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PHILIPI " CIA" a e.a do conslrulor
INJi'OltMA

A Associação dos Ex-Combatentes
do Brasil, secção de Florianópolis, I
marcou para hoje uma sessão es

pecial, com o objetivo de entregar Q

título de sócio,_ honorário da entida-
de a diversas pérsonalidades. O ato

está marcado para as' 19 horas.'

Ano 5 7 - N'? 16.640 - Edição de hoj� 12 páginas - Cr$ 0,20
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SINIESE
TIJUCAS

, \ ...

Foi instalado, na última se

mana, em Tijucas, o II Núcleo

de Assistência e'Orientação
Fiscal - NAbF, criado na ju,
risdição ,da Delegacia da Re

ceita Federal de Florianópolis.
A solenidade de instalação

contou com a presença do De

�,Iegado .

da, Receita Federal.I

Jairo Lisboa, do Prefeito Mu·

nicipal de Tijucas, João Re·
bêlo da ·,Silva, além de dlver
sas autcridades do município:

ITAJAí

Em ofício enviado a O, ES,

TADO, o engv Leandro Mendes
,

1
Sabino está comunicando ter

assumido a Presidência' da \

.[ .JAFI - Junta Administrativa
do Pôrl@ de Itajaí, no último I

I
dia 17 de corrente, confore no

meação para substituir o engv
João' Caropreso, que vinha

/
,

exercendo aquêle cargo interi,'

namente,
No ofício enviado a êste -jdr

nal, o nôvo Presidente da Jun
ta/ Admini�trativa do Pôrto de

i' •

rtajaí' coloca-se, também, a in,
teira (Üsposição da imprensa
catarinense.

.._

ANIVERSÁRIO

Hoje' ó professor estará,pl'o,
ferindo / palestra abordando
"Aspectos da Cultúra Catari

nense", ,na Assembléia Legis
lativa, A sessão extraordinária'
está marcada para, às 1�,30 I

horas.

BLUMENAÚ

O Sub-Gerente da 'Agência
da Caixa Econômica Federal de
Blumenau, Sr. Osmar Garrozí
informou que o prejuízo na',
cobrança de bilbetes adultera.
dbs da Loteria Federal 'foi de
Cr$ 900, em' ação paticada por'
peritos falsificadores, As qua.'
dríihas organizadas que prati. !
cam esta ação criminosa exis·
tem em todo o Brasil, atuando
desta feita em Blumenau..

Os ele'mentos que, agem, pr�
sentemente, no vale d_.O Itajaí,
apresentam com tática, bilhe
tes falsificados a pessoas in.

I
cautas que, geralmente. os

aceiJam como se fassem pre·
miados.

I" ,
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Iluminação da 3- 'PartidOr
Cidade está em, lormação
deficiente'

I

- no Estado··"
A iluminação pública da Cidade,

está sentindo a séria deficiência, oca-,
sionada por .parte da Celesc .que
não está, promovendo regularmente à
troca das lâmpadas queimadas lias

principais 'ruas, residenciais, Em 'vá:
rios baÜ'l'os, existem' ruas, que ,esillp
pràtícamente sem 'iluminação pois a

quase, totalidade das, Iâmpadas há,
muitos dias se encontram a15'àgadas
sem que nada tenha 'síd9'fêito. Páis
de alunos qüe .estudam à poit{� em:

estabelecímentos ' 'de ensino (la I Ca,
. pital, têm �elefoÍ1à'dQ nos .últímos
dias a O: ES1CADO solicitando ',0 re-

gistro d�' fáto.' .,

Alta .fonte política do Estado con

firmava 'ontem 'a existência . de ges

tõ'es com vistas à fundação do ter

ceiro Partido em Santa Catarina,
.

dando conta de que os S1's.·Nilson

Be�der, Elias Adaime, Ladir Che

rubini e Carlos Buchele haviam si

do convidados .pelo Sr. ,Pedro "Aleíxo
para integrarem a nova agremiação.'
Disse que, enquanto os dois prí-

') melros ainda não, �'eram uma res
posta definitiva, os dois últimos não

aceitaram 'o convite formulado.
, I

"

Adiantou a fonte que' outros políti-
có� da Arena e do MDB serão con

vidados em 'breve.

l Figueirense
'demite ..
Arpino

(Página 10)
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Aldo Luz é
, '

o�campeão
estadual'

:' Mesmo derrotado no eito' gigante,
o Clube N;íutico' Ãldo Luz sagrou-se
domingo campeão caiJlrinense de re·

mo, depois de onze anos em busca
'do títlllo. A diÉputa, do último páreo

.

foi emo'cionante com o A1do ·Lu�,
perdend0 nos 200 metros finais pa
ra o Riae,huelo que fez uma gran,de
virada, O Martinelli não,' disputou
em represália· à FASC. (Página 10).

, ,
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O Governador Colombo �anes' 'já
tem em mãos o percentual do au

mento que deverá ser concedido- ã

partir de. 1':> de junho ao funciona
lísmo público estadual, mas não o'

-T ,

divulgou até agora 'porque primei-
ro deseja manter 'contatos com' au
toridad6S do' Govêrno , Federar.' ta
'fim de' assegurar' a mànutençâo da'

'prograZU'lção financeira do Estado, O

percentual,' que fica entre 20" e 25%,
foi fixado, pela Secretaria da Fa

zenda de acôrdó com as, dispoiübUi-
, '

dades do Erário para os próximos
.meses e permanece em ,si�ilo na

área governamental,

-DeêaDa de' 78
é' decisiva
para estradas
,,' i' ), (últimá Páginà)

,

\

A Guanabara deverá ter dentro 'de
cinco

. dnos o ...maior· ediÚcio' do,
. ,mttndo, com, 115 andares' � 420 :me-

.

- 1;ros de lllttira:' A inic-iativá é
I

do:
. 'Consóréió Luso-Brasileü�o' de', Hotéis'

.

e o projeto de construção oeupa-iá,
limá área de '36,500' metrôs ,quadrá·'
dos na lade'ira i

do Leme. &;tá ocu: '

.

pado' éom, um
.. hot'el 'de, Í>:virÍleira

, élasse, ,contaI).do com os incentivos
. da ·Embratur. O nôvo '''edifÍ<;ip' ter'á

, W, andares' a' mais que O". "Emplrc
States".

pelos técnicos Giáncarlo Gasperini e

João Del 'Nero" que estiveram com o

Governador acompanhados do Secre
tário dos/ Transportes e do .D.iretor

do Departamento de Estradas d@ Rç'

as "rifas I?roibWas, as tr-adi·

'cif,mais 'Iavant-premiel'e�' cinemato
gráficas um tanto desacniditadas pe·
tante o público e os 'bai:les apresen··
lando pouco movimenfo d,e vendas
das mesas, as normalistas" do Colé·

gio Celso Ramos, de JOÜlvill<:;, bola·
ram um nôvo meio, de' an�ariar. fun·
dos-para fazer frente as despesas
de fOl'matur,a: jogar bola. Uma vi-'
brante e movimentada partida de,

ko receber "ontem em seu' gabins
t� �s representantes do consôrcío de

e'IIlJ1>I-êsas ,'contratado' para elaborar
ô projeto final de engenharia da ,no,

va ponte o Govemador Colombo

SauJs recomendou. urgência .nos
. trabalhos, Sem que, 'entretanto "se

prejudiquem as condições técnicas'
necessárias".' O (iovernad�r afirmou'
ainda que o projeto deverá ser �'l'eal·
mente exequível", bem como que

esteja "dentro das nossas possíbíli
d�des". Reafirmou sua disposição' de
supervisionar pessoalmente 'a' cons,
truçâo da nova ponte, "obra que o

Govêrno e' o povo catarinense- en,

tendem como altamente 'necessária e

'ufgente".
'

O �onsórcio construtor, integrado
,fl,ela� firmas Escri!ódo Técnico, Fi·

gueíredo Ferraz, Croce-Aflado-Gas
pe�'ini Arquitetos e.·o, arquiteto Pe-

I dro. Paulo Saraiva, foi representado

.dagem .

Durante o encontro os dois .�"'f�c,
nicos �olheram no�os elernentosvsur
gidos �om as últimas 'sondagens rea

Jizadas na Baía 'Sul e que são índís
, pensáveis lã elaboração do ;;P.rojeto :,
finaL: Na próxima semana', retorna, :

rão a .Florianópolis, a fim de apre-
'

sentar, �o. Governador a soluçã03íl1 �
centrada para o projete.

.

,.,

�
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Segundo fonte' do Palácio- cio ·Go· ,

vêrno, o Sr. Colombo 'Séilles tem de

morístrado diariamente sua preocu:
pação

P
em ver solucionado o qU;:l;nto'

antas' 9 problema de constrúção ,ita �
nova ponte ligando a Ilha de' Sant;l ,

Catarina 'ao Continente. >' I,

Governador,viaja ao Rio

O Governador do .Estádo viajou
ná tarde de ontem para o !tio, a

,fi� de complementar contatos já
'mantidos na área dos Miríiltérios,

. imincipalme�te 'no dos', Transpórtes.

O' Sr, Colombo,' Salles deverá tratar

com, o Ministrb Mário Andreazia de
assuntos relacionados com a execu-

, ção do plano rodoviári0 previsto no i'

I?roj.eto Catarinense .,de , Desenvolvi·
mento. O �Governador pretende ace·

,
.

lerar as' deinarches :

com vistas à n.'
beração dos' recursos necessários à,
rápida realização ,das metas de seu'

Govêl:no, Deverá' ainda acertar a da

ta da visita do Sr. Mário Andreazza
à região Oeste do Estado, com, o

objetivo de assinar, os contratos pa
ra o prosseguimento das obras' da
BR-282, cujos editai,s de concorrên
cia estão sendo publicados pelo De-

,

)
partame,nto Nacional de Estradas de

Rodagem.

.
.

:8 oas mu eres

EM FL()RIAIlIóPOLlS
, L

I 1

,
A Loteria Esportiva,. tão logo scja instalada' QH1 Florianópolis, deverá

'fúnéiona!' 119 prMio da Legiãó Brasileira de' Assist�cia,
.

Fonte da LBA infoi:mou que as instalações j'á esta(') çoncluída:;, faltailâo
somentf":I autorização' de funcionamento e as respectivas máquiNas.

. TESTE 43 ,

,
Um n\\vo reçord�. de' �postas esta sendo 'esperado para 0, teste 43 da

.Dõt�ria, ':!:sporti"q, .que 'deverá dar aos vencedores mais de Cr� 10,5 mílhões.
N�sse te�te não fig\11�a nenhu\n jôgo dn cam'peonato càrioca, tendo em vista

,que a tabela 'do, terceii'(} tU�'110 do certame da Guanab.ara, está sendo elaborada
gradativamente e com certo atraso.

, Nôvo cl�ssico' do 'campeonato catarinense consta' do 'próximo teste; qu"im
do, Jogam eni C'i·iciuma. as 'efluipes do Prõspera e juv'e�tus. Os' progilósticos
de � O ÉSTADO, :;pontal1l vitóriá do ,Próspera ou empate.

�'
"...�.
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JoinviUe. viu·
futebol
feminino

•

Rádio e /Televisão Cultura
'S. A" inaugura novos escri�ó.
rios à rua Bocaiúva, 117, dia
31 de maio às 19 horas.

.

, "

noSe�;'::;::;:;�;,::�::; f I .,S,"_'P" O,·· rliV.a:' Legislativa, o lançamento dO!'), ' .� .

I livro \ "Milagres 80 Cão J,erô- 1
>' I.,,' ",' ;'!'

.

j ,.
r tI nimo", dQ �protessoT','e Juiz"fe"" !>""",p ,,.,,..,....;�""".., -

........,.......-,.,....;'+";".,..."""',....,.,.,.......;;-,;...............;,0;,;;;'"""';.,-"""".,..,.......".,."...,.,.,.,....".-.+..,..,,..-,.,-..,,..,..,...,,--

deral Péricles Prade,
'

futcbol disputada' 'entre du'as ,equi
'pes_."de jOvens �stÍldalltes levou ao

Estádio do' Caxias grande número
de desport�stas e "curiosos", As 'no1'"
ma1;isfas cjNe ,en:ve�:�al:am a cam�sa
do América' vénceram as do Caxias
por' 2 a O, com gols de penalti. A
renda _:._' supel10u 'muitos clássicos
do certarlle estadual chegou a

mais dt; Cr$ 6 mil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fr:uficuUura tem reumae

a. 'partir de hoje em 'taquari
Está confirmada para ho-: ,

de ,do encontro, A delega-,
je, na, cidade de Taquari, Çião catarinense está for
a instalação dá Reunião' da' -mada pelos seguintes, técni-
'Comissão T'écnica' cÍe Frit- cos:, Mário Pellegrini, Ken- '

ticuitura do' Instituto 'de'- shi Uschirozawa, Darci ·Ca-

\ Pesquisa e Experimentação nierlatto e Nelson Rqgério
Agropecuária do Sul, que' de Souza.,
reune técnicos' dos Eslado,s

rão apresentar as priorida
des catarinenses para um,

programa de pesquisa apli
cada à fruticultura, 'buscan
do respostas para os me

lhores sistemas de plântio,
os tratos culturais mais

eficientes. Também serãó
examinadas as mais produ-

Ü\7aS com.binações de va

riedades com porta-enxêr
tos em árvor'es frutíferas,
bem cámo o proi)lema par
ticular ele cada região.

sulinos. Quatro agrônomos
da 'Estação Expel'i�e.ptal
de Vieleira e do Projeto de
Fniticultul'a de Clima Tem

perado ,- Pl'ofit - já se

encontram nb município se-'

D�r1rte ,o �ncontro d.a
Comlssab Tecmca de Fruti
cultura do Instituto de

Pesquisa e Experimentáção
Agropecuária do Sul," os

, técnicos catarii1enses 'dev-e,

Colombo 'vai receher em Palácio

jove':1s, agric'ullores do inlerIor
o Palácio do Govêrno

l,
confü;mou pira às '15' ho-

.

ras
.

de amanbã, a homena:
gem (1';.e o Governador Co'
lombo �alles prestará flOS
19 'jovens rurais catarinen

ses, que estão ,conclLiÍlldo o

Curso de Ape;'feiçoamenlo'
Agrícola na República Fe-'

volvidas na· Alemanha. toridades dvís, militares

eclesiásticas, aos órgãos re

presentativos elo desenvol
vimento rural, aos proprie
tários e trabalhadores ru

rais, 'bem como ao povp em

geraL A cessação dos tra

balhos do· Incra n_aquelà· ci
dade é em cumprimento à

Portaria 294 do Pfesiden-
,

te do órgão. Todos ,os pos
/ síveis credores do ,;Institu
to Nacional de Colonização \
'e 'Reforma Agtária devem,
saldar seus cO:(IlpJ;'omissos
junto à Coordena"oria Re

gional, em Florianópolis.

VAEE PERDE' INCRA

deral Alemã. Os jovens,

O �nstituto 'Nacional de

C'olonização e Reforma

igl'áriá ;- Incrá - distri·
buiu 'nota informando que
céssou suas atividades em

.

Blumenau, sendo que \,0 fa�
to foi confirmado pelo Sr.
Orival PrazerQs, chefe do

órgão em Santa Catarina,
em no1:a oficial.

que realizam '0 ,curso ,:'em
trinta meses, s.erão reCei)

;�,.C:ÃQl1ados 110
< Palácio' dos-

.

Despachos, Opol'turudade
em Cjue apresentarão ao

Chefe do Executivo um re-,

lato dás àtiviel'ades desen-
. '

o documento oÍicializa
,esta determinação às au-

Será inaugurado na pró
xima quinta;fe!,_;à, dia' '27,
àil 20,30 horas, na Pr�ia-:'da

� ,;
,

Saudade,' o primeiro '�dfi-
ve-in" de Flprianópolis. .

O -'Tritão", em modernas
e amplas instalações dispo-
rá de' serviços especiais de

atendimento. iriterno e' �x-
terno,' servindo alrnôços,
lanches, jantares' e bebidas
no salão e nos carro!" por

meio de bandejas especiàis
adaptáveis:

Funcionando durante to-
do o dia e a noite, o mo
t.'I, "0 moderno "drive-in"
vai se constituir, sem dúvi

da, em mais um dos locais
,!

de atração da Cidade..

Mobral já
em 160

municípios
Dia 27, 48 municípios ca>

tarinenses assinarão convê
nio com o Movimento Brasi
leiro de Alfabetização. Dos

197 múnicípios elo Estado
o Mobral passarei a ,atuar em
16'0, precendo-se desta fo�
ma um investimento. total'

superior a Cr$ 1.200.000,00
e aproximadamente 67 mil
alunos. '

Os novos munící,Rios 'são:
Canelinha, Lacerdópolis, Ma-,
jor Vieira, ,Maracajá, Peür�s
Grandes, Palma Sola, Pi

nhalzinho, P e tr 01 â Íl d i a

Urussanga, ,Turvo, Água'
,

Dôce, Herval Velho, Ipirii;
Irani, Peritiba, Piratuba';
Tangará, Blumenau, Sid.e

rópolis, Campo Alegre, M�;.
leiro, Papanduva, Agron��
mica, Dona Emma, Angeli
na, Gaspar, Timbe do Sul;
Lontras, Treze Tílias, São

Martinho, Grão 'Pará, Barra
Velha, Massarandulf:Í, Frai

burgo, Urubicí,' Saudade',
Atalanta, Campo Erê; Antô,
nio Carlos, São Bonifácio,:
Santa Rosa de Lima, Sã� �

Ludgero, Governador Celso

Ramos, Nova Ere'chim, Pi

çarras, Major Gercino, Ara
quarí e Agrolândia .

A Varig fará realizar em Blumenau dia 29, com

início às 20 horas, um show de caráter internacional,
'apresentando o cantor Ivon Cury, Lucas Vi-eira Trio,

"

com direção de Watson Macedo e parte técnica a car

go de Mário Meira Guimarães e Flávius. O acontecimen

to terá, lugar na Sociedade Dramático Musical Carlos

Gomes.

Representante da· flESC
debateu construção naval
O Sr. Carlos Ângelo Fe-

, drigo, retornou de Monte

vidéu no �inal,' da ';ú'lthná
semana, onde' .esteve asses
sonando a Delegação 'Brasi.
leíra junto. à, ; Associação.
Latino Americana de Li"'I:C"
Comércio ._,. Aialç � e re-

: presentando 'a
. Ebrasa' e

Federação das, Indústrias

do Estado de Santa'Catari
na ,- Fiesc . ..,...:' durante a

Reunião Setorial., -da- Irrdús
tria Naval. A té\inião con

tou .com a. p�j:ticipaçao de

representantes :, .do €hile;
Argentina;'· ':Ur{igilai, Peru,
México e Br�il e. foi rea
Iizada sub os '�1;Ispícios da
Alalc;. constando

.

da pauta
dos 'trabalhos,' a situação.
das ,.fudústrias· de constru-,
ção naval,' filiada àquela
entidade, além, de conside-.

rações sôbre-' possíveis li
nhas de ações' edihuntas.

,

Na oportunidade foi re

comehdado que as informa
ções sôbre

,.

indústria 'de
, construção "naval se manti
vessem atualizadas e dívul-

. gadas entre os interessados,
bem como fôsse enfatizado
um estudo a ser desenvol
vido, tratando das indús
trais navais com barcos de
menos de 1000 toneladas e

registro bruto. ,

De outra parte, também,
foram feitas recomendações
no sentido de que fôsse
transmitido aos govêrnos, o

inte'rêsse e necessidade na

troca de visitas, entre sí, de
técnicos estaleiros, colabo
rando assim, para um me,

lhor desenvolvimento das
indústrias de construção na

val.

CENSO VISUAL
,o Serviço Social da Il!-
dústria - Sesi - iniciará,

no decorrer desta semana,

os trabalhos de seu Censo

Visual, junto às indústrias

situadas' em Brusque e)

circunvizinhanças. Os t.raba-

.Ihos serão realizados com

os' modernos aparelhos
Ortho Rather

'

e constarão

de exames de acuidade e

profundidade.
Por outro lado, dando

.

prosseguimento aos seus

serviços de assistência e

bem estar ao operariado, o

Sesi ultima os preparativos
na montagem de mais um

supermercado tipo Pegue
Pague, a ser instalado na

cidade de Timbó. A inau

guração está prevista pa
ri! o dia 5 de junho, em so

lenidade que contará com

a presença dos dirigentes
daquela entidade; autorida-

) des municipais e demais
convidados.

"
Conselho Regional de Odontologia

elege e dá posse aos nóvOiS dirigentes
" -

••
-j.."

.,
, ..

Porto -pesqueiro de laguna! Dr�Ye-i�
,{ rá bem à pesca e á c,idade ::1 qt'��a

.

o economista Nalcir' Sa- to local em" exclusivarnen- econômicamente exéquívcl.
lomé Silva Secretário Exe- te, PÔ1;tO pesqueiro deve- - Não há ,condições pa-

culivo da" Associação
� d�'" rá atendeí!, tôda 'a- deman- ra se fazer instalações ele-

'Crédito e Assistência' j:>��- I da ela área. Esclareceu o pôrtos pesqueiros que se,

quciru, abordando,.o' problê- Secretário Executivo, da '. rão utilizados somente num

rna pesqueiro em Santa C,�:" Acarpesc cjd� "as instala- prazo de vinte ou trinta

tarina declarou que 'o' .Pôr-' .' çõcs dos, pôr los pesqueiros anos, Um bom planejamen-
to' Pesqueiro de Laguna de: parece-rios" a primeira vis- to pode perfeitamente con-

ve ser construído, "pôrque.: ta, empreendimento' de 'cus- dicionar os trabalhos de

prevemos um .futuró
. bas-' to elevadíssimo e, portan- construção portuária em,

'1, ,ta�to, auspicioso para a: to,' quase "i;npossível ele etapas, iniciando-se cO,m o

pesca .ern Santa Catarina, executá-lo a' curto prazo". espaço que atenda as atuais

'futuro êste que apresentá- Analisando o problema necessidades, asseverou o

rá seus resultados em oito detalhadámen1.e,· o e�ol1o: técnico da Acarpesc. ,

anos".
(

, �, mista Nalcir Salomé Silva Finaliza o Sr. Nalcir Sil-

Afirmando que o, Estado. concluiu que' para os ni- va
\

afirmando que "pouca
necessita de uma 'infra: .

veis de prcduçêo atual e a será a contribuição :da
estrutura portuária mais di- -médio prazo, a estrutura transformação do Pôrto de

nâmica, o autor da obra portuária catarinense exis- Laguna em pôrto pesquei-
Ação para <? Desenvolvi, 'tente facilita a realização 1'0, se o projeto de trans.

mento da Pesca ressalta das obras, cujos custos são formação não fôr racional

(jUC a' transformação das
'

relativamente baixos, tor- e de conformidade com as

. atuais instalaçôes do pôr- nando o empreendimento necessidades da região".

Em ofício 'éJiviado a O

ESTADO, o Conselho- Re,

gional de odohi:ologia de, '

Santa
.

Catari�� ":está comu',

,nicando a' eleição "e a, posse '

da nova dir�toi:ia, desigpa
da {Jelo Conselho Federal

., ' �.-, .

de Odontologia; -{no último
dia l2, at��vés :,(1a Resolu
ção n. 19��71.
Segundá >.3 rioÚ, são os

seguintes os novos Direto
res: Membros Efetivos -

Presidente - Saulo Rogé
rio StefEm de AlJ:mquerque
_:_ SecretárIo - Silvio Ala
no - Tesoureiros - Ce

s.ar Átila Batalha da Sil\lei

ra, Regino Antunes Maciel

e. Pompilio Cecconi Costa.
Membros Suplentes: Gali- ..

leu Craveiro de Amorim,
,

Mary Vella da Cunha, .Joa- .

quim José de Lira, João
Gualberto Amante e Cons-'
tâncio Kummel Maciel.

A posse será, dadá pelo sr.

Hamilton Figu�ira Ferrari,
Conselheiro Suplente' do

C, F. O. na sede do Conse-

(lho. Reg�onaf de,- Odontolo,
gia de Santa Catarina.

,_ ; ,:-,,"

(':

iante diste símbolo
PARE •••

OLHE •••

COMPRE!
êle ident;fica a

(Ç©J@®(p)

.�- �.

"

.l. (t.
}. ..

.. ,

•

·Trabalho
treina
sindicatos .

Treinamentos' especiais
estão sendo reali:tados pela

Delegacia Regional do' Tra
balho, juntos às Diretorias
dos Sindicatos de, Trabalha
'dores' desta Capital, com .a

finalidade de capacitá-las :

a

prestar assistência aos em
pregados, em casos de pedi
dos ele demissão .e nos �e
rescisão de contratos "de
trabalho.

• I

Para tanto, a Delegacia
Regional do Trabal'ho está

realizando palestras;e' dís
tribuindo material informa
tivo, referentes às finalida
des a que se propôs, junto
aos Sindicatos.

. Coma�danl�
do 50 Dislr�lo
chega hoje

O Comandante do �<:> Dis

trito Naval, Almirante Jo

,sé da Silva Sá Earp,,! retor
ná hoje da cidade de La

guna, onde 1e enc0nÍl'a ins

pe,cionando a delegaCia da

Capitania dos Portos.. Com
essa viagem, o Comandan
ce do 5<:> DN deu início aos

primeiros contatos com sua

área de administ.ração lo
calizada em outros municí

pios.

•

fazendo o CIM
Contrato de Investimento Mensal
da Univest
amaneira comprovada de multiplicar a

seu dinheiro, Você não preciso entender
de mercado de capitais. ,

Você apenas programo o quantia que
vai investir mensalmente, com
tôdos os vantagens do grande investidor.
Durante 60 meses o seu dinheiro
renderá cumulativament� 'e, no final,
você terá urna somo realmente considerável.
Você não gosto dinheiro '-

.

você guarda investindo. Multiplicando.
Com lôdas as garC/ntias, Com Segura'
de Vida, Seja dono de sua vida,
Foca o CIM - Contràto'de Investimento
Iv\�nsal da Univest. E construa o seu

futuro tranquilo e muito mais feliz

I
UNIVEST Só A. CORRETOKA OE VALORES
Membro da Sôlso de Valores de S. Paulo n. 67 - Carta Patente dó
Banco Cer,fra! n: A-6i' 1373 '- (apitai Cr$ 1.573.13�,03 - Ruo Líbero

.. Bodoró, '293 - 27" andClf""'" PABX 3ll-9191 -. SelQ Paulo.

