumÍr gerência admi
nistrativa.

Tratar pelo fone: 43-68 com D. Inah. r

IOMOI",Q'G-ADA ',' la. Orle,IIA
HELICÓPTEIUlS DO ESTAD;O

SÃO PAULO'

DE
DE

Foi conferido, óelo Ministério da Aeronáutiea-

-Departamento de Aviação, Civil, à "COSTA DO SOL

siA. - Manutenção de Aeronaves", o Certificado de

Homologação de Emprêsa n. 7104-!:l3/DAC, em vista de

have�' a mesma cumlJrido os requisit0s "para a hamolo

ga<;ão de Empresas relacionadas com o Material Aero-

náutico, /
Por êsse Certificado, está a COSTA DO SOL SIA.

- Manutenção de Aeronaves autorizada a, dentro do

Padrão C (Classe 2), executar pequenas cn:wdificações e

manutenção, exceto grandes reparos" em eélulas de

helicópteros tipos Bell Jet Ranger m(i)d. 2(i)(i)A e Hughes
269B mod, 300, incluindo revisão de componentes dmâ

micos e transmissões principal e cauda. Dentr0 €lo

Padrão D (Classe 3), executar manutenção, exceto' gran
(1]es -reparos, em turb[nas Allison 250 --:' C-H�, mão abran

ge'JiIdo revisões gerais ou sel'viços na seçã0 quente.
A "COSTA DO SOL SIA. '- Manutençã(i) de Aero

\laves" está situada em heliportó homologado prefixo
S&DU, haBga-res e oficinas na Ciàade cle Deus, Sede do

BRADESCO, e se constitl1i na primeira Oficina homolo

gada no Estado de São 'Panlo e única até o momento.

<'

CERTIFICADO EXTRAVlADO

Foi perdido o Certificado de Propriedqde do veículo

marca Volkswagen, côr Branco Lotus, Chassis n. .., ...

BH-215118, motor n. BH-152895, ano 1970, pertencente
ao Sr. Nivaldo Lopes de Almeida.

•

CLUBE'DOZE
O Depart'lmento de Relações Públicas do Clube Doze

de Agôsto está informando que para a próxima sexta-feira,
dia 7,' dtlrante a Noite dos Casais, estará acontecendo des

file de modas da boutique Alice �odas, além de Show

com c sambista Deto.

No mesmo dia, às 20 horas, ria FAC o Doze estará

disputando m:üs uma partida de futebol d� Sillão·' pelQ
campeonato citadi·no.

I

Já para o sábado, à partir das 16 horas, ,na Boite, o

Clube está ammciando ° Disco Livre.

O que é pisco Livre?

Trata-se de uma troca de músicas. Isto é, as pessoas
,

\
I
levam gravadores, dis'cos e, sob o comando do Décio Ma-

deira Neves, grávam e tomam conheciine�to do que melhor

existe na musica popular mundial.

BRADESCO UM
I,

ABSORVE
BANCO

MAIS

'0 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS" S. A",
absorveu o Banco Villarino' S. A., com Matriz e três

Agências na Guanabara (Centro, Copacabana, Laranjeiras
'e Tijuca), as quais, a partir de segunda-feira, 3 de ma,i:o,
passaram a funcionar ,como Agências BRADESCO. Com

mais esta incorporação, o' número de Agências do

BRADESCO ascende a 447.

Ministério da Educação e Cul,tura

Un'iversid'ade Federal, de Santa Catarina

REITORIA

DefJ'ilrtamento 'de Engenharia e Arquitetura
Divisão Administrativa

COMUNI'CAÇiO
De ordem superior torno pública que, se acha aberto,

até o dia 14 de maio do corrente ane, ne Departamento
de Engenharia e Arquitetura da Sub-Reitoria de Planeja
mento da Universidade Federal de Santa Catarina, no

Conjunto Universitário da Trindade, edital de Tomada de

Preços para o' fotnecimento de material" e mão-de-ob;ra,
clestinada ao prédio do, Diretório Central dos Estudantes.

Ma'iores esclarecimentos poderão ser pFestados no De

partamento çle Engenharia e Arquitehlra, no enderêço
aeirl1'a referido, no horário das 12,00, às 16,00 heras.

Flol'ianópolis, 20 de abril de 1971.

Ass, Álvaro Henrique de Campos Lobo - Diretor.

'Musica Popul�r
Augusto Buechler

\

ROCK: O SOM E A FúRIA D€>S JOVENS

O último número, de Manchete traz uma matéria sensacional sõbre a

história 00 rock São 13 páginas, .incluindo texto, fotografias - e que foto-

e legendas,

-.-,-.-,-.-.-.-:-

COMO VAI ACABAR NÃO SE SABE

Na pagina que dá, abertura à reportagem está O Mick Jagger, microfone

na mão, interpretando e fazendo as gesticulações que o consagraram como o

maior crooner da música pop em todo 0 mundo.

M-ais ao lado, a seguinte legenda:
_ Começou há dez anos e rrirrguém sabe quando e como vai acabar a

revolução que trnnsf'orrnou a música popular e o próprio mundo em que'
,

vivemos".

-.-.-.-.-�-.-.-

DÉCADA DE 60: A JUVENTUDE DESCOBRE

Ainda na primeira página, um trecho introdutório:

_ De repente, na, déc�da de 60, aconteceu pela primeira vez na história

da humanidade um fe'nô�eno' maravilhoso e assustador: 'a juventude de todo

o mundo descobriu a' sua linguagem; o 'meio de :re comunicar e de partilhar

seu assombro, sua alegria, suas duvidas,' seu protesto e suas aspirações em

relação à sociedade criada pOI' 'seus país e seus' avós. Essa linguagem foi a

música, com um som jovem, u� nôvo som, a música pop, o rock".'

-.-.'-.-:-'-,-',-,-.-

'V(i)eê sabia, por exemplo, que James Tayloc, - tão discutido no momento

_ salvou-se da, heroína para tornar-se o líder de um nôvo rumo? Que êle já

tmi capa cio "Time", queo apresentou como a principal figura da nova tendência

irrtinrísta da música jovem? :E mais: que êle .tem 22 anos e é filho de um

nsíhsnárío?
'Êsteõ e outros pormenores estão nessa reportagem. Uma boa dica pra

.
quem {c:sta de ler, recortar, e arquivar dados sôbre o desenvolvimento da

'música pop.

-,-.-.-.----:.--,-.-

,Ii)E�XE O> MUNDO E, O SOL ENTRA� (M. e P. S. VaUe)

- De repente vejo o Bem

Eu .sou alguém com mêdo de ,viver
'Sou, prísioneiro das coisas que eu amei
Mas não tem sentido estar na vida
Prêso a quem não quero mais.

Do. eutro fado' 'está você

Nessas promessas vou quase sem ver

Qu� ,ês-se amor aflito, guardad0 só. lHa mós

De tão grande já não dá n'o quarto
Pede o mundo e a lu;Z do sol ...

\

\,

Meu passado já mori:eu

Quem veio dêle, sei, vai me entender

Que o amor existe enquanto a paixão
Siga, minha amiga, pela vida

E que eu viva um nôvo amor ...

.
'

icDo outro lado estamos nós

Sem compromisso, fim, sem lar, sem lei

Siga minha amant.é, enquanto houver amor

Abra as portas tôdas dêste, quarto
Deixe o mundo e o sol' entrar.

,

(

Horóscopo
OMAR CARDOSO

Sexta-feira - 7 de maio de 1971

ÁRlES - 'rudo que disser respeito a interêsses pessoais. e românticos estará

,110je sob a' influência benéfica de Vênus" astro que o beneficiará

amplamente. Mantenha-se na mira do desenrolar dos acontecimentos.

TOURO - Indícios' de melhoria dR situação financeira, devendo voltar suas

atenções para o qu� 'mais lhe poderá interessar. Pessoas amigas,

n.speCialmente de Virgem e Capricórnio, dar-lhe-ão a cobertura que

necessitar.

GÊMEOS -.,.. Não se preocupe com o que possa acontecer e nem e 'deixe'

influenciar por impressões negativas. Lembre-se de que tudo passa,

nesta existência, tanto a dor como as alegrias. Para ser' feliz tenha

confiança em si.

CÁNCER- - Nesta sexta-feira você deverá, agir de modo produtivo e' sem

perda de tempo, pOl:que ,muito poderá ser reaiizado' ou conseguido em

�eu benefício. Os bons prenúncios de hlcros relacionar-se-ão a um

negócio nôvo.

LEÁO - Dia em que terá'o máximo de sUCesso, desde que aja do modo máis

prático. Se cometeu algüm êrro por engano, evite culpar-se· ou
, /

lastimar o tempe perdido, Lembre-se de que nada melhor que um

êrr0 para acertar-se depois.
VIRGEM - Súas energias poderão ser empregadas coril excelentes resultados

,

durante esta sexta-feita. Toda�ia, evit.e assumir compromissos con

h'ários ao seu interêsses, mesmo que seja para agradar alguém.
LIBRA - Procure não obstaculizar o amor, pais a própria vida já é, em deter
I

, minados momentos, um quebra cabeça que pode ser interpretado de

formas diversas, com pessimismo ou C0111 otimismo. O certo é ser

otimista. . . .. •. • ...

ESCORli'fAO - Alguma coisa por mais insignificante que ,seja, poderá não

correspo:1der às suas expectativas neste dia. Mas você corresponderá
ao seu natural eleveI' de ser positivo, fazendo desta sexta-feira uma

fase feliz. I"� !���I
SAGITÁREO - Faça o que puder para a1:lmentar suas amizades ou, pelo

':lílLliI.im,o, conservar ps que já fêz no passado, Evite atritos com quem

quer 'que seja, a fim de não criar inimigos. Flux(i)s tota'lmente favo

ráveis para o romance.

CAPRICóRNIO - Confie mais em si mesmo, procurando compreender o seu

grande, valor, tanto pela capacidade profissional como pelo que poderá

�'ea1izar de bem no futuro, Leia, se puder, alguma obra científica ou

de um grande autor.

AQUÁRIIO - H0je voc:ê. poderá entrar em çontato C0h! pessoas modernas e de

rne'flltal7iclad'e eV'bluÍ'da. ·Mas, Mesmo assim, procure dar tôda atenção
élOS que necessitam de orientação, ,p(!)is dentre êles conquistará bons

amigos.
PEIXES .,-- Posto (fue seu signo, pode incliná-loCai às pesquisas 'profundas; a

filosofia, à ficção científica ou à espaçonáutica, procure convergir tudo
isso para um terreno mais prático. Ame com mais sinceridade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DR. ROBERTO MOREIRA AMORIM

DOENÇAS OA PELE
'

Das Unhas _ Do' Couro Cabeludo Micose

Alergia _ Tratamento da \Acne Pele Neve Carbônica t.

"Peeling",
DEPILAÇÃO

Ex-Estagiãrio do Hospital das Clinicas da Universidade
de São, Paulo.

CONSULTAS: Diàriamente, à partir das 15 horas

CONSULTóRIO: R. Jerônimo Coelho, 325 -- Ediflcio
Julieta'_, 29 andar _..;. sala 205,

\ \'

.

'

DI. ANTÔNIO SANTAELLA
\

Pr.ofessor de Psiquiatria' da Faculdade de Medicin�

Problemática Psíquísa Neuroses

DOENÇAS MENTAIS

Censultório: Edifício Associação Catarinense de Me·

dicina, Sala 13 .:_ Fone 22-08 _ Rua JerÔnimo Coelho, 3514

_ Florianopolis

�I-",-�-�.�� .. ---�----,-=�-"--�:-- .--"--�,��
,

Brs. Vl,ALDEMIRO CASCAES
.

OSNI REGIS
MAR.ID, ·CLIMACO Dil·, SILVA'

Advogados. '

, (

�',. '_._-�
I FORMAL _'. FORNECED·ORA· DE

MATERIAIS LTDAt
Representações em,' Geral e 'Conta Própma

R. Dr. FÚ,lvio Aduc:çi, 933 ..,..:-�Estreito _. Cx. Postal 821

Fone, 6693
.

Materiais de C�mstr1.1ção, Taco�� Lambris, Papéis
em geral, Sacos d� Papel, Saco� de PlástIcos, Material

\
-

Gráfi:o, Recravadeiras para latas redon
..
das e baldes,

ArqUIVO de aço, Prateleiras desmontáveis, Pasta' susolI � I. pensas, Carbonos
e fitas de máqudna.

.

i

�.'����������������'

ftS

(:LfNICA DE TUMORES
DR. ROBERTO MORIGUT,I

(Ex-Residente do H�s,p-ital A. ,C. Camargo ,.ia AssO'

dação P�ulista de Combate ao Cânéer;, Especialista pel20
AMB-SBC).'

I ."

.•

Atende no HospItal, Sagrada Família diàriamentt\
das 14 horas em diante.

'

�

,

CRM-SC 96S -:- CPF .0219H218
Rua Tenente Silveha. 21, -:- Fone 2768

14. K. R. CONFECÇÕES'
�
Agora ali na Galeria Jàcqueline, e com o

costureiro Otávio, aguarda sua visita 'para confec

cionar suas roupas: vestidos saias' calças camisas,.
(csacos, gravatas, etc.

" , ,

Galeri� J'acquelinéí IO'ia 8
". ,

.

-,

----------�._-----�-�--:--._--_.�. __ .. - �

CASA NO CENTRO·

Ventile-se casa grande com 4 quartos, 2'banheíro5 50-

Ci:.l,is, dependências de empregll,da; garagem. Tratar na rua'
'

CeI. Melo Alvim. 19 ou pelo faDe 4"O�

eL·UIE DO PENHAS'CO
BAR E RESTAURANTE

A Diretoria do CLUBE D() PENHASCO avisa que o

BAR e o RESTAURANTE estão, permanentemente à dis'

posição dos associados, sendo. permitida a frequê'�cia df'
turistas e pub-lico em geral.

Florianópolis, março/7l
A DIRP·TORIA

.'

Costura-se para homens, senhoras,. crianças ,e em geral.

MELLO � CONFECC'ÕES
Tratar: com Mello ou dona Maria "T�resa à rua Álvaro

----de Carvalho, 34, esquiI'l;J, _com Felipe.Sehmidt _ 19 andar'
I
_ sala 3 _ Fone 2272. . ,

Dre' ALDO ÁVILA DA LUZ
ADVOGADO

C. P. F. - 001776628&

RAIT - VENDE-SE
Vende-se um ,Karte

Bocaiúva, 5!'J, ou fone 2579.
modelo BNW. Tratar à/fua

RESIDÊNCIA 'E LOTES

Vende-se uma residência, situada llo JARDIM

tTAGUAÇÚ, com duas salas conj,ugadas, três qúartos

banho, cozinha, dependência de empregada,
,

garagem

varanda e estacionament�, ainda sem habite-se.

LOTES _ Vendem-se,- ótimos lotes, situados no

JARDIM ITAGUAÇÚ com água instalada, ruas calçadas'

e drenage pluvial.
DIRIGIR-SE a rua UrÍJano Sales, n. 3.7 _ Fone 2981

I
.

------------
-- -- --------

DR. NORBERTO/CZERNAV
CUNICA DE TUMORES

CIRURG'I�O·OENTISTA

Implante 'e. transplamte de dentes _ Dentistéria Ope

ratória pelo sistema de alta rotação _ Tratamento indolor

-.'- Prótese fixa e mável. Consultório:' Ed. Julieta, 2�

andar - sala 203 _ Rua Jerônimo Coelho, 235 _ hJ

rál'io das 15 às ]9 horas.

, I

-,FETAESC-
�EDERAÇÃO DOS TRABALHAD,ORES N� AGIU(,UIj. "U�A

DO ESTA["IO DE SAN1'A CATAR'NA
'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
'Pelo presente Edital de Convocação a Fedeuação des

.Trabalhadores na Agrleultura do Estado de Sa,�tlli. Cata-',
rina, convoca os Senhores Delegados .de. Conseíne 'de ]!,e,

presentantes para se reunirem em Assembléia G.er\l.l Ex

traordinária, a realizar-se na sede desta entidade na- cidade
de Florianópolis, à rua Arcipreste Paiva - Edificio, Praça "

XV, sobreloja, np. dia J,3, de .ruaio .de 1!'J'U às ,'14 �Jas

(quatorze horas) em primeira convocação, e não. havendo

número legal, em segunda convocação às 16, .heras.. MI"
mesmo dia e local, com ,qualquer número para deliberarem'
sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

I _ Votação e aprovação do pedido de suplementação
de verba desta Federação para o Exereíçio de 1971.

,.

'

·II _ Assuntos, diversos.

Fiorianópolis, 29 de �bril de 1971. .'
Valdemiro 'Bellin'j _ Presidente.

'

COQUEIUOS'
Um ótimo terreno na Praia da Saudades, medindo 18'_1

por 2(') metros.
BOM ABRIGO .

Rua, Hermínio Mílles, casa com 2 quartos 2 salas,
copa, cosinha, bani eiro, garagem, varanda parte . de

tráz, sala, banheiro, lavanderia, 2 quartos, casinha chur

rascaria, terreno d( 360 m2, construção 180 n'l2.

TERRENOS
Rua Lauro Línhares, s.tn. área 15 m., lateral 50 m.,

frente 1.200, de tuudos. Custo Cr$ aO.OO(lIOO com 50 a
.

60% de' entrada o 8111(!n a coÍnbinar' (Tl'indade)�
, JARDIM' ATlANTICO
: -Terreno de 14.'jO .por" 27 m, de fundos. Cm10

Cr$:a.OOO,OO financiados. ,'.,"
'

,
'

CANASVIEIRAS
, ,Local Jardim Marilânaia. 3 lotes de 1.260 metros,
custo c-s HWOO.OO,

",zC)NTI"fJ;:NTE ' ,

',Jardim Continl''1te _ LOte!' entre' a
.

rua, Santos

Saraiva e Av: IVô . Silveíra.
. ...

,

":Um late··à· :Avenida' Presidente· Kennedy. medindo
14 ;por 35 metros 11e esquina. ... ".,

'TERRENO - CENTRO
Terreno

.

da 'rua Hoepcke
,.

medindo "16
.

por 15
"

metros:
.,.,., .

.

A'P A R ·T A M F, N ·T .Q, S· . , . ,

"

'

Edifíeiq .Bahia, apertameuto. com, 2 quaTtos,. s�l,�,
CO]):.\ e cosinha, banheiro, pronta entrega _ Sinal
Cr$ 14.000,00 que poderá' ser firi3riéiadQ em pequene

prazo. CO
eDIFICIO "ALCION"

,

,( :Com',' financiamento em 10, anos pleno centro da

cida;de ao, lado do Teatro. Próprio para casal' sem filho!

OJ.l Jí,essoa: 'só. A melhor oferta do momento para em-

p-J;'ego·\de.'çapital. -',
'

í . :E'p.IF�CI,O "CéIS.t\"
'i "NQ ;PQnto mais central de FloriànóP'Qlis, conjnhf'O!
pàta ;,eset�tó!ios e consultórios. Entrada pequena com

gra,ncle "finapciamento.
'

,

EDIFl'CIO "JOS� VEIGA",
Apartamento para pr·onta entrega, preço' fixo sem

reajuste. ,/
"

CASAS CENTRO.
Rua Coronel I opes Vieira, n. 7, ãrea �o terren�,

338 m2, casa com 3 quartos. sala. copa casinha, 1 h�

nheirp. denendências de empregada, garagem. Cu�to
Cr$ 120.000.00 a combinar.

'

,

.

Casa na rua Vida1 Ramos, TI. 60, com grande' ter�
reno. e pon:to comercial. Cr$ 10.0.000,00 de entrada .e

o' salde a combinar.
.

Mansão na Avenida Tromposki, n.. 48, grandes
salas, grandes quartos, liwing, 2 banheíro!!, dependên
cia� de empregados, garagem. construção" em terrepo
de 25 por' 50. metrQS Qua.drados no melhor bairro resi·

dencial de Florianópolis.
CONTINENTE

ESTIrnTTO
CASA., á Rpa. �.l[eJvim Jones. Atraz do Posto �. Casa

de Material, c/150m2 de construção cf3 quarto&. sala" copa

rosinha. banbeiro e garagew. c/ tim rancho de Iru!d!)ira
com 3·tím2. cf escrit0rio. lavanderia e deposito.

,EOJFICJê' ,DAmELA
Grande loja para fins comerciais, locaHzadas em

ãrp� d'e grande d"nsidade habitaciúnal na rua Anita

Garlbaldi. n. 35. UI ('co rle ocasião, parte· financiada.
'CASAS _ CEtlTRO

'

PRATA DA SAUD,A DES '

Casa na praia das Sll.udades, frente 'para o mil):"

I
�onstruida em terr,�no de 600., m2. Preço Cr$ 50.000.,00,

L �Qm finanéiamento.
·l·

���__�__�__�r=m__._MW_i��__.�s..�_g.�����,������""�����"�""""��,'_#i�_�_�_�.�_.�__
������������.'�.

RUREL

APARTAMENTOS

Vendendo
EDIFICIO NORMANDYE ,

'

.1·

Um. ótimo apartamento na Praia da Saudades, com

hall social ,3 quartos, 2 banheiros, sala, copa e cosínha,
jardim de inverno, 2 vagas para garagem.' I

ITAGUASSU
CASA com dois pavimentos, tendo na parte superior,

3 qnartcs, Iiving, copa, cosinha, 1 banheiro, parte inferior,
sala de costura, dispensa, lavanderia, banheiro- área de

serviço, área construída, 227,29 m2 área terreno

380,85 m2.
'

'

SÃO MtGUEL
I EM SÃO MIGUEL, com frente para a estrada federal

e fundos para a estrada Estadual, Uma Chacarâ com dual!

casas de madeira em terreno de 14 mil metros quadrados, -'

seru!to 120. metros pará estráda Federal e. 80 metros pela
Estadual, Cr$ 46.000.00. I

EDIFíCIO PRESIDENTE
Apartamento tipo "A" no lI'? andar ch quartos,

sala, copa e cosinha, banheíro, quarto de empregada,com
bannerro, arca :eIJH8tnHua, .1..1.0,60, .nz, pronta erureg-,

Apartamento tipo "C" no 119 andar c/2 quartos,
sala, cosinha, banheiro, área de serviço, área construí
da 69,97 m2, pronta entrega.

-

Apartamento' tipo "D" no '119' andar c/I quarto,
sala, copa e cosinha, banheiro, quarto de empregada
com banheiro, área de serviço, área construída 58,03 m2.

Apartamento' tipo' "A' no
. 51 andar c/3 quartos,

sala, copa e cosínfia, banheiro, quarto de, empregada
cem 'banheiro, área \ de serviço, área construída

. 118;86 m2. . " '"

EDIFICIO ARTUR
Apartamento com 1 quarto, sala, cosinha, banheiro,

quarto de empregada COR'> banheiro, área, de serviço.
,RIO DE. JANEI,P"O

'

f"
, Vendo um apartamento pequeno no .3°' andar de

prédio nôvo na rua Barata Ribeiro n. 316 por .

Cr$ 40.000',00., -ou permuto por apartarríento em FIo-
riànópoli's. ' , I, , . , , . ,

EDIFíCIO ITAJUBA _ COQUEIROS
Na praia do Meio, Apartamento de 2 é 3 quar.os,

entregá até dezêmbro. Grande financiamento"
TERRENOS.

....BARRElROS .... '
, , , ....

. . . . . . . .. . ...

, VENDO uma fabulosa área de terreno na Estrada

V:�ha de B:.:j'rreirbs, com fundus para o mar. Pleç0 de'
oc'ãsião.' . . , , .. , ,,'

I
,

•

·

2 Lotes:medindo ,lO :x; .30' ,qO'O m� a �b1a Adão Sch
midot em Itarreil'os preço Cr$ 6.000,º0 a vista' ou 50ft/o
de ent.rada o, saldo a combinar ..

APARTAMENTO' ";

·

EDIF.iClO ·;PRESmENTt::. ;: , .' .,'

Apat:tam�nto Tipo "D" ,no )29 anda�, com 1 quarto,
Faia de estar e ja:ntar, (lOpa e 'cos'inha,. banheiro, depen-,
dências' d� empregad�. '

,

.
,

'

EDIFlClO FLORIANóPOLIS'
'

,

. Apartl;1mentQ . 'cQ1n 3. q�arfos, 2 salas, 2 banhei:r:o�,
cosmha. dlf;lJenSà, bl)nl;l.,(llt:O ..

e- quarto de ,empregada.'
· (!()QVE1ROS _ CASA

" ,.
.

.

·

Rúa ;Pr6f'es�or Bay�r Filho, � �riI frente· ae zis,. casa
m�ta ba�heiro e cosinhá d4 material, com. 2 quart�s,
sala.' 'cofilTlha", e, d�p�nçlênciasJ . garag1e1lJ- -incomp;leta:
Acelta: carro em troca.

-'

.

· BOM ABRIGO
'

Na rua dn Bar, terreno com 630;00 in2,'21 :li: 30.
LAGOA DA CONCEICA.O" .'

RlJia Q-sní Ortip',a, cas-a de material e� terr�no de
15 x, 6.0 metros.

' . ,

'f
' . " -

1
I
I

\
, I

I
I
(
\

I

/

, Maria José Ramos' Schaefer, Milton Lehrnkuhl e<'fa-
.

mília, Walter Jorge' José' e fainília; Adão 'N. Ferraz .d'Ely
,

e família, .Alfredc Liberato Meyer e 'fanfilia, EV'aldo José

Ramos' Schaefer 'e família, João' José Ramos SChaefet· e

família', Nelson Antunes 'Martins e fan;iÍiá, Rotl1Uà:it:f�:Fetlin
e 'família, Hami'lton N. Ramos Schaef� e família, prefun
damente

.

cohsternados com' o
. falecimento de' seu' írresque

cível espôso, pai, SOg�O e avô, Evaldo' Sch<lef,er, cumprem,
com o presente, a', obrigação' i;ndeGllil1ável de maníãestar"

su.a' .gratidão. e rcco-nheéil:tIe-rlt�: ii -todos ql�ar).t'os, ,'p�t.. qtiil'1-
quer forma; lhes 'levara:m seu, confôrte .'é. os que; acompa-

I'nhararn no transe doloroso que ati..avessaram. Em-espedál
ao De. 'Mário i.V.hissi," .rriédie'o' àssistéh:te:,�do "extinto, J,),o;, ,I',sua incansável dedldação;\ a ,''1;ôIila: á:equipe- ·I#i:U,êa,. -bioquí
mica 'e' de' enfermagem que, sem 'c0nsid�ra�ões íde"�ho'rátFo"

'

assistiram ,o enfêrmoç à Direção· e ' funeíonârics' 'dd� 'lf6S-
'];)ftal Celso, Ramos; por sua gentileza e eompreensão'" aos'
representalües do Laboratório Lily, pela in.estimá�el-�c(ijla
boração; aos sacerdotes que os confortátarri ,'ellpiritl'fà<l
mente; à TV Cultura, Rádio Anita Garibaldi e Rádio Dfátio
da Manhã,. pelas notas, gentilmente publicadas:

Na .oportunidade, convidaI;n os parentes, amigós e pe�
soas ue suas relações para a missa que,. ,por alma -do' extinto'
farão c�lebrar na cap,ela do Ginásio Catarinense, ,.dia. 7 d�
maio, às 18,30 ·horas. '

r ,

CARTEI:RA EXTRAVIADA
Foi extl;aviada a carteia de motorista pete1'l'cente. ao

Sr. Marciano Silvek,a.

Pronto, novo, Se-TI habite-se, de es(!uina, com 3

d'ormitór-ios, dep. empregada, 3 I sacadas, sinteco, ba

nheiro social colorido, c02inha colorida e agua quen

te, área' de servico colorida, 2 entradas; com garage.
Com financiamento .

.
2,20 M2, pronto, novo, desocupado, de esquina, li

,in-g, 'sala ·de jantrrf', gabinete, 2 banheiros sociais, 2'

dep. de. empregada:;:. água quente,. sinteco, garage, jar-
dim de inverno. prêço com financiamento. ,

Dois dormitórios, de frente; com sacada, frente

nascente, dep. empregada,-' banheiro· ·CQlorido, cozinha

�Qwrtda'l água quente, sipteco, área de serviço., Prêço
CQm financiamento. Sem' habite"se.

I -'

Av. R1Õ"-'�ranco, apartarrúirito térreo, com 2 dor

mitórios, copa, cozÍYlha, living, banheiro e dep. de em

pregada.
Edificio Brigad "iro Fagundes, 2 dormitórios, 2Q an

dw;, sala. cozinha. banheiro e área. de serviço. Prêço:
45 mil com 25 mil j� financiàdos a base de 360 men

sa.is e 20 mil,aceiü).-se permuta por terreno, casa, apart
tipo kitc!hl'l�tte ou fillancia-se.

C ASA. S I

-,.. Com 2 navime'1tos, mim 200 M2 de área construi�

da, 5 dormitórios, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço,
r�teo, desnensa, dep. empregada. Prêço: .95 mil com"

I

4@% no ,ato e saldo 1 ano,

ótima residencia de alvenaria, com 128 M2, tendo'

3 dormitório, sala estar e jantar, gabinete, banheiro

I
garap'e, área servico, terreno de 13 por 45 metros, prê�
ço: 55 mil a combinar. Aceitamos anart9 no centro.

COQUEIROS - casa de alven�ria, nova, sem ha

_bit0-se, 2 dormitórios living, garagem,\ banheíro, co-

zinha. Prêco: 45 inil aceita-se BNH.
.

CAPOEIRAS ..:_. casa ampla com 3 dormitórJos no·

va, sem );!abite-se, amplo banheiro, living e sala de' jan.
tar, bom terreno, pequena entrada e saldo pela Caixa a

base de 200 menssis.
AV. TROMPOWSKI _ residência .

de alvenaria
com 3 dormitórios, cODa, cozinha, banheiro,' living, áre�
de serviço, tôda cercada por árvores, bom terreno. :3'
anos de uso. Prêço: 105 mil a curto praso.

'

S A L A S
COMASA _ 89 andar, com sanitário, 57 m2, com

financiamento.
ED. M. DAUX _ 29 é 69 andares 43 M2 com sa·

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

dições e combi:nar.
_

.. LA,N-CHONETE

, 'p?I1'to, c�ntral, com tôdas_, as instalações, fornece

r�f�çoes: _lanches, cigarros, ótima cozinha, pi&-!) de pa

XIflex. otl1UO faturamento. Motivo da venda: DESA
VENÇA ·ENTRE SóCIOS". Prêt;o' com financiamento.

_ lOJAS
'Terreo do -Ed, J, Daux, à rua dos ilhéus 68 M2 - 3

�:r-tas Ele aço, COIP' sanitário, desocupadà" n�nca h�bi.
tada, prêço de bar')ada 'com financiamento. '

L O J A S

Loja' terrea; COlf1 'aproximádamertte 136 M2 nova

nunca foi habitada com sanitátio, ,ótimo pont�, par�
mercearia oa padaria, torra-se na base de 35.0,00 O ·m2.

CHACARAS

C:ANAS':IEIRAS _ frent� .para o mar" 12:000 M2,
arbonsada, agua c("Tente propria, ·livre e des,embara
çada. no ponto chiç da praia. ,Tem uma (!asa de madei

-r:a. Prêco: 120 mil 1 c:urto praso.
• ,MORRO DAS PEDRAS, _ 125 metros de frente
para o mar: 25.000 r [2. Prêço 45 mil a curto praso,

Rua VIdaI Ram' 's, terreno com 22 metros de fren
te, prêço 50 mil a • ista.

Itapema - área de terras, com duas frentes -- úni� . A

-�������������__I_lj

.1'

I
\
I
I

A PRO�EL·

Ifr-T,RANSFIRA �UA' PREOr,UP.-A.-çM;· bÊ] -êOM.�...
-

�I"
'

.
I PRAR, VENDER OU ALUGAR SEU IMOVEL À

.

,PREDIBENS IMOBILIARI,A LTDA. � Rua dds
'

.

Ilheus �o 8 - Edifício M'LUB '_ sala' 92 ,:_- ,!)O .

andar.
.

.

I

___.1

Resolve seu Proble'm� .

Rua Tenente Silveira: iI: 21, Mia 02, FQne 4763:
. .' .... .

,;

" ÇAJASVIEIRAS 2' ierre'nos com· área total del
750 m2. Preço de ocásiãb� Excelertté,lqcalização prÓxim('}' .},ao Hotel'. Secos, p'lanos, limpos' e des-ocúj1lados. '

T E. R. R E N .0 S _

ca _ frente .para o, mar e BR-I01, 1.000 M2. Torra-se,
permuta-se.

."

OSMAR' CUNHA' _:_" terreno úrtic'o na Av. Osmar

Cunha, 12' 'metros' de 'freJ,1te 'pl'onto ,para Edifício, fren-

te para, e ,Nascente. ' , . , .

EElRA,MAR NOWI'E. -:-:, 830, "
M2, 41 metros de

frente para a Avenida, .desocupado, torrà:se por 93 mil
a vista. .

'

BEIRA MAR NORTE _ terreno eleva_do; 15 me

tros de frente,. fabuloso para residencia' de gabarito
prêço no miL'"

'

BEIRA _ MAR NORTE � frente para o mar e'
Av. Alrnte. Lamego, \ 30 de, frente por 4S metrôs dg
fundos. Prêco: 260 mil.

'

POR ÃÍtEA CONSTRUíDA _ Av. Almte. 'Lamego,
35 metros de frente por 80 metros de fundos.

CONSELHEIRO MAFRA -'- 12 metros de frente,
agora com recuo normal, ótimo para incorporação de

edifício. Prêco: somente 30 mil.
.

STODIEêK '- Na agronômica; lotes de 27 mil a

35 mil com financiamento prontos para construção ime-

diata, em lOC;ll de filllas residências.'
'

,

LOTEAMENTOS '

50. lotes _-já ,c?m ruas abertas!. tôda a terraplena·
gem, Junto ao ombas dentro da Ilha, podemos entre

gar com ruas asfaltadas, prêço: 200 mjl.
CA-pOElRAS '_ 30 lotes ·com. ruas abertas, com I

tôda a terraplenagem, :pod�mos.. entregar com asfalto,
junto a rua Geral. Prêço a, estudar.

FAZENDA
262.000 ;M'2,' com 500 'metr.os de belíssima praia,

r.a ilha de SaNta Catarina, linica com gruta natural

de trinta metros de profundidade, 3 cachoeiras de

água doce, serve para loteamento, clubes e etc. Prêço:
somente 120 mil.

CASAS SEM HABITE-SE
_ Uma casa de alvenaria, com 122,9 m2, possuindo,

4 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, circulação e ga

!'ag�m. ótima' zona residencial. Entrega em 90 dias.

Çr$ 51.802,DO;' Aceitamos financiamento do B� N. H.
_ Uma residência de alvenal":Ía em final de cons

trução, com 85,78 m2, possuindo 3 quartos sala, cozinha'

banhe�ro, ,circuJ.ação e garagem. Azulejo� e' peças ru; �

banhemiJ colorrdos. Cr$ 37.596,40. Aceitamos financia- �
mento do B. N. FI. Entrega em 90 dias. P.

- Uma moradia de aJvenaria semi-acabada próximo r�
ao centro, com 93,28 m2, possuindo 3 quartos sala co- )

zinha, panheiro, circulação e garagem. Terre�o de' 250 i
m2. Cr$ 40.446,40. Aceitamos financiamento do B. N. H. I'
Entrega em fi,€> dias. mais ou. menos.

'

II_ Uma �asa de al.venaria de 91,40 m2, com 3 quartos
f,ala, cozinha,."banheiro.. cirêulação e garagem. Rua cal: I

ç�àas com lajotas de CImente, tendo lto local água e luz.

Entrega prevista para jullao/7'1. Aceitamos financiamen-
to CilQ>:3. N. H. Cr� 39.766,20.

'

,

_ Uma residência de alvenaria em acabamento de

8?,24 m,?, possuindo 4 quartos, sala, cozinha,' banheiro,
e:Irculaçao e pagagem. Entrega a curto praz!}. Aceitamos
flllanciàm.e'FlJJa do B. N. H. C��$ 37.771,2€>.

_ Uma residêuG!ia de alven.ar�� (lJuase terminada,
de 92264 mz' com 3 quartos, sala, cozinha, banheir.a, cír

�ulaçao e garagem. Boa zona res�dencial pr�.imo ,ao

�entr(). Entrega para meados de Junho/71. �itamos
fInanciamento do B. N. H. Cr$ 39.397,6.0.

,

- Uma (lasa de alvenaria para bre've entrega, de

78,61 m2, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro cir

culação e garagem. Aceitamos financiamento do B. N. H.

Cr$ 34.871,80.
"

TRATAR: Galeria ,Jacqueline, I(>ja' 9.
SAWE-LAll EMPREENDEDORA IMOBILIARIA

MAIOR EQUIPE DO ESTADO.

I ,

"Edifício Tânia M'1ra" na. châc�ra de',E.spa�
nha - Incorporador - Dr., Claudionor S'catpeta,
Borges

" "

"

'

,

Início ,das vendas a partir de '26 dê ahrib

.

Apartamentos" com 3 e' 2 qtdrtds., Li��,. co
.

zmha, banheiro, dependêricia .dé ·empregada..
Entrega em maio de 72.