UNIVEST, S. A. DISTRIBUIDORA NACIONAL OE TíTULOS
E �AlOR,ES _M081L1.� RIOS

.

'

Corto Pateq;e do Banco Central A-6B 4623 ._ Capital e l�eserv(lS
Cr$ 300.000,00 - Ruo do Quitondd, 1 14 - \AB� 37-0 161 São Paulo_

BLUME{'IAU - Rua XV de Nov�mbro, 600 - 1,0 andar

'.""

),'.

l'
I

1

FLORIANÓPOLTS: Rua Felipe Schinidt, 58/62 __c sala 305

EM JOTNVILLE: - Rua 'Visconde ele Tauuay, 185
_I
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Seixas Netlo prevê frio para H. Inf�ntil ,Grillo chama atenção do Ggy�rno
próximo mês de 'junho ���t:�vo para água' e . energia no Sul

vivem, direta ou' indiretamen-

quit:'etônic'ó.' se, acham abel:'
.tas' 'no céntfO de feflnado
pr�fi�si���l ,�, da: �htida'�ié,
em' BÍt{m'eriau: �té o: di<1 �7 '

'�,

::�;,C1�:H�:'��::��:n:�" ,,',',SU,D"lS,Ul quer Yuloriz.a,ç,ão dO,sl'"
"

se 'âfé '27' �e agôsto, cons·

I :�����g�t�l1éi:����:���ej::;�, ., ,·:<�.re'rur:s:o(" hum,anos dos Estadosórtogonal: elemeri�mr de de· '.. .

','
11 d,

/',,: 'i'enli�s af�uitetônicos, pers· � , '"
','

"
"

'

"
,

't';' , \..; "·t'·" 'o Departamento;de Reclarsos Humanos da Sudesul, r,"'Gterísti-cas: im'pl,antação ·da· Coordenaclo ;oe Saúdep'?c IYOS, cores e prole os,' -' , '�"'. ,

'.
IM ih

"

, "f"':" '- "
, • atmvés ,de SU,\iI DivÍ,,1iio 'de Saúde, eRtpv,o em

'

contato Pública e Hospitalar para adeqUfH. o, ,órgão setanalue qres'_. ln' ormaçoes po· " ,

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

'

,

'

d
�'

"

"bt'd' ,

S' com tecmcos da ,Secretana, da S,':lUde de Santa Catan- do, plane,jan'le,nto daquela Secr,:,taria de ,Saúde àseráO _ ser o 'l as no, enal .
. ,.,' " '" '

,-

ná, p'a,ra 'tratar da' an,ão que, ,'1 Superintendência preten- nOl'l11aS p,adronizad/ls de âmb-ito, global; centro - de',daquela ciiclad'e. I
"

( ",' •
".' ",' 'cré! désenvolvei: nes'te, 'Estado, " ,,'. .

recm,s,os :,human'o!? da Secretaria c\e Saúde, Çlb,ietivan-" \ ", '

,r ,',,,

do � conhecimento da atual situação da forrnáção

D,e,' 'p'u""I',8 I'.0' ," 'F,órà:m ,e,seàlhidos três 'proje,tQs r,elativos ao setor PI'ofiSS!Onal "que atu� Il,'l área d�', s'á�ide :p_,e Santa Ca-
'saúde' 'pàr'1 'maiores, ',estl.ldpS ,pO'r parte dps. têcnicos ta:tna 2 para possibilitar 'o sistéma dé 'redi-stribuiçãG
da Su'de&ul' e "lu'e depois 'de TÇ)aliz,'ldos poderão dar' dos, recursos humanos e o aperfeicoamento dos pro-

P'e'd' e'. ,'o·b,r· a" s,'
:nioti'vo':,à, asdinatur�', de' 'convênios, que totalizarão fissionai's em dis'poniblnd�de e, fin�lmente, um Cur-

e

,p_proxim:i)damente 'd:u��ntàs �"cinquenta mil �ruzeiros, so de ,Auxilia'reg de Estatística. cop1 o, obi'ethóo' de
,enquandrando-se perfeitamente" .no 'PrOjeto de Desen- uniformizaçãp do sistema. de infor�ação E;statís'tica e

, ' , ,volvim'eÍ1to Cata-r'ine)1se.,
'

,

sua .adequaç�b à metodologia do planejamento ,no-se-

DO. Vale' o,� t,ê,
..P,�j"O' em. qU',tão. têm oe "guint" ea- tO< 'add'.

" Realizada
....

prova de admissão'
.' pata' ingresso DO 1 de Justiça

CQm . ,a presença d'8 180 candidatos" ,foi realizada d6 Estado do Rio élcham-se aberta,s ate ,do dia:' 8 el�
sábadp, na éx-Faculdade '

de Ciên�ias Econômicas, a julho d\) corrente ,ano. A comunicação é do ,lj'residente
prova' de 'Português do cOI'lcurso para 'os../cargos de do Tribunal oe Justiça do Estada do ,Rio' feita ao; Pre-
sefv�nte,c arquivist,"L 'e zeiador do 'tribunal de Justiça CiO sidente do Tribunal de Justiça rio' Esta10 de Sant� Ca-
'Estado de Sa;1ta' Càtarina:"

'

a'rina Desemba'rgacl'or M,'HCílio ,Medeiros..
' ,',

, Por' outro lado, encerr,'3.rn�se no dia IOde junho, as Condições esset:lciais para insCrição: icj.ade 'entre-
inscriç5es para o' concurso d2 ,gliarda do Palácio da, 25 e 40. anos ,2 prbva de haver exercido, duràne 4 anós,
JustÍça, e' nós próxi�os' dÍas serão abertas, -as �nscri- no mínimo, , a magistratura, o, Ministério" Público, a
ções para o' concurso de' assistente social (do Juizado AdvoC'lcià, inclusive como esta!i?)árioj:',carg'Q de delega-,de"Meaores, ,', '

'do de p6ícia, 'servidor' ou aUxi;!iaT: ,d'�, Justiçp..NOVQ, EXAME', '

O concurso constará de pibvas éscritas "e orais 'e
As inscriçôes pa;a o

_
concurso, 'de Juiz de Direito será realizado na sede do POde,r Jutliciário em Niterói."

) ; .:}-',I
'

-: :�ll I

I

o ESTADO, Floriunó po lis. Jerça·reirtl, 25 de maio de 1971 - Prig. 3 I '

o
Em declaração�' a . O ES' sendo que as mais impor:
ADo fe" A Se'i

'

tantes serão as duas últimas.T' , o pro �sor,," ,"
xas Netto infórrnou que -datas,
�assas, frias 'de !era,Üv�' in. <,

te.hsidade, o�óh'el'ão no mês' por outro la�o, esclare-
d'e junho durante o's períó; ceu: que os grandes píime.,.
dos de 8 a" 11: t1�' 16 "a 20. tas' Júpiter e lVIaàe pode.,- � - _."

�

e de 25 a 28,' pI'ódu�lnélq, "do ser vistos no céu, a .1)<1r·
somente leves' geá,das ,no:.' til' do la cio '

leste' e durante,

planalto c ;:Xíl'('l�iO';'f)csie:,' ,f,üdq',�.noij�: �'pJ:il�eil'o, ri,\,/I

constelação de Escorpião.
com grande coloração ázu·
lada e o segundo, a' partir
das '�O horas da;' noite, .ern ..

Aquário, com coloração ver,

rnelha intensa,; Acrescentou
o professor, que 'lVIa'rtre nês
.te ,aao' fie'ará bastante, pró·

'

-

<,
• -\;;.

-

xirno" dn J;etl'a nos )'11ês,es

01.,

,

Em ato presidido pelo
Dr. Nilton M,arqu:es da Sil,

<v�; _ presidente d,a Funda ..
.cão Mêdico Ho�pi1:alar de
s��ta Catarma.' _I foi, em;

possado' ontem ,à ,tarde, na

Di! ecão . do ,Hospital"lnfan,
"tiL Éd(ib 9pma; Ranios o

_ ; 'I J "� , •

. mécl ino 'N e1S'011' Grisnrd, O·

':Jt�:. que 'foi r�alizadQ às

1-7, hOJ':1S 'lHí Hospi,tl1L,Cclso
Ramos,' contou com apre·

'senca de ,medicos,; assísten-.
.

te!', funcionál'�os, ,e 1'epre·

'se;;t,}fite� 'da' lmpr.ensa., A'

'8' a energia

pronunciou o seguiu-

.
"

sicos da

deral .dé
abriu

Se):'�iço ',1"Jad?i:lal� 'da
Indú'stiria' .L' Sena}' � in!?r.
ma,�(jtí.e' fa� ,ins,crições pá.r�

, ;

Novo endereço ThA)f�PORTADORA VALE ITAJAI
,Rua Jose Gaprtid'lto: âi! Sil,va, S,N. '�, fone' 6676'

,I,'
' ESTR�ITO ,i�' FLORÍANÓfoLIS'..

-

EsperalIlos' contin'la/ sendi': pr�strg1��dos' por toda', a clie;1t�la.

) '(
�

� ;.-
� ..

SERVIM01'i 'BEM PARA,: SERVÍR SEMPRE

,
"

:'
o "qepuiá.d� emedebista

lV[,ânoel ','ViCtor Gonçalves
soliCItou ontem' na Assem·
b1éi,-i,:0 elwfo de' exiJC(Úen.
te 'ao' GovêrJ;o' c]'o Estado
'visando ,a�, assinatura, de
convênio, com a Prefeitura
',d� Blu�enau pari' a, con·
clusã-o, das obras do ,prédio
.o�d�· fUIlcionará o':Centro
pí'ófissio:nal de' Ensino 'réc·
Di�ó'

.
.'Municipàl ·daquela,_ci. -

gadé. "

,

: ,O pedidó dó parlaipentar
fÓi ';encaminhado aô-úame
'd'as' .comis�õe�, técÍlicia�

<'

do

Legislativo, " para"p,dsterior
aptee,iação, erl1 plenári9.

I

-I
LivrOs didáticos>, ejentificos e dê' "Üt�ratúi·à. Revistas, R�lat{l1 ios ,..:_ Apelações
Teses - D�ar,so." e conf�rê�1eias Folheto� -'�ro9P'ectos "e

serviço de LINOTipo,
'

,)

"

'

I ( 'J, l t '(1

/

de 3D mil pessóas, que

te, da pesca.
'O simules enunciado .de tais dados permite- que

o observador' infü,'f.: de imediato, o signHÍcado social
do empreerrdimento, aspecto qúe 'deve ser todo' .res,
saltado e �ais,' ainda: e' ,signific�'dà econômico" da

obra desejada, ,

A inst.ltukâÔ do UÔFtO. pesqueiro de. Laguna per
m!tiri� 'flmpli�r, e de.'·mIlito.: l::l,d(-I�P')"'i,(l"'c1e ci ernprê

�'2, os, em t oda d regiãq, seria,��lót:��1anlente valiosa co

mo er:mde absorvedor c)El ·m{loJ..ti�\\bbra, V;""c di:--fT' e-i

paz de propiciar o aumento da 'renda. quer individual,
quer coletiva, criando, por isso mesmo,' novos cen

tros do consumo, gsradores de riqueza.
"

. 'Não tenho' dúvidas sõbre a' atitude que tornara o

Go'.'ê��o, do meu Estado, 'n,'l preparação' do, terrena
pAra q.u� o poder.í'central ,pOSS)l' levar, ao sucesso e
r,'id�li7..:;p· 8"t,n asníracão i'í'o -íusta dos :éats.rin811ses,
qual ,� implantação 'do po�tO ��sCL.ueiro: de Laguba.,

Nós:' os eataeinenses. cre�ós' 'qüe, ,6. .Governo do'
'Esta::io Provid:nciar'á o abast�t;ime,nto' .de água e ele

,

energia. "até a cidade 'e o POTt�; fi, primeiro ,aspecto
:poâ&"c\o ser resolvido através ela � Bàúae'em 'da La
goa, l\l.úri�1 e, o' segundo, pelo :dpI'�veftárri�nto 'da, su-
bestacão de fôrea 'que d:ôv'erá ',p.topfCí'at" energia .para
o Dis'('rÚo Indu�t.riai:' .' '., ' c�, ...' ", ::' -':"

! .. � •
• 1.

l' ti"... ft,_ 't I

, QV,anto é certo. 'porém", é .'que S'anta; Cat3·r�na �Ili'iO
di spõe, sà:únh,'1,' de,' recursos' 'CQ,111 ',: q,�e> p'ol'!sa, 'eq:ua-', ,�.( I " ',111 � 'II,

I

cionar e', 'resolver este- probl'elXla'.'qt!�,' i�t�r,lS.ssri,-;,n�d', só
, à ecoBCJmia " 80 bem estar 'S0él�l'''do'':Rbvb i'frii. re�Fio
j

,

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

".',de 4f!,guBa comó; e aInda, se', vinc'uI�>,�p0f todos"Qs 'ha�
ines_' ao "l1l3,iores e' me':hóí'es interei'i'ses ".'::ia futuro de

, '-')' t.;
.' ,

-

f;� .

''"
_..

.nossa Patna,.,,' ,,'
"

"'I'", "" "

Bis' p,or que;- sr. PI�esidente, pe'ó,o, i-cum'j;nindo meu
(1.',;e", :e 'p\·pt.i(',l'l'rlo 1:m

.

ato de il1<tti(:à ;,sb;'l:ol� 'que o

Govêrno Federal, pelos seus mais altos escaões te
nha ouvidos para ouvir e olhos para ver e. vendo e

ouvindo. 'possa fàzér pelos que lutam, dessassistidos
de an;paro do Estado, as con:Jições que ]11" <; per11i
tah1 se unir (:\Os que mou�ejam pela grandeza e ,pelo
progresso do Brasil'�,

GERMINO STEIN S/A. reservou,

pata E LAS, .durante .o mes' de .

fTlaio todinho, um acariciante
BRINDE:.: de toque macio!'
,

Ling�ri� ,NYL®NSUL

..

,

7
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:G'ovêrn'o Estuda o
,-serviçó obrigalen,o
:':Q'8JP' mulheres

..

( ,

, 'r
�

, "Pr�'jcto 'e,rp ':e�t��cis ,p{ �'r�si1�nc,�á�': da Repúb;ica,
'" já",;j.m·_ová:j1Q pelo ,EMFA, detern1lÍn!lo :0" serviço; obriga
;tóri� "pal:a( munieres �ill .rQ.aci,�, c:QÚ'e�p(;�dent�, àquela
em qlle.t o's '�hblllén's pT.�3tain '�e�riçô 'B�iTrtàr. :Se reme

tido 'ao, ConÚ�sso" (e,' ,pOr:" êl� 'aí)To�?-d�t n68' têrmos
em- qUi; 'sai� do Estado' M:aiqr, d�s Fôrças Àrm,':ldas,'

" não ,���pe�á;'. m\llhe,r'es; ,�as "t.ai'n��riJ., '2ci�Si�st��,Qs. e

resetvis!��s de 3� c�tegQ):-���: p'<?;de,rãoj 'ser, sh�n'la;dos a

presjàr .servíços. por um"peri0.40' contínuo 0\1' inter
ef1lad'0' ele, até doze,' meses; trabáihando na assistência

� ,,' • " "... ( J ' "'" ,� ,c. '., \

social ':l'os, neosssitados
.

e a:Jildap,ao .o':l\IlOBRlú,,' a er-

radicar, à apaÍrabétisnio; tál��ez' ifh�smo já nÓ �orren-
I

t
,,'" ,.

,,' I <'I,: .: I (>' f""e ,a,Ho, .'" : , :•.. ,�,\ .", ',,", \ ,

. I'
,,�

�..!' • ,:�'::' ,', ... t�''-: .�' �!''', '

Issl'l selá, sirnplesíú(!m'te :.�'. reg4l,aU1entaç�0 'elo ar

t,ir;'o ;92· ;da,.,Constituiç�o qt\é t;liz; ,sei:ep1 tO?OS os bra

sileiros:' obri�ad�s ao ,servfço, In:iFtar' ,ou a. o]ltros', en
C:'d t,'. S ,,'wL',;:,,:,<ll'iús a segurarl<:a: nacional, nos tênuos

-

"

,
-" I,'': '1

e sO,b lls, penas 4a, lei, '.e,', considera as', mulheres e os

.ec,��shisÚoo;:" _ -beul CO�l10 'aquêle'�' que forel).l_ dispen�
do' serviço:' militar, r;in�s suj,eitos ,'1.

\ '.1, < ,',
�:/

'f b'

tlçze:r:nbro ,do
�

.. '/.

,

" J' I\., ,�, r:' __ ', ",,',
.

\
_

L,
'.

_.

� ;�" ,

'.o espírito ·'do pl;Qjeto< é �ntegt,'1r a ',tbdo,s nurp es

fôrÇ,Ó, 'comull). em prol qa lÍlelhor�a d�s cop.dições de

vid:,i"'ao'·"homem ,b:ra,�ilcÚ:o" � ,2xeplplo ':do ·que acon-'

'tece; \íq' tJ'0jétq','�b�çli:m. Jt, é-erto;' q�e 1'l�uitq do's atin-

gíveis'. pelo' p'tojéto não ,sêrão' convocaios à' pr.estação
de, seÍ \Iiços, .'mas a

c

com.;-'Ocação ter'ã carçí-ter cómpul
.

s'ohol 'f�zepdõ�se sob �� .p'enas 'd,'l. ld. '.

f " , .

'l 1 J

,
,

,

..t,
.'

,

,

,

.' ":'Qun:o f�iojetq já.'está,elll cursó no ,Congresso. DOl-
· tCI'Iúim't' que' ,,,mda, ilO coi:rente ano séj'a instituído o

, .
" , "

��?-al1ládo "SeW!fo' Nacional übrtgatório:'. com a du

'raçãq' �de ,Ul'J:? atia e· sob� a responsabihdade do Con
: se.lho· de Seg.urariça 'Nàc'ional, devendo absorv,�r mão,-

de-obr,a ociosa 'paia, tarefas diversas: - aproveita-
-

ú.leÍlto de ',trabalhadolles q.e�eml?í·egados. ,Foi apre�en
·"tado h,á" algumas semanas pt:)IQ S�lládor oposicionis·
• ta" Rui Carneii'o, s01:5 inspi�ação pe urna idéia do Se-

1 l \"

na'dor ,trenista, .João Ca:Imon" ,qu� em alfdiência com

o :presidente- Médici' ,no mês' de" àbril 11ltinlo sugeriu
·

a' c,riflção ,do Se"viço Nacional Obrigátóri:à como fa

to:r� decisivo 'na i�ta pela edúcaçiio ;naCiOt1al:�Eni:endeu
o' :i!'. ti üi Carn, il'o' Clue a icreia; m'ei·ecj,�. sclrr apl'ovei
,·tadá sób' "-a . .forma d�' Jéi,�,d�' .f(H'ma�'ía' p'os�fpilitar .' a

� '-
' , " ,

"

dl slc lbuiçd0'/ dos ' excedCl�l1,es. :d<Í - ser,'\\.i.0óJ mUÚ:ar em

cOASÚUÇ[lC) 'de, rOdovié\s' e:"f�rr�vi'a:'s,: o:Pl:a�. piblicas' di
vehns',

.

cqlónfas agJ.:ícota'S;" :re·fJ.ór.es'tar'tr�,nto" �tc .. O se

na:t).ol:." ,.j;átaibana 'le'lnMou que lo ,�'Sdv'icà ",'. Naciom'll
Oj�r,ig:àt(tJ'iq : assC1nelha-s�

,

1- :':Á'çáo divfç'�-s;t'ial", ;�Jue
o, Exél'dto:' .ye�l1

.

t,eaiizan(\0,. :enl d�v'eí·s6s pontos do

terÍ'itQfÍo 'na,c1orlf,l,l; ássistitldo' às, populaçÕes :tnenos
fav(;l'�ci(}'ls'.'. ,:" I ;,," •

"

,
. ", '; ,,';

(
,

,

;:" ,

• f. " ��, r', Y

k
}' .I-

� �, .

.
Out�o ,p�rg'tlrnerio:' oferecido PE\1.0 Senador Rui

Carn�iro' �o 'oférecer 0 ,projeto: �,China Comunista,'
J1vmf;\'ljz��n:'to seu, reginie" tótalitário, ;empregou Íni
lllôds de PcSS03Js:' para reflorestar, ,2111 dois anos, uma

ál.'l,'1 'c1'e 36 millJões' cie hectares., 'Planejanclo com se

gunll)('� ,,2 tra-bâniarÍc1o com von'ta'dc - disse o sena

nador -:- po'(rel'üm�o�" dentro do nosso regime demo
crático. 'plantar G-?ilhões de ár�ores po!' semana,

.

o ESTADO, Florianópolis, terça-feira, 25 de maio de 1971 - Pág. 4

Importancia
.

do Planejamento
,

,
'

Foí imensamente difícil a escalada

para convencer os governantes brasi
Ú�iros ,das vantagens do 'planejamento
na. administração, viciados que esta
v;ün através das gerações nas faci

lídades c' ineficiência das improvisa
('\1e$. Não só das vantagens foi tare,

f�' 'árdua de incutir como também Ih
, ., � .

n�c.,ssi,qade,' ele se adotar 'a 'moderna
t.ec:nica como' meio" de .obtcr' "suCe"'f"
n;'ós ; proilós�tos ',Íidminístra,tiv'os; E�"
p�rte' se ��Xl)Jica ,�t reação esboçada
ro,r' muttós; o ,«(esenvnlvimento eco-.
nomíco, meta principal idie todos os

brasrleirns de tempos para cá, trou
x:e como requisito para , atingí-Io o ,

p'lanej;ám'nto da aç{iiO púb�i'ca ou

privada., E requisito, importante, na

ê�llquist:l) do desenvolvimentjl a 'cons
ci�nci.a. e�létiva, a J vontade decidil:}.a
d,e 'coner riscos e ae,citar saeril'í{'jos.
Da meslna forma, o fator -edueacio-
ml}-' ]ysa s:ob.remaneh:'" eJll qualquer
�!.lS obJe�ivos. o do planejamento e o

do desenvolvime'!to.
"�4trav�s ,elo esfôrço qllb se"vem em
p.reg':md'!>, \lÍsllndo o conhecímento da
n'a'tirlitde b,rasileir'a� adaptado aos

O�j�tivos . q'u,� se ,queir,a: l!:tin�ir e.pl _

,b;,1I5'ca da .'trans1'ormft('ãll é flUf)' SI')

(";e!;'ll,l"á ao· pónto de dcs,envolvi.me.-ito
qi;e todós e�,pe)'am. Hoje já �xistem
il,ÚmelllS' ,'escolas de administracão e

,

('

d:e economia em todo o Pa,ís; prepa-, l,10' Federal, ,a, de idetenllinar a ela

rando-se para enfrentarvo desa.fio',�O:ra.c;l;l'O' de planos quadríenais de de.

'lançado. pela nossa estrutura socia�., senvelvímento até o mês de setem
ESse desafio, em grau . elevado, tem bro do primeiro ano de mandato,
o enderêço das novas' gerações, as veio acudir uma necessidade que vi�
mesmas que

: despertam 'de seus' nha sendo Observada, como provoca.
bancos escolares para a realidade da ,crora, no futt\ro, de verdadeiro' 1)On
naçâo. Planejamento pressupõe I téc- to �e ,estr:a.niítlamcntJ' ,e 'se c�n�ti.
nica e ciência. �bjetjrv'Os bãsicQs, do, tciu num. 'g'raildc', ,pa'sso rara, i-ec�iie:
ensino moderno. -rarmos O' atraso.' em que nos 'enro»,·

trames no ':C�mpo, do pl,ane.laro�nto,
Além destas dificuldades, também admi�istJ.·ativo"" F�cjlitaiã

'

a. c!J'oriIe�
in,erentes e ínterligadas � estrutura "�aç�o das ações ,'�õ�erhamrIitais,

.

: ��
social, cabe acrescentar' as que são m:ineira a se enquadrassem na pro
,�lecGrrent-cs da deficiência do ' síste- gramaçãn que pi,tendil estabelecef a

ma' de infonnaçÕh estatísticas. Eví- admiuistr,ação central. Se, j;\: esta·mt�s.
dentemente, são s.�tôres inter-,depel�-

I

d,ecididps' qUÍlnto, â vontad,e de � tri-
,

-

dentes, uns como (}pcon'ênf'ia <ie ',l,iar o, cantinho
.

desenv�,vimenti;;ta,
OlJÍros. Na pirâmide hie�á.rquica de teremos q'f est"r, çóiiVictos de qúe
importância, todos se assentam 'em entre: 'os mais impor�ntes. pas�os se
b'lsc não ml!Íto

I

sófida nem hastante 'encontra a admin;,stração planejada.
·sínlétriea. Contudo, 'não compete es� 1 Só :a�sim evitaremos as distore'ões
til1111lar que são da própria conjun- j,nlpostás 11.e13' dema'gogia e péla �co.
tU,1'a: Eml�llJnto as 'nações' mais de. m'1daçâo, ditadas sempre, lJelos 'in-'
�:ep"olvirlas se rreocu'llaln com () tcresses eleitor,jl'�s. 'E êsie, não 'se

irpeJ'rci�\oamento (los éO.JJ.1putadores coaduna com os interêsses, da nação,
eletrünicos, nós {l:i1hamos a cami- (le flugà do passa'do, segurança. 'no
nhn de COl}vencer 1cêrca (ll)s. benefí- }H'e!"ente e' confiança ,nG flltur�., Isto
ciof" q�Je t.ra,zem -os e1'ioir?ntes e mo� é fundamental: p�r.t saberllIps o' que
demos iJ\strmnentos ela técni{'a e da Ijuel'emns, pOis- n,avil.o, (tUe �ãfl sabe
ciünela. EnéOJ�tramo-nos, -por' conse-, o quo quçr; t�O(Ir, a Jriv'er' a êsmo ',�m
gU!J1tc, em indisfarçá.vel atraSG. bmea 'do nada" > eqante, tÍôPeg'à' ,� e

Uma medida tomada pelo Govêr- C:lbisl>atxa.
'

7':/ ',,-'

Amparo à Velhice
( ,

'fiO 'Brasil, sem dúvida .mui·
tas ,instituiçõe.\) de i�iciativ,a 'privada :com
� Ú.Da1.idade ,de abrigae na velhice,
os que' são surpreendendic!os - p'elos
anos, se\n se haverem apercebido
·nunC,l· da própria' insegurança parâ a

!i;l1C'j;.fnidade, O espírito, filantrópico da co;
lI1unidade brasileira' terá. evidentemente,
éonsitÚlrado êsse 'aspccto do' problema
's�é:iaj' e, cm regra, vêm: de inspirações
'í';ê-lfgiosas éssas organizações destinadas
'-a 'Í'ccolher os velhos inválidos, quando
já não" 'possuem recursos físicos, para
p1'O\Te1'-Se, riem Íhes sobra 'pão 'da mesa

\
doi descéndentes, 'não rar�\ �dÚerehte.s
�� .sotte ·dêsses infelizes, ,":I,,:

", \ �,

Ainda ante·ontem, a eloquência :'dum
� , - 1

�

.

video·tape nos dava conta, num progra-
ma de televisão ,"- que �á é famoso

I)�'ecisamente pOT<,lue lhe são freqüentes
OS testemunhos da piedosa alma que os

ditige e orienta, _ do fato de um cio

4<ldãp que,. no 'próprio automóvel, fôra

levat a um asilo de velhos, aquilo que" 1'restava da mulhel�' que era ,sua mãe
.