' . � ,

, FINANCIAMENTO 'PROVINCIA CRÉDITO
IMOBIL{ÁRIO S;A.

-,

,
.

---l-

EDiFlcnl' SANTOS, ,DUM.'" .

I

CI$ 350,,00.,
Mensa5s situado ao .lado da Fl'aça 'Santos. �a-

'

de prazo de entrega, março de 1972.' Com às.. rhen�aliL.!·
dades acima sem entrada, finan.ciadÓs· em .l{'à'nos.
as suas ordens. "

ED. SANTOS ANDRADE _' ED., VENEZA"�
ED. AU�_UST� (PRONTO). _- ED. SALDA� DA : i:
GAMA (�mancIado em 15 anos) � ED. VILA .RICA' !.'
_ ED. PASSEIO _ ED. TANGARÁ _ ED.' MUiUGI "i
,- ED. DOM IGN;ÁCIO _ ED. !\RAÚCÁRIA -, ED. '

PERNi\MBUCO _ ED. DUCA DE LACERDA. : t
Para informações e vendas A 'Vendedora de :Apax

tamentos Santos Imóveis Ltda .. Praça Santos 'Aild:Ífà!il.e
n. 39 _ 19 andar � Fones 23.3353,,24-1488, 241491,
24-1493 e 24-4462. � Curitiba, "

.'
"

-

Horário, das .8 às 19 horas" inclusive· aos"sába-

Ü II
dos, domingos e feI:iados.

'

11
Não fechamos nas refeições.

--�������

IfM

I DR. SEBASTIAO MAIlTINS' DE
MO"I! �,

Ci,rurgião Denftsia'
Prótese Alta R:otaçiw - Tratamenta Indolor" Ate.ni:te,

pela manhã, d\ls 8 às 11 hs. e' à tarde ,das 1& às,'1.8;3o hS
EXclu,sivamente com hora marcada. iEdifi:í.cio,· ';U>LUB �
sala 53 _ 59 andar _ ... tel. 4671.

" ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AUTOMÓVEIS
COMPRA, TROCA E VENDA DE VEíCULOS

Ford Galaxie Branco o • o 1967

Ford Corcel Coupê Standard Amarelo aK �971
Ford Corcel Coupê Standard 'Branco o. o • • • 1969

I

Volks/Karrnanghia Vermelho Montana .. o o 1970

Volks 1.500 Beije Claro O'K o o • o 1971

Volks 1.300 Verde Fôlha o. o •• o o' • o. 1970/71

Volks 1.;300 Branco Lotus o 1970/71

Volks 1.300 Vermelho, o, o •••••••• o ••• , • •• 1970/71

I Volks 1.300 Azul ,.
1970

Volks 1.300 Branco 1970

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

Volks 1.300 Brancp ................•....• 1969

Volks 1.300 Beije Claro '.......... 1969

Volks 1.300 Azul ; o o o.... 1969

Volks 1.300 Verde o o••• o o o o •• o o o o o" o ••••• 1969

Volks 1.600 4 Portas Beije o o. o" o. 0':'" 1969

Vol!s Variant Vermelha 1969170

Volks 1.300 Beije �...... 1967

Volks Azul .............................
1965

Volks Azul .. _
0...........

1964

Jeep Candango Vermelho
"

< , 1960

Jeep Willys Amarelo 1954

FINANCIAMENTO EM'ATÊ 30 MESES

A. COELHO' AUTO�óVEIS
i Rua João Pinto, 40 - Fone 2777 - Floríanópobs

,
'

_

- _ ___:___j 11
"-'

---

JEHDIROBA AUTOMÓVEIS
RUA DEDORO ESQUINA CONS. MAFRA

Fone 46·73 '

Karmanghia TC Branco OK :....... 69

Karrnanghia Branco o . . . . . . . • . • 68

Volkswagen 4 portas Branco ................•• 69

Volkswagen Vermelho • .. .. ...•• 68

Volkswagen ,Azulo .. : .ti..........
68

Opala 4 cil. Luxo' Vermelho 69

Opala 4 cil. Luxo Azul ? 69

Opala 4 en. Luxo .Amar/prêto 69

Opala 4 cil. Luxo Verde "1'"
69

Opala 4 cil. St, Verde :.. 69

Opala 4 cil. sr. Azul ......•.•..••. '

.••'......... 69

Corcel GT Amarelo/prêto ••..•••••.•.•••••• :. 70

Corcel 4 portas Branco ••.. ,•.••••••• ,
•••••••••

' 70

Itamaraty Br�1ll2(Úprêto :� : : ; '. " • I; .' , . 68

Esplanada Prata . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . • • . . . • . • 68

Esplanada Branco/prêto ; . . . . . . . . . . . . . • 68

Esplanada Vermelho • �. �. ••. .•.•.• •••• 67

DKW Belcar Verde • o "0 • o " ..•,.: ••• ;. .••••••• 63

Galaxie Azul o o . . . . . . . • • . • • . • • • • . • . • • • . • • 67

Veraneio 'Verde _..... 69

Chevy II Azul .. o . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . 62

Oldsmobille \ ..
;

• • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • 62

LANCHAS A TURBINA
Financiamento até 30 meses

i
.

I. _

DIPRONAL
Rua Felipe Schmjdt, 60 - Fone 20·51

DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS

Volkswagen - branco' . . . . . . . . . . . . .. 1964

Volkswagen - beje ..................• 1969

Volkswagen - verde '... .. . . 1969

Volkswagen - branco 4 portas. . . . . . . . . 1969

Kombi - verde • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 1962

Aéro - branco o . . . . . . . . . 1964

Aéro - cinza
.

'

. Aéro -'- azul
Aéro - branco

..... 0"0 o ..

Rural - verde e branca / : .•

Rural - azul' e branca .

1 i
J AC
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE

NEGOCIO LTOA.

Rua Felipe Schmidt, '51 - Galeria Jacqueline, 7

ADMINISTRAÇÃO DE BENS - CON'FRATOS DE

LOCAÇÃO E INTERMEDIAçõES DE IMóVEIS

Profissionais altamente especializados as suas ordens, I
VE:NDAS .

ótima casa no Saco dos Limões, com 3 quartôs -

sala de jantar - living .....,. cozinha � banheiro.

.APARTAMENTO NO 'CENTRO

Um apartamento no Edifício'São Francisco à rua

Arno Hoechel, entrega em 4 meses. 2 quart�s - sala
- c0zinha _' área de serviço - banheiro completo.
Totalmente ;financiado.

' /

TERRE�O EM COQUEIROS

Lote à rua, Marques de Carvalho, Com 324 m2.
"

TERRENO N� JARDIM ATLÃNTICO
, , Lote nO:CJardim Atlântico, com 324 m2.

,-
li'i� t(

,,-

--

DRo EnMO BARBOSA SANTOS
\

Clrurglãc Dentista

Herário: de 2a. à 6a. feira, das 14 às 19 horas.

Rua Deodor/), 18 -,- Edifício Soraia - Sala 13

ATENDE PATRON,,\L DO INl'S

, ,

1964

1965

1965
1967
1966'

.: ....._...

pu ..

Aulomoveis
VENDE� TROCA E COMPRA

,
,

. .k-.

ALVO,RADA VEiCULOS
Comércio de Automóveis em geral
COMPRA - VÊNDA � TROCA

Ca��os inteiramente revisadós
,End. R. João Pinto, 21

Fone: 4291

Fuscão OK

Kombi Luxo

1971
1970

1970
1969
1968

, \ '

••••••••
1••••••••••••••••••••••••••••Fuscá

Fusca

Fusca

.......... '"'
-

..

.. o. 0 ••••• 0 ••••••••••• o ••••••••••• ,
•• "

Fusca .................•.....•....... o....
1960

Corcel Coupê· •.........••..•........... o . . 1970

Karmann Ghia r.............
1969

�',
Aéro Willys 1964 I,D K W .. 0.0 ••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 1964,

" , I'
=r� ; . 22!3 9€9;
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FINANCIAMOS ATIê 36 MESES

MEYER VEíCULOS LTOA.

Rua Fúlvio Aducci, 597 - .Estreíto
,

Telefones 63-93 e 63·89

AUTOMóVEIS

Esplanada ..........•..•••.........•. � 1969

Dart - 4 portas luxo ......•.•......••• 1970

Simca Tufão ..... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1965 -

Volkswagen . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . • .. 1969
.

'

/Galaxie Vermelho ' 1971

CAMINHóES

F-600 ...........•.....•............•• 1956

F·600 " : ..• 1959'

Dodge ))-700 1969

��������J�.����=a

����������'"
I, � ,I

Comércio d,e Automóveis �

'Acessórios APOLO Lida.
<'

R. Dr. Fulvio Aducci, 1045 - Fone 6284

Volks Bege 1300 OK .

Volles Vermelho ,

Vollr.s Vermelho , . o ••• , •••••••

Volks Azul •.....
' ..•......................

Volks 'Ázul

1970·

1Q68
1967

1966
1962

1961·
1968

1969

1966
1966

1962
1959

1966

'1964

1963-
1962

1954

-1"
•••••••••,0 ••

,
•••••••••••• ,

•••••

Volks V,erde Claro �: ó • "

Kombi 'Verde ',' .......•.•..•

Opala.Amarelo Teto Vinil' . o . o . ; .... ':: .. /
... :.

'DKW Bege' ,
•....................•...• ,' ••.•

DKW Verde o' ....................•

DKW Caiçara Azul ......................••

Candango Verde e Branco '

... " ........•••••

,
Aéro Willys Bege o". � :, .. .' : .

:
: •

Aéro Willys Verde .

Aéro Willys Azul e Branco �-: ..

Simca Verde ... 0 ••••• 0' •••••• , ••••
\
••••••••

Ford Azul e Branco : .•..•.... .'••••
....

Financiamento até 36 meses.
;

I,

AMAURI
J

AUTOMÓVEIS

R. Gaspar Dutra, 90 _ Fone 6359 e. 6632

Compra! troca e venda dI> Veículos

Volks TL Azul Pavão' 1971

Kombi Verde� Caribe ..•.............. ; .. ; 1967

Pick Up Bege Claro ...............•......•• 1969

Volks Sedan Azul � o , .. o' 196Q
Volks Sedan, Pérola : • 1964

Volks Serlan Cinza Prata 1966

Volks Sedan Azul Atlântico :
'

o . . 1996
Volks Sedan Vermelho ;....... 1967

Volks Sedan Verde Cal'Íbe , ...•. :.......... 1968

Volks Sedan Vermelho •.......•..•.......•• 1968"

Entregamos o,s carros usados com garantia e

financiamentos até 36 meses

Entregamos os. carros usados com garanti:! fi fman·

ciamentOIl até 36 meses

Venha conversar conosco

=--:.lI

I

-VALDIR AUTOMÓVEIS LTDl.
R. Vitor Meireles, 32 - Fone 4739

Flerian6polis _ S.C.

Chevrolet Opala • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971

Variant � Branca ...............•••..•• 1970

4 Volks 1300 -- Brancos ........•.... : .• 1969

2 Volks '-1300 - Beje ;,....... 1969

1 Volks 1300 - Vermelho 1969

2 Volks 1300 - Vermelho ; o .. . 1967

Esplanada -- Branca � .•• 1969

1 Volks 1300 - Beje '......... 1969

Volkswagen _, Vermelho o .. 1965

DKW -r-r Verde o ..• ','1966 I'I Financiamento em �30 mêses

�II

Ir ........

i

LOBO E DAUSSEH
Comércio de Automóveis e Oficina

-

R. Dr. Fúlvio A�ucci, 952

Trocd, - Financia - Ponto certo para Bom Negócio
Dodge .Dart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 1970

. Vólks . .. . . ... . .. .. .. . .. ... .... .. .. .. . ... . 1968

, Volks 19M·
Simca Chambord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1964

Gordini ..
'

o o.' • 1966

Gordini ," o ...........•. '.' . . . . . • 1963

DKW Vemag � 1966

Financiamento até 30 meses

! ' -.,.- -r I

_. �

f�i'�U��!.��O���!!i����_

�
II 'Fone 4414 - ABERTO DIA E NOITE. lli
L

-

III
fi-- � -

... ,

l
I

Koerich S. A. _ Comércio dI! Automóveis

Rua Almirante Lamego, n, 109

fone 2655 --,. ex. postal 822

Florianópolis _ S. C.

Volks Sedan 1600 Verde .. � c, 19.69,

Volks Sedan 1300 Branco ....•.. ; .•...•

Volks Sedan 1300 Azul ..

Volks Sedan 1300 Beije '

Volks Sedan 1300 Pérola .............•

Volks Sedah 1200 Azul ..

Volks Sedan 1300 Vermelho ..........••

Volks- Sedan 1300 Branco .............•

Kombí Branco Lotus ..........•••......•

Kornbi Beije Claro " ..

Kornbi . Azul ............•..••.•.....••

Kombi Beije Claro ," ..

Kombi .Cinza ........••..•.

-

.••.••.••••

Jeep W:illys rMarroJ;!. .........••.•.• . ..•

DKW 'Cinza ...............•...•...•..
r

i I\1lral WiIlys Azul ',

1969
1969

'

1968
1968
1963

H!68
1969
1969
1969
1964
1962
1962
1961
1962
1965

I .--�-

IPIRANGA AUTOltlÓVEIS
COMPRA VENDA E TROCA 06 VErCULOS

Rua 7 'de Setembro, 13 - Fone 3886

1 Volkswagen J.968

1 Rural Willys, . . . . • 1964

1 Volkswagen .. .. .. .. .. • .. . .. . .. • 1965

Financiamento até 36 mêses
_

-

I·

L���.��,�������\� 'I' -

NOSSA CASA AUTOMÓVEIS I
I
I

R. Vidal Ramos, 41 - Florianópolis
Comércio em geral de automóveis ...... compra - venda

_ troca - financiamento

Ford Corcel - 4 portas ..........•. o . .. 1969

Ford Corce.l Coupê .............•...... 1969

Volkswageú 1968

1968
1966
1964

1960

Volks;wpgen ... o ..........•..... o ....•

AérQ 'Villys Itamaraty •.................
Veluaguet DKW o . o .

Vemaguet DK:W .........•... "1'"
.,•••••

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

�k
-

I ATER,ÇÃO
VENDE-SE

Apartamentos em Canasvieiras

ocasião.

Terreno na Lagôa da Conceição - Preço de'

20x40 m2 todo murado.
ALUGA·SE

.:laIas para escritórios.

INFORMAÇõES: Rua João Pinto, 21 - Sala 1

FONE 2828.
.

,

P'''_'!'!'"!' m ="'-_

'1CADERNOS JUVENTUDE
Brochuras - Espirais em Arame oil Plãsticos

ICAL --lo LACI - Latonjldos _ Cromados

Isqueiros: Com uma e duas rodas

ICALEX (Automáticos)
:IGAL -- Indústria e Comércio Auxiliadora Ltda.
Rua Coelho Netto, 160/170 - Fones 349 e 361

I Cx. Postal, 137 - Teleg. ICAL - Rio do Sul _ se

-�I /
)1_ �'-e'L-!!!iP �

,

,-

, RADIO GUARUJA I

I'Ondas Médias 5.000'W _ Ondas Curtas - 10.000W

Frequência Modulada

(Programação)
06 00 - ABERTURA

06'05 - Vida Rural (Acaresc)
06'30 - Alvorada Catarinense

07'05 -- Rádio Notícias BRDE

07'35 - Música Popular Brasileira

08:00' _ CORRESPONDENT�' CIMO

,08,10 - Peça o que Quizer

08,55 - REPóRTER ALFRED

09,05 - Viva a Vida (Luiz Aguiar) /

0955 - Rádio Notícias BRDE
,"l

1 ,

10,05 - RÁDIO TEATRO -=- NOVELA .

10 35 - Só SUCESSOS

10'55 - RÁDIO NOTíCIAS BRDE
,

11 05
.

- Show da Cidade I

12'00 - REPóRTER ALFRED
'

12' 10 - ALMOÇANDO COM -M'úSICA

1Ú5 '�' PERDIGÃO· COMANDA o ESPORT�
12,55 - CORRESPONDENTE. CIMO

13,10 - GRA.NDE «PLACARD"

14,05 - Só SUCESSOS
.

Ü,55 -:- RÁDIO NOTÍCIAS BRDE

15:05 -- Desfile da 'Juventude

16,05 -- RÁDIO TEATRO - NOVELA

1�,35 - Só SUCESSOS
.

16,55 - RÁDIO N'OTíCIAS BRDE

17,05 - Só SUCESSOS

17,55 --,- REPóRTER ALFRED

18,00 - O INSTANTE DA PRECE

18,10 - RESENHA INFORMATIVA

1835 - VANGUARDA ESPORTIVA

lÚO ..:_ CORRESPONnEN�E CIMO

19,00 - A VOZ DO BRASIL

20,05 - PROJETO MINERVA

20,35 - O ESPORTE EM REVISTA

21,00 - CORRESPONDENTE CIMO

21,10 -- MUSIRAMA
,

22,00 - REPóRTER ALFRED

22,10 ..:_ A NOITE É NOSSA .

23,05, - úLTIMAS MELODIAS ,

,23,30 -- ENCERRAMENl'O

. :',''' ....

RÁDIO ANITA GARIBALDI
RUA JOÃO PINTO,-32 _ CAIXA rOSTA!. 269 -

FONES 3331/2964 - FLORIANóPOLIS - !'LHA DE

SANTA CAT'ÁRINA _' SA�TA CATARINA

PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA A SÃBADO

6 às 6',55 horas: Rancho Alegre Com Portãozínhe "e
Pcrteir'inha

'

7 às 7,45 horas: Desperta Malandrinho' (EdegafJ
Bonassis) ;

8 às 9,00 horas: Manhã Suave, Manhã TranquU�
(Borges Filho)
Às 8,30 horas: Anita Nqticia Show (Aldo Gran,gelto)
9 às 9,05 horas: Anita Hit Parade

I

;.

9,05 às 9,55 horas: Feira Livre (Fernando Línharesr..

10 às 10,55 horas: Nós Dois Às 10 (Lizete Palumbo: e

Borges 'Filho) _� �
Às 10,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeirc)
11 às 11,55 horas: Discoteca do Ouvinte (Evaldo Bent_o)
Às 12 horas: A Opinião de Fernando Linhares

.

Às 1205 horas., Atualidades Esportivas (Evaldo Be�to)

Às 12,í5 horas: Sa�dade Jov.em .

Às 12,20 horas: PIá (Mauro Júlio Amorim) aos sábad-os

Às 12,30 noras: Anita Notícia. Show. (Aldo qran�iro)
,

12,40 às 13,55 horas: Discjóvem e .Campéões do .Disco

(Fenelon Damiani)'
,

Às 14 horas: Comunicação (Carlos Alberto Feldmann)

Às 14,05 horas: Society em Destaque (Celso Pamplona)
14,10 às 15,25 .horas: Ruo do Sucesso 1.UO, (Lizete
'Palumbo)

I '

Às 15,30 horas:, Anita Notícia Show (Aldo Grangeira)
.