...,..,- e que, à ,pressa, descarregou a cargo
"

à ,entrada do, estaqelecimento, sem que,

E o denuí1(�iador dêsse acontecimento, do a, estímulos religiosos .e altruís:tié.os.'
o sr, Flávio Cavalcanti, lançava, a pro-

' �e disponham à pro�lOvér '�'riJ.'ánter êss�s
pósito, a; idéia, que levaria' num apêlo ,abrigps, a que" são confiados os velho,s
� consideração do Presidente Garras. qu'ando· desrírO\�idos de recursos: para
'tazu Médici, de se criar, 'em âmbito n'a- custear 0\ próprio direito, de viv�r, n�;
cional, a Fundação do Bem,Estar do ca serão êles sun'cientes para' :abrang,er
Ancião.' Não será esta, tod�s ó sab'emós, a legião de, desvéhturad'06" 'q��' só :De'us
iI primeira campanha que o �;itorioso sabe' c'omo sobrevivem,' a custo de hu·

produtor ela TV lc\tará a bom êxito, pois milhações e dol�rosos saérifícios,' esm'o
'estamos certos de que o preclaro Pre- la�do as migat�las que sop:eJam da niésa
sidcntc da Hcpúl?lica, cujos nobres pen· dos bem provido,s.

..

clõres humanos já' se cOllcretizam na

SUCl poUtica de integração social' e çle
assiii\ ênci-ÇI ':'IOS' tr.abalhadores r�rais, não

. . ,

deix�rá d�" acolher a generosa' sugestão
� de, Flfnrio Câ;�lcànti, ',;' :

,

.... "'� ,� .. ��, �t"
>" Naela, em vei'dade, espelhará-melhor,
num grande' ato presidencial, a !,ensi,
bilidaélt da gente brasileira, acerítüan.
do·lhe os traços essendais que eonfigu·
rsm a sociedade, através .de tôda a, sua

e'volução, paralela à história ,da, nacio
nalida(ie, elo que êsse complemento ao

�ra�de progranw de integraç�o social do

Brasil, que viesse ao encontro do, de·

sami)aro ·dos velhos, esquecidos na sua

final incapacidade física para as lutas

por uma, condição ,digna no. ocaso daao me,nos� quisesse deter·se um instan

te r:ara o preenchimento da l:espe�tiva
ii�ha de, internamento da anciã. Sináis
dQs �empos .. ,

existência.
PO!' mais que as piedosas solicitações

da alma de u\na coinunidaae, obedece�-

"

'Devo,: aqui, a respdto, 'urnà 'referên·
cia que é de jusriça registra. a' duas
illstitu��Ões pal"tic�l�l'es de" Florianó-
11uUs': e:' cujas atividades minoram a
'.f' " , , ,

sit\laçao ,de abandon.0 a q�e' sã6� rel�g?-
dós, 'pela inlldvertênciá de ·tanto, 'os
que' se retardam né! sua",vida até 'à' inílP
ticlão para o tràbalho: qüero aludir, �ql
primeiro plàno, -ao Asilp ge lYI�ndicida.
de,"Irmão Joaquim",ond,e ffi4itos:,:velhi.
nhos e velhinhas têm o comôrto' de

mãos. e convívi,o ca�i�hosos,' que· perde.
ram ,dos seus, - �,e', depois, à Cab{a 'de,
Esmol�s, ,q,ue, pqnos�n��rit�' v.��n ,;llia,n
tendo o parco óbolo, semânal a :alguns
dêsses. andrajf;>sôs que, se escondem, da

fiscalização citad�na, ciosa' de ,qu.e, não
ostentam à sua miséria nas' ruàs e ,não
importunem os transeuntes.

.

-,

, .

·1, Doce Cambaxirra
\ '

"

Há wpa canção que' está sendo

l'l1UitO tocada e que trata, ao que 'dic

zem, de Garrinch.a. A letra não esca

pa àe mergulhar' em, vários lugares
comuns e nã:o r',esiste à tentação de

figuras como essa, mais ou menos:

�'mata' a saudade no peito e 'dribla a

l�mbrança" '_ ou ,':lIgo equivalente,
"

. Não obstante, ,é válida. Pouca coi

sa \ne espanta tanto' quanto o falto
dos mais ativos setôres da "inteli�

gerltzia" nacional permanecerem está
ticos diante desta verdadeir:a saga

,qu.e é o futebol. Assim, ao correr da

máquina, que me lembre� há um ro

mance, de �acedo' de Miranda, uma,

poesi,a a.s-- Drummond sôbre o gol nú
l?erO� mil, o Chapetuba F.C" d,.e Guar
nieri e só, No cinema houve 'dois

lances, abso,h,ltamente di§tintos entre,
si, mas igualmente' fmstrad�s: o

"(}arrincha, Alegria do Povo", um rO-1
teiro para iniciadC)s repleto -de boas

intenções e de,feitos de re,'!.lÍzaçã_o, e ,

,o "Rei 'Pelé". �11er'cadoria' de quil'lta
çlasse; contÉnldo úma biografia pre
coce que ornava ae querubins a de

Sí, n�tutalmente eçiênica' carreira do
i

craque.

Penso que 'existe aí um fílão ines

gotável .
e. o que é tão import'1nte,

de fácil acesso e ainda mais fácil as

simil8ção. Não pret'2l1clo ,
defender

Ílenhuma teoria de "arte para o po
vo", más também não preciso neces

sáriamente açhar que a idéie'!. de con

sumo em' m,assa se contrapõe a uma

vi�ão estética dos elementos da mas

sa.

Gsnte que ,não, sente o menor apê
lo diante do jôgo deI futebol, gente
quê até o coloca entre' ,'l.S causa:s da

arritmia nacional\ (ao lado da cacha

ça), ,gente que" éomo na piada f;amo
s<l: ao chegar num estádio vai' per
guntando logo"quem é a bola" -

essa g:snte, conforme já constatei, se

deliciCj. com os be,m feitos jornais. ci.;
nematográficos do Can,'ll 100. Isto

tJ_uer 'diz,Ol!' o que'! Que' o jôgo, _ou Q

espetáculo, ou as ,duas coisas, pos
suem, plasticidade, provocam urna

gratificação sensorial que não pode
ser desprezada.
,Alguns dos clássicos do cinema
amóricano for;'lm ápanl;ar no boxe a

mat,éria-prima para desenvolver pro
blemas humanísticos da m,ais pro
funda densicJ,'1de; Willyam Saray.n, o

contista. iniciou sua carreira com
,

\
uma verdadeira explosão literária, ao

publicar Uma história que tratava
de lillJ. lutador imbecili.2,'1do,
E aqui entre nós? _ se'rá que nin

guén). ainda percebeu o ma:nancial

que corre sob os seus pés? Ou tal
vez a sofisticação dos nossos ho
mens de )etras e \a

.

alienação dos'
nossos cineastai não cQnsiga ser

,perfUJi,qda por esta coisa tão simples
que é ap'�eender ur\1a sugestão de
8rte que emana dos própros raí-
zes do povo?
Seja como fôr, rebelo-me diante

da constata:ção de que Garrincha, ou

melhor, a saga de Garrincha, �irda,'
?ão teI),ha merecid? um tratamento
cultural à, altUl:a daquilo que con�m

� de sublime' e de trágico. Tenho, a

ntaior ternura por êsse Mané, o bra
sileiro símples saído de urn

�

bur{1Co
e' que, entre dribles monotonamente

\

idênticos, ià cumprimentando reis,
sencj.o apresentado �o Papa, ganh�n
do Taças dO ..Mundo - e , ainçia as-

.

sim, f�el às origenS, absurd,"linente
desligado da: prÓpria mportânc1a, au

sente do aspecto imaterial d.à ·sua

glór�a. Tão docemente ingênua, q1.).e
relacion,ava as cidades do millldi que
conhec1a, identificando-as com urn

banal in0tdente _ "a cidade em que
seu Zezé levou um tombo no hotel"
era Roma, "aquêle lugar onde deix,ei
meu chapéu no aeroporto" er;"l, Pa
ris. 'Tão ferozmente crítico, que ba
tizou todos· os ,seus desgraçados
n:.arclldores de "João". Aliás, há à
tendência de achar., que Ga.l'rincha
está s>sparado da' clebilid{1de mêntal
por um fio invisível. NfJ,da menõs
exato: tàlvez terJla sido Nelson Ro
drigues quem mais se aproximou do
verdadeiro temperamento do jogador,
ao declará-lo "un�a doce cambaxir
ra".

Pois essa doce cambaxirra está aí,
com tôdas as sua,s nuanc�? e parado
xos, à disposição de quem queira
investir cu1tur,almente nêste mercado
,'l,inela por revelar ,que é o futebql
brasileiro. Quem se habilita?

Paulo da Cllshl' Ramos

--------.,

POLíTICA PARLAMENTAR
. , ,

___:__-----_.-------
I ---."

INFIDELIDADE, A EXl�Eltf'ENCIA IM. OPOSIÇÃO

As dil'iculeladcs que o MDB vem encontrando

'p�ra. manter em seu esquema politico alguns

; r.�e1'eit\l� muriíéipais eleitos no. �timo pleito,

: no. 'caso de Crieiurna, estão sendo. encaradas como

, um alerta aos <[lirig,ênt�s emedebistas llam que, da
-

,-I '

� prúxima �"Cz. Ia. c\,ci}lba dos candidatos do ,Illu;tido
seja prec.éltüla dê : u�a 'cautela roais rigorosa,

, A,'in,adverWIlCi\l: com .que eram escolhidos Os

. no.m�S enio <iete���adfjs :,casos, o�; Ill�smo' a adm],
f ,'

•
.,.. ,;.� )... ,,'

•

"
'

'

! '.'" f
, ,<" _

; tida taltâ' 1 de experíêncía das lii#:rançfts 'reg,ouais,
·

resuiià��h' 'em' alg'lUn�' auh�nti:ca� vitórias d� pir

;0. que a Oposl(�o não. 'pretende se repitam no íutu

ro. O 'exemplo de Críeíuma não é o único, mas, so
" bres�ai�se ' cm:: virtude da posição estraeégida fI,?

,q\le desfn1,ta' �, munídpio
.

sulino para, a desejada

eip�nsãco da agremiaçftll oposicionista. Na 'verdade, I
.

I

o MDB'Jião teve' sequer oportunidade de comemorar

I' a' coú9uist;:1, �quele, ím�ortante r�duto, �Ol'que des·

,de o', inicio', o. Sr. 'Nelson Alexandrmo deIXOU patente \

s�a dispo�ição de se' af'astar da orientação emede

..
bista.

A ,experiência; no' entanto, p�derá ser valiosa

,agora que correm no interior as. listas para com

posiçã{l 'do:;;, dí�e'tÓrios mumclll�i-s. De acÔrdo com"

· as 'Íli:m�ãs tl"açadas pela cúpula partidária, as ins.

�criçÕes', 'esi\1rão, �,ondícionàdas a mlUt' maior seleção"

, a. fim de evit,;,u prublel1l1\s d'essa ordem. I
, Pal:�'l�iamente, a, Oposição estará l�a �spreita

d.� Ire�UI�melÍta.çã:o do es,tatut�,. d� ,fidelidade pa:ti'!
flárta. ,para a a.qoç�..o '�e, sllas"diretr�z.es .iuturas".l 01'1
or.l .' • nã-lJ interessa à cQPu]a OPOSlclomsta aplIcar,

:�nç�c� (p,SciPl�t1art!s (;Io.S ev�ntuais "infiéis",' pOisl
'a.lém' das Implicações leg'ais, a que, ficaria, ,sujeita tall
,

"
�
�...

-

'- \
I', \

: .:\,titúde poderia n,ão acatN�tar os, resultados desej,:.-
"'

dos.

.t\ssi5teqcta ;1 índigep.t-es' , ,"

MiHia,' não' 'de�l ebtrad�, na' Asselhbléia. o p1'o

,jet-o d�; lei de a,utori;l do, eleput;do .JQão Bértoli que

disciplinal'á ,a ';lSs'istencia medieo-hospita,lar aos iu-:,
\

.

""" .-

fligent.és. A �atéhar, est(i 'àinda dependendo de es-

tu'clos finais" segum.o in�ormou ,on.tem � pRrlarnen·!
t.a�, ·arenistà. Á assistência a ser propusta será pres.1
ta�la,' ;e]o'� Hospi_ta.l; de Caridade, em convênío com I

o P�det Público esta(ltml.
)

,I,\

M:..,ú palPi't(:Piro,,'
-

J ."
" ,

'q d,eputap.o·Waldir'",Buzatto é·jido como 0- mais

iÚC'onfonhado - além de' kri,qqieto ,_ 1,"eprescntan

��. Of.?SlCiOni.s.ta 'co� .!lsscnto ;0 Legish.tÍlvo, esta

duàL 'Ontem' êle foi cientificado de que fizera dois

pontos· no teste 42 da loteria ,esportiva e, �om efeito,

'reagiú: "Só !dois pontos? 'Não me conformo".

Iniil1i�:o total
,\ d, �deputado Carlos' Büchele �ncontra-se nesta·

êapital "rj;ventlo amigos' e 'cõrreligionã.rios, devendo

Íéto�a,r no pró;xímo sábado ao Hos:pit�l Fêmina de

l'oito _,\!regre 'p,�ra unia convalescença de aproxilÍla
d�m:�nte .60 dias.

Mesíno ,sentindo.se como "um peixe fora

d'íig'ua"; o .lider oposicionista acon:l(Janha em todos'
, \�' "

",

" ,
'

�I:lnce�, ',ã mo�i�entação de sua bane,ada, em fjua

"Plaior�a :cons'útuida po-;'d�)Jutados novos. A propó-
,

'_
• t,

:) _

- ,

�ito da :re.ceÍt.te _' orientaÇlãio do partido - oposição
mas:.ehérgica '-,- Sr.; Carlos, Büchi�le' foi surpreendi', ., \

do. �!1tcm' é�meiÍta'p'rio:, "Fa�er Oposição é como fa •

zer in:irilit�:s. l'1ã.o � faz p'eta metade. Ou é inimlg'o
int'ei�Q, �� nlo' é":'

.

,,'

Conferência

ÁS 19h30 min�t-o de hoje o .Juiz, Federa,l substi
t\!.to em Santa Catarina, Péricles Prad'e, :proferirá
cQnfetencia em sessão e�pecial da Assembléia sob o

tema '�Áspectos Gerais da Cultura Catarinense", em

prOs,segutinento ao fo-rum de d,ebates instituído pe

la l\'lesa do lJegisla.tirvQ. Amanhã, 110 parlatório da

quele POder)' Pericles Prade estará autografando
sua obra I'OS Milagres do Cão. Jerônimo" durante,j
coqdetel ofeiieci4o p'ela Mesa.

\

de 5mi veículos tran�itam

'Rocl-ovia no Oeste
Os Srs. RovilllO Bortoluzzi e Gregório dos San

tos; respectivamente pr,esidentes das Câmaras: Mu�

nícipa,is de Xanxerê e Abelatdo Luz, endereçaram �
expedientes a'O, {leprutado Sacly Marinho solicitando

sua interferência j'ijnto ao Govêrn'O do Estad6 e As

scmbéia �gislativla, visando a retificagã� e acas

caUlamentQ da rOd,olia que 'V,ai. idie Xallxerê a RincJãlo
·

T?rêidQ, na, �:li�isa 'com 'O Paraná .. Frisam os ,ccUs

,diàl'iamente
J

pela referida estrada, "que em dias ele çllUva fica

totalmente ,intransitável",

OjJosição nu suJ,
, "',

O M;DB vai realizar' lmIa série de encontros r,�.

g'ionais Ia, fim de levar às lideranças do interior a

orientação 'palltidária consubstanciada na "Decla

raç@o de Pôrto Alegre". O prímeiro será' na cidade

de Jacinto J\iachado, em principios de, junho, 'e está
sendo "coor�enado pelo 'deputado Mm'ilo Sampaio
çanto.

Sérgio Lopes
--------------------------------------------------Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BANCO REGIONAL UE DESENVOlVIMENJO DO: EXTREMO SUL,

4."

Está presente no processo dá
'engrandecimento. de Santa Catarina

Tribunal de
..

Justiça
", ....

.

ti dt. � 4e '�. da la. Vara" ",ex-offíCío" e c I,N.P.S.
e ,ã�. N.llú Pedro Albino.' ,

( Rdat<i:r-: ;De:s. M,AY FILHQ.
Ikc�o.: Por V'otaç1io unânime, negar provimento aOS

,��,�s.: :'éustas pelo' agravante.·

'Aoórdão assinado na sessão.
..

7) ).�'avo dé �etição n. 2.472 de Criciuma, agrstes ,"
• dr , ,ll/Í:ú:l,t Direito da la. Vara, "ex�offíeio" e � I.N.�.S. "

e agro(;). João Batista Mendes. .

iRel�tór:' Í}es. MÀY fILHO.
"" D'e:ê'�b:' P�r votação uaâníme, negar provimento aos

,

;;'�gr�Y�. Õustás' pelo LN.P.S.
.

'.• Áé61'dão assinado na sessão.
..

'

a)içavQ "de� 'petição -n. 2.1)32 de Orleães, agrtes ,

I Ó dr. !1�iz,dê Direito "ex-offício" e o;1,:N.P.S. e agrdo,
� .oscar Souza,

RÍ!$ENHA' DE JULGAMENTOS
A Primeira Câmara Civil do TribU,w\l de Jl.l'stii;a',,'do '

Estado de Santa Catarina, em sessãs ordlnár�, je ql.Iil:lt,aó
feira, dia 20 de maio, julgou os seguintes PI.'�!fS:

1) Agravo .de petição n. 2.265 de Cricipla, 'agrtes,
. o dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-offícic' e o,I.NJ·.S.,

e agrdo . Francisco. João de Assis.
.

Relator: Des. MAY FILHO.
, Deci"ão: Por votação unânime, dar provimento." em

'parte, ao recurso de ofício, para elevar para 20�1o a,percen·
tagem fi negar psovimento ao agravo vsluatârío. Custas
na forma da lei. I

I

\ <-

Acórdão àssinado na sessão;
',./ ,; 2) Agravo de petição n. 2.291 de Criciuma, agrtes,

ó dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-offícío" e o LN.P.S.
e agrdo . Erotildo João Cardoso.

Relator: Des. MAY FILHO.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento' aos

agravos. Custas pelo agravante.
Acórdão assinado na sessão.

3) Agravo .de petição n. 2.309 de Criciuma, agrtes.I .

. "

o dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-officio" e o'I.N.P .S ..

e, agrdo , Antônio Euclides Rabelo.
Relator: Des. MAY FILHO.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento aos

agravos. Custas pelq agravante,
.

Acó�d�o assinado n;! sessão �
I

4) Agravo de petição n. 2.310 de Criciuma, agr.;tes,.
o dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-omeio" e o LN.P:S.
'e agrdo. Manoel Alípio de Souza.

I

Relator: Des. MAY FILHO.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento aoS

agravos. C�stas pelo agravante.
Acórdão assinado -na sessão.
5) .Agravo de petição n. 2. 4:;l5 de Criciuma, ,agrstes.

o dr. Juiz de DÍl�ito da la. Vara, "ex-offício" e o Í.N.P.S.
e agrdo. Ascendino Eugênio de FJ.1()itas.

Relatoi': Des. MAY FILHO.
Decisão: POr votação unânime, negar pl'ovimento a03

agravos. Custas pele agravante.
I., .

i

Acórdão assinado na sessão. / .

6) Agravo de' petição n. 2.461 de Criciuma, agtstés;

.

Em sessão realizada a 20 de mªio, o. Tribunal de
Contas do Estado, sob a Presidência do conselheiro blelson
de Abreu, examinou 112 processos. Estiveram prese:ntes

\. ,

os Conselheiros Nilton José Cheram, Vice.-Presiq.ente,
Vicente João Schneider, Leopoldo Olavo Erig" Nex'eu
Corrêa de Souza, Lecián Slovinski e o Auctt;or Convoca de
Raul Schaefer.' PresentC6, ,tam�, os Procuradores 'd�,
Fazenda, Wil§on Abraham, Proc�rador G€ral e ,Sá:úl
Oliveira.

", .

.
.

Os expedientes examinados foram os seguintes: . ':�
1) Isolados: I-- Julgados'legais :_ Philioppi1e 'Cia'�.

J0aquim 'Carneiro Filho é outros, (Jados Albertoi,Brogi.lbl1i
e outros, Philippi e Cia., Laudelino de Souz.iÍ,:<Outie\i�·
Lida;' Buchele'e' Leppei.� Ltda. Pôsto Joia �td�.�;'Philippi:
e Cia., K. Brunner Ind. e Com .. eJoão Zanatta e outrós,.
II _ Sobrestados '......:. Ho"iêdo de Gouvêa Lins. IH _: susiá&
a execução da despeia ._ Oldem�r Q. Carvalho e',Árl.S.
de Souza.

.

2) Coletivos: .Julgados legai� _ SF: 25�2, 2mS, 2579,
2549, 2565. STO: 2611, 2560, 2554, 26io, 2566, 2559, 2561.

LIVRO�, AUTORES E LANÇAMENtOS·
I

A. Seixas Netto

Acabo de receber da Itália um interessante liVrD, dIJ
lutoria do filósofo Carlos Bianco, t,itulado, com graD;Q.e
?recis�o, IL DELIRIO DELL'UOMd' MÓDERNO (O rklírio
10 Homem' Moderno). :t um ensaio critico·filosÓfico de'
�rande atual,idade que, a bem" da verdade e do escÍ!lreci
inento, com respeito ao panorama filosófico e cultural
�ollternporâneo, deveria ser vertido ao' portuiuês,

'

para
.Ima leitura mais ampla.' Logo ao início, à abertura,

.

do
H'imeiro capít_ulo, encontramos oota referência impertait.
ís;;ima: "Non é da revocarsi in dubio che l'umanitá attra·
'ersa, da piú tempo, una paurosa fase di sbandatnellto to-\ ,", '

.
/

I

Relator: Des . .IVO 8ELL.
Decisão: Por votação unânime, nQgar provimento' 'ao

agravo, Custas pelo agravante.
,

Acórdão assinado na sessão. ,

15) Agravo de petição n. 2': 599 de Ô�leães,"agites. -

.0 dr. Juiz de Direito "ex-offícic't te o l.N.P.S. e agrdo ,

Bernardo Miguel Paris.
Relator: Des. IVO SELL.

. Decisão: P01: votação unânime, negar provimento ao

agravo. Custas pelo" agravante.
Acórdão assinado na sessão.
16)- Apelação de desquite n. 3.499 de JOinville, apte.

o. dr. Jui� de Direito, "ex·offício" e apdos. José Mendes
e Juracy de Aviz MendeS.

, ,

l!)ecisão: P,OI" votitção. unânime, negal' pl'ovimento aos Rela(or: Des. MAY FlLHO.ag):áv�,.' Custas pelo agravante. Decisão: Por votação unãnilne, negar provimento àA�ótdão assjúado-.na sessão. .

apelação. Custas pelos apelad6s.."
'

, bi,i�lação civel n. 7.531 de Tubarã<l, aptes. Antônio Acól:dão assinado na- sessão ..LiCa 't"S/inl e 'apdos. Germano Spricigo 'e sim. '
' I 17') Apelação de desquite n. 3,510 de Jqinville, ãpte.

.

nelatOr: Des. MAY FILHO.
"

" o dr. Juiz de Dir.eito da'2a. Vara, "ex-offítio" e apdos.
,

Decis�Q: Por votação únânime, eÕUhecer do agravo no Vicente Leria e frene Ferreira' Leria.a�Ui.d� p�sS0"e da apelação, par.a negar.. lhes p.rovimento� Relator: Des. lVIAY FILHO.Ctlstas peios ápclántes. \

Decisão: J>or vptaçiío, lInânime, nega} provimentó à,

;, Acórdão assfuado'na. sessão.
. apelação. Custas pelos apelados.

'., .,:',·.,JribUJmf,-,-;de*� ···&oolas··,,"

\
.

, ,

. ',

R�iat;r: ties. MAY FILHO o' .

,. :Dec�o: Por votáçi!o unânime, negar provimento aos

agravº�. �táS pelo r.N :P . S.,.
i. ;"Á'eórcilão a:$1'J.ad,o na sessão ..
,,'; �)\gr.�vô:�e. pepçã;o n. 2.574 de Críciuma, agrstes ,

o'>dr:'Juii'de Di1:eitO da Ia , Vara, "ex-offício" e o LN.P .S.
,

e '�o; 'EdUardcl 'Goulart.·

·JieJ.àtOr: Des.' i4Av F..fi,HO,1. .' ,(
-

.,. \', <.. �I .,_

0-

.; nec��: Por votaçijo .unâníme, negar provimento aos

l!tgFayotl .. , �u�s; pelo' . agravante.,

Acórdão assinado na sessão.
/ 19). A�vó:de .. �tição ri. 2.5'76 de ,Criciuma, agrtes. ,

fi dr;' Juiz qe p,freito da Ja. Vara, "ex-offíCio" e o LN.P .S.
e agrdo.', Alvaro Ma'toél João.'