15,35 às 16,55 horas: Show da Tarde (Evaldo Be�) ,

1'7 às 17,55 hóras: l\1undo JovellL(J. G. Xavier1 Augu'Sto
Buschler e Celso Pamplano)
Às 18 horas: Bola na Trave (Brígido Sílva)
Às 18,05 horas: Atualidades Esportivas (Evaldo Bento).
18,15 à& 18,55 horas: Crepúsculo Musical (Evaldo Ben1;O�

-/ lis 18,30 horas: �A�ita Ntltícia Show (Aldo Grangeiro1
19 às 20,25 horas: Agência Nacional e Mobral

20,30 às 21,00 horas: Máximas de Hoje (Jesse Júnior)
Às 21,30 horas: Anita Notícia Shpw (Aldo Grange�

.
21,35 às 21,55 horas: Saudade Jovem (Jessé Júnior)

- 22 às 22,55 horas: Música para Milhões (Jessé Júnio!i
,
- 23,05 às 24 horas: Supep PLÁ (Neide Marirosa, e Cesar

Struve)
, PROGRAMAÇÃO DOMINICAL

7 às8 horas: Zecatau Especial (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 horas: Parada em Esquema Nôvo

13,15 às 14,00 horas: Embalo Jovem

14 às 14,45 horas: Favoritos do Shaw da Tarde

14,45 às 18 horas: 'Tarde Esportiva
18 às 20,00 horals: Geração 71

20 às 21,00 horas: Prata da Casa

21 às 22,00 horas: Música Para Milhões

22 às 23,00 horas: Som Su,b�errâneo (Egeu Simas).'

�

I
I

DR.· �. MÁRIO' GUEDES
ADVqGADO

Rua Alvaro de Carvalho, 34 19 andar --,
CPI·0546847'79 � OAB·1244, no horário das 14 à� 18 bs

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BANCO BRASILEIRO �,DE DESCONTOS S.ft.
'1if .. .. � -4 ,�� I�.

�

,'� .tt�_*" :�. ....... " ..

" ".

Sociedade cf� Capital Aberto - 235.936 Acionistas
Cadastro 'Geral de Contribuintes - Inscrição n. 60.746.948

MATRlZ - Cidade de Deus -'- 'I'el. 48-9000 - OSASCO - São Paulo
AGÊNCIANOVACENfRAL - AV. IPIRANGA, 210 - SÁO PAUW

AG�NCL-\ cEIiIT:RAi - Rua '15 de Novembro, 233 'e Álvares Penteado, 164 a 180
�

-
' SAO PAULO

CAIXA �OSTAL, 8.250 - ENDEMÇO TELEGRÁFICO "BRADESCO"
CAPITAL E RESERVAS c-s 293.019.530,50

BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 1971, COMPREENDENDO AS OPERAÇOES DA MATRIZ E 447 DEPARTAMS.NTOS

p , i dtlc'i! •

,
,

ALAGOAS MI�ÀS;;GJ:R.ÂIS ;\�üter,ói \ Adamantina
Maceió 13€10 ifór'úodtê '

.

Nova' 19ua!,'U , Aguai
AMAZONAS Governador VcWlwes P�trópOfu!

'

Agudos
Manaus Juiz de Ftirà

'

, VolU" iRedonda Alvares Machado
BAHIA Uberaba

'

'�i9, GRANDE: DO," i Ámericana"

:��r:;[�âed�â���! �i�dià".:, .: J ,,������� , ;' ii:' '" /{;' �i'!; 1t:i!��h,��a�i��nse
Ilhéus ,: ;, '

Be1éin' d<i-:'Rad; <RIOJ :GRAHOE �� S�L .Araçátuba' :,
'

f:}���na :,' �P':!A",-RA���Nlt,����',{.; i:,:�:' ' ;��rJ[�&;';6p;�:sul' '�" ':" :�i:i�iuara <

����i�nga A "'::",�.:,:,�,�."',;','�.,:ô,,:'cL,o,i'e',,·,·�,,,�r:Al:"a'o·,:d'�,:,e,",·",�:,:,.,:-::,::" :,:,',', ,"', ," :,' :B�A"a�\'rr�a�l,.·,rsrr�,.:""sa����:�a ��r���t< ;,/�
:

'�::,. AJ

,,'
Calcada

' Astotga
-rÓeÓ'Ó, '

'< 1;arrapos mirra Bonita
Centro Bandeirantes, Passo D'areia Barretos
Sé Bela Vista do Paraíso ", yO:lu�târios dá Pátria Barrinha

Vitoria da Conquista Cambàra;' '. Rio Grande '. Bauru- ,

CEARÁ Cambé-
' '

, ' ,Santa Maria' Bebedouro
1!'Ol:t,aleza Campo' 'Mourão: Sãó Leopoldo ' Bilac
DISTRiTO FEDERAL Cascavel' ,: 'SANTA 'CATARiNA inrigui

, brasília Cianorte : AJ:ií,r�nguã "
' Bonfim Paulista

ESPíRITO SANTO Clevelãndia '
" Balríeário de Cainboriú Boracéia

Vitória Colorado'� "',' '. , '

' Bium�nau
' ,

'

Botucatu
GOIÁS C,oJ:.n,é!iÓ': r:ré#>pio',' ,;Bôa': Vista,' , Br�s Cubas
Anápolis Cruzeiro', D'Oeste': ,;Braçô', do .Norte' Brauna
Carmo do Rio Verde Curitihà:' ,,"" 'BtUsque :', :'�'. , Brodbsqui
Céres

"

Cérilitó .

" ,,' � 'Ça,çá'd;or ,"i ;
, Cabr�uva

Goia'nésia :,' Monsenhar' Celso: '"C,arilpQs :Novos " Caçapava
Goiana: .PIorai

'

�':,',
'

càh,oinhas' CafeÍândía
Campinas GO'l·O;Et",€V�.-, ' "C' , • " l' Camplna,s: ,

"

' Jlpm�",;.
Centro , GaHlP'uaira' , >;: _, .Cllápeeó' , , Carmo

Goias
'

ibi<PQrlií
'

;:: ddticórdia :'Centro
Ilillumas léara'ínia

"

'

c cHciurri,a "
" Vila Industrial

ltaberaí ;lta$.bé,< : :', ,,:;,J;\ ,,' " '€u.:ritm:a:hos ,

I Cândido Mota

�:a�f��nga ; f�!�1�:r�;;1�t::, ,'.�:.:' :�:I�:,�r�k,
' �; :g�����Uiba

'

lVl1race'ma do No"rte 1\�a�d:�g�'�ÇQ:,' "I'

·�lbiràmé(., 'Cata:nduva
Pirenópolis Mttl)9-;tgu�í: "iri'iblb,iba Cerqueira Cesar

��l���;aa;� � _, , '�f:�f�;;t\ " .

:' ;,:}ra��i�l>;�, ,,�,: �'.' , g�%���úi"
São Miguel do Aragu;tia "NÓW� ',:Ti:�p���ça: ,��,\�u'Pp�áiiga'" . .. "Cosmorama "

,

g����BARA
" ,�.j,'�,::,:irg:��,,�,:)f,,;.,.,; ';f: i ;-' ,;�õt��h!S:o \�J}�:; g��v�nhos

���:��g�beirO ParanlÍ>làf ," ,

'

;; :�"����a:':',er
"

g���:�i:
Castelo 'RJ(091n"ai"na'â,GT"1:\a"'.,��sá,'"',, '

Dracena
Centro J\1ullél.' ", Duartina'
Copacabana Santâl'Ariiéliá ,,';, Eldoradô
Haddock Lobo Santa" Cr�z do 'Monte. �·ori�ãe's',.,; ,'.', ' Fel'llandópolis
Ipanema '. Castelo'

'

,',
" pôr'to' União, '; , ,Ferraz de Vascon:celos

Laranjeiras São Joâo; do, Caiu�_( .' 5 . �id::l\Jegtinho; r FloÍ'ida Paulista
Ivia8ureira silo',,' M!itéus do Süt' ,:lü-q ',dó, &ul", ,

"
'

, ,F):anca
Mercado das Flôres São'; P,e(f,rQ' do lvaí, "'Sân'to,:;Am.afo da Impe- ,Gália
Praça, Saen� Peiía /. ,�ertanppoli:> <,:: '" ;/�)i;�'t�iz\ ,:" :, :' ,,' Garça

'

São Cristóvao Terrà 13óa,' "', , '�'" ,São ,Be.nto' dó Sul ,Getulina
Viscond� d� Inhaurna ,VJ}jl�r,_�.,:'ª!,,";;,--Õ:o";,'" ;,� ,<,-".��ª�\�Fta);l�isco".<to. S)l:l, Guah'):lbê
MARANHÃO' PEft. ....�M.UC, ' .

Sã'o"Joaquith ' ,. '. Guaira
São Luiz Reci#:�, :::,,!', "�b�,JOsé·do.Cedro Guaraçaí
,,(\1\�TO "G,�,OS�<? '�, Ce�tt:O,."" " '.:'SfÍq;: Miguel I)'(kst-e Guara'ntã
Aquidauana ' ,<iJçqdê;"da, %a� .Yillta ,;T�<i-.::, ." 'Gu,ararema
Campo GI:ande "IIIl,i;>�pi4� ':.

.

:i)j)l:ê'às\ > ',,;, Guúatínguetá
Corumbá

,

; ,,�\lq�l PJ,:llherro ,tCim�;,'·;,' " , ,Guariba
Cuiabá PIAUJ '" Tubarão Garulhos:
Dourados Ter,esina�' ,'lJ'PI$Seanga ': Céntro
Fátima do Sul, RIO O!=" JANEIRO :'Videira,: ' , . ,Vila GaIvão
Ponta Porã :Éal;ra, Mansa ;XáBieFê ,Herculândia
Rondonópolis "

' CathPo�. ',. ;s::A;ct ,,:!AULO _ IN. Jacri'
Três Lagoas 'Duqué''4é C�iàs)' ,:>:;TE-RI,OR ,Ibaté

Ibirarema
Ibituiva
Igarapava

, Indaiatuba
, .L

'Indiana ,

: -InúbiaPauliSta

";:�i���t'�'�,:n �

Itapt;tÍl?-Ytga; , ,

Itaporànga
Itarli'i.

'

n:��� "

Itírapuã
Itu
Itupeva
Jaboticabal
.Jacareí
Jacupiranga
Jardinópolis

_;�l.,JaÚ"'

Jundiaí
Junqueirépolís
Jl.lquia
Laranjal Paulista
Lavinia
Lençóis Paulista
Limeira
Lins
Lorena '

Lucelia
Lute,cia
Macatú'ba'
Marília
.lVIartinóp.olis
Mauá
Meridiano
Mirandópolis
Mogi das Cruzes
lVíogi Guaçu

'.', Mügi' Mirim '

.. , '''M'órité Alto' .

"Monte 'Mor
,Munitinga .

do' Sul;
Nova,Odessa
'Oriente
Osasco
Osvaldo Cruz
Ourrnhos
Ouro Verde
Pacaembu "

Paraguaçu Paulista
Pai"ap,uã '

'

,

, paulíma
Pede,rneiras
Pedreirá '. ,

'Pedro de 'ióiedo
Penápolis

'" Piacatu
Pindamonhangaba
'P.inl)al:
,Piraciéaba
Piraju

'

Pírajuí
Poá
Pompéia
Pôrto , Feliz
Pôrto Ferreira
Pl;aia Grande
'Presidente Alves'

Presidente B€rnardes Bairro do Limão
Presidente Prudente Barão de Limeira
Presidente Wenceslau Belém

.

Promissão ' Bom.Retíro: '

Quehiz
"

' i' ,: �:' , �,r�s;. ,;:: '" ..

Qtüntana �
"

. '. Bróo).s:lln<p;a\tlista' :,' .

'

�d!U{ri�;' :;'!:�'f�: ';;';t �", '", sUtâiltll"".;; 1���j;, ",' :<.;, \ ;

Regent�'FelJO""· ti' ,. ! 0-imlbuti ",.; " ,,"

" -, ��, !l!-egionópolis,;;' r (- Casa Verde

Registro < I Cidade Vargas
Ribeirão. Prêtoi Consolação
.• Centro . ': ,( ; ... Grande, Avenida

; �
, Géneral. �ri'o;: .

Paulista
mn6i>oiis,.

.

,j ',' Guaianases'
Rid Clato. Guaiauri;i,
Rio .'�à�:'P'ed:ras '

Hetór Péndeádo ,:.

Salesópolís IpÍfan'ga,'
&lho Grande Itaím
Santa Cruz do Rio Pardo Itaquera
Santa Fé do Sul Jabaquara
Santo' Anastácio. Jardim América
Santo :AIldré:

'

Jardim. Paulista
. Centro· Lapa
�neral Gllcério Largo do Arouche
Santos:' Liberdàd�'
Centro· Luz

'GonZagll
"

,Majo.r-'Diogo
&i'o .,Bernardo.:' do ]\l:arconi'
, ,C�p(:): '; 'lIÍarechal Deo.rodo

,

,Cenuo .

' M:oôca ' .

,

Rudge Ramos ,. Nações Unii:làs
são Caetano <lo SUl Nossa ,Senhora do Ó
São 'Carlos',. ,,'. cParáiso
'São .rôão. da 13.oa Vista, .

,:�a�:i ,: '.
:'st,o J<i�é' dQs' :C$1pos Paula Souza.
São José d'Oé'Rio Pi'êta ,cpp:eetNdizh,a:e's'"São Man.ué1 '

"

, S�o, Setiâ'sti�ô. .,

E ;; .Pirthelros
Seru-a ,Negra ,Pra,ça," J,úli'o., Mesquita
'$e�tão.iinh�, R,úigel Pestana

,� ':�6���ftj{HS ," :.;.;" ,;': \ ::��rii� �r���i'.'- •.

':SS',ouUZm;',aa;,,'ei�, ,'" '�'�' Santa Rosa .

� :$.àn:tàna ,,"
.'

S'úZan'cl : '"
.

". Santa' Amaro
.' TabafinÍ1a'" :

..

São' Bento. .'

; 'Í'aqua,I'itingá. . Sã'!) Jti1tfls Tadeu
,

T,aq�âritti.ba '. 'são ,MigÍlel' PauHsta
Tatuí" :;., iif:t,Sep.adof 'Queirós
±áubàté .'

.' Siquei_ra Bueno'
Teo(!otil Sampaio ':Tatuapé

,

Torrinha .

'

, ,1reinemlJé dá,,' , Canta-
'Drern.e'nb'é "

. ;'
reira

" ,.
,

Tupã'
'

,Tucuruvi
,Tupi. r,àulista l'uriassu

, , Vtüinhos' , "," Vila, Anastácio
V�li)atáÍso','

,

Vilá Carrão;
,Ván��� "G::r;a�de dO,.S.ul Vil;li, FOrmosa", .,.,<
Vera Cruz Vila' Guilherme'
.Vinhed,o', "", '.:,", � ''vila Gustavo,

i\!.ot.uporanga, ,yi:l�, Jagu;trà r
,

". ..
. :Vi'la' Leopoldino ,

:S�O � PAULQ''':':'' URSA. ,Vila .Maria
NAs; ,

' Vila Mariano
Agência Ce.ntraI .Vila.'Nova, .Conceição
Agêncià ,Nova Central VWi Prudente
Agua Rasa,' 'Vinte.e Cinco,de Março
Àlfonso ·Bo:vero ',Vinte, e' Quatro de 11aio
A�gusta ,SERGIPE
AVieiÜda Rio BrancC) Atae.ajú '

I
"

I

I

PASSIVO'

" '

, .: - :�,

TOTAL DOS DEPÓSITOS
OUTRAS EXIGIBILIDADES
Cheques e Documentos a Liquidar'
Cobrança Efetuada em Trânsito
Ordens de Pagamento. .........•
Correspondentes lilO País .

Matriz, Departamentos e Coites-
pondentes no Exterior em
Moedas Estrangeiras,

Matriz, Departamentos e Corres·
pondentes no Exterior em
Moeda Nacional .

Departamentos 'no País .

Outras Contas .. , _ :

A T I V O

,I '.) L'

, ", c .' ,', ;.�:' :) \,'
.. � . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� :' :', �' . ' ..� . . . . . . ........

• < }. r
12�'.171.3.5G,27DISPONíVEL NÃO EXIGWEL

CAP'ITAL
De Domiciliados no IJaís
De Domiciliados no Extelior ...•

Empré'stimos:

REALIZÁVEL .' ,:'

" ',"i
"

..

"

.JJj?,.upo.OOo,oo
--'7 150.000'.09,O,óo

Aumento d�" Capital '

, �. _.:•. : : .'. ; :.
Correção Monetária do Ativo � :'�.t.. ,�.. , ; '. �.

Heslh'vas e Fundos '

'

"

,

,

.......................
'

.. ,�' .. ,'•• � .," i·:,:� ..
'

.

À l)RODUÇÁo') " ..

";
.. <.;;, ,';F;'?';',':{��,"8Q.o71'34,�'30.'!1:2�'61,'�'�;,,',",:" ,." ,,:,,;',AO COlVIÉRCIO ,.'", _. ',: "'.,'''_',,'' 'TV 0:0

,

A Al'IVIDADES NAO �SP�,9IFI-" " ..
"

.. ',

CADAS .. , ........ , ',' .',L, 198,517.752,52'"",,�···
A ENTIDADES PÚBLICAS ; ';,..� .'

.

680.325,40 :,' . "

A INSTITUICi)ES FIKAr\�'eEniAS _!:d:" .•
'

.•,'/,
E�VI LETRAS" llIPOTECA�IÀS:"':::: .'," __;; ,.�, ,t*g7;�iQ72.6'26,i5

EXIGíVEL
DEPóSITOS:
À Vista e a Curto Prázb:
Do Público, ' .. ' , . , , .

De Domiciliados no Exterior ...•
De Entidades' Públicas .

r,': i ..

OUTROS CRÉDITOS
..
'-

- '
...

À M,édio P�azo:
'Do Público:
A Prazo Fixo ....

.. 2.590.124,18
Com Correção Mo-
,

netátia . 13.956.779;40
De Entidades ,Públicas .. _

"

,
, ,

BANCO CENTEAL -- Recolhimentos
Chequ'es, Documento:' e Ordéns

em 'Compensação ou. ,a 'Re�
ceber ...... , ..... ' ..... :..

Adia11tamento Sôbre Cambiais é'
e Contrato de Câmbio ,,' ,', .