, Relator: l)es. MAY FIlilia.• _, ,'o· •
,.

�_" '

• '/ � .<.. .' te.
'.; 'I

1I'__"_�"I:'r'.,.7-·I�_.,t \.:��.
1",_,

's�:' 2�2â. ,2634; 2S27r; 2632, 2635, 2723, 2679. 8S!: 2570,
2442� 2�. SJ: 2�2, '2555, 2643. SE: 2483, 2599, 2588.'

· SA: :2,58ij,;' DCG:' 25'14",
E'si'-Ó:R'NOS
.' "í."t'é�ádo�: Anotados - STO: 2558. SE. 2592 •.

'DEsP:EsA,: ORÇ;U';=NTARJA .A LtQOIOAR
" "írif'eféSs.ldos: I ;- Julgados legais _ Álvaro Brunetti

· ê. ,óuttos: 'Maria �wra dos ,Passps Luz e outras, NCR do
Biasu"'s!Á,., 6�aldo c'iàudino dos' Santos' e outros, Américo
'Gii.ihp'qs'SOqto' é ol,lttos, Dópemar e Cia. Ltda. II - Sobres-'

,'�do�.::�",Tere'z,inha oCo Araujo e outros, José de Fària,

câtl�,iº':e '�uti:os, hsco� Possülônio Borges, Manoel Eutóxio
· GóDiesi ';. ,

" ,',,,
.

. eXER�k.Jos,1:INÔOS '.
'

;. ::;i�fé��dÓ�:,r- J�lgados legais -:' Doceli A. Conti
.e- �ttbs;"E;nHÍái Cardo:W e outros•. TI - Sob.t;es'tado _ti'êtúlio F. Teixeb-a. UI - Devolução à origem - -Newtorl
Ma�,ilhótt, l?alc:-lRosa Campos, Julasca Junglaus: Sobres.t�dQ � irariá :A. Schúrhans,

' / .

�ENS�O
<

..... R,rAJUSTE

, \

12) Agravo de petição n , 2.507 àe Laguna, a�rt;a.
José Venâncio Hermenegildo e agrdo , ,I.N.P.S -,

Rel�tor: iDes. IVO SÉLL.
Decisão: Por votação unânime, converter o' julga

mento em diligência, a fim de que na cO)ll*ça de ,origem,
seja confirmado, qual a data da aposentadoria ,defip.i1iiva .

do agravante. Custas a final.
'

.

13) Agravo de petição n. 2. 56� de .Orleâes, agrtes.
o dr. Juiz de Direito "ex-offício" e o LN.P .S. e agdQ.
Severino Burate ."

.. Jtelator:
'

Des. IVO SELL.'
Decisão: 'Por votação unânime, negar provanento '0

agravo. Custas pelo agravante.
Acórdão assinado na sessão.

'j

14) Agravo, de petição n. 2'.584' de Criciuma, agrtes ,

o dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-offício" e o LN.P.,S.
e agrdo , , Manoel Silva.

Interessados: Juhiados legaIs - Érica Kraenke, P'aulina
Testi, Zeferino C. Martins,' Francisco M. Neves, Arnaldo
Zerede e Natália Machado.·

'

PENSÃO
Interessados: J�lgados legais - José D. André, Maria

,
'p� Gonçalves, Edeltraud Roesel, Augusto Boade, EUa Harbs ••
CON,TRATOS
EMPREITADA

Interessados: I - Julgados. leg�is na forma da ins
trnção _ COl1strutQra e Investidora S�l Brasil Ltda. (2),
Construções Serviços e Materiais Ltda., Construtora Sã'o I

Luiz Lida. (3), <ionstrutora Mar�ondes Ltda.· (3), Cons-
• tnttera Serrana 'Ltda., Construtora Mama Ltda., Cosema

Ltda. _!... Conhruções,' Serviços e MateriaM;; Haiaschi
Ltda., ,Construções 'Gosch Ltda., A. C. Werner Ltda.
(2), A,récio Ávila dos Santos. II - Sobrestado _ Aréfio
Ávila dos Santos, Sageci _ Engenharia e Cemércio S/� J .

, �OR.NECIMENTO.

Interessado: Julgado. lega1'- D6pemar e Ciâ. Ltda.
LOCA'ÇÃO DE SERViÇOS - RENOVAÇÁO

I marcha
.

-da ciência
ta,�é: dêlo. spítit6, ogni giorÍlo piú aggravata da talune' im
pliG��' deHa stopia.' I giovani, in consegu�nza, :q1ai insen�!libili

<

ài probÍemi dell'esistenza, ágitandosi, si rebellano";
Ê continua: "Noi; per quanto personalmente ci riguarda, �

s��ihb' fum i gio�ant, perché siama com l'avvenire, {!h'e.ssi
,réd,âmano dfyel'sõ d:d presente: cioé giusto, 1'I.on ipocrita,

'

lúnàIl�, tbnlerenté aUa nostra condizione <li creaiure razio
riAÚ; �uindi libero da ogni pastoia di potere e da ogllí
IiegãhVitá �eHa ragione'\ ,Estuda, ademais, sôbre' todos
6s problém�s ãtu�.i,s filosóficos aquêle importane do abano
jq'no �tual do eSp;i:ito 'e uma tendência brutal ao materia-)
liSmô.

.

E', pois� ó livro de Carlos Bianco uma importante
eonixibu�ção ào ressuq�.imento da cuÍtura do espírito queséfupre engrancj.eceu a ativida�e, humana.

' .

- XXX'__'

'T'.,

\

. I

)

BANCO REGIONAL DE dESENVOLVIMENTO DO' EXTREMO SOb
Financia pr�gressQ e estimula a produção através' de
,financia-me�tos a,· indústria e/ agro .. pecuá�ia catarinense,

Faz sua sessão d� lançamento, no Edifíc�o da Assem
bléia tegisl'ativa d� Estado,o escrjiUn'- PéjicHis Prade, can-

. didato a Academia Catarinense de Leil'as, autor do jáfamos�, por ser o comentário dos últimos meses em tOdas
as rodas iíterárias, OS MILAGRES DO CAO J·mÔNIMO.
São contos reunidos em livro muito bem fe�ô; conios, de
monistas. Aliás, muitas gente diz que os' contos do Perides
Prad� .são surrealistas; todavia, há !Im repàro: O surrea
lismo era' não 'uma escola literária, màs um,a tentativa de
revolu�ão contra, o realismo vigente ao füi.aJ_ do século
XIX; portanto, o sobre-realismo francês,' ao que me pa
rece e me desculpem os entendidos, n�o é um alinham,ento
literário mas um: estado de espírito narratóriof escapando, '

por. oposição simétrica, à realidade. Ém PéricIes Pra�e,
a história é outrá: O demonismo é a maneira simbolista

" ,

.( .

Acórdãe assinada na -SéS$.
,

18) Apelação de .desquíte 11..' 3.49� de Joínville, apte ,

o dr,' Juiz de 'Direito da la.: Vara, "ex-offício'? e apdos,
JoS'''' Âdalberto de' Mira, e Ci�ice Oliveira deiMira, '.'

Relato!': Des: IVO 'SELL.
.

D'�cis'ão: Por' voU;ção unânime, converter O jul�ílm�nto e� diligência. Custas � final ..

19) Apelação
/
de desquite Q. 3. 5q3 ,de Itajaí, apte·.-

o 'dr: Juiz de Direito 'dá 2a. Vara, "ex-offício" e 'ap'dos.
Antônio de Souza � Nair 'Gomês -de Souza. :,

Relator:' Des . IV:O SELL" ' ,

Decisão:' Por votação �n�_nime. negar provimento à

apelação. Custas pelos apelados. : ,'.:
,

..

Acórdão' assinado na sessão�
20)

.

Apelação cível n.. 7.4:27 de São Fran�isOO< do
Sul, aptes. ManoeLPauÚi:'da Cotsa e. sim e apdos;.J<láo
Leandro da l\1aia 'e sim e :outros. ,

Relator: Des. ALVES PEDROSA .

Decisão: Por votação. únâníme, ,n�'O, conhecer dá.
apelação por incabível. Gustas)pçlps apelantes.

.

. ..'
21) Apelação cível ri ... 7: 625 de; Ituporsnga, apte ,

o dr. Juiz de Direito, "ex-offlcio" 'e apdo. LadÜn,au
Ferreira.

"
-

,.

--:
I

Relator: Des. MAY FILHO.
r '

.

Decisão: Por votação' unânime, 'negar provirnentó à
. I

apelação. 'Custas "ex lege",
Acórdão assinado na sessão.

'

22) Apelação cível n , ,7.. 825 'de Florianópolis, apte ,.
Frederico. Botelho, e apdo. -

a P�feitura Munic�pal. de
Fpolis. 'I'

Relator: Des, MAY FILHO.
Decisão: Por votação' unânime, '" dar provimell,to à'

at>elação, para julgar procedeIite a a.ção, . fixando os
hOI).orários de advogado em ,20% sôbre o que' for apurado
em liquidação. Custas pela' apelada.

Ácórdão assinado na sessão:,
23) Apelação cível n. 7.760 Q_e Ponte

volumes) apte. Comércio.e I.ndtístria _Saulle
SIA. e' apda. Celulose Irarii S/A.

Relator: Des. IVO SELL.
'

'Decisão: Por votação ünâiüíne, 'negar pro,vime'nto' à
apelação. Custas pelo' apelante,

Serrada (2
'\

'

Pagnoncelli

..

I_

Interessados: Julgados legais � Maria lzaura P. da
Luz, Joãq, C�rlos .I{eUà Barba, Zelita Feminella, Arnaldo
E. Silva de Lima, Antôn1'o Carlos Pereira, Ive José Vieira.
CONTRATOS DivERSOS.
.... Interessados: Julgádus' legais na fonua d;l instrução
_ Indús�rias Villa��s S�A:; éãmilli Ltda., lIiáéio Lêóni,

�

Sociedade' de Estudos 'J'écnicoS Ltda.
"

CRéDITOS ORÇAMEl(TÁRIOS ,
.

Int€ressados: J�lgádos � legais _' SF-274-71/47" 51.
14·5-71/121: II - Sobrestado _;.. SF-17·2-71110;432.,
'LICITAçÕES, ,

.

".'
'hiteres'Saifos:' Julgados :·legais - Respéc�v'amente.

origem, númqro da ·licitação, i;Inporlâneia,
..

adj'lidiaatã:rio_. PE. 33, 'cf$' 2:419,00, Ár��zefu do� Povo, frmaos i>�iltosLtda. DCC, 003, Cr$ 3iL'785,5Ô, Livraria e PapébrlaRecord'Ltda" Formal' J;.tda. svoP, 005, çt$ 43:20$',80,
Dopemar e cia.
CONSULTA

I Inferessados: itésp?nd�da 9-e ac.ôrdo .com O voto��idoRClator � Câmara Munieipàl de Itajàí. '

\

"

de narrar o impessivel por �í e ém $i niesmo, É um bom
lançamento,' Um ótimo livro.

'
'

"

\ -- xxx ___.,.

Farl\.
' lançame�:lto breve o 'e;;crltpr GustayO' Nev�s�

Biografa Santos Lostaq.a: Iaponàri. Soares, também lançará
livro. Mas a notícia i�portanté aqui é a qu� me comun;i'
cou' fz dias, o ProI: AbeÍardo Souza. Está 'escrevendo a
bio.�rafia de José Brasilicio de So�za, que foi ?StrODQn10,
poeta, matemático. Hl\. que e(Ü�r, cettameqte. Eu,. a 'mi;
nlla vez' pensei'melhor: Retirei qa editora os' origi�a:ls dã
ASTRONOMIA NA DIVINA éOMÉDIA... é cou�a muito
científica. .. muito pesada .. : com �anto� belos lançam.en�, "

.

'.' .. .

,.' ,\.f .. '" " t'tos neste ano fiquemos na faixa do ledor,.'.
No ano que vem, então; lançatem?s .•• há tempo. "�e:

Ílá tempo', ..
J

J

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CINEJt1A
-,

SÃO JOSÉ

15 - 19,45 21h45m'
Scan Connery ,- Sarnãntha Eggar

VER-TE-EI NO INFERN,O

Censura 18 anos

RITZ

15 19,45. "'-:- �lh4;51\L'
Elvis Presley -, lllà. llá\in.'

"

"
\ /

Censura 14, aUOS." "

15 - 20 - 22h - .\,.
I

Fl'ancIh;� Be!l,1f,�'
. , �

- Ol� &ÇWgç ��()()t -."

Reger Van Hall

CATHERINE, BAn:AW«�,
Censlira 18. anos

14 ,- 20h

Programa Duplo

A CHAMADA 1:)0 AMOR"":' QlM._"q<;l
O STRIP�TEASE coME-�Q�

Censura 1� a,RQ's

JALlSCO

17 - 20h
Dean :&,'(dgCs, � M@H�� �e�c.�.UFi ,

UMA CERTA (:ASA EM �.,�Á�
Censura l!S anos

GLóRIA
- ,

17'- 20.h
Steve lVrcQui,nn

CCl:Jsura

Sharon
I

OS ,REBeLDES',

,

1,4 anos
"

'.

Fatrell,

20h

Montgomery Ford -,Tatsuy,:t,,:tf�adl!�'
HOJE: EU. ,. AM(NiH� �Q,ç,>,

Censura 18 anos

20h

Elvis P\es�e4'

�INOAS �CQ:eN�.�., .. �t
GAROTAS:!

"

Censura 5 anos \ '

TV CU.LTUR� CANAL �'

15h30m - Tele Educação
161l1o.!l1 - :P�m.e�tU\h�
16h35m '- CorreiQ 6,

171100' � Via&e� ao ç���Q,.çt� �e1:�,
'

17h30m - V�n@do:ç��< f#,Q:�:t'1���
17\l,5õ.m :_ tla� � :E;l()�, '

18.M5)ll; - ��\l N d'�, W\l!t\,�,
19J1�0I� - �alq em. .J&gQ;
1 nh3.oH1 - Notíofá,:l'io

"

19h45in � A F�bd�ltl . •

20h201� - .sin.ml��i�i!�,_� , ,

20h50m _.:. Cidi?,ht L.�V;iJ:', "

.

22jl!3.9ln -= iYiªg�m !lo.. '�\''A�qq. q;q ��f' ,

23h25m - Mercador de Al1nas
I

-,",. '1' \ ,.:.:

TV COLIGADAS CÁ':'AI. 3

16h - Tele Ed�cação
16MOm - Clul;>4t d� Çr���

"

17h05m � SerIado de' A.����4,'f��
17h30m - Mulheres em V�'+'l�IJ:�
Ülh30rn - Agente �
19h05rn � Min.ha Doc� N�w�4
19h40m - Tel� Il1spolie,

,

19h45m - JQrn:'lt :tf.���cnal '_'" J:oJ.i;l,lÜ
ele Santa C�J�ri�

"

20h45m - Discot�e� Q;t);,�lMen�
21h55m - Noticiário
22h15m -. O ClilfoJ.l.�,
22h55m ...... Gunsm.oke

.

\

1'5 ��os - Sábado, no Clube do
Penhasco, o lindo broto Spil'idula
Mentani recebeu convidados para
sua tão esperada festa de 15 anos,

Um excelente serviço, boa música' e
ir atenção da aniversariante para
com os éonvidados, fizeram com que
a festa fôsse mesmo um verdadeiro
sucesso. Spirudula, recebeu seus

convídados. .usando modêlo longo.

i

-:-:-:_:.:

Curso na Suiça .

- O psiquiatra'
Hercllio .. Luz Costa,

/'

que viajou na

última semana para Europa, na Sui
ça onde tem a maior clínica de psi-
"quiatra, está fazendo curso de es

pecialização.
(

Tl��eza e Luiz Daux, estão de pa-
: :t'�,b�l).s pelo nascimento do nôvo

�ierQetlfO ocorrido quinta-feira na'

:'l\�lI\eJ;�ic;l,ade Doutor Carlos Corrêa.

�à\ã,q, ª�(,\ra é assunta _ 1>, S.adia

'TJ;éj:ns�ortes, Aéreos, domingo' ultimo
• '4n:illg\lri� o vôo "J,a.t�o" Sadia",
,

, (};u,� �er� ap�na§ de quarenta é "dois
"w,i:Q,ut')s de Vôo, Florianópolis-São

, f2;ulo.

,

'Nw;soll cumprimentos do casal
'l;,auta e Wânío Collaço de Oliveira,
,pt;l'\�. boct�s, de prata q\le e&tá, �este�

,

i:aJil,do Uoje. �OgO mals, seus fill;los,.
: I.lam,.Útol) Sé.l;'giq, Vânià ,é Ãngela M�
ha" mandal;l1 celebrar missa em Ação
dé �ra.ças,.

�Q.iI(elfs.á�io - Sext�-feira o senhór
,��.u_V,nof RQsa, em sua simpática re-'
·

sidência em coqueiros, J;ecebe ami-

Zury MachadO
gos parà um jantar regado a �l),ivas,
quando era comemorado seu aniver
sário - Neide Mariarrosa cantou, Re
gina Rosa vã� e tamb él1\ Luiz Hen
riqu-e em disco se �êi presenta no

acontecimento.
,

senta o show, "O Ml�n90 é Seu Peta
Varig", Além de outras atrações, tem,
ivon Curi e Lucas Víeira Trio.
Agradecemos a ;Varig, o simpático

convite que nos enviou.
\

\
.

-.-.-.-

Rosilda Silveira e Carlos Lopes
da Silva Filho, estão de casamento
marcado 'para o mês .de setembro
próximo vindouro. '

O livro, "Os milagres do Cão Je
rônimo'' do Doutor Perieles Prade,
terá seu lançamento oficial, quarta
feira, às 20,30 horas, no salão no
'bre do Palácio do Poder Legislativo.

Os 15 anos de V ..ra Lucia -:- Apro
xirnadamente sábado eompareceram

,Iao, salão de fes�a do clube Doze de
Agôsto, para a coacossída festa de (
15 anos, do Iinde brôto Vera Lúcia
Becker. Bôa música l11edeito, serviço
de bar e copa e a. símpatía dai casal
Wilmar Henrique :Becl\er e sua filha
Vera �.t\C�il, encantaram os convida
dO.s. e fizeta"ll)., do al'ljv�rs�r�o de Vera
LÚC\il,· um acontecimento em soeíe
dade. O modêlo lOJ),�Q, (,1\1e Cera Lúcia,
usou durante a, �esta. ,oi bastante co

�eJil;tada,

!'M�c.�em{'- - S.extl\.-feiJ:� será a'

apresentação, {la tão. cementada Co-.'
Ieção "JI4a.c-Xe�.", �()S, salões do fa-'
lácio A,grQ.tlQmica, 'tarde de elegãn
,().ia, liJ,\,le terá s,ua, renda e,J11 �lJ,.vOl" da

,

.. cas.a. d<!.& Çrialilças E�cepcioJl;a.is. O.s,
,

m:ineqiü'ns profi�'s.ionàis. �I,l(;l v�m d�
São Paulo esp�cialmente para a apre-
sentação', da Qoleç��

. Mac<X,en;t, yia
jill\l, p,e10 ç(;m,fort;ável '1'0,0 dil S.adia.

:-+-:-:-:-

....

-,-.-,-,

Clínica - Está 'marcada para esta

semana, li inauguração 'da clínica de

beleza, que tem a responsabilidade
dos médicos Nazareno mim, Maria
M��!ena Gonzaga e Norton da Silveira.

Sociía - Das 16 às 17 horas na se

cretaria do clube Doze de Agôsto,
poderão 'ser 'f�iias' as inscrições para
os cursos da Socila.

t -'-:-\'-:'-,
Teatro - Berta Zemel, dia 4;, es,-

tréia, no Aeatro Álvaro de Carva
lho com a. .peça "A Vid;:l do Messias".
,.' . .

-:-:-:-:

As 'lindas manequins paulistas. que
vêm apresentar a coleção, "Mac-Xem",
serão 'hÓspedes oficiais do Querência
Palace Hotel, uma gentileza do Se
nhor Francisço, Vaz, gerente 'do Q�e.-
rência f(ll�ce.

' , . ' .

" . -' .

:-:-:--;-:-
'O Senhor e senhora. Pastor Max

Ijeinrich FIos; hoje também. est�o
festejanqo suas Bodas de PI;ata..

. ,;.' ���:�:'�'

Vari.9 � Amo,nhií. à.s, �t horé)S, no

,cl,ube Doze de A,gõsto \,arig apre-

Pensamento do dia: O ma';!; f9f.t�
espíri.,� é o que ""elhoc c,Qnhe.ce sua

fra�yes,a.

TV, CULTURA PREPARA"SE
,

.,AliA O 10 ANIVERSÁ,BIO,
A TV Cu�tura - Ganal 6; de Flo1'ÍanÓpo.us vai: co

werp.oré),r 1).0 próximo ,fim de semana, o seu '19- aniversario.
NO. 'Programa Especial que está sendo cuidàdosamente

j;lreparad_o, figuram, as seguinteB festas:
P�a 29 - sábado -: Chegad\l da Vr,lidade M(lve1 para

Transrniss.Ões Externas,' com passeata festiva nu períodQ.

, '

�,:OL m,a,n.hã, nas runs centrais da cidade.
Dia �9 - sábado � Às 22 horas - Grande l3aJle de

,Eleição de Miss FlorianóPolis' 197'1; nos salÕes.. do qube /

__
'I2 de Agôsto, com a' animação da orquestra The Modern,
(i,fOUP e Shaw' li ca1'go de Agostillho dos Santos.

Di� 30 -;- DOI;'ingo - Às 14 l;1s, - Apresentação ele
·

Gata, do p!:ogramn CLUBE JUNIOR; 'com a' preSença de
Haroldo Bota, o "Zezé" da telenovela MEU PÉ DE' LA

.'

RANJA LIMA. Local Colégio Catarinense.
Dia 30'- Dorründo�' Às 20 horás - GRANDJj;'SHOW

DO 1<'> Aniversário, que apresentflrá inúméras atrasões;,
,destacanclo-se Artistas Prata de Çasa; os com.pvs,itores Lq-
picinió Rodrigues, e Túlio Piva, o tele-ator mirim Hãroldo

, "Zez.é" Bota, Agostinho dos S.antos, e o idolo, da joyem
'g��I:(l;l JERRY l\DRIÀNI, �Ofn 'a'participax?1> da �q\JesJra
'., de, ALDO, GONZAGA. Finalizandó show, teremos um egp.e-
táCtUQ, de luta livre. Local Colégio C;ltarinense.

Dia n - 2a. feir\!. - ÃI,s 19 horas.- Inaug_ur�ção do,s
novo.s éscritórios da, TV CULTURA, �, R�\a. BO,cab:iva, UI,

, nesta ç�p'ital.
, �nqlJ.anto isto, anuncia·se a inauguração da repetidora
.' ,da Canal 6 em Lages" bem como. a nova,. ,ep.etido�·\!. na

cidade de BJumenau.'
C;Qt!(ÇV&S.O NôVO St.:OGAN
A promoção de escolha de um, nôvo. sl(>��n l1ar;'a a,

. �V CULTURA já recebeu inúmeras s,ugestões" e s,erá
· E;fiçen:ada ,\mpreterivelmente na prQ.x;�Il,1.a 3a., feiro, dla 2:>',
'quau,(lo, será ,(l,scolhida a, melllor sug�stã� que receberá
um prêmio no valor qe Ct"$' 1.000,.00 'ofer.ecido pela C"ixa

"Eéonôinica Estadual.

,Uuu casa na rua' Almimnte Cm-los Sllv�ira CarlleiJ.:Ó'.
'fia,tar, na P·raça Getúlio Vargas, n. 22.

CASA ALUGA-SE
Preciso alugar casa no centro. De ·pr.ef�rencia nas

,ruas Ferreira LiIna, Grispim Mia, MonSelilnor,�QPP, (;m
n'3.S proximidades. Infon;naÇ'ões para o telefone 2055.

,

T E' .'. E H Q; I
Vende·se um· ótim,o terreno" 10,oali2'iado no IfllCIO da

"�\!>iI<, oe,neral Vieira d� Rosa, com dois galpõ.es de madeillll,
IA�<:U�ldo 314,50 m2. Tratar pelo, telefone 26'78, ou FIa rua

�t.lv.e.i:)!-<i 6!e S.ousa,� 11.)

F·. G•.T. :S.
Executa-se serviço ,de FGTS. atrasado. Tratar à \'U1\

CQ1'll!. lVlAfl'a, 188.' com Luiz Carlos Ro!)a.

Ih .. ALDO Á.V!�A Dk'hUZ
AD'OGADO I'

C. p,' F, - 001776628�
iii

ÇUIlSO PIEP�RATÓR!O DE
INGRESSO, NA MAGISTRATURA

E MlN.ISTÉRIO PÚBLICO
'fones 4665, 3073 \e 460�, �f;4tTRABlLHA CO'M -i'LASTICOS?

Terá início no dia 19 de junho vindouro" em VENDE PLASTICOS?
Flori,anópóUs, o. PRIMEIRO CURSO fREPÁRATóRW, i então �ã6, pode deseonhec,er os p,I'eçC15 e o fabl.l' I'"

ID:f; INGRESSO NA MAGISTRATURÁ; tel1do em vist� losQ, IlstQql.le das

6��:�����6 concurso de Juiz de Direito em Santa

tOJAS SCHMtDT PLASTICOS 'IAs inscrições deverão ser feitaS no caíxa n. 1, ' 1:, de Irmãos Schm\dt & Cia. Ltcla.
'

I:
aô Banco do Estado de Santa Catql'ina (SIA., ágêncl.él Plásticos e espumas para estofadores. '

de,' Fl�rial1ÓPolis; onde pOdedo ,ser prestadas infor�, I '/ ,Il VAREJO E A',fACADO I l'm,a�e,,-. l, Conselheiro Mafra, 55 Florianópolis.
LÁeu ti ' s!� ,III ��'_iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__niiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiíiiiiiiiiiiiiiiii_�JJ

f '

PIE'FEITURA· :MUNICIPAL ' D,E
FLORlANÓPOLIS '

,A V, � 5 (\),

, A, Sec.r��aria de Finanças, da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, leva ao conhecimerito dos contribuint'es do
,IlRpôsto. Predial Urbai16, ,que os tafões de recol.himento
eIlcon.tl'am,se à disposição dos interessados, a partir do
dia 1 'lo do corrente mês, nos' seguintes Bancos:
CQl1td�l,Iintl!s da Cidade Báncos

Letra A - Banco Crédico Real de Minas Gerais.
,Letra B e ç - Banco Comercial do Paraná.
Letl'U D - Banpo' Nácional file 'Minas Gera,is.
Letra E,� Banco, Nacional do Comércio.
L,etl'a F '- União, de Bancos Brasileiros.
:{.,etr2 G � Banco do Estado do Paraná.
Letra H - Banco Aúxiliar de São Paulo.
Letra I - :Ban.aQ da Província do R,io Grande do. Sul.
Letra J - l'IaJ;lC0 Comércio e Indústria de Minas Gerais,'
L(}tra K e L - :6anco da :6,ahja. ,.; "

Letra M - Bamerindus.
�

! )'. '\

Letra N, "'7 \Banco do. Bras,il.
Letra O - Banco. elo Estado do Rio 'Grande' do Sui. \

Letr� 1;" e Q - Banco Brasileiro de Descontos.'
Letra R - Caixa Econômica Estadual.
Letra S _ Banco do Estado de São Paulo.
Letms T, U, V, W, X, y' e Z _;_' Banco da L�voura de

l\'Unas G�l'ais.
<' eONTR1B.UINTES' DO E·STREI"rO
LetL'as A, n, C, D, E, F-, e G - Banco Brasileiro de·

Desco.ntos.
Letr·as H, I, J, K, L � M - Bamerindus.
Leh'as N, 0, P, Q,' R; S, T, U, V, W, X, Y, Z - Banco'

Nac-ional do Comércio.
'

o. prazo ,para o pagamento sem multa do primeiro. tri-
ntest:re será até o dIa 31 de maio.

'

Florianó.p,oÍis: em 14 de maió de 1971.
�abo.., T�ix:eira Coltago -, SeeretâI'io de' Finanças.

BURROUGHS
Distribuidor em Florianópolis '

'COMERCIAL APEMA€ LTDA.
Rua Deodoro, 7 - fone 4084.

I _

.

Musit-a Populãr
Augusto BiJechler

,

O DISCO DE RINGO

Con forme ià foi noticiado nesta coluna e vocês já devem ter ouvido na

"Pesquisa Musical", Ringo Star a�aba de lançar nôvo compacto simples: It Don'h
Come EilSY

A1cl'a. vão l'1ais dois dados sôbre o disco:

Peirneiro: o xutor da música é o próprio Ringo (Richard Starkey).
Segundo: o -utor do arranjo da música é George Harrison ,-: também e�-

beatle. Aliás. desde a primeira vez que ouvi a, música, desconfiei que deveria

haver o lledo -d= alguém muito entendido em música jovem, E agora sabemos

que se trata de George' - confirmando as suas qualidades, tão nitidamente

mostradas no álbum HAll Things Must Pass".
. ,

Como iá disse através do rádio, acredito bastante nesse compacto. Ele e

bem melhor que todos os lançamentos anteriores - quer em compacto, quer

em LP.

_Q,-Q�O;-Q�O-O-O-

S,egl\i1I�lQ, Q último boletim c;la Contj,fle��al, (��W recebi, o con��l,nto ,�rge�ti�o�brq,ç����ril, que há bem !?O\lCO tempo fez sucesso com a musica Domingo
em Buençs Aires",' acaba de lançar mais um compacto ,simples, ,

A música oorn a qual o conjunto espera, fazer nõvo sucesso se chama,
Er,t �i P.a,í$,

, -0-()"-0-0-0-0-0� \

O ídolo espanhol' RÇ\phaet' ,'após' um período de intensa atividade,
vIajando por quase todo o munçlo, tenc;lo., inclusive, feito uma série de shows
l'H'l� ;Es,tae!os 1)ntçlos, acabou po�· 'cair em tremenda estafa" .�nq�lanto êle descança
para recuper�r-se, seus, discos continuam logrando êxito, A Continental lança
n.o Brasil: s,eu mais ,recente LP, 'intitulado AI�luy�, que reune sucessos como:

'''A,lelvya d�l Silencio", ;'Payaso", ';Los Pelegrinitos"/ "Somos" etc, (Informa
tivo ContinentaO,

-0-()-0-0-9-0-0�

�, I;>.EA,N TAYI-OR

'Eª- um �ompacto ,muito, bom ná l?raça. É o de R,
.

D�al'l Tay Io,r , com as

composições, ,Aint't It A Sad Thing e' Bac!k Street. É uma gravação da Motown
-sêlo que e,stã lançando muita coísa boa. •

P.ois hem, o mesmo R, Dean Tayl'or aparece com um disco nôvo"'ql,le já
esti\ (fazendo sucesso nos Estados Unidos e n\a Europa, A música se' chama
.n�i�[1� Wa[1t$ Me,

--0--0--0--0--0--0-0--

El:.llETE SENSACIONAL

Nã,o vou faz!"r comentário elCtens.o sôbre a apresentação de Elizete Cardoso,
110 '�Programa Flávio Cavalçanti", Éste tóp·ico vai'�mais como um r\).g.istro e

uma {lemonstr·ação da 'minha alegria pelo show apres.entado.
p/ois n:.io é.que Elizete Cardoso ca'ntou - açompãnhada por um, coral de

cêrc1. de 40 figuras e � ol'questra da TV Tupi - o Apêlo, de Baden e Vinicius?
, Felil C\v 'Pà\� que pode ter entre seus filhos, cantóra do gabarito de Elizete!
Feliz daquele!
-0-0-0-0-0-0-0-

THE SQUASE SET

# 'f' I,..
"

Chamo a su? atenção para, um compacto simples da CBS que, embora não
estej·a na cabeça d,as paradas merece estar, nul1'1:ó! discqteca de música pop que
se preze, ,Falo do disco do conjunto The Square Set e o destaque é para o

lado on,cle est� gravad;:l ? composição Th�t's What I Wilnt, É um' negócio! Dentre
o.utros detalhes. aue C;Qmpõem � aoo.mpanhame11to destaca-se a atuação de um

tl'(�I'\1endo órgão. fletrqniG'O que· - mais ou menos no meio da faixa - dá um

Show s,en&ac\onal de imp.ro.visaçã.Q e ritmo.'
'Nota dei.

'

-O-O-Or-O�Q--O--Q--
I

eAs e' diàriamente às 5 e meia daE não se esqueç.::m: o meu papo com voc

,tarde, na Pesc(uisa Musical _ uma seeção do progra:�a "Mundo J(j�em", da

Rádio Anita G�ribaldL, Mas não se esqueçam que o ' Mundo Jovem começa

às 5. Certo?

Horó,scopo
OMAR CARDOSO

/ Terça-feira 25 d.e maio

ÁRIES _. As correntes financeiraf'; tend�m a melhorar; portanto, esteja ao par

dos acontecimentos e das possibilidades de aproveitar da melhor /forma

possível êste dia, Pessoas amigas procurarão colaborar,

TOURO - Nesta terça-feira' você terá surpresas agradáveis, , se entrar em

tI.',contato ('om nativo� de Câ,�cer e peixes, siguos, que mais se haJ;'monizam .....,
consigo no terreno das grandes amizacles. Pode amar.

G1J::MEOS _' H;_oj!" poderá s,e elev�r no plano social, quer pe�o que fize:, quer 4 l �

p,el)1 ü(.laboração que poelerá l'eceber de pessoas amIgas e dedIcada\;.
Novo.s. ('onheciI;neuto.s., <;l-xP.eriên,cia,s e alegrias- estar,ão em perspectiva.

CÂNCER - E\'ill� ab.OlTecer-S,e por cois,as mí,nimas. Se vai ficar alegre logo
J�ai�, pa�a que faz,er cO.I:lcess?o ao.pessimismo e às idéias negativas?
Lel",lbre-se .de que s,eu signo favorece o progresso artístico e financei�o.

LEÃO _- Vot:ê l�,io po�e'l'ia es,perar di,a luelhor que êste para tratar de questoes,

ryrofissi('ilais e relaCinnadas. diretam,ente com o seu setor �inanceiro. '

O n\ll>\O �olal' é totalmen.te bel).�fico aos' testes vocacionais.
'

VmGÉIlif. _:_ Seu signo. de, natividade está .beneficiado pela posição' do Sol em

Gên'eo$, sua DécÜn.a CaS? Astral, A presente vosição. do luminar que
no.S dá,.3 luz e calor, l?.ressagiíl, a�ora, progresso e ascenção s,ociaI.

LIBRA - De qwüquer m,a.J;1dra estará' seI1do beneficiado(a) neste dia, por mais

obstacul;zada que esteja suà situação que oCa) envolva, túdo poderá
ser resf'Jvido ou pelo mínimo receber uma luz de esclarecimento.

ESCORPIÃO - Com otimismo � entusiasmo você conseguirá reSultados surpre

�ndf�nte::;. pois aP!1reeel'ão chances de se evidenciar pelo, trabalho que
executa, a' profissão que abraçou ou os planos que tem em mente

parn o faturo, \

SAGIT4-RIO _ 'U8m dia para uma viagem de negócios, pois poderá descobrir
'�nilla transação que conteJ;1,ha lima chance em potencial para melhorar

,�ua pos.lção social e monetária. Relações harmoniosas com o sexo

f']:)O\:to, ....

CAPRIC6RNfO - Um aspecto muito poderoso deverá contribuir para ull\"
am,plia,;ão de seus pode�es intelectuais, Este será um dia 'para vo.cê
ponderar sô,bl'e seus compromissos e _tOl1,lar novas decisões. Acredite
i\lais em si.

AQUÁRIO - Tôdas as portas se, abrirão pa,ra você nesta terça-feira, bastando
para iS�I� encarar a vida com otimismo e decisão de aproveitar suas .)I:..!)oas ,oportunidades, Ouça e aprecie as sugestões que receber.

PEIXES - Aproveite uma, oportunidade para fazer uma viagem c�\rta, se as

drruns1.i\ncias oCa) favorecem. Coíltudo, evite arranjar atritos no

período ela manhã, especialmente entre às 7 e 8 horas. Notícias. ,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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M. K. R., CONFECÇÕES:
Agora ali na Galeria Jacqueline, e com o

c?Stureiro Otávio, aguarda sua visita para eonfee
-eionar suas roupas: vestidos, saias, calças, camisas,

I J
casacos, gravatas, etc.

�' _

Galeria
.

Jacquellne, lola 8

Bit aO'BEIITO MOREIRA AMORIM

v-,

DGENt;AS tiA PELf:
-_ Das Unhas - Do Couro Cabeludo _ Micose .

Ai6!'gia _ Tratamento, da Acne Pele Nmle. Carbôníoa t

"Peelíng",
DEPILAÇAO

, �...��ta�ãlii(t dQ. J;Iospital das Clinicas da. 'l,Jnive,rsidad,6
,Qe São Paulo.

CONSUL'l'AS: Uiàl:iamente, à palitir das 15 horas
'. Ç_ONSl,lL'l'õ,RlO: R. Jerônimo, Coelho, 325 -- Edifí.ci(i

J1!llieta - 29 andar � sala 20�\-

DR. ANrO,R'IO SANTAEL'LA
Professor de Psiquiatria da Fac�ldade ne Medicina

Problemática Psíquisá Neuroses .

DOENÇAS MENTAIS
! Consultorlo: Edifício Associação Catarinense de Me

,d��ina, Sala 13 - FQ.ite 22·G8 _ RU!l Jerônimo Coelho, :�,5l<i.

�
...:_ p"lorianuJi)olis. :..._

--------------�--

CUNICA, DE' TUMORES
,DR.\ R,OSERTO 'MOR'IGUTI.

(Ex-Residente do Hos,pita� A. C_' C�margo' ,AI Asso>

Ç:iação Paulista de. Comçate. ap Câncer;, Especialistà peb..

�B-SBC).
'-

, Atende 'no Hospital Sé}g.rada Fam.íu'a,' diàriament�
d.;ls 14 he..<,as em diante. '.

'

CRM-SC 96& - ÇPF OiUÍilÚ218
Rua Tel1e.nte Silve,ll:Il.c 21 ...:_ Ftme. '2768

.

. - ·'DR. NORBÉRTO CZÊRNAY
CLfNleA DÉ TUMORES

,CIRURGIAO-DENl'íSTA'
'

Implante e transplante de dentes' _ Dentisteti? Ope
�atória pelo sistema de alta rotação _. Tratamento 'indolor

-

""...

.

Prótese fixa e móvE':1. Consultório: Bd. Juliet�; 2�
andar - sala 203 :..._ Rua 'Jerônimo Coelho, 235 _ hJ-,
r.ário das 15 às 19 boras.

", DR" ,EDMO BARBO:SA SANTOS
Cirurgião Dennsta

Herárlo: de 2a.• 6a. f�ira, das 14 às 19 hora:;.
RUiiI Deodor4, 18 - Edifíçio Soraia - Sala 13

ATENDE PATRONAl. DO INPS

DR. SEBASTIlO MARTINS DE
'MOURA'

�

Cirurgião D�nnsta ,

Prótese Alta R:otaçaoc _:. Tratamento IndQlor, Atende

{I('Ja manhã, das 8 às 11 hs. e à tarde das l6. às 18,30 hs \

�clusivamente com hora, marcada. Edifício APLUB

sala :53 - 59 andar _'_ tel. �671.

DR. EVILASIO CAOM

Advogado
Rua Trajan,Q 12 -- Conjunto 9

OAB-SC 688 - -CPF 007896239

')111'

CASA 10, CENTRO
, 'tbtlàe-se casa grande com 4 quartos., 2 banheiros s�

dais, dependências de. empre!Qda, !:{aragem. Tr!).tar na rUI

Gel. Melo�A}vim, 19 oU. pelo. fone 'l'7Q4.

CLUBE DO PENHASCO
BAR E RESTAuRANTE

A Diretoria <lo' CLUBE DO PENHASCO avisa que CI

BAR, e; 9, RESTAURANTE es�ão, p�manentemente, à dis·'

posição dos associados, sendo permitida a frequência dr,

tu:ri$�ªs e, pubUc:;o em geJ;"al.
.

florianópo!,is" março171
A DIRF,TORIA

-ATER ç ÃO
Costuxa,-$.e para �omens., senhoras, crianças e �m ger�l.

MELLO CONFECÇÕES
,

Tratar cOnl Mello QU dona Maria Teresa à ruá Álva1'o

de 'C�rvalh(J, 34, esquiWl com Felipe. Schmidt _ 19 andar

�� sala 3 .;.._ F01).e 2272.

, f �,

. RESI.DÊ'NCIA" E,I LOTES
Vende-se

.

�uma residência, situada, JlO JARDIM

�.I;1'AGUACÚr com duas salas conjugadas, três quartos

banho, cozinhR, dependência de ,empregada, Igaragem.

...aranda e estacionamentG, ainda sem habite·se.
.

LOTES -:- Vendem-se, ótimos lotes, situados 1 no

JiARDIM ITAGUAÇú com, ãglJa instalada, ruas calça�s

e drenãge. pluvi�l. ,
�

,

'

DIRIGIR-SE a rua Ur"Jano Sale�, n; 37 ,- Fone 2981

I',

_' ,I

\

PRECISA-SE
ÇQJ;l.�ETORES PARA VENDAS DE TITULOS DO

C.WJ�E S,OCIA.L PAINEL'{AS.

rNFORl.\'I'ACÕJ:j:S NA PROVENA LTDA.

RUA, TENENTE SILVEIRA, 21 - CENTRO COMER·

C.IAL
.

_ S�\LA Q3.
'

f"'·'

'ALUGA-SE

"

Al\1go uma loja no Ed. Bilhia, de

.JÓão Pinto. fI"inleira locação.
. PRONEL - FONE: 471'3.

frente· para a Rua

·:r
CURSO DE CULINÁRIA

In'ício dia 1Q de junho. R:. Antunes ·Morais, 185 - Bom

Abl"igo. Qualquer informação no local.

.

JJr� Carlos Alberto Barbosa Pin'lo'
,

CRM -= 58.3·SC � CPF 00264209 '

}i;x.Estagiário
.

Maternidª�e Escola Laranjeiras

Clínica de S'enhora" _' Pré-Natal _ Prer>aração - Psico· I

Profil:)_tica PaJ;"a JYIaternidade _ Citologia

Gon�uItÚio'_ Ed. Al'LUB - s.ala 76 - 79 anelar.

Consultas das 16 às 20 horas _ Diári�mente.

.r:.=-'�-_-------,-'-,�_;:_����: ..� t ,r.
A' C

- � ._ ,"'- 'I I
ADMIN�S.T�Ar;>Ç)ItA. Ej C()R��iO�A, DE

NeçOCIO LTOA.

R�a F�lip, S,ch,rn��" $1, - �al��iill J�cqu�li,!1e, 7

ADMlNISWAÇÃ9 DE B,E':'JS - C,�N"�A.TOS DE.

I 1..0C�ÇAO E t"'1'��"<'lf.gIAçeI=S I,)E �MÓ,VeIS

, PrQftstio';\ti.� ..,lta.ne�t. �s�q9i�li,xa4os es sues ordens

veND�S /

j Terreno e� Co.(\uei:rQ$
.

Lote à Rua Miàrq,ues- de- Carvalho _ com 324 m2.
!. 'i�rl'eno. nq Jardim'. A�I-l�ticQ.

Lote no Jardim Atlântico, medindo 324 m2.

ApartamentO$ Il"\ �xcelen,� Io.ca���ção.
.

2 Apartamentos no Edifício São Francísco, com

dois quartos _ 'sala - cozinha _ banheiro

de serviço; sito' ii .rua AliI;lO Hoeschel,
Totalmente finanêiado.

Al>ar!ament;o no ·;E.st.r.��a ,

2 apartamentos, ,com u.m e dois quartos _ sala _ ,

cozinha � bá�ihel'r9- :_: �ieá de S()�ViÇOi l�calizado à

Rua G,eneral Gaspar Dutra.
.

Totalmente' fih'ílIicÍado;
.. , .... ,

.

Casa 4: Aítimidâ'Rió-Bi"àiié:o····"·�
.

Uma 'casa com' 3 q'tfat·tos '

....:... safa � copa _ co-

i zin.b� :- 'bannéíro -e' 'terreno'medindo lHO m2.
,

j.,S� -p,' ".;�.�""""" �._:_-=-�4

� ,,-
I
I EDiF'IEfÔ 5A*T·OS, DUlfOlfT . r

tB$:3511,ÓO .

' ,

Mensa5s situCid{). ao. lado da, P-w:;a Santos Andra·

de "pra2<o'de _enttéia;I:'m.al1Ç6.. dê .19;7,2, Com as �nensali
,dades acimli s,�IIl.' �ri!f!a�la;"fi;min\Üado� em '15 anos

as sUas ordêns;
.

,c ,ó .-'

ED.: SANTÔ$ ��RMlÊ' :'_',,'El�: <VENÉZA -

ED. ÁUGuSTO: tPRONTOj .L. En. 'SALDANHA DA
'<,

GAMÀ <Antmdado, em 15, áROS) •
-: ED. VILA RICA

_' ED. P'ASSEIO - ·E:9.· TàNGARÁ·�. ED.· MURICI
_ EB,. OOM IGNküHi)J - EB-.'iARAUCÁR1;A- - ED:- 1

BERNA.WUOO· .
...:,:.· EQ. DBCA, DE LACERDA.

p.ára 'imwma!,lÕ@s' 6' vendas- A Vendedera 'de Apar
tamentos Sab.tos Imóveis lAda. p.raça· Santos Andl'ade

n. 39 :._ 19., andar - FODes 23-3-3-53, 24·14gg, 24-149i,
· 24-1493 e 24-44ê2. -. Curitiba

H'&rár,i�.· das, 8 .às: ·19: horas;' inGlusÍve
'40s, dQmingos' e feriad�:.
I

'

Não f�chamo� na.s- rt!fei�ões.

aos sába·

����������-,-,

,FORMA�· - :'rOaHECED,OIA DE�
.

·MATERIAIS, LTDAa
Represent�ções em Geral e

- Contá Própriéf
R. Dr. FÚ.litio �ucci� 93:t...- e.�tl"eito - Cx. Postal 821

FOI:\,e, 6693
Materiais de ��S�o,_ TaCQs, Lllmbris, Papéis

em .gerai, Sacos de Papel, S�cos de Plásticos, Material
,Gráfico, . Recr��ei,ras pru;� latas red,ondas e �aldes,'
.Arquivo de açQ� Ptate:l�lfas d,e:smotÜáv,eis., Past� sus.

J pensas, Carbonos e� ü_t;ts da m�.uin,a.
-

\

�. "

OSMUKD0, WAND,ERLEY' DA"
.
RÕllBEGA'

(CPf -', QOl;8A4209),
: PareClet'e� e' �Il$ult�s: J\lridicas
C. A. SILVEIRA LERZI

,
(CPF _ 001948329)

. I

Advocacia de la. e 2a, instância - Jl,lstiça do Trabalho

AtençliW,ento ao Intêrior

Escritório: Pi-aça XV de Novembro, 21
·

Telefone 25Ü'
.

� .. Floriánópolis

- Conj. 302

.

'

J
"

Drs. W'ALDEMIROI CASCAES
OSNl REGIS .

MARIO .C�ltlACO DA SILVA
Ad",ogados

At. Ri�rdo Ma.ciel C:'a�caes
Solicitador

Ed. Jorge l)4mt _ conj . .4 (sobreloja).
Rua d:o� Unell$, esq. N.-a4jo. Figueiredo.
CPFs: 001.8344,09 - 000100491' _:_ 002671129

Expediente: das; () às 11 e das 14 às 16 horas.

·

,IA LAG:O.A',DÀ'CONCEJÇAO
Resta�ánte e Laltchonete

.

�U1V�!UUS
I .,

Restaural,lte: a. la çarte - peixe; camarão, "lin,
ostra, 'carne, g�a, bebidas nacicll'ais:"ê estran-

geiras.. I

I
Lanchonete: a la :ntiinum' - sorvetes. cigarro�.

"

j
bom'b.otll!." salga,<fuJJaoll, ��cos� Vita:nU,nas, sanduichl",!

. �.,.I., doces. AMBIENTE SfLPCCIONA,I,)Q

,: :' -""II

"
Acaba d.e se.f in<\ugqr�da, à rua, J»eodoro, 'f a maisr

nova ldja de côflfeççõelt
'

,

.

mINA FACEIRA
�p;resenta, Wl ��t�m,as, no\>tQ.�@s �qt malhas para me,'

ninas-meça,s, sellhorllS e :l,li'iaA9a,s.
Pa'nta}oI:1.a� ;.. ,t�mcas _ bhtsas ..- casaoos.

i Lemm-e-s;e: 'Me:ilm�; ll'aceira :ijQa na rua Deodoro,
, 4 número, 7.

'
' . .

, . t r: J, ,)·L
-

)7�.J ,C . t ,

Verf(l'e-s� um ��rte
Bocaiúva, 59, ou fone 2579.

!.podeIo BNW. Tratar à rua'

'

.... ,�ÜI�I,����,!i!i:,�iiii!�����.i(�����������Iiii�.�.�i�g?�'��i';i��,:i;tji�i"i!'A::-�.i,:.i.--�,
..�Aii�·�,ii.,.Iisj.,,iii!���������'-'IIAPAR,1'A.�ENTOS ,

". 't·:E· 8 R ·e· tilOS'
"

, Pronto, nov{), 'sem 'habite-se, de' e!!quina, com 3 . CAN,.�VIÉ-:rMS .. .".,.. .. � ter-J:E}nos c9tp área total de

dormit.órios,· 'dép. emp�egadlt" :.t sacadas" SintecQ, ba· 750 'm2 .. P,têçij,..,de, ocasião. Exce'l«;ll}te< �ocalização próximo

Ilheiro �ocial eolorido, ço.zinh� coloridg e agua quen· ao 1;Ío�i., sec�i"p�nos�.liiripos .

e d�s�el!pados.
te, área - de se-\viç-Q c,01oridá, '2 entradas, com ga_ra�.e.

. , OSMAlt, êfffNHA ',:; teFI'E)l1;O- umeo na' Av. Osmar

Com financiamento. .

. Cunha ; 12· metl'Ps . de f:t'ent� -pronto, para Edifício, fren"

� 220 . M2 .. p;l\onto, t:lOéW,·· des{)cupado. d�
'.

esqu�na" U� te
.

pa't'�; Q Na:s.éên�; C .;' "i, .'

"ing., salll. de '. ��IJW . �?:,biq�tf!, 2 b�nheiros sQÇiais� 2,
"

" B�-�. , N:9R',l'E· ;;_.. :83Q.: M2ê 4i metros d.e
de.p.. de empregadas. ág,na quen�e, s1nt.eco, .garage, Jar· frente pará a 'Avemda" desocupado, torra·1Ie' por 93 mil

dim de iÍlveÍ'nó',' prê.ço.· com' financiamento. a v,jsta.
.

.

\,

.

,

Dois' dormitórios, de f,rente, com sacada, fre-Ate
.

BEIRA·MAR·NORTE· _,;, terreno elevado, 15 me·

nascente, dsp, (i!mp.r.e.g4l4là, .. ballheiro colorid?, cQzi�ha; tros
-

d,ê
.

�rente( faJ>ulQso para J;E)sj.�encia çle gabaritO',

colorida, Íl'gua qu,ellte, ..
$lnteco, ,área de serv�ço. Preço pFêço' ll9 ,fiU. " ,.

,': ,. '.
'

.

com finapc.Íllmento., Sem �al;l\�e-s.e.
.

" BEIR.A?�':"::" l\fAR.NORTE ,�...... -frente para' o mar e

áv. �1U'ir'1Jfãncó, �pa,ttamentQ térreo, com 2 dor· Av.. AÍrn:tê:;. :ç.Çl;Díl.��0:. ,:ro;:!le fTeRte por 4e- metros de

mitórios; c()pa" 'cozinha, Uving, banheiro e dep. de em· fundos. Preco:- 260' mIl_, , .