ACIONISTAS - Capital a Realizar
COlTespondent�s no País- .',"',.,'
Matriz, Departamentos é COITeS"

pondentes no' Exterior' em,
Moedas Estrangeiras

Matriz, DepartamentoS e Cortes;
"ondentes no K'i:terior em·
Moeda Nücional , .

Departamentos no País , ,

.

Outras Conta;:; , , , .

165,583.366,64

2áü14.030�7�,:
, ;1.364.65,7;511 '

'25.312.0Q�:� ;,:
"

10.812.757,86

-l�
" ,466,.139.23'7�48, �

83.144.389,�6, '983.770;445,14

OBRIGAÇõES (Especiais)
Recebimentos por Conta do Ti:}-

,

souro Nacional , , .

Redescontos e Empréstimos no
Banco Central .

Depósitos Qbrigatórios F.G.T.S.
Obrigo ,por Refinanciamento e

Repasses Oficiais .

Outras Contas . , .

VALORES E BENS . ",',

Títulos à Ordem do Béinco Centrál 247.295.620;37"
", �76.855:8(n,86

Imóveis de Uso, Reavaliação e

, Im�v�is em Construçãq ,170.653.021,62Maqmnanos : . , . , .. ' .. , , . ,: : : :
....

·\1:3·.85Ô.84é;Ó9
lVIóv,eis e utensllios e Almoxàrifado 33.515.478,31 ,,}7.366,326,40Iristalação qa Sociedace .,., '.' , ". .

_,_ 248.019.348,02

RESULTADO PENDENTç ", .. '. _., ..

CONTAS DE COMPENSAÇÃO :; � ;

RESULTADO PENt;>I:NT� ," .',.; , .' ',0" •••••••••••••••• 117.933.347,74CONTAS DE COMPENSAÇÃO., :; , .•...
,
i 'I' ''- ••,.. • • • • •• • 1.770.280.343,45

TOTAL ; f' •

': : •••• � Cr$ 4.863.371.100,78

293.019,530,50

.í:.

, \ -.,:

,,;' :'1 :".:,:
1.790.687.800.;10

16,546.903,58

-,-' 16.546.903,58

•.. , ,.
' 1.807.234:711,68

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

, --;,----;-
105.429,589,88
30.681.98G,04

3.857.687,50

-,-

447.078.642;07·
46.598.389,51 . 633.646.2Jl9,OO

15.037.211,68
39.321.484,00
22.498.871,53

88,245.98f},86
28,635.254,54, ,193.738.811,61·2,.634:619.812,29

165.451.414,54
1.770.280.343,45

TOTAL ,'.. Cr$ 4.863.371.100,78

----------.....--------------"--_;...--__;.__;.--'---ii--1\.
"""TO DO CONSELHO 'Ffs.;
CAL:
a) lJf.Cyro Pinheird 'Dótia
a) Luiz de Souza Leão

'

. a) Venâncio de Souza

óltETojtd �6NSElHEIROS:
a) br. i. Cunha Junior·
�),Donato Fràncisco Sassi

DIRETORES EXECUTIVOS:
a) Amador Aguiar
a) Luiz Silveira
li) Basílio 'Troncoso Filho

a) Leonardo Gtacia' Juruor
a) Lázaro de Mello. Br:l.ndão
a) Mário Coelho Aguiar
a) Altino Avian

.

a) Jarbas Meireles
a) Ftancisco Sanchéz
a) César Ptates Castanho.,
a) AntôiÜo Aguiar Graça

J
BANCO BRÀSILEIRO DE DESCONTOS, S. A.

São P-,mlo, 4 de maio de 1971
a) Manoel Cabéte

T.C. 7" C.R.C. - SP n. 38.611
iI:.....IiIiI!!!II!!!!!!!!!i!""""

..

_-_'_'_--_"'_..' ••_-_'íiii�iii-_iiii-ii;i"�...óiiI'iii"iíii"r:,....iiii�liIiif'iiliiió'_-.'•••••íiii-iiii-iiii"iiii"-_'-_"_---_'-_-iiii'''iiii-_';;;;';''';-;';-;';-;;';'-;;,;'-;;;";,;-_;,;_;,;-";,;-=:..;;-;;,;";...;;:;'.;,;--.:;:==::.:., --.------:::-:::-:,::--=-�--,--

•

I

, �_��,LIi�

. ,

Polilica Parlamenlar

TRlBU.AL' D'E CONTAS
. CULPADO OU INOCENTE? (II)

I"
.

I
. !

Assumem proporções realmente graves as suspei-
, tas que continuam sendo levantadas na área parlamen
'00 a propósito do comportamento do Tribunal de Contas

DO caso" das impugnações de contratos celebrados pela
adm1nistração passada. Desde que sé Iniciaram os de

�. etll plenário e na comissão de jüstiça do Legisla-
,

tivo, uma interrogação passou a preocupar a, inaioria dos

parlamentares: Estaria o. Tribunal
:

de Contas agindo po

liticamente uêSlle· episódio e, portanto,
; :desmerecendo o

crédito de confiança, de que é depositário como órgão
·

têaIk!o auxiliar ·dÓ Po.der Legislativo?
.

';l. . '.,:-".,'." ". ", '" <to _.. ., .
", �

i : ;,.'J, ;A:.�àtSC: ;;_ "já fól, dito .. aqui - que a maioria dos
r �. i'· "',' ,,�. •

·1 ...: .�.o '".
,

". i
."

.

'. .':

: ..CO� �pàdOs,: senã-& a)sua' totalidade; foi cele-
.' • ',; , \

• 1 ..
' , • (

,)Jradà �m' riread� 4«:,1970, 0.' que,: JlOr ,si, poderia tornar

\ylá�ei ,�� 'su���ta., ',� questão �, entretanto, saber-se até
�",r ,J " •

'0 .J.: ;--
S
}; • ... •• .' .1" . ;.' '. 1.., I,

qae ponto, é complexa a. tramitação de, processos desta
.

, .;, 1 '. . . .)', �

natureza: IKlquelll ,i.cÔbe de contas,', para justifícar a demo-

ra hllvida' na' �preci�çã� dos contratos '��1 referência.

N� ell;�d.'lção ��ss� íl6vida f�lhou o próprio Tribu

nal,
. quàrido, 'apreciando convite formulado pela comís..

,s1iIJ de justiça da Assembléia, result��';em permitir que
',' . .

� 08 .eonselbeíros 'relatores d0.4 processos coanparecessem

,às reuníões daquele órgão para da�' 'i�formações suple
�en�tes :'aos. deputados. Daí porque, na opinião de

parlamentares, ,deva-se "em princípio aceitar como válida
.

•
' .

'" '" I-

,a !;usllCita" e, consequentemente, julgar a matéria em
; "I' , ,.: .' ,

"

"""

í;ori�i��o ta�!>ém: êsse ru.pecto.
,

: :,� ,M�s o� fato. é que tal suposição, partindo de quem
tem' ... responsabilidade de r�presentar, a opinião pública,

·

'

�ncerrn
'

certa: gravidade, e precisa
•

po� �so mesmo ser es-

"
.'

dare�id�, 'in�lllsive por�ue ela continua a ser levantada
',' . \;" :'.-'�

", .
.

cOtll ifÍsistt\��i;l' t�nto ,na área dil Oposição quanto, entre

, �s ',p�6p'ri�� "homens do Govê�no. Há, por exemplo, o

ije�i>inierlto �db ,deputado Waldir Buzatto, que diz: "Uma

�a;',;g��déS. �iIrpi:êsas que tive .com relação aos' pedi.

'i(õs�':��-;sus�U!eil(d' dê' &ntratos, oriundos do Tribunal de

· Cont�,' sabre ;:� : qu�
.

filiarei' " oportun�ment�, é que em

:' :-��S·:.qli��.p�dam mais' lógiclIs para tais ,impugnações,
.

. ": .... '" :: � :. ..
,

-

,�as qll3,ndo.,ti$ ,'sephores, conselheiros recebiam certos fa.

vGr�s, (orani:; complementados. em 'Santa Catarina contra·

t�s' de :s�t,v,iç�s 'àt� dã ordem de 30%. Á época n6s da

oPoSiçã�"':bradaíii�s' contra isso, e ficamos sozinhos.
,. .'.. .

'. -IAgora, lio, en�o, vem ti Tr.ibunal de' Contas impugnar
: '<çoÍltràtos.';·�ue'< stifrenmi �pleméntações irris6rias'. '

···i.' '.t" :,'. .,
•

" ;::,,!l]: '. nó' 'Casor :li1ais �lportante das, impugnações, o. do
( • .1,.,.', :.. . "1,< �.. '.' >

·l:ôntiato da' nová "Ponte Ilha·Continente, nma observa-
'! .. :-,_i .1 � 'j'. "

-.J �""., ." I

, �ao' do'· dejm'ládó Fernando 'J,Jastos qpe está circulando
·

n.Ós JJilstidot��;'" "Esfrarih�
. que o ac6rdão do Tribunal de

· C�ôtaS' fe�h-;' dlid6 êrifase � uma finna - a Sotege
qiie 'nad,a�' t��' ,a' 'Ver' topl .� problema, pois nem sequer
.... $.,. :.

1," ,.,
.

.

'"

" ,p�cipou 'd�: concorrência.� H�,. segundo revelam o.S

'd�p�tad�s; ;�Ú� lauilas do process� referente a essa firo
'. J � 'o,

� . .

ma que não pudera co,n,correr por não preencher as

'�n'�I�ões {xigi'dá� já CJue antés nãó. havia construído

J;� , ���ihant�': com 29it metros de vão livre, como o
, 'ediW,�ondicióDara.

"

,�p?$ntp�� �t:t� aspécto tamb�m grave do pro.

,�bk� ,�� \<ey; que; ainda que e�preS8amente não te..
·

i1ha& �, áfirma4Ío os· p�lawentares, as insinu�ções
·
�i\o ' de, qí.;e" tstariam (Im jôgo interêsS'cs de grupos e fir.,
f',' < '

mas é'oÍlstnltorns :ali�d9S; do projeto em julgamento..
Os (átarinense!l, em especial os, florianopolitano.�

.�, qu� não pioide,Ol ficar, suji:itos 'Iuer a veleidadell ,oIíti.
�� ;quer � a

.
inte�s, particulares, como também não

;p:áde� c'on�tdár cóm á ilicitude que possa ter ocorrido.

,

' Táinhém viram
Ó�ttm : ,rêébbêmos a visita dos Srs. Elpidio Botega,

.funcionário público," e Silvino Matiola industrial ambos
" '. ,J, , •

"

de Morto é da: Fumaça, que vieram reafirmar a denúncia
feita peio dêpútiido· Murilo Canto segundo a qual um

ttansfoflI,ladbr queimado, da CELESC, teria desfilado
"pe,las rUas da cidade em campanha pré-eleitoral de cano

didatos árenistas da� região..

'Aci-êscentara!TI que .o' aparelho permaneceu em

Morro da Fumaça alguns m,êses mais após o pleito e,

,

sem ,que ,se desse, qualquer explicação, desapareceu. A

reafir'ÍÍ:lação. da denúncia deve-se ao fato de --que, fá no

sul, através de llltia emissora de, rádio, alguém fizera
um desmentido •

Conflilo
Um· dêputado, interrogado sôbre o que achava da

· impugnação dp contrato da nova ponte, respondeu 1a-
cônicaménte: ,

- Conflitos dé tesourarias.

TEMPÉRA�URA ELEVADA

O, dêputadó Delfiú Pádua PeixÇ>to Filho, embora
saliente que obedece'rá a'�rientaçãq "de sua bancada, no

çaso. da ponte, afimion:
.

- O meu voto em princípio' segUIra o termômetm
da Felipe Schmidt: a 'favor da pónte

SerJio 'Lopes
�--�--�--��---------'--�'���"�"------------------

HORÁRIO ESPECIAL
HERMES MACEDO S/A, at�;n;dendo inumeras soli

citações de sua ,clien�eta, res,ol;veu prorrogar ° s,eu ex

pedi�nte normal até as 21 horas"em tôdas as 6a feiras
çlQ mês. �sts horário começar� hpje e dia 8 (sábado)
por ser véspéras do Dia das Mães o expediente de Her
mes Macedo"l�I,A '�erá das ,8 à:;; ,l8 horas, sem fechar

, para O a.lmoçl;>.

sotlO � Cr$ 30.000,00 a 50.000,00
Fó-mos áutoriza(iJ,os' a procurar sócio com Cr$ 30.000,00

à 50.000',00 p:J,ljl �gócio em pleno funcionamento e com

alta renda. SôÍnente para quem assumir gerência admi·
nistrativa ..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esporte
-

.. ,

_.�''''''''1I'fI''1l''''' ·""·" ... ··�i ... '

seus pi OS- para a
Há uma pequena modificação nós'

'

planos da Mini-Copa de 1972,' dís- \

putada no Brasil. Ela' sera'<realí>:
, zada em junho e não: mais -ern
julho, como .estava' previsto, íní,'. ,

ciálmente por' .roão Havelange, A-'
biho de Almeida' e Antônio' , do'
Passo, -,

" "",'
"

'

\ ."'-"

Os motivos ,'dã mUdariça:" 'por
causa das férias -dos. jogadores, oe

das finais da Táça Europá, ju
nho, os dirigentes do futebol' da

Inglaterra, Itá,Íia ,e Ái�tnariha ale�
garam que não poderiam atender

.

ao convite pa�'a; vir ao' Brasil par;
tíeípar dos jogos da' Mini�Gopa, ,"
.João Havelange e Abíilio de 'Ai-',

meída souberam destas 'circuns:'
tãncias. há poucos dias, qúand� es-
tiveram, na Europa,' Eles ;n'ajà>
ram de 30 dê março a IS, de abrü, ,

fazendo a. 'campanha" eleitoral . de"

Havelange para a presidência da'

FIFA, em 74,
"

Preocupados com 'êstes. obstá- .

cuIas, que surgiram, Havelange e

Abilio 'de Almeida tentaram, um�
solução para' o prob�emà', ':AbiÚô"
dê Almeida, Diretor' ue Ooorde'lla�',

'j "

ção da, CBP' (e coórdeç.ador ,da;

candidatura, de Havelange .à FIFA')
marcGu,para, 2,'de jWlho, '(m Lon�
dres, uma r,eunião com bs cÚrigén
tes ingle�es, italianos e alem&,es.',
Mas uma coi.sa ficou 'cer.ta:" a

'

.' M:ini-Copa deverá começar em

princípios de junho e terminar, �o'
máximo, á 5 de. julho.
A reunião do dia 2 de junho, em,

Londr'8s, 'será realizada pára' 'deci:.
dir 'a "tabela, 'segundo informações
de Abilio de Almeida.
� A presença da Inglaterra, ,Itá-,

lia e. Alemanha . afisegurada, diz',
êle, Não teria sentido, um torneio,

, çomo êsse 'fica a partiCipação' des
sas três seleções. O .que; nós 'va
mos discutir em Londres é a 'data,
certa da viagem das três ,sele.ções,
pois a fase ünal ?e, que partiCipji
rão como "campeões, muncliais"
começará �ntre 18 e 20 de junho.
Depois 'da 'viagem que 'João' Ha

velange e Abilio de Almeida fize
ram a Europà, ficou certo "que, 'da

Europa, virão sete seleções pe ra'
'

participar da Mini--COpa:, Ingla-'
terra, Alemanha, 'Itália, uhlão S)

\riéUca, Portugal,: França e' TCheC0,:;
Eslováquia,

" '

,
"

, Nos últimos dias de maio' deve-.
';"" .' 1

'

,

Tão, estar no Bràsíl as seleções da

Dni'ão Soviética, .Portugal, ',França'
e Tcheco�Esloy'áquia-, ,para' dispu':

, .ta 'da' ·fase elíminatóría com ddtra�"
,

"ônze seleções, Das onze.. oito' são,
�a

'

América ,do Sul. '(Argentina
.Ohíle, Peru, Paraguai, Equador,"
-Bolívía, Colornbia e Venezuela)

i

-' '. :. -,' �
,.

urna da África, .uma ' da Asía' ,e a
.

seleção ,do México. Afri6i':é �Asi:i.
ainda não indicriram ,a�, suaS s�c
íeções, embora já tenham .sído
�onvidado para fazer a; irtdicaç[Ó,
'Estas 15 seleções serão. divid�'�'

das em três grupos de eínoo, dás:
quais estarão três campeões R1un�
dial -:-:- Brasil, Uruguai, 'It�.1ia, À-,'
lernanha e Inglaterra _:_ Para um'
turno final de oito se'leçõ�s':'" ,

'

'As' oito seleções' tínanstas 'serão

divididas em dois gDlPos 'jd� ,qm�-,
tto joglmdo entre si. As d�s pti
roei'rHs sE11eçÕ\2S de ,caqa

"

�po', .'

disputarão o título de ���ppão'
dp Torneio da IndepE)nqênd.á

.

d�
Brasil. As duas segundas dispu ��
rão o terceiro 'e qua�t.o lugar;
O turno classificatÓ'riõ- de quin

zé seleções será ·disputad.� '9-e p.ri-.
�-eiro a vintE:), de junho' Cêste é ,o

primeiro cálcúlo de Ab�li6 tie AI-·

�eida)� As'oito finalistas .jógará:o
de 23 de junho a 5 ,de julho,' n�

"

niáximo, porque os ingleses, i:,;i
nános � alemães têm'. de . regres ',ar··
pa.ra as féri� :regulamentares:
Q$ jogos dassificatórios., ser:io

disputados fora do Ric São, f>a','lo,
Belo Horizonte e Pôrt\) Alerte."
MbÜvo: estas cidades

" se�ão "e-,',

des "dos jogos finais: "," ,;"

A resposta de Abilio de,: Alrriei<lá:
êle ,garante que to.do ó 'BrasU ";e-,'

rá. ,a
.

Mini-Copa pela tel�v'isão. ,

'.
- A EMBRATEL - está f:;tz 1�

do um trabalho exc,epciónàL· 'I�i
garantir a transmissão clireta' dos

jogos ,da Mini-Copa, como 'áC01 te
ceu na Copa do .i�.�!UO do Mé)! ::0•.
'.

./

ójuca é time raclsll
que não contrata negr�

!

No Clube Náutico -de Ipojuca da

Liga de Caruarú, no agreste, Per

nambucano, jogador negro não
tem vêz e sua contratação é proi�.
bida pelos estatutos. No Nordeste,
pelo que S� sabe, êste é· o ún�co
clube de futebol oficialmente ra

cista.
,

,.

FY.4M4AW4t'
.

A exclusão de jogadores negros
é justificada nos próprios estatu
tos do clube, "para que o Náuti
co de Ipojuca seja diferente 'dos
seus congêneres." No máximo, diz
um dos artigos, é permitida. a

conêentração 'de morenos, "desde

que não sejam morenos tlemais."