'

pregada., , . .' .

' 'P(>,]t 'A]!EÁ, e.€lNSmJ:1lDA·';;":" Av. Allúte. Lamego

Eei�íciQ .'l'lIigá<l�irp, .F�gt:lndes, 2 'dormitórios" 29Aano 35 metros' de: fr,éIÍte>p6r ;ao<nnitros 'de fundos.'
,

'dar, sala, cozin,ha. banheiro e área d6 serviço. Preço�
.

C0N$ELlIÊIRO.)\'lA$1it.N � 12 metros de frente,

45 mil com 25' niil já fiIi.:iD:ciad'os, a base dE) 360 meu- ag,Qra cQm·, recUo 'J1ormal, �timo pàrà incorporação de

sais e 20'mH aceita·se pe:mmta por terreno, casa, apart., edifíCio. Pl(�Qo':·, 'sô!Jl,e;nte; �Q �ü:� .

tipo kiteh'lletts. ou. ,:finanCia-se. ' , . STOl;uE0; '-:-"; �a ,ªgrO:nOVll(!�, lotes de 27_ m!l a

. ,... .. c;_ A .!? � .S 35 mil c6m finanCIamento prontos para construçao lme·

Com 2 pavimentos, mim 200 M2 de área. construi., diatà, 'em loc�l'de� fin)Is' residências.
'

d1\, '5 dôrmifóriós, 2' õanheiro'l, 2 salas, área de serviço,
"

.
" \lOTEAMEN'fOS .. , ,

,

I páteo, despensa;' dep: �mpre.gada.' 'Prê�o: 95 mil com. 50 ")otes· já' com· ruas- àb.emas, . tôda· a', terraplena-
,,40% no- ato· e· saldo. 1 ano.·" . gem, j1,lntGl, ao. Ôntbus., Q.�1l.trQ .<la.�lha, pode�os entre·

, ótirp51, rer;;ldenc�a: dê rá�,ve:nªria, com, 1�8 M2,' tendI) gar coW rU':rs '.asfaltadas, p,rêço: 200 mil.
.

'3, dormitório, sala I"estar � jantar,_. gabinete, banheiro, ' CAPOEIRAS _;_:_ ,30: ':lote's' com 'ruasl abertás, com

g.aré).�e, 'áfeá serviço� terreno de 13 por 45 metros, I?rê. tô.da a tEü;raplenagem, pbd�mo:>.· entregar com asfalto,
çb: 55 mil' a' combinal'.· kceitamos"apart9 no centro. junto a rua, GeFal. Prê,Ç() a estudar.

� COQUEIRo.S.� ,casa de alvénada, nova, sem ha�
... f�Z�N,PA '

bit<�·se, 2 dormitórios,. lh'ing, garagem, b.anheiro, co- 2€2.00.0 M2, com 500 metros, de :belíssima praia,
zinha. p,rêco.: 45 mil acei'f;;:}-se BNH. na :Uha 'd,e Santa' Catarina, única com gruta. natural

CAPOEIRAS _ casa ampla com 3 dormitórios, no-, de trinta' me::m.:os . de· profundirlade; 3 cachoeiras dei

va, sem habite-se, aIUPfo. �a:nheiro, living e sala de ja14 ,águ..a dooe.' s@I!V.e para ,loteamento, �lubes e etc. Prêço:
tar, bom terreno, pequena entrada e saldo pela Caixa a sàmente' 120 wll I

base de 200 mensais. .

.... '

C�SAS SEM\Ü�BiT,Ê�SEr'
... , . . , ."

I AV. TROMPOWSKI _ residência' dEi' alvénariá, ----: TJI}l.q: CaJ;ll: d;é, qNE)fla,ria", cQm 122,9 m2, possuindo
.. '-.

com 3 dormi,tó.ri('J,s, e.opa, cozinha, banheiro, living, área 4 quartos, .sala" cOl?a, c()�inha,. oanheiro, circulação e .ga.
de serviço, tõda cercada por árvores, bom terFeno. 3; lagem... Ótlma-' �Ema, resl��ncla.1..�trega _ em 90 dms.

anos de uso, Pl1êço: 105 mil a curto prélso. Cr$ 51.802,00., ACe��os, :(i.u,anci<p;nento do B. N. H.
.

.

's A.. '- A 5 � Uma' resid�çi,� � alvEln.w:i,a em final_ de cons-

COMASA "\' 89 andar, com �anit,ário, 57 m2, coll\ truç�Q: .cc>J.1l:.a;j��" � 'l,lQ��,d,o. � quart?s, sala, cozinha,
financiamento. , b,anhell'!O,' cll'Culaç,ao e, ga,ragem. AzuleJOS e peças de

ED. M; DA:ux ..... 2fl e ($9 andares, 43 M2, com !a.�. b!,lnti�4'q; ootoridOll. C�' 3'1,59&;4,0.. Aceitamos financia-
.

nitário próprio, em final de' construção; Preço.,.e -'cou.- 'mento, do; B. N. H. �lltregª, � 9,�, <;Uas. _ ,. I I

dições e combi�!,l:r.
'

_- Umâ',mQfl,\di,� �ei íUv�ar:lI, selTIl-acabada prmnmo

L A N' C H O N' E T E aQ, centro, ,com. 93.)28 .m2'. p�mdtl 3 quartos, 'sala,. co-
Ponto central, com tõdas as instalaçõeS', fornec� zi'n}la, bi,tnheirQ, c:irc1,ll�gão e garagem.. Terreno de 250

refeiçÕeS, l�llÇ.lW�, ,çjg_�r\'o�, (lt�:rna çO�.nha,. pise) de',p�, m2; 'Cr$ 4.Q.,+.*.6,,��'iA��tàll\�� �!\JI,oi�1nento do 13. N. H.

vif!sx., óti!110 �atur!.un�nto. Mo,t,ivo, d.;1. venda: PESA- E�rega em 60' di� m�� 9,�J�\�OS;, ,

I. VENÇA ENTRE' 'SóCIOS"'.. Prê�o,: com. fln�nc�mp,nto.
'

.....,.. Uma. casa de âlveilarla jie 91,40 m2, com 3 quartos,
, '.". . l 0.' J

.

AS. �,a1.a; w.zinlia;,. 'banlleiro, circulaÇão e garagem. Rua cal-
. Terreo, li{o> ,Ed . .}.. Daux,. ii �ua, do; ,ilhéus, 00 M2, 8 ç.ad,is çÔJrh"Iro(;i�;deJ ci�ntQ, tendo .no .local água e luz.

i' por�asi de
. açq, ,c.q:r.p.; .s�T\i.t*l,'\Q�.. �esocupada) llança: habi·, F�t' ": pr\eiw,-s\\o\: .�a�à, .iQlhw,'.7,1,.., Aç_eitfJlAQs fiuanciame,n.

tada, ptêÇQ de barbada. ctllll' ftnaric�lUIlento.
"

-. tQ do ; N Ui"C!'. 39 76620 '

,

. " ...,

I;.; O; �"AS'
,

.

',' ;_«fu�::lYeSi�cia-"de' �IvêIÍâtià' em' acallathento de
'

. Lojll tentea;· com' apl'�àdamen,te ,136 M2', nov'�.�., 86,24 m2, 'Pos�üindíY:4' '.quartoS', . sala, cozinha, 'banheiro,
nunca. Eoi. h,a;bitaJ1a" ,com sali\itário, ótimo, IPOUtO;, pa� ciircUl��: Pa,g�m, ,�tooga' ,a .cuJ',to, prazo. Aceitamos

merceatia J).4lH4lw\a, totra·se :n�. base de, 35.0',Q.(),,·Q, m2;, {íwp.a-mêm9/ "I;\q" :Jh.).'�i•.�' .'Crt �J,7.7.\,20,., . .

C H Á C ,A RAS. ..;.. .l:J';�\! ret?jd�I!o�a d� alvenari" quase terminada,
,

CA,NASVlEIRAS -'- '�nt'e' 'para o mar, 12'.QOO �" çe,�&4trii2: cQni9'3"::qUàr1!�"kila, êôiinha, "banheirQ, cir-
arborisáda, 'água' ·oorre,p.te· 'pI'Ópvia; 'liVre, e' desembara- cuíaç.�o, � ·,ga.ragem;'''�' 'Zona 'residencial' próximo ao

çada, no ponto, éhic: da praia. Tem uma casa de made�· �e��<i� ��� • �4�'. llle�dos. de . j,unho/'(l. Aceitamos

ra. prêço: 120 mil a: eitU'�o, pras.o. flI;lan(}�a.mElJ\W;. \\',N., � .Çr�.•�9;3.97,60.
'

MÚRRO ��S, :(líE)Jt)�g, 1
- 125 me.tr{ls de frente '.....,.,. ;Uma c.asa': 4e, alve�Xla • para breve entregai de

para o ma:x;_, 25,000 M2. �}:�ÇQ, 45 mil a curto praso, 11t6J: �t ;�ó_trl!·,_tf, ii'd'lfrfM;""galà!
.

cbZiríli,á, 'banheiro, ciro

'. R�a> V!dal .�amo�\ .tel'1'eRo. com 22 �etr6!l de fren-
_ 'e�la,��;�, p��em:;·�te,itam.,o�.'r.t:hancianlento do B. N. �.

te, preço 50 mil a V\l!\lL J o.�$.·3�.8)1�.n..." .'�."t'-".:_ "''''; .. " ,

Itápenia, � �:re�AIil' t�W'l(Il.�; CQm duas fremes - ú*, .' ;':�[1l',�,.•g 'lila:' eJWe. Joj�, 9,., .

,. ca � frente pata O: '�ar e :BR-1QI, 1.0001 M2. Ton-a-s�,., ',:�WE��"",,' '" ,,;E,bQRA --IMOBILIÁRIA -:-

permuta-se. '.
"

,

,
,

' ,'. A' '�I\IDR�1_:"t���D6, s'fÁ'f>O.':'· ',"""
'

,�o! _ii I i,S;: ,:..." ,,', 'FII''''.•!íI .o;�...

'

o, "
;; ;,;;'::,:t .(�:. '.

." ii" ii' J'" �1:
j .-::, •

I
?,.. ,

, ..�� I. '�'; I

área

..

I

PROHEl
�Vendendo

�: .

\..

J

A I:'�ONJ:L, '.

Resohtl. s�u Prohl,$.a.. _. .
'

Rua 'fenente Silveira, n. 21, sala 02, Fone 4','63.
.

,

BOM ABRIGO'
Rua, Herininio Mille&, case. com. 2

_

quartos 2 stlla!J�'
copa, cosínha, -banheíro, garagem, varanda. parte àe;
tráz, s.ala, ,?a�eiro, �a.va!,lcIer�a, � quaI'�OS, cosínha chur

rascaria terreno de 360 m2, construção 180 m2.

CANASVIEIRAS
'.

,

Local Jfar-dim Martlânc.Ji.a.., ª Jot�� de 1.260 metros,
, custo Cr$ lROOe,Q.o. , _ -.»

. CGNTINENTE
. '.

Jardim Continente
-

- LQtes e�tr,e a rua. Santos

Saraiva e Av. Ivo' Silve.ira, � � '. ,

Um lote à Avenida Presidente Kennedy medindo

14 I por, 35 metros jíe esquina.
TERRE'NO '..:..;_' CENTRO'

\
Terreín...

·

da 'Fua Heepcke medindo '16 p.Qr 15

metros.
·'AP.A.�TAM��TQS .... , ,

. "

. Edifício Bahia, apartamento com 2 quartos, s�a;
copa. e' cosínhà, banheiro,' pronta' entrega ,:_ Simil ...

Cr$' 14.000;00 que poderA ser fimíneiado em pequem"

prazo." I. , .
• ,

EOIFlCLQ. f'ALCIO.N". ..... :, '. } ,.'
d

, C.om financiamento em 10 ano!! pleno centro a

cidade ao' tadó do Teati-o. Próprio para casal sem' filhos

ou ·
pêss6a'

. SÓ.' A' melhor,
. oferta 'do 'momento para em·

.

p.rego .·de �apital. .

'

'.

EDIFICIO "CEISA" ,

�. ,.

,. No pónto' riJ.i:lÍs central de. Florianópolis, cQnjuntos
para' .escritório!! e eonsultprio!!'. Entrada; pequena co::n

grani:le fiinlll,l,(!lamento.
I' , ,

-

'EDIF'ICiO" "JOSe VEIGA(' .' ,

, Apartafuento'para pronta e:qtrega; preço fiXo sem

reajllste. " ; ,

• .' ..
.

·CASAS' i--''- CENTRO
.

,.Casac IH1; ruar 'V"td� Ramos,' n. 60, com grande ter

re_no, e ponto comerclal.: Cr$ 100.000,00 de elJ.trada e

o saldc a ce�binar..
.

,_
.

.

Mansão na Avenida .Tromposki, n. 48, grandes

�al3!l, grandes quartos, liwing, 2 banhe!ro!!, dependên
cia"! de mnpregados, gilJeagem, construcao em tqJ:l1€n,o
de 25 por �O,'met.!'0s �u�radQs� no m.e1hQr bairro re�i
dencial de Flo;M:an6,poH!!;

,

CONTINENTE

ESTRF.lTO, \," .' ,

"

'

.,,'

CASA. á Rl.l�, Melvlnl. Jo.nes, Atraz do Posto �. Casa

de Material. c/150m2 d'e' construção c/3 quartos, sala .. copa

'cosinha, banheiro e ga'ragem cl tom rancho de. m�Jdeira

com 3fim!, oi "es.çr.i,t0.rlO. c lavanderia e deposito.
EDIFICIO DA:N�EI.A;·

- Grande loja pára" fins 'com�rciais, \ocalizad;J.!! em

ã;rea de grande densidade habitlldonal na rua An.ita
Gariha1di. n. ·35.· nl:'eco, de, ,odsião,. parte fin:ijnciáda,

CASAS ,...." CJ;N1'fiQ..
PRAM DA SATIDADES ,

. Casa na' -piáiil dàs Slú.idades, frenle ·para q mar,.

�onsf;f1,li.dil em terreno de 600 mZ. Preço Crt 50.000,()0�
com,Jillanc.iam6'nto. . , . .. . .. i

,

,IQ,tF;'t:;\()". �Q���Nº5Yi, , _

Um Mimo' ap:lrtamento na praia da, S.:,ludad,e�, ',�O�I.
lla11 social ,3,quartos, 2 banheiros. sala, copa e cqsinha,
jardim. de inverne, 2r vagas' para gaF·!lgem.·

tTAGUASSU ""
'

CASA com dois pavtmentos, tendo na parte superior,
3 qu�rt�;ltv.mg, eQ.�; eQ�nl;la;, 1 bt!lheiro, parte \nferior,
sala de costura, clispensa, 'laVal1derIa, ball�en'ol area de

serviço,
' ãrea 'consuuida, 227,29.' m2 area terreno

380',85 mz.
'

,

;.' .

.

, S-A� MIGU'E"- '.
" " ' .

. .

EM SAO .MIGUEl. com trente .para a estrada -.federal

e'�dos parâ)l estrada Estadmll, Um.a Chacará com, duas

cases de .ma,deu:a em �el'!J1�.� çe. 14 mU metros quadrados,
senuo 12.0 metros pitr� es.uadll Reoollali e 80 metros pela

Esta.�ual. ,Cr$ 4O.000,QQ. \

, EDIFlClQ.. pR,eslqG�TE , /

Apartamento "tipo 1"A:." no ·119- andar h!:1 quartos,

sala copa e'. coSinha; banheiro, quarto de empregada com

banheiro, ,

área, construída 118,86 m2, pronta �p.treg3,.
Anartámento, tipo -c- no 119 andar cl? quartos,

I sala, cOSinha,., banhen'Q, área d:� servíço.: área �onsLrUl·
.

da �,97 �, �.n}� cmtr.eg�. '

•

Apal:tamel\lló,; tt�lÍ)J "'�' po, ],19' .andar c/,l quarto,

sala, cop�:e ,�osmh�! baf1l�elliO, quarto; de empregada
com banheíro, 'área>,de"set:Vl�o, área :Constrmda. 58,03 m2,

·

Apartamento tipo "A' no 59 andar c/3 quartos,

sala copa e' cosinlia, banheiro, quarto de empregada
; cem{ ballhéiro;" '�l'êai

..

ele ',servi�o" área construída

nS,86 m2: • .

'

,; ,

.

EDIF,lCIO A'RTUR
.,

'Aparta.m,ento com '1 quauto, sala, oosmha, han�leou-o,
·

qUI).l'-íp. de e,pipregad.�. ccm .birQ,lileiro; iirea; de .. �.erVlç'O.
·

RIO .O&"JA.N.�.IIJ.Q). .

V�nd� ll,� apart!,lll1ento. r?eq_ueno no 39- andar de

· pr�d.io
-

MiVO, na' tUIi' Barata' lt1lileu;o
. n. 316 por .

Cr$. 40.0'0'0;00, eu· permuto.,. por, .apartamento em. FIo.

rianói>ól�s.
.

.

". i .• .•..• I. .•

· J:DIR'f(ilO ITAJUBN - COQUEI.ROS
.

,

Na pl'a�a,. dp'Meio; .'Ar>al"tarnento; de 2 e b qual,os,

çntl'egà até. deZembro, ·6ramrle finanoiamento,
TER-R;��OS" . . . . . . . . .. '. .

. ...BÂ$E:l\li«)S. '.' "
.. .. -' . . . . . . . . . . .. . ..•

, VENDO unia 'fabulosa' átêa
.

de terreno lia Estrada

Ve�ha de' 'B:'arreiros', . e0m ·fumlos para 'o mar, PI eç(1 de

ocásiã6. '

,

". '.
.

I •

·

:z 'Lqtes; m�td��dp..;ll!. �,30 6pO, n;2 a ru� Adão Sc�
m�d� e111 :13arr�:ryl.s. preçQ Çr$: 6.000,00 a_ vista' ou' 50',0

de.. �ntr\!.1á ol,sald,o.l ��bin�r_ , . ,

· .APARtAMé.N*Q'. '
.. i .... ". , �"

,

eDIFtéIO"PRI:S'IDEN"rI!' .

.

'

·

. Apa,rl�:r:.ne�tp. ;Ti,P.9 ':'Í)"� nr �1?9,an�ar" eo� �. quarto,
8a1a (le' estar e Jantar; copa. � cósmbª, banheIro, depen-
dênéia!(dé :,eiriP'regà(Jai.... ,,:-

", .' '. .'

". Ee�f;tçlQ.'��L:�U�,��Q:�I,S, .

'., ..

,

Apal'tanre,rto:':'com 3, quartos, 2.' salas, 2 banheiros,
cosÍn{la, d��I�, .:haf.llie'iz,i:O,ce·' q,uai:to' de .empregada.

, . tAGQA DA tO"Cl;il�'''()<,' .

· ,Ruá' ':o��( õhii(à:,.' c�a" de mateftaI em terreno de
15 'lbBg��tld��! ';, ': ',..

'

.. _;
,_'
:,:.. _' '.

'

K

, Na ptái'a da 'Sâ�ld'ádé: í.1�',terr'eno 'com 10 por 27 mts,
, �. f'

.
. •

CENT�.:,·:l ,.-:':.:' :.,.- '., .,

'R(uá Bocaitiya,; Ii;. ,2�6:",ca� Ç(\�' !},Qq m2 de construçã�.
Casa Nóva de ·:.Al:tb :Gabarlto, na, rua, Rafael BandeI-

ra, pFeç(i,.Cr:t 175.boo,oÓ d,e entrl\,da, saldo a combinar.

o,(>QUe'lR,oS' . .." ,

'. I
• 'c.' •

'

�to � rU!;l, $'beU;�p(l>la, terfen��megindo JZ 'Por 30.

.C�N��I�I;R':;'�� 'c . ,:" ;,.' •

VeRd�-"e um otirtl,o ter,J;"e�o, em Canasvlen'a medmdo

20;00, m2, lpreçe: :ha,l1badà.
-

,

',' '.... .,
"

,

Ci'ecf� 1.94&· e" 1,003. '

'1' .

(.'
.. ,

\. ,

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

I'

'I' Dodge Dart Coupê Luxo - Amarelo Carajá
, Chevrolet Opala ,AzlJI Astral Luxo 4 Cil,

Corcel Coupê Branco / Standard : .

Corcel Beije' 4 Portas .,

'

Karmanghia Vermelho Montana , .. , �.
Variant Vermelha , ...•......•

I

1971
1969
1969
1969
1970
1969/70,
1970
1969

Variant Beije
Variant Verde

..........................
"

• 0,0 ••••••• ••• ••••••••••••

Fuscão Azul Diamante ......•...••....•• 1971 ,/

Volks 1.300 Azul Cobalto ........••••••.• 1970
Volks 1.300 Verde Fôlha ...••.•. ;....... 1970
Volks 1.300 'Branco Lótus .;.;. � .. ; ..• ; . i. • 1969

Volks 1.300, Vermelho Grená ..•..... O" ••• 1967

FlNANCIAMENTO EM AT:e 39 MESES
, ,

A. COELHO AUTOMóVElS

Rua João Pinto, 40 _;;. Fone 2777 _ Floríanópolis
,-

'IL

JENDIROBA AUTOMOVEI$
RUA DEDORO ESQUINA CONS. MAFRA

Fone 46';73

OPALA luxo 4 cil. Azul Astral 69
OPALA luxo 4" en. Amarelo/vinil ,:..... 69

OPALA luxo 4 cil . Vermelha , _
69

OPALA Std , 4 cil. Verde Antigo •........• 69

OPALA Std. 4 cil . Azul Astral .... ,: .. . .. . . 69
KARMAN GHIA T P Branco.............. 71
KARMAN GHIA Branco ...••.•. � ...• ; . • • • • 68
CORCEL GT Amarelo o .. .. • • • • 70
'CORCEL luxo 4 portas Branco •.•...•..••• 70
ESPLANADA Ôü:ro Velho ... , ..... ;'.. ...... 69

:�����!��:::,�1�:�1��í.:�;���:,�t����tif;��,,', :'ESPLANADj\- Vermelha ":t.i"'··"�I'''''�'';'''I';.I' ".\t�",,/. 67 ..

GALAXIE Azul InfÍItÜo i; •• • 67

VOLK�WAGEN 4 portas Branco .0' ••••••• ' 69

VOLKSWAGEN Sedan V�rmelho 68
VOLKSWAGEN Sedan Azul Reat' •........ , 68
ITAMAR'ATY Cinza Killimqnjaro '� .."..... 68.'
OLDSMOBILE Cinza. : .... .' :1 .. ; '; • : .. , 62

CHEyROLET Verde Claro , o'. , • • • 56
LANCHA A TURl?lNA

Financiamento até 30. me:ses .'

�-
2S

I"

II DIPROHAL
RU1l Felipe Schll;lidt, 60' - Fone 20.5'1

,
, .\"

DEPARTAMENTO� DE CARROS USADOS
Kombi - Ve.rmelha ,............. 1969
Kombi - Branca ,'. , ". .....• : � 1969
Volks - Beje :, : :. 1969
Volks - Branco

\

- � ...•... ;, -1969
'Volks ..:.... Azul . ' .. or' .. • .. .. .. .. • .. 1967
VOI1,S -:- Vermelho .-,:..... 1968
Aéro - Vermelho ;..... 1lI63
Aéro � Azul : .'; ;...... 1964
Rural - Cidza 4x4 � 1965
Rural - Azul

,.. '., "," 1965
.,

Pick-Up - Azul 4x4 5O....... 1969
Pick-Up -;- Azul, .............•.......•• 1970

_._--'----.

\l�
REPRESENTAÇÕES, CONSIGNAÇõES,
DE AUTOMÓVEIS, 'TRANSPORTES E

EM' GERAL - ,

RUBENS, AlVES
COMÉRCIO
COMÉRCIO

RUA SÃO JOS.É, 426 - Fone 638�

ESTREITO - Florianópolis - Santil Catarina
RELAÇÃO DOS �ARROS

•• 'o ••••• '. � � •• 1970
1969
1970
1969
1967
'1964
1970
1970
\.,1971
1968
1964
1968
1966
1969
1969

-

i967

Volks Sedan
Volks rSeqal1
Volks Varial1t

..........
, <I ..

.. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. � � .

Galaxie
Galaxie

................................: .'0 '",

.. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. ., ......

Simca ..

Corcel OK
:

" , '.' •••

Corcel OK '.' ...............••..•••.••••
Pick Up Willys ...............•...•.•••••'.
Pick Up Willys ................•........••

"
.

Ford F-350 .............................••

Caminhão Mercedes
Caminhão Mercedes

Esplanada
2. Coréel

. �

� .,

•• , ••••••• 0,0 , .. � .

: Volks Sedan
,

-,��__";�-;;;;;;;;;;"'�JLu-�t.

!., .:' §

ALVO�ADA VEKULOS
COl1\ércio do A"tom6veiis. em. geral

,

COMPRA - VENDA' .... -f'RbCA
Car�os inteiramente revisados
Encl. R•. João Pjnto, 21

Fone: 4'291
, Fuscão O�

" '.' .•
'

...•

Kombi Luxo •••••• ••••••••••• •.••• ',0.' ••••

Fusca
Fusca
Fusca

.. ·······1·
'

,' ..

...... " "

Fusca' ................••.•.•.........•.......
Corcel Coupê .'........•••....•..........••
Karmann Ghia

'

•.......•..•• ,;
'

.

�'
Aéro Willys .• :' : ..

rD K W
..

..
"

.

5-. .;; q, )2544 .3i5

11.'

I
I
,
,

I
FINANCiAMOS AU'·36 ME.SES

MEVt«: VEfCULOS LTD".

Rua Fúlvío Aduceí, 597.- Estreito
�elefones 63:93 e ·63:.89

AltTQMÓVEIS' ,
E).splana<fa ....•.....•••••••... ·0 •• ; ••••••

Dart -- 4 portas luxo .•••.. ; .

Símca .Tufão ••.•. _ ••.. o· ••••.•.•.••••• "".'.

Volkswagen '

.

Galaxie Vermelho ' .•...... ' ..•..•
'

-.

Opala 4 cilindros luxo ... ' ... � o ..

CAMI:NHõE;S
F-ôOO ......... e_o

;. � _"
�

..

F-600
195i
1:)59.
l!:I69 I:

�

1969
1970
1965
1969 /

1971
1970

·1······ .... ···:,.. ···· .. · r » •• .. ·';·

Dodge D-IfOO •••••••.•••
'

.

":-; .. -

14 'I

Comércio' de A_óftis e

Acessórros APOLO, Lida.
.' Rua Dr. Fúlvio Aducci! n. 1045 _' Estreito·
'.'

Fone 628'1 � Fpolis. � .SC
Dódge Dart Azui 4 'Tortas � 15.QOO Km. ..•.• 1970
Corcel 4, Portas Verde 5o..... . .. 1969

·Vplks�-ªgen Vermelho : •..... e 1969
Volkswagen Vermelho .' , ••.. _.,. •.•.••••• 1968
Volkswagen Branco -., última série' 1966
Volkswagen Branco .•...••• ;�� .. L:' ,1964
Volkswagen 'Azl.Jl Diamante ' �'.. '.::.: :5O' 19.62
Volkswagen Verde Claro: .. �.� �� 1961
,Volkswagén TL. OK ,Côr à escól�er ••. ,...... 1971
Volkswagen Varinat OK Côr à escolher...... 1971
Veil1aguet DKW' S Côr Beige ..... ; •.....• ,,,. 1967

Belcar DKW Beije :..• 5o.......... 1966
Aéro Willys Beige Claro : '.. 1964
Aéro Willys Verde " 5O •• ·1964
Voikswagen Branco : ;;- �: 1969

Simça Emisul Branco e Verde
\

•••.•.••••• ..•• 1966
Simca Verde: " .... ; .•........•........•... '.. 1962
Corcel 2 Portas Luxo .... .'.... � .... : .... ". 00 1969
Ford Jóia Azul e Bi'anco •.... ; •. '.... .•.•.•• 1955'
'Camioneta Ford Amarela ' '1951'
Gorctini ,Verme-lho ... ,_ '

••••

'

.; •• � • .. • • .. • 1963
Vimlaguet VCl'de e Branco .••••••••••••••.•• 1962

j
Carros Interamente Revisados.

: Financiamento: 24, 30 ou 36 mêses

L. -

I

,

AMAURI AUTOMóVEIS
R.'Gaspar Outra, 91;1 - Fone 6359 '. 6632

Compra, trOcil. _ venda d.. Veiculos'':

Volkswagen TL Azul Pavãlt,., ...•....•.. ; 1971
Volkswagen Sed<in 'Pél'olâ "

;. .. ....• 1964
Volkswagen Azui Prata •..•....•.......•• 1966
Volk;swagen. Azul ; �.� 1967
Volkswagfm Verde .,................... 1968
::Volkswagen Vermelho � ..•...•'

.•.•... "... 1968
Volks�agen Azul Cooulto '....••• '. . • • . • • . • 1969
Volkswq.gen Branco Lotus ..', �., 1970'
VolkswagÉ!n VerdeFôlha ,.,•. " '.'.. \,. 1970
VolksW'dgen 150Ó ..... '.'.••.••• ;..... ..• 197.0/71
Komb1 Verde _.

....•. ',' .' '........ 1967

'Entreg.amos os 'cárr�' usados com garantia e

., financiam.�ntos até 36 meses

Entregamos os c�rras' usadós com garanti!!' 8 fin:m·
.

ciamentos até 36 meses
�

. Vénha conversar conosco

1971
1970
1970
1969
1968
1960
1970
1969
1964
1964

'.

.

'j ,

" .. -_

_�_.. �""'!fI."'_ � . � _...�""., .'" ........
• ,. "_.,.�- ..... 'f

VALDIR. AUTOMóVEIS, LiDA.' I'

i�� �ÊSTA�IUHmH'fB AVElfIDA "lO �'
Rtf<! João Pinto

..e��.a de. �venida' '��rcílio- LuZ' - ..
'

��ne 4414 - ABE�TO DIA E NOITE.:' .
-

'��f
Ir=-

-- ." '.. 'T ,,",.� ,CI'

<·H
I

Koerich S. A. - Comércio da AUtom.óveis
Rua Almirante Lamego, n. :W9
fone 2655 - eX. postat 822

, - Flori..nó�l.ii ,... S. c. -

Volks Sedan 1600 Verde. ... • .. • .. • .. .. • 1969
.VQI�� Sedan

__

J.30Ó. :Branco .;' ;.\" .: ;;. .. • 1969
Volks Sedan 1300 "Azul 1969
Volks Sedan 1300 Beije ,............... 196,8
Volks Sedan 13QP Pérola 1968
Volks Sedan 1200 Azul :... 1963
VolkS Sedan 1300- Vermelho 1968
Volks Sedan 1300: Branc() .•• � .. ',' • . . . .. 1969
Kombi Branco Lotus .•...... '

..•• �.. • . . • .• ,1969
�

I
Koínbi Beije Claro 1�69
Kombi Azul

'. • .. .. . .. • 1964
Kombi Beije Claro 1962
Kombi Çinza .......•• .-.. . . . . •. .••. ••• 1992
Jeep Willys Manon '

••• ;. 1.961
DKW Cinza" ... : :.; .• '; •• ; ; • : ; .. .. 196�

i Rural WiIlys 1\':zul' •.••..

'

•.•••••.••• '. •• 1965
,

.

�

�ij��"��--�--���..��-���"�.. �,�i..�-�'�'-��'�.. �._.,�.-�"--��;__�.�

.! 1,1.
I

l
\

Rua Victor Meireles,' 3.2'- Fone 4739:
.

Florianópolis' ._ se.
I Chevrolet Opala ••••.••• (# .... _••••• ;.:-...

�

....�.�.-: .. :.-:-jJ

1, Dodg Dart azul.,•• " •••• ; � ••••.••••.•••• � •••
1 V.olks azul .•

'

,

.

"

.

..11 , ••••.••• " ••
(••••••••••••••

1 Volks branco ! , •••
' ..,

I'
1 'Volks azul .• _ Y••• � ••••••.•.•.'. -� •• .I'.:.1.:.r.-:..r.:.,.�
1 Volks Vermelho ., ' .

,

1. ,Volk::; branco
'

.

�
,1 Aéro WiHys azul.,•...••..• ."•.••••..••••••
1 . Karmaríguia '

.....'..••• '

,e' •• � '

•.•• fi •••••
.

1, Esplanada branco ..

�I� DKW, branco � ••• '., , .' .

-

,.'

LUB.o!����;:TD�l
R. Dr. Fúfvio AtM:ct,·m,

, Troca - Financia - Ponto c.wtô Para Bom N�ócio
Dodge Dart i' ••••

" •••.. 1.979
Variant ,.'.,•••......•.

'

..•', ••••..•.• '

••• ; ••.•.•••••• 1969
Volkswagen •.........•...•...• ,.; ... 0 ..... ;.. 1970

. Volkswagen •......•.....••.••.•.•••• � ••. oe... 1�º9_
Volkswagen ....•••.••...•• : ••

,
.....��.......... 1964

�.
DKW Vemaguet •. ; .....'.; •••.• '

•• " •... � •.•'. .... 1966
DKW Candango

'
•......••• "0' •••••• ',' '_u. • • • 1960

.' I Jeep Willys • ; ..
'

.. ;...... ..,•••••:.....�....., ...... t.' .". 1954
.

I -

'j 1

IPIBANGA AUTOMóVEIS.
COMPRA VENDA E TROCA os vefCULOS

Itua� 7 de Setembro, 13" - Fone 3886
1 Volkswagen '. . . . . .. .. . 1968
l' Rural Willys 1964
1 Volkswagen . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . • • 1965

Fi�anciam,ento áté, 36 mêses

•.�!1'�I. _

NOSSA CASA AUTOMóVEIS
R. Vidal Ramos, 41 - F1orianopofis

Comércio em geral .de áutomóveis - compra ..... venda
- troca ,- financiamento

Ford COFcel _:: 4 portas ..•...... , ;'.. ..• 1969

( Ford Corcel Coupê . ." "... 1969
Volkswagen ' 1.......... 1968
Volkswagen .;" o" ••• ,,' ••>, • i ".�•.••••••••• '--1968

1
Aéro ViÜys ltamal�aty ..•..•• :;......... ,1966
Vemaguet DKW 50 ••

'

, ;. • •• 1964
, Vemaguet DKW .. , ;

'

1960

ATEJfÇ.10
VENDe.se

Apartamentos em Canasvieira$' - Preço dÍ'i
ocasião.

,Terreno na Lagôa da Conceição - Preço de
20x40 m2 todo murado,

A;�UGA·SE
. Salas; para escritórios .

. INFORMAÇÕES: Rua João Pínto, 2i -, Sala. 1

,j FONE 2828..

rr-�=-
�.... � -�-�"

.CAD·ERMOS JUVElTUDE
Bróchuras - Espirais' em Aràme ou Plásticos

leAL - LACI .:.... Latonados,-,C'l"o�dos
Isqueiros: Com uma·e duas rodas·

·ICALEX (Automáticos)
ICAL - Indústria e Comércio Auxiliadora Ltda .

Rua Coelho Netto, 160/170 _ Fones 349 e 361
I Cx .. Postal; 137 - Teleg. ICAL '_.Rio· do Bul - se
I,.,"--�.�--_.�-'----_ '�-- '�-III-. 1"- __:_

-

'�I )" .,� � _�jP:,., .,_�,A .._J

"

, ,

1971
19110
1969
1969

:196&
1967
1967
1966
1968
1969
1965

'1, ,

, I

I
L .

I,

ik _

ÍWJ� GUARUJÁ
'I I:

c-

I'

Ondas Médias' 5:0Qd:w - Onelas Curtas - 10. OOOW

Fréquênc;a'..ModUiada
. (Programação)

Q6,00 - ABERTURA
06,Q5 - Vida Rural (Acaresc)
06,:W - Alvorada Catadnense;
07,05 - Rá.dip 'Notícias' mmE;
07,35 _ Música' Popular Brasíleira

08,00 - CORRESPONDENTE -CIMO

08,10 - Peça o que. Quizer
08,55 _. REPÓRTER ALFRÉD
09,05 :_ viva, a � Vi� (Luiz Aguiar)

, 09;55' - RádiO ,.Notjcias BRDE '.,

Úl05 '- RADIO c'li'J!}ATRO ,.:.:; NOVELA
, - .

'

-
.'

'10,35 - Só' ,SUCEsSio'S
.

"

10,55 - RAnW NóTíCIAS· BRDE
U',05 - Shaw· da

.

C'ldá;de
.

.

íaoo - RÉPólrt� AlJ"RED .

·

12,10 _:_ ÂLM()ÇAtWo. . COM ,MúSICA
12,35 _ 'PERDIGAÓ,' C0-MANDA"Q ESPORTE

'. 1 ',' , �

12,55 - CORRESPONDENTE CIMO
13,10 - GRANDE ''PLiAcÁBD''
14.05' - Só SUCEsSOs'

.

· 14.55,- RÁDId mYrri:lÁ� BRDE .'

15,05 .,.:. ri·esfilé da .JuVe�tlide
.

,

16,05 - RADIO' T.EATRD -- NOVELA
16,35 ..:... S6 SOOESSOS
16,55 -;- RADIO NOO1CrAs' BRDE .

17,05 .; só socasses
..,

,17,55 - REPóRTER·A!..FRED
18,00 -' O INST.AN'.FE DA PRECE·
l,8,W - RESENHA �iv.tAT:rvA
18,.35 - VANGUARDA -ESPORTIVA
18,5.0.:_ CORREsPoNDENTE CIMO
19,0() - A VOZ' Do:BÍtASIt ..

20,05 - PRO�TO .l\;lINJilRVA
.

,

. 20,35.-' Õ ESPoRTE EM REVISTA
, I' \ '" ' . .'

·

21,00 I..,... C0RRrESPONDENTlD CIMO
ti,l.Q - MUSIRAMA.·

r
,

. �,OO rr: ,REPóRTER ,'ALIf!tED
'22,10 .; A .NortE il! ,NoS.SA
23.,05 _ ÚLTIMAS .MELODIAS
.23-,30 _ .ENC'ÉItRAMENTO v'

.\..._
,

Ili,
I

RÁDIO. A,RITA GARJBALDI

RUA JOÃO P1NTO., 32 � CA1XÁ Y'OSTAL 269 -

FONES 3331/2964 - F1.(MUANóPOL,lS -, ILHA DE
.

SANTA CÂTARINA ..... sANTA CA1ARlNA
PROGRAMACÃO· De 4ISEGUNDA A SABADO

_. 6 às 6,55 lW;a�: 'naÍl�ó Àlegre' Com, PortãGziDhe e

P.orteil:i�ha:, '. ;
. ';:._ 7 às 7,45lroi'aS::)).esp�ta ':Malandrinho (EdegatAt·

Bonassls)' , j' � .• :' ,:,','.";' • .I

_. 8 'às 9-.oó. t{o��':�nhã Suave, :Manhã ,Tranquila'
(Borges�':'Fíl)1o�. ��. i.

'

'. .

·Ás 8,30' hora�:, A1rita Notícia Show (Aldo Grangeiro)
.

9 às 9;05 hoi�� .. A:iüta 'l'lit Padlde· '

.

.-;-'"' 9,Q5 às 9;55.- Ílótai: :F'eUTa' Ll:vre (FernaIido Linhares)'
10 às 10,55' hOras: Nbs Dois ÀS l\) (Lizete Palumbo e

Borges Filho)
,

,

ÀS iO,3Ó llbra,s:' Anitá Noticia Show (Aldo Gi,'angéiro)
_.

, 11 às Ü,55 horas: DiscotecÃ do 'duVinte (Ev�ldo Bento)
.

Às 12 noras: .A OpiIllãó de Fernanlio Linhares
:Às 12;.05 horas: Atualidades Esportivas' (Evaldo Bento)

"
ÀS 12,15 horas: Saudade Jovem
Às 12,20 horas: Plã '(Mauro Júlio AmOl'im) aos sábados
Às 12.ao horaS': � Anita Notícia Show (Aldo Grangeiro} ,

12;40 às 13;55' hO,tas-: Disclovem e Campeões do DisC4
(Fenelon Damiani)

,'_

ÀS 14 horas. Comunicação (CarlOS Alberto Feldmann)
Às 14,05 horas': Society em Destaque (Celso Pamplona)
14,1.0 às 15,25' ho�as� Ruo do. Sucesso 1.l:1.o (L:izete
Palumbo)'

.

Às 15,3.0 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangei�
Í5,35 ii; 16,55 horasl Shaw da Tarde (Evaldo. BenÍô)
17 à� 17,55 hora� M:®do �m (:T. G. Xavier, 'Augusto
Buschler é CelSo Pamplano)
Às 18 11OraS! BÓla na Trave @rígü{o Silva) ,

Às 18,05 hora� Atualidades Esportivas (Evaldo Bentó'
1S;15 às 18,55 horas: CrepúsCUlo MusicaI <Evjddo Bento'
.À!3 �8,30{ horaS': :Anit� Noticia Show (Aldo Gralweirol
19 às, 20;25 hocas: Agê(icia Nacional e Mobral
20,31} às 21,.0.0 horas: 'Máximas de aOje (Jesse JÚn,iQr)
ÀS 21130 horas:. Anita Noticia Show (Aldo Grangérro)
21,35 às 21,55 boras: SaUdade �em (J�ssé Júnior)
22 às 22,55 horas: Música para, Milhões (Jessé Júnior}
23,05 às 24 horas: Super�PLA �ide MarÍ1'Qsa e Cesv
Struve)

PRO�RAMA'ÇAO DOMINICAL
,

7 âsB horas: Zecatau Especial (Waldir Bl'a�il)
8 às 9 horas: Sertão em Festa
� às 10 horas: Domingo· Alegre '

10 às 11,15 hora�: MODral
11,15 às 1:(3,5 horas:

/

Parada em Esquema N6vo
13,1.1) às 14,00 boras: Embalo Jovem
14 fs 14,45 boras: Fayori.tos do Show da Tarde

) �4,45, às 1� �oras: Tarde. ESp<jrüva
18 às 20,00 horais: Gel'áção 71
20 às 21,00 horas: . Prata da Casa
21 às 22,OQ horas: Música Para Milhõe,!l

...... 22 ��. 23,00. horas: spin Subterr,âueo (Egéu, Sima1l).
'.

I
I

,. • �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tra!s!�ra .�,�,a_�,p'reocupação d;�omprar, �ender OU alug;·
seU

.. lmo.y�� ...�� .P:�ED'IBENS ,Imobiliária Lida. - Rua ,dos
,

..·I��us ;n? �,�,'E�ificio Apluh sala 92 - 9'0 andar.

'.1

I
r

,,/:,

i_

,.Edificio,T:ANIA MARA'na 'cháeilra de Espf!.nha
ilncorp0rauor, '-:"". Dr. 'Cl8:udionor -:-'. Scapéta. Bo�ges

':' .A:paí:ta�eIitos.cóm' 3 e 2
. quartos,' Living' ," cozinhá.,' \ r.' . "1

.

, ,; banhEliro', ,: de�(;lndencia de 'empregada.�
" EN'.rREGA EM IwAIO DE 1972

.

,

. Financ'i�menlo" Província CrédUo Imobiliário Se A.'
• I.. .

, ..

• I'
�.I. '. \ "�I

.�""'",!"",,�,"'�-���"_�-�'.�����Itl

() ESTADO, Florianôpoés, t.t!It-f.it'a, 25 d. mai. de 1971 .,_ P·â�. ,

Jardim Botânico ,do Rio tem :;de$.lle
ontem catarinense na sua: direção

Pela segunda vez, ,o Real Jardim Botânico do Rio de
Janeiro vai ser dirigido por um religioso,

.

realizando ao

.
mesmo tempo o sonho do cônego: Raulino Reitz, estudioso
de Botânica desde os tempos de seminário em Santa Ca
tarina. Ontem às 10 horas, êle tornou posse no cargo.

:Ele pretende, unificar o 'Hõrto e o Jardim Botânico,
planejar a ocupação de áreas ainda não. plantadas, atuali-,
zar a biblioteca, dinamizar as pesquisas botânicas em todos
os seus setores' e introduzir atrações que despertem maior
interêsse do público pela flora brasileira. 'Como sacer

dote, sua viela �ai. .mudar pouco: continuará rezando missa,
e' residi�·t numa casa nó interior do ,Jardim."

"

O SEGUNDO
Desde.' pequeno, 'seguindo as tendências de tôda sua

família de ascendência alemã, o cônego Raulino gostou de

plantas, interessando-se sobretudo pelas ornamentais, CQ

mo sua mãe (,l, seu pai. l'�sou a infância na cidade de

Biguaçu, onde nasceu. Mais tarde, realizou seus primei
ros estudos na cidade de Brusque, cursando depois Teoio-'
gia em São Leopoldo (RS) e formando-se em Filosofia em

ÍjUí, -no mesmo Estado.
Aos 18 anos, já comõ seminarista, cônego Raulíno co

.

'meçou a se aprofundar no estudo da' Botânica. Era êle quem,. .

cuidavà dos jardins de todos os seminários por onde passava,
Em '1954. passou a conhecer mais de perto o J�rdim Botânico

. do Rio, pesquisando tôda sua hiStó�ia. Hoje êle a conhece
em detalhes.

/

,
/

Sabe, por exemplo, que é o segundo religioso na

histórta ia dirigir O Real, jardim' Botânico do Rio' de. Ja
neiro ._' êss� o' no��, correto - �riádo em 1808;! 'Por
D. rese.vr. o 'primeil:o foi frei Leandro- do .Sacramento,
em 1817. E afirma ser isso a realização de um grande
sonho: residir entre. as' árvores e estudá-las com afinco.

FABRICA DE CHAPÉU . '

Sôbre o j�rcli� B�tânico que vai dirigir, CÔ1;WgO Rau
Iino conta ainda outras histórias. Em '1875 havia em seu

interior' uma' fábrica de' chapéus panamá.. feita para apro_'
veitar a bombonaça, árvore que fornece matéria-prima
para o fabrico. E no início havia outros ínterêsses comer.

ciais 'no' Jardim, que tinha por finalidade o cultivo de
• �

.

_' A�
plantas da India, de grande valor e. comercializada' pelos
portuguêses,

Cônego Raulino corita ainda que tôda 'a área do Jóquei
Clube atual pertencia ao Real Jardim Botânico e 'foi cedida
pelo Govêrno para a construção do hipódromo. Até �817'

-,

êle denominava-se Real Horto do Rio de Janeiro.
Cônego Raulino Reitz está hoje com 51 anos. Em Santa

Catarina, onde vivia até. agora, aos 23 anos de idade fundou
o Herbário Barbosa Rodrigues, homenagem a João Barbosa
Rodrigues, um dos maiores' diretores (lua o Jardim Botâ
nico já teve, segundo êle. Trinta imos de 'sua vida passou

�

pesq'uisando a flora catarineilse. Dêstes est�dos, está' pu
blicando a Flora Ilustrada CatarJnense, enciclopédia botâ-
nica de 10 mil 'páginas em 20 volumes, E' tambem editor
hã 22' anos d� "rev.istà, botânica Se liowia,..�ma da� .melhores,

·,-�o 'assunto."·,·,,i f� f J� .• '.'r.:-,
.....f_..... ', .......,! ''';�'!''" \.. � :,_' '1:�"., '. ,.; •• �" ,.:

AS, VIAGENS
Segundo 'êle, o Jardim Botânico do Rio está entr,e os três

maiÇ>res do' 'mundo, junto com os jardins de Bogor, na

Indonésia,' e Periden�a, no Ceilão. E' de notar, comenta'·
êle, que/todós estão no hemisfério Sul, na região dos tró
picos, onde aliás se situam tod�s os j-arilins botânicos mais

. importantes da terràc Em viagens de estudos, o Cônego
Raulino diz qué já andou mais de 4.600 quilômetros a pé,
estudand.o plantas em quase tôdas as flcft:estas impor
tantes do murido. No Bl'asil, êle conh�ce a flora do Nor
deste, do pantanàl do Mato Grosso, os cercados da região
central, a màta adântica, a Amazônia, os campos gerais e

os pinheirais do Sul. \

.

Como botânico, lecionou durante 25 anos em escolas
e universidades do Sul, do país. "Tôd:i!s .estas atividades",
comenta êle, "eram feitas no tempo que sobrava e nas
horas de folga da: minha vida de sacerdote�'. Ele já está
residindo . númà casa no interior do Jardim Botânico.
Ontem às 10' horas, tomou posse no cargo,. na presença do
presidente do Instituto Brasileiro do Desenvolvinlento Flo-
restal, Sr.. Jo.ão Maurí.cio, Nabuco.

'

Como religiosQ, êle já se llpresentou ao, Cardeal-Arce
bispo,' D. Eugênio Sales, e �sta sema�a vai conversar com
o Bispo D. José, de Castro Pinto, de' quem receberá ordens.

. O Cônego Raulino Reitz vai unificar o Hôrto ao Jar-
\

dim Botânico, já que são áreas contíguas estabelecidas
com a mesma finalidade. Depois de plane'jar, vai realizar
a ocupação' das áreaS não. plantadas, que abrangem um

À C(�Í)�::'j. r,:CoÍiô['Í-1lca, e::�t�dualé. no fundo, um banco cbm coraçao..E um coraçê:Lo dêste tamanho.
. .

.. 3. seu �'Is�em� bar:�áriO avançado presta serviços específicos àpes;;>Up.5 fIS!Cc1S. E:. senslvel ao problema dessas pessoas

ta Pb0é'r ISdSO é.crue·lT!qiO;�O mês do trabalhador, das mêies e �as noivasm �m eVla ser o mes da Caixa. '

" Aflhal: 1;1' C/3lxa fOI criada pa,-à atender trabalhadores. \

mê.es, rlolvas, e�c, .

" .

' ,

Para atender:pessoas, -'gente.
G.enta' como você

"

\ .I

um .sistema bancário avançado
� S. propague:

, /

CAlHA fCDROMa flTIOHAl DI SANTA·· CATARINA FLORIANÓPOLIS se S� ,

�. ,

�.. �" ,UNIR PARA DE!,!ENVOLVER

e�paço de mais de cinco hectaI;e�;.,.i?troduzindo ainda atra

ções que 'despertem (I ínterêsse-s MPular pelo. Jardím
,

'

� "\ ,y_)f, �:.!J� \

Botânico,
"

.'
"

Vai atualizar o biblioteca lã existente além de dina

mizar as' ,p�squisas botânicas em .todos os seus setores, ini
ciando 'lun 'plano· rriet6dicp: de co'le,t� de .plantas na Guana

bara e 1�0 Estado do Rio.::�eguMo ê�e, o' estudo da botânica
no Brasil alIlda' está no ,coiriêço, 'mas 'à: 'flora do país, com
mais ele 30 mil ,�spécies estudadas até �gOl:a, é uma das
mais ricâs do mundo. De tôda's estas espécies, a mais

ínteressàüte para.' êle é a vÚóriil-fégiá' que-existe no Jar

dim Botânico j do. RiO; l�as. sha . planta � de 'predileção parti
cular é a bromella,' ou ,gravatà,:' da farrrídia' ,dos abacaxis,
cujo' colorado, 'diz -sorrindo. é sensacional, .,:

;)
.,

)
•

I
r
I',
"

(

�) ,

,BODAS DE PRATA DO: CASAL
REVDO., FLOS .

A efeméride, dest� Ca'pital registra . hoje o' transcurso
das bodas de prata do ilustre casal, Pastor Max-Heinrich
FIos e Da. Erica, da família Wallace 'Peer.

A d�ta é, sem dúvida, muito e�pressiva para os nossos

círculos sociais; mormente para, os membros da paróquia
evangélica local, pastófeada .pe�o· ilustre jubilar durante

.
I ,�

,

� .;
, I

14'3i108.

Nascido em'Stettin,' A'le:qH�nha, a 2 de fevereiro de

uno Max�HeinHch' Fios estudou teologia nas Universidades
,. , .

.

-

. ,,', ",

de Berlim Gréifswald ,e -Tubinga, tendo sido ordenado ao

miriistéri</ evangélico n�: Igreja palatina, da"sua cidade
natal em :1937.' ,.'.'. ':' '\: ,,"

No mesmo ano, o jovem Pastor foi: enviado ao Brasil,
para urna missão de i' a�os no Rio' de Janeiro. Devido à .