,',LtL'
UMA TRADIÇÃO

1
O racismo no Clube Náutico de

Ipojuca nasceu juntamente com

seu time ,de futeból, há dez anos'.

fundadores, quase todos vivos ain
da, decicliram que negro não te
ria vêz no time paTa que O Ipoju
ca fôsse sempre conhecido "como
um clube diferente dos outros."

Assim foi feito, e o racismo foi
estabel,ecido nos próprios 'el'tatu
tos. Um \ ,cj.os fundadores, um ho
mem tido como mais liberal que'
os outros, conseguiu i.ncluiT um

artigo que permite a contratação
"

de jogadores morenos. "Desde que
não seja morenos de:nwis", como

O TIME

O Clube Náutico de· Ipojuca é
filiado a Liga Desportiva de Ca
'ruaru e tem alvará de licença do
Conselho Regional de Desportos.
Em sua peqúena estante, na sede
da Rua Preta, em CaruaJrum o clu
be guarda seis ou oito taças que
�anhou em disputas de torneios.

Recentemente, a diretoria, deci�
diu fazer uma "limpesa" no time
de futebol,'que estava "infiltrado
de :elementos quase negros, e al

guns negros de verdade". O cli
retor Bianor da Silva Santiago
chamou o treinador José Maria e

deu a ordem.
A "limpesa" processõu-se rem

grandes proplemas, porque a. ela
já estava hábituado o treinador:
,os jogadores bastantes morenos

e os poucos negros que existiam
foram deixados na reserva por
tempo indeterminado. A maioria
desistiu sózinho e abandonou o

time. Uns só, foram embora porque
foram aco:nselhados pelo treina
dor. Até Jorge e Dodema, co�
derados os dois melhores jogado",
'res do time, foram afastados.
O número de sócios do Clube

Náutico de Ipojuca vem diminuin
do muito nos últimos. an'os.' A
maioria tem se afastado pc"que
não concorda com o racismo do
clube.

Com bom tempo Avai

I��á .hea renda domingo'
, o. presidente -do Avaí, esportis
ta, .:rose Amorim esu., 'Como todos

06,s" torcendo para que as condi

çoes atmosféricas, depois de ama

nhá,', sejam as melhores possíveis,
a �iin de que .« espetáculo f'utebo
lístíco, marcado para o estádio �'A-:;
ctolfó

.

Konder", .venha a 'alcançar
uma, arrecadaçã-o 'condizente com
a .Importâncía do choq1..\€ que o

"Azulão" travará caiu o Juventus,
de Rio do SuL.

Reahnente, trata-se de uma par-
. tIda: ao gosto até d� expectador
mais . exigente.' Ambos os times
vêm realizando excelente campa

nha, ,'com os juventinos liderando
o certame com um ponto perdido,
ao, lado do América, que também
no' mesmo momento estará atuan
do fora de seus domínios contra
o campeão do ano passado - o

Fe'I'Toviário, Estando' o Avai com 2

pontos perdidos, .resUltado do 're-'
vés �ue sofreu na cidade de Join

vile,' c_ontra, o então invicto Ca

xias, verifiCa-se que, a posição dos

<c�mc'orrentes poderá' ser alterada',
principaJmente entre os melhor,es

colocados, com, o Avaí subindo pa

r!j. a ponta, já que apenas um pon
to Q' sépata dos dois vangúardeiros
do Campeonato.

:ii.. Capital do Estado, que ha

arios' detem a liderança nas arre

,cadfl.ções, poderá dan a Avaí "ver-.
m.ls" iuventus o r,ecorde de bilete
"'ia dei Campeonato, ainda mais

depois da boa apresentacão juven
tiria no "Orlando Scarpelli", 1'\a ro

da:da número quatro. quando con

<;egtiiu; contra' o, Figueirense, um

p.mp::tte sem abertura de c'Onta

gem, 'Indiscutivelmente, o quadro
Tiosulense é muito técnico e aguer
rido, residendo sua fôrça ria linha
rle: frente, .' onde Jorginho,

.

Edson,
,�issa e 'JurRJ.1dir se completam,
nom um meio-campo cauteloso,
')nde Félix e Enísio 'efetuam ex- .

�ele:n:te trabalho de ir' e voltar con
!�oante a posição 'da pelota efn
f�ampo, Quanto a zaga, marca bem,
tranquilizando o arqueiro Ilo, um
novato arrojado e preciso."
,Quanto ao Ávaí, já se sabe que

P9ssue um time 'em condições de
ser" campeão, sendo mesmo supe
rior ao que vimos no ano passado
quando ficou com o 4,a pôsto de

pois de ameaçar o título, Seu pon
to alto está no gol, onde o golei
ro Egom impressiona pelo seu óti
mo senso de colocação, rapidez,
elasticidade e coragem, pelo que
pode ser considerado como o me�

lhor em, sua posição, pOdendo tam
bém ser apOlltado como o astro
mais em, evidência no certame.
Com uII1a zaga firme, um meio
de-campo manobrador e uma li
nha de frente operosa, o Avaí tem
tudo para recuperar o título a

pós um quarto de século de espe-
ta.

TREINO HOJE

Hoje, se o tempo favorecer, Né
linho estará as voltas com os seus

pupilos, ia\))rontando para o sen

sacional clássico d·e depois de a-
.

mallilã no campo da rua Bocaiúva.
Não havendo problemas físicos e

técnicos, haja visto a boa atuação
contra o Hercílio Luz, é certo que
<> time para depois de amanhã se

,rá o mesmo que c,omeç04 o encon

tro, a não ser que o preparador
tenha outros planos.

FIGUEIRENSE TAMBEM
Também o' Figueir,ense estará

se apresentando hoje, sob as o�
dens de !talo Arpino, O conjunto
alvinegro, que impressionou em

Brusque, conseguindo derrotar o

Carlos Renaux pelo escore mí

nimo, ,vai enfrentar o Barroso, em'
Itaja!, oportunidade em. que ten
tará sua terceira vitória fora da

IND, .E COM .. DE REFRIGERAC;AO'LTOA. FABRICA DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL
ESORITóRIO E EXPOStÇÃO E INDUSTRIAL
RUA 7 DE SETEMBRO N. 14 úNICA NA IIJIA DE SANTA'. CATARiNA
FONE 3095 - C, P. 775
FPOLlS - S. C"

"
,

"TOMAZ" GARANTE 'O aUE FAZ·

• •

Inl-

,',

opa e 1972
'/

Karts ... correm, domingo pela manhi
na Avenida Rubens dê. Arr.udaRamo!<

".', -_. -o· . ,.... .', '__ ','

, está mecânicamente muito bem,

depois 'dos' repar-ros que' toram. éfe
tivados 'durante a semana em vir- '

tude do acidente ocorrido' na 'cida-',' ,

.' ,". ("

,'de '<de rtajaí, no último' dia '25,
quando ao ·�e�' fechado 'nuBta cur.;
va Flávio' foi de encontro acf .nleib�

,_
.

',' '" ."',:'
ftp, causando danos 'no' carro 'qUE;) .

j� está. .novamente, embalado,'
A grande atração da' prova. de' ..

domingo será a luta que 't�avarãó
"

Nelson Di Bernardi Jr. da equipe
Speed e ;Muri-lo, Luz da Costa, da

Iridy Racing Tearn, já que o .pri
rneiro conta com 160 p,Ontos e se

encontra na terceira coloca,ção; 'E:ln�
.. quanto Murilb da Costá" f!.cha-.s'e '

'em segundo. iugar, COlP- 168, POh-:
tos, A pequeIi\1 diferença "d� pon!
tos, que separa os dois, pro;vqcatã
uma sens'adonai disputa pela 'se
gunda coloe�ç'ão, devendo ser o

ponto ,alto .dá. pro'va.
'.

'. '" �.j. .'

.....

,

"

.' No ,pr6ximo domingo," àS�.9 ho-

, ras, ria�,Av:, Rubens de, Arruda Ra-
, mos, ': será

'

disputada a tel'cei�a
prova dá', II Torneio de' Karl; de.
,I' .• .

'.

F!úrianópoiís, que vêm s�ndo .réa-
lizado em homenagem a O, ESTA

DO" que com a disputa desta pro
va- chegará, ao seu final. A' prova
será disputada por oito volantes e

é uma, promoção do' Automóvel
Clube' de Florianópolis, sendo su

pervísionada 'pela Federação Cata,
rinense de Automobilismo ,e tem

como favorito o volante Flávio H.

Buscb, .da equipe Speed, que so

mou 240 pohtos, nas duas primei
ras provas;' vencendo toda� as

qúatro bateri&s disputantes.

A PRÓXI� PROVA

A t'etceira, Prova do Torneio, que

t�m como homenageada a Polícia

1:.!Iilitar do Estado, tem como favo
, rito o líder do Torneio, FláVio H.

Busch, que pilotará o kart 711, que

da Indy Racing Te.am e João

Dutra. 'da Equipe Zoorn, dispu
,tam �., cOlocaçã; empatados, CO!

:10!) póntos,'
-

, ,CLASSIFICAÇÃO"

A classífícação dp '. II Torneio d

:kart, de Fl'orianópà1is, com

.resultados das duas primeira
.

provas, é o seguinte:
.1.0 lugar - Flávio H. Buscl

com 240 pontos;
,2,0, lugar - Murilo Luz da Cm

ta, com 168 pontos:
'. 3,0 lugar - N'3I,;'on Di Bernard

" Jr,; c,om 160 pontos;
:'

,
,4,0 lugar - JoSé Henrique No�

./ din, com 152 pontos;'
5�0 lugar -' João R, Dutra cm

,

,
'

106 pontos;
., �.o lugar - Flávl.� Galufí Ped81;l'
nelras, com 106 pontos;

, 1

'7'.0 lugar - Aur.iilo _ ;Rosa, cor

100 pontos 'e em

8:0 lugar - Edson Jorge Barã·
com 98 pontos:

'A disputa:, p'elo quinto' lugar,
tamhém,� prprriete ser s'�nsacional
já que FIMio .. Galuff pe'�deneiras,

DECLAR,AÇÃODEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRÀ'S I

"

EDiTAL .DE CON'CORRÊNCIA POBLlCA N. 71/0209:,
O Departamento Centr�l' de Compras, torna pÍlbli'co

que fará realizar no .dia. 31 'de maio de 1971, às 15 hOl-?s
em sua sede,- à Praça Lauro Müller n: 2, CONCOR

RE:NCIA PúBLICA, nas seguintes, condições:
OBJETO DE CONCORRÊNCIA

1 - Komb: Volkswagen, ano 1963, motor n. B,188:,452,
côr azul pastel, 36 HP, Pelo preço de Cr$ 3.000;00.
Unidade igual a um; quantidade igual a um.

Obs:: ,O veículo encontra,se � disposição dos ,interes
sados no Hospital Colônia Sant'Ana.

I - DAS PROPOSTAS

a) - As propostas deverão ser ap!esentadas em 3 vias,
seladas com Cr$ 1,20, da Taxa de Expediente, no

modêlo 001-D.C,C.

b) - As propostas deverão, conter obrigatoriamente:
I - Nome e enderêço do proponente, com" firma'

reconhecida.
II -; Preço por extenso e em algarismos.
III - Prazo de 30 dias, de validade, para estudos e

solução contadas, da data de abertura do

processo.
I! _,... CONDIÇõES DE PARTICIPAÇÃO
a) - As propostas deverão ser entregues na Portaria

do Departamento Central de Compras, até duas
horas

j
antes da abertura do Processo, mediante

recibo em que mencionará data e hora dõ rece.bi
mento, assinado por funcionário desta Repartição.

III - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
a) - A abertura das propostas verificar,se-á às 15 horas

do dia 31 de maio de 1971.

b) __:_ As propostas abertas' serão rubricadas pelos pro
ponentes presentes.

IV - DO PAGAMENTO E DESPESAS

a) - b licitante considerado vencedor deverá recolher
ao Tesouro do Estado, no prazo de 48 horas, Q

valor do proposto para' a aquisição pretendida.
b) - As despesas decorrentes com a transferência d�s

materiais, ficarão sob a responsabilidade do pro
ponente vencedor.

V - DO JULGAMENTO
O julgamento da Concorrência será feito pela Comis

são Julgadora, criada pela Lei n, 4041, de 22 de setembro
de 1967, apps a manifestação' da Divisão de Estudos'
Técnicos e de Contrôle Comercial.

O Departamento Central de Compras se reserva no
direito de aceitar ou rejeitar tôdas as prC:l}'lostas apresen
tadas, parcial ou totalmente, sem que' assista aos propo
nentes direito algum a reclamações ou indenizações,

No julgamento das propóstas serão' observados '�s'
critérios preconizados no que se refere a (Secção VII

arts, 41 a 54 do Decreto. n, GE-15-l2'69i8.755).
Florianópolis, 04 de maio de 1971.

João Jorge de Lima - Diretor Geral
j

DR. EVILASIO CAON,
Advogado

Rua Trajano 12 - Conjunto 9

Veículos,

,DECLARAÇ,ÃO
Declaro para os devidos fins, que foi extraviado o cel'ti

ficado de propriedade do veículo tipo se�an, marca Volkl
wagen, ano de fabricação 1967, côr verde-carib.e, plad
40,24; n, do motor BF-18745, no do chassis B7.344,908 de Pro

priedade da Associação de Crédito e Assistência Rúfãl di
Santa Catarina.

Fl-orúmópolis, 6 de, maio de 1971.
,

,Ca,.los Alberto de Melo - Encarregado do Setor d
Veículos,

VO.tKSWAGEN 59
Vende-se Negócio Urgente

Preço Cr$ 3,500,00, Somente à Vista., Tratar à EU

Gaspar -Dutra, 475 - Estreito,

SINDICATO DOS TRABALHADORE�
EM EMPRÊSAS TELEFÔNICAS

DO ESTADO' DE SANTA. CATARINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam cO'lvocados todos os assoei,

dos do 'Sindicato dos Tràbalhadores em Emprêsas Telefônic�

do, Estado de Santa Catarina. quites em seus direitos sociai!
para se reunirem em assembléia geral ordinária no próxio'
dia J 8 do. mês de junho de 1971 em sua sede social, sil

à rua João, Pinto n9 21/23, nesta cidade de Florianópoli'
às ] 8 horas enl priméira convocação, ,e não havendo númer

legal, fic'am 'convocados para, às 18,30 horas 'em segunJ
con�ocação, funéionanpo, com qualquer número de assoeil
dó presente, a fim de deliberarem sôbre 'a seguinte:'

ORDEM DO DIA

19 -'- Leitura, discussão' e votação por escrutinio Si

'ereto da Suplementação, da Proposta Orçamentál;a do

, , xercício, ,de ] 9�q,: bem. cÇlmo o parecer do Conselho Fisca
29 - Leitura, discussão e votação por escrutinio �

creio do relatório da diretoria. do exercíciõ de 1970, e �
,

lanço ge�al do exercício de" 1970, bem como o parecer
Conselho Fisçal. '

'39 - LeituJ:a, disc�ssão e. vbtáção j:la Suplementação J

Proposta OrçamentiÍri� pára '6 Exercício de 1971, bem coo'

o parecer d� Conselho Fiscal.
I

49 - Leitura, discussão e votação por escrutínio SI

c,:eto da Pr�posta Orçamentária para· o Exercício de 197:
bem como o parecer do Conselho Fiscal.

Florianópolis, 5 de Maio de 1971.

Sindicato dos Trabalhadores em Emprêsas
!lo p,.t",d,,:_ dI" ��,mt-> r�t�,'i,,:;, ••. ,

J \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'. rà concorrer também na faixa de
,

"
.".

compactos, que concentra tôda a

fôrça da emprêsa.
Igualmente a Chrysler joga nes-

Pedal não é
Enquanto dirige, quantas vêzes

você presta atenção aos seue pés?

Pode parecer urna pergunta tola

e sem sentido. Mas não .é.'A: po
sícâo correta dos seus pés enqúan
to você dírígeé de imp()rtanci�yi':':
tal para a segu��!Íça a0

"
volante: ,>

Muitos carros modernos . têm

cambio automático, S?n;. lll;ar�h�s
para mudar ,e sem, ernbreagernc-O
.ríesaperecimento da' 'ehre'agem
acarretou um problema, -,sing)-lla,r:
Que é que o motorist� .. f?z corri- o

pé esquerdo?
'
'"",

.

Os engenheiros de pesttúisâs' dQ
Centro Técnico da ,Góoâ:ya:t: .

em

Colmar-Berg, ,Luxernburgo". cons

tataram que 'grande número de

�TIotoristas de ��rros com: :ca,�bl?
automático têm o hábito de des

cansar o pé esquerd�,::n() peliaI rJ�
freio. ,

,

,"_,
.

'"

Tal hábito, geralméhte} r.es�ilt�,
ào excesso de precáuçã�, 40 moto,
rista. que pensa, em. 'aciónar Os

ifreios o mais depressa "possível,
numa emergência, pari!;, eyitfl'r àci�

dentes .. Agindo assim, o motorista

'2stá, na verdade" aumentando",)!.
possibilidade de' um 'actdente. :'
Os engenheiros da' Goody�r, ,'cli �

zem que êsse efeito é' pt()r fio,',ca
so de carros ,equipados cüi;P ,freios

do tipo power brake,' qut): reqüe
rem pressão mínimá no, pedffl'.,p_a-, '

ra funcionarem e 'rtlOsttam, . deta

lhadamente, os p�rigos, de dirigir
'.'-- -

com o pé esquerdo sôbre o pedal

do freio:

1. A pressão do pé do motorista

sóbre o pedal do freio mantém
acesas. as, luzes'

vermelhas' traseí-
"

ras río veículo. 'Isto' confunde os

motor-istas que vêm atrás, 'tornan

'do-os -írrítados- e ansiosos" poi�

hão podem eptender por que, 'as

1uzes' indicadoras de frenagem, do

cano d�' rrente estão acesas' quan-
I· d� não 'há motivo 'para isso.' -�

2, Oada'vez que 'o pedál do fre�o
é tocado ..a-s 'lonas do .íreiovsof'rem

pressão. Êssa pressão pode aoele

rar o desgaste' das' lonas.
,

3. 'Pressão constante sôbre o pe

daí do freio poje causar ,desgaste

.rexcessívo. e, irregular dos pneus.,

Quando os freios são acionados, o

veículo tende a' arrastar os pneus

sôbre a pavimentação, o qué pro

voca desga,st-e excessivo da bahda

de rodagE?m.
4. Pressqo sôbre os freios duran

te un1a aceleracão força' o D10tor
e o' eixo cardin. Sob c'Qndicões

n0n�[:ds de �renagem; o motoris

ta tIra ,o pé do acelerador' para

permittr que, à rotáção ,do motor
"

diminua.

, '5., O Çf)J1�1.HY10. Q.,,, comhustível é

muito maior' quando {ima uréssão
GOhf:,tap'te' é, 3,�Ücqcla aos' fr;io'S, O

,motor f�7., l11úito mais fôrça e ar

rasta l:lêso lYI1,lito 'maior aue ci nor

maJ �l';_ �ec�s�ário. A ec�A(línia 'de

WILMAR HENRIOUE B��CKER

Tudo para sua construção
Fon8S: 6238 - 6308 - 6371 - 6356 - 3931

Duratex 2,75x1,22 ao preço de Cr$9,80

combustível é conse uída com um

rodar firme, unítorne, sem tes',
trições desnecessãrías.

,6.' Com o pé ,s(.-ôql,lerdo Sobre o

pedal do fr.eio., o motorista pode

atrapalhar-se e poss velmente oro

I ocar acídentes em,. caso de emer

gência. ,A maioria (' JS motoristas,

.tnstíntívamente. pres síona o pedal

do. treia COm o pé tíreíto quando

, uma i parada rápida se faz neces

g?>'\ia. Se 'o pé esquerdo já estiver

sóbre .o pedal, os 'd'1is,. pés podem
.

' atrapalhar,-se ,mutua'nente e atra-

sar a reação correta quando esta

fôr mais necessaria.
"7. "Repousar o pé no pedal do

.. f�eiO não é realmente repousante,

A melhor, posição de descanso é

com a planta do pé totalmente

apoiada no assoalho do carro, SÔ

bre o pedal o pé cansa mais.

'S. A"noite. o pé esquerdo deve

conseitvàr�se próximo ao inter

ruptor pisca-pisca, para efeito de

luz alta' e baixa ao cruzar com ou·

tro velcúlo, Em mnitos carros, o

interruptor fica no assoalho, bem

próximo do lugar adequado para

o pé esquerdo.
Os engenheiros da Goodyar afir

mam que dirigir ,com o pé sôbre

o pedal do freio é um hábito ue-

i rigoso e caro. E um hábito fácil

de, se adqUirir, mas igualmente fá

. cil de se corrigir. Evitando-o,

POlipam-se despesap inúteis e ,evi�

taro-se acidehtes.

.,NÔVB Me'rcedes 'mostra' :várias novidades
Existem muitas ;ca:ract,eristicas

fora do comum no ,nô'vQ Meréea�s
350 SL, mas a mais si,gruficativa
é provàvelmente a meno$ hótável"
- o desenho das c'olunas do. pá
ra-brisa.

Elas foram desenvolvidas: ,-gi:a�
,ças a um nôvo sist�ma eletr:ônico

de calcu�ar criado peta Dairtü�t::'

Benz e a IBM, que é capaz 'de

fazer o teste de uma' peça antes

de ela ter sido constrllÍda. , Pot

esta técnica, as colunas do nô-vo

carro se tornaram 50% mais está

veis do que aquelas 'do' 260 SL;
às quais substituiu. Aléftl dis'SO ÔS

testes' no túnel de vento possibili

taram aos engenheiros da Mercedes

dar uma forma tal às colunas que

elas desviam a cortente de ar das

janelas laterais. Desta ,maneira' a'

sujeira da estrada não, se ,act).mttla
nas janelas e se mantém, assitn,

-

urna visibilidade ,em tÔdas � die

reções.
NOVO CARRO

.
a desenho da carroçaria' na tra

seira visa, igualmente; 'a d.eSViar. a
sujeira da estrada das lUzes tra

seiras, que, como as lU2íes 'da

frente, são localízadas numa posi

ção que permite serem vistas de

lado.

,
O 350 SL ,é _um carro iri.t�itkmen

te � neh�o; em'9'Ota' use 'o.·I1,1ot()t de

3.15 litl'os, que já foi pro-..;a'dÕ na

. série i3ÓO "SEI,; Trata-de: de "uma

l,nidade' V-8, que desenvolve 200

HrP, "

',' A ,I).ova, ,carrocaria, é riót.á.ve1 por

sua linha 'il-niito �alS quadta,da
"

na' f'ténté: com fàróls' .retàngula-
. --

rp8, de
. haluf!êneo e 'faró):s ,de ne-

blil1a:; O carro é bàsica):'herite I um

toadst'�r de 'dois lugares. Haverá

uma' versã:o conversível' ou com
,

um t�to dê mebi.l ne�ta�áve1. Tem
poúco' 'mais' de três pOlegadãs de

cdmprikento. uma e meia polega
di a mais d'e la-rgur-a 'e 'é Íigeira-

, me'!).te rriàis baixo que o seu pre
decessor. '

'

Possui sUF'nensão in'd,ependBnt.e
nas quatro mdas. com um c·ontrô
le antidermuagem na' ffente. Tem
freios a disco de ci'rcuito duplO
l"::!S rnd<1.<; (rli",cos ventila'dos na

frente). e' freio de tambor para
estacionamento.

SEGURANÇA

Power steering é ,eqúipamerito
padrào e o' carro conta com muI

tas características de segurança.

O tanque está acima do eixo tra-,

seIro, . a' fim de r,eduzir o risco de

iricênâio numa colisão; as ma

çanetas 'das portas não possuem

botões 'pata evitar a.1:Jertura aciden

tal:' os '/lirhpàdores liprp�m uma

grande' área e não aceleram côril

velocidade ,tpode 'ser usa<:Jo inter�
mit/2ritemente qUHrdo chuvisco);

e eis pontos 'ele apC'io do cint.o de

séf;utafiça éstão 10c3.lizados na es

trutu.ril. do assento.

" Out.ras nov�dades - sistema de

ventilacão e aquecimento que usa

8: ,parte interna das portas; uma

lanterna no porta-luvas, que é

r,"car!'egada pelo sjr:tema elétrico

do' carro; um esoe1:10 externo que

pode 'ser ajustado internamente e

um freio de. estaciflnamento 0ue é

ouprado .

nor um T'�au·eno pedal e

,sAlto po!' um botão no painel.
Na' estrada o car"o dá uma sen

sacão dê' solidez e atua energica,
'mas, silenciosament'3. Vai de 0-96

km por hora em n'1ve segÚDdos, e

11118smo próximo 'de sua velocidade

máxima de 208 km por' hora' dá
� sensação de estahilidade e con

trôle. :Ele adema em' curvas fe

chadas, mas não o suficiente parà
preocupar, e os pn'ms largos pro

porcionam bastante adesão.

Citroen põe· hospital em ambulancra
Preocupada em oferecer um

veículo ideal pa;ra os serviços mé-

dicos domiciliares de urgência, a

Citroen criou o mO'dêlo 1600, espe-

cial para serviços normais de am

bulancia e trabalhos ae cirurgia de

urgência.

Para a r,ealização do projeto dês-

se veículo, a Citroen contou com

a assistencia técnica de grandes au

toridades médicas que acompa

nharam e fiscaliz9ram de perto

todo o trabalho de planejamento

e execução.

A nova ambulanda está dotada

de todos os ·J.'Iequisi';os de seguran_

ça, estabilidade e confôrto. Ofere-

ce; entre outras va:ltagens, a pos

sibilidade de podeI ser realizada,

sem qualquer probh 'ma, uma cirur-

gia de urgência - urna traqueo
tomia ou uma lig' ,ção vascular,
por exemplo - p( is pode trans-

, portar urna equipe de cinco espe

cialistas.

A primeira ambulancia dêsse ti

po produzida pela ,jitroen foi ofe

recida à Federaçã( Francesa d,e'
Autõmobilismo par L atuar duran

te provas automobilísticas.

... 1.' �1' ;:J

, ••
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GM ,vende
m�is Opia
êste ano
.: 4s vésperas do' lançamento . d�
versão cupê do Opala, a General

Motors an�ncia úrb nôvo recorc f\

de vendas do me dêlo que é, de

pois do seda'n 1To1iswagen, o carro

brasileiro de maior ,penetração no

mercado. 1\[os tr@s' primeiros me

.ses do ano, o Chevrolet Opala 9'.

cançou um total de 13 296 unida

des contra 10 072 em 70.

A General 'Mo'tOTS prepara agora'
a apresentação públíca do Opala

cupê, em duas versões. A diferen

ça. de preço serr pequena entre

uma versão e oitra, em quatro
e' seís cilindros; cem menor ,e m�i-

01' luxo, pa�a que o comprador te

nha alternativ,as. na mesma linha

de preferência,

'OS NUMEROS
No

I

primeirO trimestre dê>,te

-ano a Generá.! Motors vendeu

20314 veícUlos, o ,mais preferido
dos qug.is foi o Ouala 'nos seus di

ferentes ti�ós, 'com quatro e seis

cilindtos e motor até 4800; A li

nha comercial: vendeu 7 018 veícu

los, destacàndo'-se' as camionetas

de carga C�lO e os caminh'õés st.:<5.

dias da linha. C-fiO, enquanto que

a V�ráneio, de' Uso' misto, aJcan

çou, uma -soma de 960 '\1nidá.des
Ao anunciar êsr;es; números. Ja-

, 'mes' Waters, pred'dente' da Çíene
ral

.
Motors, dis�,e que está em

franco 6esenvolYJmento o Pro�to
IJ09 '� o carro pequeno da Únha
Chevrolet para sel lançado ao mer

cado em 1973 � que envolve In

vestiiDento de cêrca 'de Hl2 mi

lhões de dólares, com a constrli':;ão _.
,

de 'uma fábrica em São José dos

Campos.

Paraacho�ues
mais ffir�es

para carros
, \,

Pár�-choques reforçados, ,; como

forma de prevenir ,desastres, a

exemplo do 'que acontece I).os F<;

tados Unidos, é a sugestão áue o

Deputado Ari Silva de São l>a1'lo
fêz na Assembléia Legislativa RS '

fábricas nacionais. Moção nesc;,e

sentido será enc"l,rninhada airv'la

esta semana ao Ministro da Ind,í'l

tri.a e do Comércio.

Nos Estados Unidos, .a partir rle

73, os carros serão construíç10S
com' pára-choques capazes de "'8_,

sistir ao iJ;npacto g,Abre um' muro,
a 8 km/h nos Glianteiros e a 4

km/h nos traseiros. O repres,enbm
te paulista quer que no Brasil a

meàjda seja adotada, consideran

do o problema da segurança do

veículo.

SCAlrA.
,!"lO'ABANDA

PAINÉiS
E CARlIlZES

EM SI! CAtARINA

i

i R.ÂNGELO DIAS, ,57
, ,c,.1!I4.80 - feftl), 22·1.457

IIWMEIIAI'-SC

INFORMA

Os rondonístas que participaram da última Ope

ração, -em Goiás,',Pernambuco, ,.ceara e, Amazonas, re

ceberam em sessão solene os certificados de participan
tes do Projeto Rondon. A Coordenadoria. convidou na

:)j)orí.unidade o Secretario de Dssenvolvímento Econo

mico, professor Alcides Abreu, a pronunciar palestra
sôbre o "Projeto Catarínense de Desenvolvimento", se

guindo-se debate com, os academicos de Ciencias Eco

nomícas, Escola Superior de Adrnínístração e Gerencia

.� Faculdade de Educação.

fábr'icas' prepa'ram·.OS
parat972

-

o que vai acontecet no .mercado quatro. portas.. êste ,para o lugar

de automóveis a. partir de ,.7'Z? 't'õ': .do '! vv:-� 60,0 "-quatro .
pOl.�tas. Por

das as grandes .í ãbrtcas .estão mo- sua vez a Ford Poderá lançar, tam-

bilizadas e envolvídas .nas noviría- bém,' rio VIII Salão do Automóvel,

des que pr- .parai n, algumas em se- o: seu; esperado carro médio para

gT{:1 .o. O V lÍI S iláo.: que .tracticio- substituir o Aero e o Itamarati,
nalrnente ",3 .realizava. em. nQvj;)rà-" ! _ dois modelos que envelheceram e

bro/dezernbro, deverá: ser' arrtecipa-: pararam no mercado, depois do

de por causa de alguns.Jançamen- lançamento do, Opala"

is importantes. Uma' çoir�da, n.á ' A General Motors já. se prepara

direção dos carros pequenos é 'á para mostrar ao público as ver-

meta, mas os. compactos t§r&rq 'sli�" ... _ , 89\=)S,' do ,Opala cúpê, porém, é o seu

vez, Entre os pequenos' e os me- Projeto '909; do carro pequeno pa

dias os projeto de 'mecãntca e es-.

tilo procui :Im, se r.eali:z:ax:.!

O prímeí :o 'dado sig�i.b,ati�b de
72 já foi anunciado:' é' o 'm�dêl0
esp�rtivo v\'1{, ainda sem batismo,
que a Feira da -.,rndústrili: ,,-Al€inã
revelou como Modêlo pe EStu.dO::
Até o filh dêste ano l?tevê�se, que

o Volks-1 :jOO substitUirá Q 1300.

Oficiallhente
'

a emprêsà nãb adtni-

, te isso, m;s' os Dlih1!lS'ros 'atu�is'
conduzem a êsse cátcUlo, :A" pràdu-

'\ ,""
.',

ção de, I 500 é seis 'vêzés'máíor que,
a do 1300. l' ,

A Vq.lkswag�n .tem' f1g:ora' 'Qr;>is
truruos para,.- competi:t;' pà. "tai�l,l.
dos ,compactos: as duas verSões do

modêlo 1600,,'0 ti cu}>ê, ê 6 TL

sas duas áreas: cGJm o Hillman

·

Avenger adapta:io ao estilo nacio

:n�l, 'busca ofer·ecer ,ao çoml?radoI
de. carro pequeno a alternativa de

um compacto.
Pa1'a' 'fins de '72 ou início de 73,

o Projeto 909 da General Motots

encontrará pela, frente possivel-
; mente o Alfa SUd, a �oa promessa
dá Fábrlca 'NaCional d,e Motors,

.ainda', para a guerra de mercado

com os éompactos.
Eriqtmnto isso, a Puma, com

muito segrêdo, pensa num nôvo

GTÊ pará o final do próximo ano. /

, / .:rhil,alcªDçoU �xiló
:no :11:Salão d� Torino

A Fiat continua .. fazendo' -sucesso

com os veículos de 'sua fabrica":

ção, tanto' n�
-

s�'t�r dçs à,útomó
veis de, passeip como na ,á�a dos

veíclllo�, (lorne;ciais." "

. ,J

Em fins de mCj.rço, .. a fábrica,'

italiana, lavrava um têr{to no Sa

lão de Genebra com a'. apresen':'
tação do seu modêlo' cuPê" 130

com carl'oçariB. , :t:ininfarina • ao

m,;osmo tempo em que' lançava, em

TOl'i.no, o módêlo 127 que não �be

gOE a seI 'levrdo ao, salão mas

que obteve um ê",ito :betn: grande
Agora, . no II i,\alão InterrUtciohàl

do Veículr: Comercial' que ,Se en

cermu no dia ?, .. a FiaLvol.tou á'

mncar p!'esen�a' ,com ;seus v:eí�

cp' .. :> pe�"ctos entre 'os qUais se'

dCftfJ.Chram os '1lOdelos 673 N'iNR
(apresentado p: 'ia pcimeira' vez na'
Itália), 67:" N I' 619 N-L

,[1 FIAT-127
'", ','}clêl

- pequencj, inteira-.,·'
r""""/"" n,'" '1; c D. "confôrtó e per-

I'· . T a'1C�'
- de 'm' carro ':inédio�

qli" utiJi.za as s lluções t,ecnka:,;,' e

tecnológic8s m?Ís evo;luíd'as 'e ",por '1

d8:nais te;;tadaf no mo-dêlo': 1:28 ..
O Fiat-J27 el'tá eqtii�adõ:: comj

um motor de 913cm3, qúe. permite
. ch�gar a uma velocidade. máxima

de 140 km/h co:,n um bliixo c9nsu
mo de combusUvel.

·

Tem capacidade para transp.or

tar cinco passageiros 'com relativo

confôrto. e um bom volume de ba,

�agem.
"

'Seu motor tem 'ql'latro cilindros,
é dianteiro e montado transversal-

'mente; a suspensão é' indepenaen
te ,nas quatro rodas; a caixa de'

m,archas tem quatro marchas à

frénte, tôdas sincroniza:ãas, e uma

à .ré; a caixa de marchas e o di

ferencial formam um conjunto
umco; a embreagem é do tipo de

dtafragma, monodisco a sêco; ala_

vanca de mudanças é colocada no

.
assoalho btimamente posicionada'
tem freios a disco nas 'rodas .dían�

. teiras e a tambor nas traseirD� com
'\

dois circuítos indepentes' a elire-, .

ção é a cremalheira tendo a colu-

na dividida em três seqões articu·

ladaS que fazem com que ,e)a se

desmonte inteiramente em C"SO de

ii,cidente, protegendo assim o mo

torista..

Pelas suas qualidades técnicas

a beleza e ,equilibrio do seu dese,
·

I

�o e ° reço bastante acessível i
Fiat-127 deverá 'se. transformar
num grande sucesso de mercado,
colocando-se entre os carros pe

quenos mais. vendidos em todo o

mundo�
,

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

EDITAL DEARREMATA.ÇAO, COM O
PRAZO DE 20 DIAS

o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito da

Primeira Vara da Comarca de Florianópolis, na forma tIa

lei, etc.

FAZ SABER a todos quanto êste Edital, com o prazo

de (20) vinte dias Virem, ou dêle notícia tiverem, que no'

dia. (28) vinte e oito, de maio do corrente ano, às 10 horas, à

por�a principal do Forum .local, à Rua Duarte Schutel, nQ

17, o Porteiro dos Auditórios dêste, Juízo levará 'a público

prerão de venda � arrematação, a quem maior oferta fa

zer mão inferior à aV;:lliação, o imóvel abaixo descrito ...

penhorado ... a Indústria e Comércio São Pedro e Delmar

Lui dos Santos na Ação Exe((utiva (autos nQ 775-67), que

lhe ., move o Banco do Desenvolvimento do Estado de

S:v 'a Catarina, 'em curso nestá Primeira Vara Cível:

Um terreno �om, ll- área de 540 m2, nêle edificada uma

'case" de tijolos, e., demais benfeitorias, fazendo frente que

mede 13,50m à estrada, geral, 'fundos extremando com

João Igsé Alves; ou quem de direito fôr, laterais que me

de 40m, extremá com Manoel AÍbino de Oliveira, ao sul

e 1'. norte com terras de João. José Alves, .cujo imóvel as

sim confrf)fltaildo livre, e desembaraçàdo de qualquer Ônus.

Av:>'iação: ... , ... , .. , ..... ,
......•...... ,Cr$ 30.00,00

No caso, de a_ praça, por falta de licitantes , não se

realizar na data e hora ácima, desde, já fica marcado o dia

(4) quatro de junho dêste ano, no mesmo local e às mesmas

horas, para a venda em leilão, ,pelo melhor lanço, do imó

vel acima de�crito... Em virtude do, que, Ilxpendem-se ês

tes e outros iguais. que serão publicados e afixados na forma

da lei. Florian6polis, 23 de, abril de 1971. Eu, (Lídia

Ma"ia da Silveira), o fiz e subscrevo.

JUiz de bíreito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MÜLLER & FILHOS - m,alerial de
conslrução em geral

fones: • 62Ql • 24�5 � 6358 e 2352
a; dirigentes da Associação Co

mercial de Florianópolis fazem à$
15 horas de hoje visita de corte
sia ao Governador Colombo SaI-
leso

I

I '"

JABDIM MODILAR
Nenhuma IQ>lioação de dlnbe.it'o é tno SEGURA e

RENDE TANTO quanto a valorização do TER,RENÔS.
Compre lotés no "Jardim Modelar", (con1i�o ao Jardim
Atlantico). PaiandO"\lS a longo prazo.

Florianópolis, Sexta-feira, 7 de maio de 1971
i

, O deputado oposicionista Waldir
Buzatto apresentou ontem na"Asse�
bléia dois pedidos de' informações
ao <Gbvêrnc do Estado, ambos rela
cionados com a, ponte Hercilio Luz.
O primeiro solicita cópia do ofício
enviado pelo ex-Ministro do Exterior,
Sr. Magalhães Pinto, ao Govêrrio do

Estado,
,

"onde se .refere sôbre as

condições técnicas da Ponte Hercilio
Luz".

'

"

'0 segundo requer o interno teor
do laudo pericial procedido na mes

ma Ponte por técnicos contratados

pelo' Govêrno do Estado, "e que se

efetuou quando dâS ��tícias da que.
da ou desabamento de ponte de, es
trutura semelhante, local:iiâda sôbte
o Rio Ohio, no Estaao de Vir�a,
República dos EE.UU."
O parlamentar límítou-se . a apre

sentar os' "pedidos de, iÍlfui:nmções"
sem acrescentar qualquer pronuncia�
mento, Entretanto, revelou. ji, O, ES
TADO que "os doi!,).lm�llt�' ,SQliclfa,
dos, têm extrema rele�iÚrcia': Rata'. �
apreciação do próbn��a

' da: ,;JioVa
ponte", e disse, que l;rnuitas, I novída
des haverão de surgir com .� revela
ção de seu conteúdo','.

.DEFINIÇãO
Está marcada pau às 10 horas de

hoje, na Assembléia .Legislativa, reu
nião entre as bancadas estadual e

municipal do MDB, quando será dis
cutida a possível conduta da Oposi
ção em face do processo de impug
nação 'das obras da nova ponte.
. 'Posteriormente a esta reunião é

\ ,:

.
possível que o :MDB antecipe a po·

síção que irá adotar, devendo "fe
'char questão",' segundo revelou o li
'der 'Dejandir Dalpasquale, em tôr
no do que' fôr aprovado pela maio
ria.

,-

'�, .

Palavras de 'Colombo em" discussão
Fàlando ontem na Assembléia Le

gislativa o líder da bancada do

MDB, deputado De�andir Dalpasqua
lei afirmou 'qu"e �� oposição' não se.

responsabiliza pela paralização de
nenhuma obra em "Santa Catarina,
acrescentando que qualquer iniciati:'
va -nesse sentido .é· de responsabili
dade direta do Poder Executivo. O

pronunciamento do líder oposicio
nista foi motivado por declarações I

prestadas em entrevista à imprensa
pelo. Governador Colombo Salles, I

e

segundo as quais o Executivo nada
teria. a ver, com as paralizações de

obras, inclusive a nova ponte Ilha
Continente.

"Se foram paralizadas obras" -

disse - "por questões que o Tribu

nal. de Contas está levantando, nós

.

dá Oposição não nos responsabiliza
mo!'. por iSSG. E Inclusive vimos aqui
o .Iider do,Govêrno

.

fazer
.. , com, -que

..

.vários: contratos de obras fbsse,m
anulados;' quando" exigía�Q� q_u�' 'êii-

.

'ses contratos' continuassem e sé ,cof�
rigissem os êrros", ,<

.

,- A bancadà do MDB-hiante�é.se,
até aqui numa ptisição fayorávelao
prosseguimento' de tôda{' as obras
em andamento, e. -assim ,rióntiIiuarã )

hltando. ,HavéreÍrió� : iÍlc)!lsive; 4iiu- '.
"

tàr para que outras obras 'sejain:iJÜ- '

·

ciadas, e nunca pàra' paralizàr as,

que estejam em curso; :cóncluiu. i:

NOTICIA DISTORC:Q),/\ .

Em seu 'discurso o deputado De,
jandir -Dálpasquale se fiXou· em, iii..:

r'·'

portagem publicada pelo jornal ':Cor
reio do Povo", a respeito da citada

entrevista, que atribuía ao Gover-,
,n�dor -Colombo Salles a afirmativa
de .que "as paralizações de obras
eram de, iniciativa do Tribunal de

, Contas e da Assembléia Legislativa,
não do Executivo".
, Entretanto, .no resguardo da po

sição� da, Assembléia, o Presidente da
Casa' revelou que a noticia havia si
do passada com distorções ao ma tu-

;,,;!�o do vizinho estado e que, "o nos

-so. serviço: de informações já fun
.cíonou 'e localizou o representante

\ daquele grande diário que forneceu
a notícia com incorreções", Lembrou
que "O ESTADO" publicou' de ma

neira diversa a entrevista, assim co

mo outros órgãos da imprensa cata
rínense.

, "
I

_"

P"alácio
.

divulga.· a :relação �as
�

,.;-.� :- �."

obras que vão ser �relniciadas
,

"

"....0 pãlácio� dêi Gov�mo divulgou
OnteI,Xl, �à relâgiÍo d,as obras CIVIS

que 'terãd prosseguimento' imedia�
to, tendo em�vista a conclusão
do exame dos compromissos exis
tentes ·nesse setor, Ao faz.er a di

vulgação a mesm,a fonte acres� .,

,ce;lto� que já fQi iniciado o pro- :

cesso dé )iber:açãci dos: recursos

�ecessários _

e à li9.uidaÇãO de' com

pr�misso� " ,an!eriOr,�s.
'

.. Foram liberadas em regime de

Il.dminist�àção direta 'pela Secreta
ria dos Transportes 'as seguintes
obras:

.

l' 'c_ COt'ístrução de' duas salas ,de
"àüla na localidade de Cova Fun

da, muniCípio de Palhoça;
, '

2 - Grupo Escolar com quatro
salas 'd� atDa: na localidade de
KM 37, município de Laguna;

3 - Edifício para instalação do
Centro HeJ:I).oterápico (Banco de

Sangue); em ,Florianópolis;
4 .:.... Grupo ,Escolar em Sul de

Cubatão, município de Santo Ama-
.

'

,
_1'0 da Imperatriz, com quatro sa-

las de 'aula;'
"

5 .,..; Arnpliaçã'o do Hospital Nos
sa' Senhora dos praz.eres, em, La-,
ges;,

6 - Hospital da cidade de,Ara

quar:;
7 - Ampliação do Grupo Esco

_ lar Professôra, lviaria da Glória e

siiva, em mais quatro salas de

aula; ,

8' - Pn'!dio 'd,estinado a Resi
dência da Diretoria de Obras PÚ
blicas de Itajaí;

9 -:- Ampliação do Grupo Esco
lar .Á1varo Catão, em Imbituba,

em mais' cinco sa}a� de' ilfla; , ,"",;!: Palméiras" em Canoinhas;
, 10 ,� Ed,ifid6 �r� instal�,do; i; :,

"

5 -' prédío para o Corpo de
Laboratório dê: QUítru:6à· .. Agrlc.tl>iii:· 'I : Bombeiros de Cri�iúma;
e Industrial; 6 - Delegacia de Polícia do Es-

11 - Palácio da Justiç�; treito;
12 - ampliaÇão do Grupo Esco- 7 - Grupo Escolar Bairro de

lar Professôra Virgínia GD:nçalVes,
de Campos Novos, em m'ais quilo-·
tro salas de aula;

13 - Grupo ;Escolú de IbiCuí,
·
em C'ampc>s Novos, .com t:rês �a
las;

14 - Ginásio. de esportes de Cti

ciúma;
15 Cadeia PubliCa de Cdciú-

ma;

16 ampliação do Grupo ES-
colar Dom Joaquim, de Braço do

Norte, em mais quatro, �alas·· de

'aula;

17 - ampliação dó Grupo Esco
lar Annes Gualberto: de BraÇó cj,o
Norte, em mais' quatro' :;alq.s de

aula;

18 - ampliação do Grupo Esco-_
lar Salgado Filho, de Caçador, etn

.

mais cinco salas de au;Ia;
,

19 j_ Giná�io de esportes de COij:'
eórdia.

' .

CONTRATO

Em regime de contrato, foi�
· liberadas as seguitltes obras:

1 - Fórum da Comar� de �lu
menau;

2 - Ampliação do Grupo Esco-
lar Vítor 'Hermg, de :Blumenà�,
em mais quat�o salas;

3 - Colégio Normal 'de Ci:iciú

ma;
4 - Grllpo EscOlat Bairro Alto

São José, no EStreito;
8 - Colégio Normal de Imbitu

ba, com 15 salas ,de aula;
9 - Grupo Escolar Núdeo Re

sidencial da Cohab, em Joinville;
10 - Conclusão do Ginásio e

. Colégio Normal de Joaçaba;
11 - Ginásio de Esportes de

Joinville;

12 :- Ampliação da Maternidade
'Teresa Ramos, de Lages;

13 - Ampliação do Grupo Esco

lar Ernani Cotrin, em Lauro Mul

ler;
14 - Qqartel do Corpo de Bom-

I

beiros de Rio do Sul;
15 - Grupo Escolar de Bairro

Boa Vista, em _Rio do Sul;
16 - Bloco !destinado à Escola

Normal do Centro Educacional de
Rio do Sul;

17 - 'Grupo do Bairro Oficinas,
em Tubarão;

18 - Prédio de três pavimentos
para o Centro de Instrução da
Polícia Militar, na Trindade.
Por outro ladO, a Secretaria de

Transportes e Obras puderá levar
em breve ao Goverúado o rol de
obras de empreitada para a cons

trução de rodovias, cujos contra
tos estão pendentes de registro no

Tribunal de Contas, Q Julgamento
da legalidade dos contratos deve
rá ser 'acelerado para que essas

obras. logo tenham seguimento.

Ari . Mesquita
viaja�hoje ".d
para:o·Peru

O
,�"

Di).'etor-supe'lúntendente do

BRDE em Santa Catarina, professor
Ari Canguçu de Mesquita, viaja na

inanhã de hoje para o Peru, a fim
de participar da l2q, reunião da As

sembléia dos Governadores do Ban

co Injeramericano de Desenvolvi
mento, a realizar-se em Lima, de 10
a 16 do corrente.

O Sr. Ari Mesquita integra a de

legação da Associação Brasileira de
Bancos de Desenvolvimento, dá qual
fazem parte ainda os Srs, Eurides
Gomes Porangaba, diretor do' Ban
co de Desenvolvimento de Alagoas;
Leonardo da Silva Amaral, diretor
do Banco de Desenvolvimento do Es

pírito Santo e Lúcio de' Souza Afs.

sunção, diretor do Banco de Desen
volvimento, de Minas Gerais •

Gama que foi
assassinado
- ,

nao ,e o c,raque
A"diretoria do Avaí F,C: forneceu

dados que possibilitam uma retí

ficação quanto a noticia da morte do
atléta Gama. Acontece que José Pa
trocinio Gama, que realmente . foi

assassinado é um irmão do antigo
craque avaiano. Gaminha, como é co

nhecido, já atuou pelo Olímpico de

Blumenau e atualmente encontrava

se no Apucarana F. C. do Paraná. O

nome do ex-ponta de lança do Avaí
é João Tarcisio Gama.

Vigia noturno
saiu de casa

,

e não voltou ..
.

Está desaparecido de sua residên
cià desde o dia 20 de abril o Sr.
Hercílio José Rodrigues, de 45 imos,
vigia notUl'no da Construtora Ferraz

Cavalcanti. O desapareciao que mora

no Saco dos LimõeS, à Rua José Dias
n'.' 71, foi visto pela ;última vez às 9

horas daquele dia quando saia .de
sua casa.

A Delégacia de Segurança Pessoal
está solicitando informações de

quem souber de seu P'áradeiro.
IDENTIFICADA VíTIMA
DE ACIDENTE
Permanece internado no Ho�pital

Sagrada Família o terceiro ocupante
e único sobrevivente da Kombi que
na noite de quarta·feira chocou-se
contra um ônibus 'em 'Barreiros_ o.

ferido, que só 'foi identificado on:
tem, é o sfldador Ariovaldo de Sou
za Lopes, re13idente na Procasa, cujo
estado de saúde apresenta conside··
rável melhora.'
A vítima foi submetida a delica

da intervenção, tendo sido amputa
da Uma de suas pernas.'

CHOQUES DE VEÍCULO�
Por volta das llh30m de ontem o

motorista de taxi Alberto Machado
chocou seu veículo contra o Volks
de placas 86-27, de propriedade do
Sr, Camilo Coutinho de Azevedo. O
acidente ocorreu na Rua Araci Vaz,

Callado, sendo provocado no mo

mento em que o taxi tentou desviar
se de outro carro, �l1do baier no

Volks; que estava estacionado.
Do choque saiu ferido o motoris

j;a do taxi, que se encontra interna·
do no Hospital Sagrada Família, com
perfuração no braço e outros feri:
mentos de menor gravidade.

unte
".1

ercí :10
Desa'stfes na· 8R -101

p re o c u p:a·m Deputado
Na se�são de ontem da Assembléia

o deputado Juarez Furtado, do MDB,
requereu a constituição de uma Co- .

missão Parlamentar Interna, com

posta de 5 membros, para no' prazo
de 30 dias verificar e indicar -as cau

sas dos constàntes, acidentes que, têm
se registrado no ace�o. norte. à ro

dovia BR-101, trecho entre: o Detran
e o município de· Biguaçú, Segundn
o parlamentar ';0 problema ass�me':

'

proporções verdàdeiranienté�lar.
mante, e, ninguém' nem' órgão 'aÍgun{
quer se' responsabilizar pelo, referído -,

trecho; onde não existe nem meio
fio nem acostamento, além de ou

.fras medidas de segurança".

Citou os recentes desastres com
.

morte ocorridos nos últimos dias,
acrescentando que, devido à sua 1'(;

petiçâo, o trajeto que vai do Detran
à Iocalidade .de Serraria já passou fi!;
� .ser "denominado J'estrada da mor,

,

te".
;0 requerimento baixou à comissão

de justiça, devendo ser apreciado na

próxima semana.

, .� ." j r

Pantanal >feivindica
m e I b'o r' 'pavimentação
'.' o calçamento da estrada geral q�e
liga os bairros de Saco dos Limões
e Pantanal foi a principal reívíndi
cação-da comissão formada por mero;
bros da' Associação Pró' Desenvolvi
�ento do Pantan�l, durante aUdiên;
cía, que manteve na tarde de ontem .

com o Prefeito Ari. ,Oliveira., Na
oportunidade, o Chefe do Executivo
declarou que já conhecia o proble
ma e que já havia .detérmínado à"

_'.oM.t�,,4, '''.-,/JI) !ó:\�............

Secretaria de Obras a realização de
estudos para atender a reivindica

ção..

De outra parte, a Secretaria para
Assuntos do Estreito iniciou os tra

.balhos de rebaixamento de nível da
.

'Servidão Büchelle. Também consta
..

"do 'programa de obras o �largamento
daquela via pública localizada' no

Sub-Distrito do Estreito.

l�'I�����������,·�I:'As mães florianópolitanas os cumprimentos de III
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FARMAeAP
Rua Felipe' Sclimidt) :50,' ,

Tudo em medicamentos ,e pe:rfu1l1atias
0j

(Missa de 79 dia)
O DIRETOR ESTADUAL �'funcionários tio. Ministério da Agricul

tura em Santa, Catàrin�, ,c,ôn,vidam amigos, e parentes para assistirem à

missa de sétimo di� que s.erã celebradil p&r intenção de sua alma, na

Capela do Colégio Catari�e�s,�, no· próxiÍno dia 8 (sábado) às 19,00 horas�

l' , .....
:
Antecipadamente a��!e_c���_., __ "- .. ":",,-"" '_' �

�
�-'-.,--,--_�------ ...._.-
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Zilma Fernandes Seára, Cesar Seára Júnior, senhora e filhos, Vva.

Tycho-Brahe Fernandes., V�a. Altamiro Guimarães, Pompilio Bento e se

I' nl1('lra, Racine Leite e senhora,' Fontoura .Borges e senhora, Candinho Soa-

res e família, Dário J>f. 'S. Gar'cia e falttília, Murilo Serra Costa e família,
Francisc.o Pedro Garcia e família, Dário Rogério Vieira Garcia, Ademar

lVIesquita da Rochá e família, Vva. l\'Íário Altamiro Guimarães e família,
Luiz' Fernando Guimarães e família, Waurício' Aronovich e fámília, Carlos
Alberto Seára e família, Antônio Carlos Seára e família, Luiz Felipe
Se�ra e família, Luiz Edmundo Apel e família, Maria da Conceição Seára

Leite, Mauro Seára Borges e famiiia, Marne Seára Borges e senhora, Fred

SchlOgel e família, Ántônio Luiz Soares e faniília, Zenon Fernandes e

senhora, Tycho- Brahe Fernandes Neto e família, Zigomar Fernandes e

senhora, JúÍio Ce!iar de Oliveira Fernandes, Mário Pal'oucker e família,
Zanzibar da Silva Fernandes e família, India Fernandes Woods, Augusto
Cesa,r Seára Guimarães e fam:flia, Henrique Stodieck e família, Márcio

Seára Borges e famUia, ESPôSA, FILHO, NORA, NETOS, SOGRA,'
IRMÃS, CUNHADOS TIA e SOBRINHOS do amado

e convidam para a missa qu.e mandarão rezar em sua inesquecível me-'

mória, no dia ,8 de maio - sábado, na capela do Colégio Catarinense, às

19 horas.
"

.'
.
.

"

CESAR SEAB!
"

t'
l

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIRo.S
AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

AEASC - comunica com grande pesar .o falecimento ocorrido 'dia �, nesta

Capital de seu associado

Engenheiro Agrônomo CESAR SEARA

�
"

e convida a tÇ)dos o"s. c.olegas
e amigos pa�a' assisiliem à ll1is�a, de sé�il110

( dia que, por intenção de sua alma, sera celebrada no prOXlmo dla 8

(sábado), às 19,00 horas, na Capela do Colégio Catarinense. P,or êsse ato

,de religião e amizade, antecipadamente agradece. .�
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