II Guen'a",Mundia(. porém, pernianeceü.jirestando serviços
à: comunidade carioca' dJ�ante 15 anos.' Em i952, transfe
riu-se � Flori��óPOli�, 6nde sehiu ,às''icomúnldades de Santo

Amáro, Palhoça e FlorJ,anópoU.s até J965;,'ano em que foi

aposentado por motivos-.de saúde;
.

Poliglota e portador: de admirável bagagem cultural,
o . Pastor FIos é' conhecedor profundo da nossa história

bràsileira;' B�ntribuiu" CQIl}. ufu' cÓp.sid'Úável capítulo da

histórÍli de Santa eat�i'ill'à: embora-com 'a atenção voltada

em primeiro" lugar ,à et�ia ,alelP:t e ao "desenvolvimento
das comunidades evaugélícas, publicando," em 1961, o in

'teressante Hyr'o' ";NQs,soS ',PaiS'.',:. qUe contém diversos'
artigos sells;

"

-:,'
", " "'C'

,

O revdo. FIos casou-se. à 25 de maío' de 1946, no Rio

de Janeiro com.Doria Eriça; da' fàIliilia Wallace Peer, Sua

ilustre espÔs; nasce� a 12 :de janeiro de uno em Potsdam,
Berlim, tendo cursado o, primárío ;eÍIlo Stutgarda na Suábia,

, Chegou ao Brasil aos 9 anos de idade, estudando em São

João Del Réy, Minils, eno Rio de Janeiro, onde se formou
em ,'e�fenpagem. ,.Na. �apit�l' calioca �nbeceu o inàustrial
Paul SChilling, seu pririteir� espôSo, que veio a falecer um

_. a�o' a'pós' o" seu' caSamer{to�' Sete
.

an� dep<!ls, uniu sua

vida, 'peios laços dO- mâ�ônió, ào ,paStor Max-Heinrich
FIos, a cujo lado de,$ein�nhow a sublime, muitas vezes es-

pinhOsa 'fuAç,ãp, '4'0' "Pfarrfrao."- (E$pós,t' de Pároco). "

,

O casal FIos posSue' Um· filha, Márianne Elisabetll,
muito be�quillta nos meib� evan�imC:es;, universitários e

sociais desta capital. A ,�nhorita FIos é estudante assídua
da nopsa .Facuidade de Filosofia, Departamento 4e Letras.

Q ilustre casàHubUar serã alvQ �oje, de expressivas
homenagens por pàrtC. dO seu" vasto círculo de aniigos,
bem como da 'coillurLidade· çvangé.lica, a�o�tecendo a bên•

ção pelo transcutso (da magna datà no templo, à Rua NereU
Ramos, 21, às 17,;�Q l':l(;�ras, '."

.

.,.,.
,

Pr,ebistério .da ,Comunida�e Lutera,;,a de Florianópolis.
, , .. . ,".'

DECLARAÇAO A PRAÇA"E ALERTA
À IHDÚSTBIA�DE COHSTRUÇÃO

. 'CIVIL
PAMA'l'EC . PATÉNTÉS, MARCÀS� MANDATOS

TÉCNlGOS E COMERçIAIS s. Á., sociedade comercial
brasile,ira, 'inscritá no Cadastro Gera� dos Contribuintes,
Sdb n: :33.430,174, ,vetn I;lecl<;lr�f ..

à praça, e, em espeCial,
aos co�sumidorês ú ÚidústÍ'ia da eqIÍstrl,ição civil O que"

'" ,:,.1 , �"; �;. j
.•.. .

segue,:" " ):, . � 'c . '

.

,A .. Q,eçl�ran:te é,..:titu1?r da (Patente de, Invenção n.

,57180, qu!:Í. lhe ..
concedeu o Departamento Nacional da

Propriedade Industrial, e,c coJ?o taJ, a .única autorizada no

Brasil a perniitir a' fabríc�ção e comerda�ação de arame

de aço pari.! .Concreto armado, cal:acteri�ado pelo fato de

que possui/um linuté d� escoamentQ cqrrespo,ndendo 'ao
dôbro do limÍte de escoamento !io aço,de' construção oFili
nkrio (st. .37), uma superfície provida de entalhes, um

diâmetro inferior a 6 milímetros a uma flexibilidade con·

forme a suà finalidade, 'I.,

A COMPANHIA: SIDERúRGICA BELGa-MINEIRA é a

única organização no 'Brasil, que no momento está fabri
cando e co�ercializando, .com licença 'da declarante, o ma-

, teria!. patenteado, e. cO,nllecido. c,omo B�MA-60, pois possui
O ,liniite de escoamento. �ínimo de 6.� Kgf/cm2 e apre
senta ainda, um valor <;le .alongamento.:(lO X d) supw:ior
a 6% para d�ânt�tto, até ,5 mm, ,e, 'l%. para as bitolas
maiores.

.

. .

Um emprêsa desta 'C,apital estava fabricando ilegal
mente material que reproduzia grosseira�ente o produto
patenteado.

_

Por essa razão, a de(:l�ante, promoveu,' pe'
rante a MM. 22a, Vara Criminal desta Capital, meilida
preliminar de busca e apreelli?ão contrata referida emprêsa,
na

I
qual ,foi ,feita a apreensão .de .22 toneladas e 300 quilos,

de arames Íl'regularmente produzidos nos' estabelecimentos
desta firma, nesta Capital. .

O laudo periCial Eü�borado neste, ,procedimento con

.. cluiu pela ocorrência da reprqdução do, �aterial patentea
do, tendo a busca e' apreensão, sido homologada pelo MM.
Juiz de Direito daquela Vara, em 20 de a1:>ril último.

, Por essa razão a declarante está promovendo tôdas as

'medidas ne�essárjéJs à defesa de seus ,direitos co:p.tra a

violação da patent� em .aprêço, cometicla pela aludida firnta,
110 fôro desta Capital.

, Alerta, outrossim" à Praça, que os 'possíveis consumi·
dores que, porventura,. adquirirem materiais que reprodu-
,zem as 'caracteristicas do arame de aço patenteado ou as

do BEMA-60, prúduzidos. '01' firmas' não autorizadas à
fabi'icação e' comercialização, irão sqJrer, as consequências
de tais irregu�are;; transações.

São Paulo, 9 de maio. de 1971.

(Assinatura lIe�íYel).,
PAMATEC - PATENTES, MARCAS. MANDATOS

TéCNICOS E COMERCIAIS S. A.•
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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° ESTADO, Plorianópolis, terça-feira, 25 ele maio

TOMAZ
INO. 'E',COM. DE, REFRIGERAÇÃO

F A B.R LC A
RUA 'SÃO JOAO BÁTISTA S/No

, FONE' 3095 - CAIxA' flOSTAL 77S

fPQLIS - S. C.

voes SABIA
LTOA. QUE .TOMAZ FABRICA O MELHOR EM

BALCÕES FRIGO�íFICOS, GELADEIRAS
COMERCIAIS PARA BA.,RES, A��OUGUE,
FLAMImER1AS E SORVETERIAS,
CAMARAS FIUGOR!}<'ICAS E AINDA INSTA
LAÇÕES PARA BARES E LANCHONETES.

SÃO OS MELHORES POR�UE TOMAZ
GARANTE O OUE FAZ I

--,-o-----'---_
.l )

.. I

'ruentino
•
,

rplno e 'conlral
Ue, giro
em giro

Dido Luz é 'oampeão' IPÓS 11 anos
(.!', ...... 1
..

''O Clube de Regatas Aldo' Luz,;
após onze anos de espera, conse,

guíu na
.
manhã 'de domingo, na'

'biiia 'súl,' 'iecohqúistar o título de
campeão Catarinense .. do. esporte
da canoagem. O grêmio agora pre-.

",,�ü:iihd;· por' ':Aderbal Ramos, da .SiF
, ;;'va �:ê, tendo como diretor de réga-':
tas' o 'esportíst a: Eurico'Hosterno,
éonseguíu

.

quatro dás sete páreos
do' programa, marcando urna van..:

_--ta,gem, de três- pontos -sóbre o se

.,,��Il�? colocado e' vencedor dos de
mais' páreos: que fo"f o Ríachuelo.

j."

--j,_ regata, sem o Clube .Náutíco
Fráncisco Martinelli na liça,' per,
deu,' é' verdade, muito de sua 'im
pórtância e brilho, rrl,as a compe
tiçãó ·conseguiu. convencer 'pela sua

boa. .organização e pelo duelo' que
strste'fltilfam os aldistas e riachue-
1fnosf" com algumas guarnições do
Interior esforçando-se para nios�
'tráti--álgo. D-essas, quem melhor
"impressionou foi o dois com,

'

de
, ",Bll<lmenau, apesar de desfalc�cía

de Afonso Schmitt, que se encon
tra no Rio, logrou um segundo IJ.l
iar;--exígindo bastante do Riàchue
.;]0 que venceu com Ardigó e o· ve�
t-eranismo Valho

.

;: A Aldo Luz marcou 66 pontos
'{:ontra 6�. do Riachuelo, 16 da So
êiedade Esportiva· Cr:uzeiro do I Sul,
de ,Joinville" S'·.aô 'Ctu8e Náutico
'Cachoeira,

.

ta:mbé� de' Joinville . e
:6 do ,Clube �áutico América, de
·�lumenau.
'!:':
•

� I
•

:',',_. y

,0 CEJI'I'MiE --PAREO POR P.(\REO.

�,' . -

/',
,,',.

,
,

.

I' r'·o ,,'
_

!
,... . .,' .-

r.. '1.0 páreo .:--:4 com. timoneiro ...-
",.,_, .:, C.",' 'I (",-

"Um, pãreo:bem disputado 'com o

'IÜaéh�elo -:reva�do: (vantagem no.
, ;irlí6io,' . para. :'éiepois ceder, por fal
,:tà "d� �fe�:ir0� físico,' Três. :lJaI-cOS .

·é_·,méio' a:'vant,agem -do.-Aldo :Luz.
.6: Ri!icfiueI6:, chegou< em ,2.0 lugar e

hérrV �atrás> �� 3.0' o :Cruzeiro.
�;G.I!Ía:�í2ãô,:\i�ricedorà': Antônio Vi

<lê, , �at�iÍti ;pro-8kchtila�ri:: Gilberto
!"Neve's;;:�qi'i -Pereirai e Alvaro El
/p��' :tl�dh�irb.: '. , .

.. : 2.0', páreQ, _ ,2: sem .timoneiro -

Ret<;>:rnou .!l0 ,Riachuelo a supre�
macia' catÇl,'r-inense nesse tipo' de
bàrco; " c6m a vitória conseguida
por Faülo Tzelikis e Eduardo Gci'
me� Á�e�edo qUe conseguiram· le
var, a melhor sôbre Carioni e Alfre
do 'por, 8, remadas. O Crlizeiro che
gou em

�

terceiro�
3:o.pareo _ Single-skiff Nel-

son Ehítigl:lini, do Aldo' Luz, v.e�-
. êeu' como qUis .o·páreo, biSando o

feito. ;dO' ano passado. Ganhou do
riachuelfu,o .Mário Gonçalves ' por
',cêrça dé 123' remadas, sendO êsse
0_ 'friunf-q tnais como da manhã
remística., Bem atrás chegou'o re

pr:es,��taIite do, Cachoeira.
�1'.0 'pÚ�� '_ 2,- com timoneito

.

B;o� luta sustentàra�m Riachuelo e

Amét'i�i; ,com' o 'primeiro levando
a :!neihot; por 2· e meio barcos. O
ci:uzéiro

.

,chegou uma vez mn.is,;. ..� .. -:1
'.

em terceiro 'lugar. Ernesto Valh-
.

,

Filho e �lpídio Ardigó, com,Aujori•
Chtríghini COIl'lO timQ,neiro,. consti -' .

tuiram a guarníçãq.'que ,deram aó�:.
. Riachuelo o "bi" do páré6�: 'Com, ..
êste triunfo, o Ri�chii:elo. .passou,' .

�

a 'Iiderar a contagem por, '1 <ponto >, i'
.

; ':� __ , : ',.
'.

.. de díterênça. :, .' ,
i. �)< '.'-', .,�'; DOZE MIL

5:0 páreo _ 4 sem tímorreíro � .. -c, r
, ,

,

�::a';: :::� �u;:�:o' :;&,q:i,'. �e:d���{',��:P:::'�� ,��:��i '! �,y':.. ,: 'I't,'.··.�o' .r".·.'.I·',�a,.•..... ,. d
..

·. '.0:.'-.
·

�
..D.· ·r".···o·.'.'.·S',·:,p"'.�.'..• e··.·,.·:r·.· ,·a·

·

..·.':'.\· ;1. o·.·.:.,·,· .•. :.1', ' ••. '1·,1.' ·.il, "'.• ·.1.'.•... �. aidístas triunfaram" no ·,antepénuL-·:.i t 'titP"a. colísã9 de .váríos Xarts o))l'�
.

,__ -. I. _ '

,

t ii iitimo ·páreo,. ·derrotal1-dO,ã--jÓvéni·:.. -:� truiu a'pistãpor.váríos'·minutos" ..
,

.

,{ .\' .

O,'
J•• ,.:<,:>" .:.guarnição riachuelína por três' bar, ,:"í.· 'ôbrigànrlo ;, o Diretor .da. P;6�� ,� ',' ,

';..".-;--'--,--;--:--..._...--:-'--;--'---"-.....;__,;-.,:-.'----7'-'-_:_-;"....,+,.;._:_-,-_:_--."....,.�..,__:_--;---coso O:Cruzeiro chegou-em terceí-: '-,
.. suspender á ríles�á. Nest'à pr;và',: ,

'.

'.

roo reapâ:t'8ceu o campeão brasileiro
Clô;vis'Moràis.

.

.

'. ,Tãó.,lqgo· terminou a partida de
.

contratado um novo treinador, ar,'o: .... ,' ,i .' ,
"

d(}m�ngo; . às comentários müíoa-. gentino de nascimento e de há
'vam que o' treinador Italo Atpino' rti�ito radicado no Brasil, ex hei,.

:, 'déjx'aria . o' clube,
.

em caso 'de nad�r "do Caramuru de, Castro e, nOVa'·i derrota, E tal aconteceu. ':lÚetà argentino dp pa.�sado. 'I'am.,Derrotado,' novamente o 'ti�e dó .'

.. r: ,'oem Bor-is, Luiz Carlos e .Jair dei,J·'Ji'�l1ei�e'rlse, o treínadqr Arpino e' xàr�m o Figueirense; com., rescisão
, p �tep�rador Firmino deixaram .o . de .contrato .'.,.

i:lii_ti� '"de NiIto�1 Spoganicz: iáí. Ioí, '. - -- -, '

"
_'

� ,:_.' < "I.·"

'\

"

,�
.

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

. ':',:

';,
.

''";"i-=:::::-7"��i..;.......,.��___,�'"--:::...;:;-...;;,;;.;;_.;:.�.�;"""::-"'::""".L'-:---:""...;:_:_�':----'-__:_}, \
I -,'.H·

6.0 páreo _ .Double-skiff
Nelson Chir�g�ihi, desta feita em-'
dupla' com' Alfredo Líno QuaQ_r.os ..

Filho, sagrou-se "·bi" do· páreo, ga- �
nhando de Ivan e'-Mário' Gonça'l-.

, 110. próximo mes de junho; pro
wavelmente 'teremos o início do

" ·Campeonato' Catarinense o.e K�rt;"
. ,.

NOVE MILvês·por·· dez remadas. Em tercei-
ro lugar chegou o Cachoeira, .

7,0 pár,eo -:- Oito remos _ O pá
reo fêcho do programa foi' o mais
bonito, do Campeonàto. Boa' luta
dUrante os dois mil metros. de'. per
curso, com O. Riachuelo provocan
do' reviravQlta nos instantes finais,
ganhando por castelo .de. prôa do
Aldo Luz. Guarnicão vencedOra:_.,'

"
,

Paulo. Tzelikis, Eduardo" Azevedo,
Ary· lVIi.llen' da Silvei-ra Filho, Nal
dir.. P·ereir.a, Samuel Sousa,

I
Saulo

Souza, Joel Trilha, Jorge Ambró
sÍo Nunes e ,Ernani, Rutkqski; ti
mOI;teiro·.

Elfl Monaçó ,. Emer�on I<:Ütipàl-.
dl_{?i ,embapd�irádO 'na quinta p,o
si<�&o,: para quem laFgou em déci
ino,' setimo )ugar, fQi muito boa
coloca'ção, Jacki.,e Stewârt o ven
oedor 'lidero� '? .'prova de; ponta a

'ponta. �Esta competição foi válida
pârá . o Campeonato ..

···

Mundial de
fOT1nuía um; 'e: seus '

·participantes
e,5tão' assim

. colomidos: em 1.0
'Stewa,rt, com 24 pontos' Ickx c@m

I

dez pontos eJ;Xl segundo� 'MariO. An�
drÊ!tti, com n.óv.e pontos em ·ter-·
ceiro; na quarta .. colocação estão
Cris Amon,. Dennys /Hulme e Pe
terson, com. seis' pontos; em ,seti_
mo com tres' pontol?, , Wiss'ell,..A
merson Fittipaldi ocupa o oitavo
lugar com dois'>pontos; e no nono
lugar estão Beltolse'e Sto:rn�Ú;n,
com um ponto.'

, .
.
' No 'setor amadorista,.

I �.
,;c,

;� o campeonato da divisãó' espe
:�l de futebol de salão vai' ter

�quência na noite da próxima
�xta-feira,

.

com uma rodada

�mposta de dois clássicas. :Na
BiTenminar ;estarão jogando Celesc
x Colegial enquanto que na par
tida de fundo o Clube Doze de A_

gõsto estará enfrentando ao Clu�
be do" Cupil;l0.

'. ,
'

Enquanto isso a divisão juvenil
vai --prosseguir hoje a' noite, 'ain
da no ginásio do Colégio Catari
nense. ,Cupido, oe Associação farão
a partida d.e abertura dà noitada'
��ç��do então Colegial :li: Clube Do.
ze, Plilra .0 cotejo de fundo.
'-\'.ll1·r�'�J··'!\·· . .,

.

,-.

�b� próximos dias dirigentes' da
Federação Atlética Catarinensé es..,

tarãQ visitando os nossos priI1ci
pais estabelecimentos ae ensino,
com:ocando os atletas para parti
ciparem de um Torneio Aberto de
voleibQI. masculino e feminino.

A prtSxima apresentação do Clu
by Rs�ze de Agôsto nas disputas do
campeonato estadual de bola ao

Qem�Úmascu.lino, será na cidade de
Lages, nêste jinal de semana.
Naquela cidade serrana o clube
dozil'ta dará combate ao\ Diocesa
no.

Enquanto isso o Lira Tênis Clu-(
'bê, após a derrota diante do Cru
zeiro do' Sul, em plêno estádio San
ta' -Catarina; estará voltando a se a- ,

);5ilê'S'ehtar diante de sua platéia 'no
;P1'6ximo)diá 3\de junho, fazendo O
elássfê(l :regionál diante do Clube
IJbzé."

'

·-·Al1tes" disso o clube orientado
p'dr�'·'Garlos Pessi estará se exibin
do em ;Lages,' diante do Diocesana,
local. quando tentará a reabilita
ção depois do tropeço da noite de
sábado;-

•

. ):tem, ,contar . com a particip�ão
do, Clube Náutico Francisco MiÍr
��üi:",que s:e sentiu prejudicado
por ato da Federação Aquática; 'de
Santa Catarina, o Campeonato Es
tadual de' Remo, foi reailizado na
manhã de domingo, na raia olím-
niru., ,-ln 'hn·fr ....�F·i

Saiu vitorioso '''0 Clube de Reço-a
tas Àldo ,L.uz, travando Sensac:o
ná}, duélo" com �ó Riachuelo, VFTI
cerrdó' 'ao final' dos páreos' p-c la

margem ;'de três pontnR. Amér' Ja
de Bluniena'!.l,- 'Cachoeira e Cr i
zeiro de Jóinv:ille, também partic:i
pa-ram· â�, competição náutica.

A diretoria da Federação Cata-i
nénse de Fut,eb01 de Sslão; está a

guardando' respost8. do� àlriver. es

do: FlUininense Futebo'. Clube ia
dU�âbara, pará sr:ber ')e a Fe ta
de 'AÍli�érSário que está organizr TI
do para 'o. mês de agô')to,. podr rá
"contltl'.. com .a. part�cipar;ão do g' ê
miQ tricolqr.,' ,

.'

, : Dépeqdendo "ainda de' locaL o

atual goyêrno, através do' Secretá
rio' de Educação e Cultura, Victor
Sasse, . poderá' c6nstruir urn ma

jestoso ginásio na capital do lGsta
do.

Flazio Zippel e Olivio Lopes, fo- \

l'atn os emissários designados pe
la, diretoria da Federacão Catari
nense de Futebol de Salão, para a'
'iI-qplantação 'de novos métodos de
,orgai:liz�ção interna na Liga de Rio
0.0 Sul.

.

Nesta mesma' oportunidade, o

seMpr Flavio Zippel estará minis
trando um rápiqo' curso de arbi
tragem para os árbitros· filiados
à Liga e cidades circunvizinhas,
]ieven,cio O curso prOlongar-se por
alguns dfas.

Dirigentes da Federação Atlética
Catarinense dentro de mais àlg-uDlS
o.ias éstarão mantendo entenrU
mentos com os 'nossos diretores e

pJ:lofessOres dós estabelecimentos.' ."/
de ensinb de 'noSSa capital.

A conversa girar'á em tôrno- da
orgariização de um torneio de vo�
1eipol masculino e feminino, pro-'
11l�vicl0 .pela FAC; com a colàbora
ção pds gínási()s escolares de' Í10S_ ,

sa capital, o que· vale dizer envnl
vendo' alunos e atletas do curso se
cundário.

"

Visa essa realização da' Federa-
cão'

.

Atfética Cata,rinense oferecer
condições a que seja desenvolvido
o vol.aibo! em nossa capital, pois a

única equipe que' 'dispunha, o Lira
'J'êrÚs Clube, resolveu' extinguir tal
modalidaçiê esp?rtíva.

Doniingo próximo, .� realiZar-se"á
mais uma "quinhel)tas milhas de

Indhnapolis", que distribuirá' um
milhão de dolares. aós concorren
tes. Dos duzentos car;os ihscritos
para as eliminatÓrias' somente
trinta e tres q.isputarão. a. prov,a.

Será um trabalho bastante di
ficultoso, porém, 'se bem feito e

nlanejado poderá dar grande sa

-+.isfação o r·esúltados dos mais
'--'romissore's já que em nossos es

h,belecimei)..tos de ensino, existem
flezena� ,de atletas que com

.

um

""'ouquinho de estímulo 'e dedica
rií,o, poderão desabrochar� para' o

esporte da rêde.
.

SÉ['E lVIlJ,.

Em Interlagos domingo,. reali
zou-se a corrida' (tos' campeões,
"Tite" Catapani com' L<::íla/Ford " de
1.800 cc .. l"oi o vencedor absoluto;
a Lola T)70 de Antonio Carlos A
valone entrou 'em· segundo, '.0 ter
ceiro colocado' foi, 'Norman'Cassa
ri, também com.' \lma Lola T/70.
A .respeito de Norman 'CassatI,
aconselhamos nossos leítores mI

tomobilistas,. que lei'am na Revista
"Rodoviária", editada pelo
D.N.E.R� o· artigo d�

-

autoria do"
mesmo; bastante

_

válida.

,Também o atletismo deverá ser

movimentado, .

sempre com reaÍi
!izações de Torneios' Ab-ertos, fa
cultando assim a que qualquer e

quipe possa participar das compe
tições que foram programadas.

IO ciclismo que está urn pouco.
esquecido também na medidà do
,possível estará sendo movimenta
do na capital do Estado, com com

petições que possam revelar rhais
alguns atletas p�ra a prática do
esporte do pedal.

Na prova para turismo nacio_nal,
tambem' realizada dOIljIingo em

Interlagos, foi vencedor Pedro
'Vi-tl;)r Delamare, com seu Opala
N,o 84.

Domingo .próximo em Tarumã,
Porto Alegre, inicia do Torneio
Sül,'1m. 'Brasileiros e Argentinos, lá
estarão mostrando o potencial ,40
automobilismo

_ Sul-Americano..
Wilson Fittipaldi, ,negou�se, a'

partiçipar da corrida de formUla
três, desconhece-se as causas.

, ,

A nova diretoria da FAC terMo
à frente o jovem Carlos Alberto
Brognolli, pr·etende desta forma,
dar maior movimentacão ao es

porte amadorista, embora saiba
que sua diretoria terá que ,muito
trabalhar para alcançar o _ objeti
vo em pauta.

FORA DE .GIRO"

Já' estão abertas as inscrições
'para o rallye d'a Integração.' Os
candidatos são muitos, mas os pa�
trocinadores por enquanto são
poucos. 'Para . Santa Catarina fo
ram reservados vinte vagas. Já te�
mos seis candidatos, a' espera de

.

patrocinadores.
Senhores industriais, esta é I<ln'la

promoção_ de "Bom Giro", pois os
V>3iculos percorrerão o .Brasil de
norte a sul, pFomovendó nossas
indústrias num percurso de cinco
mil quilômetros.
O D.N,E,R. está dando total a

poio a campanha \ encetada pta�
F.C.A. que o Ralley da Inte-

Exigirá muito sacrifício, muitas
hotas de lazer perdidas' e uma

vontade muito grande de. dar à ca

pital do Estado, competições ama
doristas que pouco a po�co estão
sendo extintas por falta' de ampa
ro dos poderes públicos, especial
mente.

Vamos torcer para que os Tor
neios de voleibol, J;XlascUlino e f,e
minino, os de atletismo, os de tê
nis de mesa e o de ciclismo, sejam
realmente disputados por um gru
po enorme de equipes, preparan
do a..c:;sim tais atletas para os jo-

'Miida �em eoh.s_egUir acertar em

cheio, 0', conjuhtQ , do" Figueirense!:.
'., ." �. . ., . {'

.,em sua quarta ·partida em seus do-
mínios, desta feitá não.', emp,atou.
,pêz pior:' fol derrôtad6. &2rri ape:':
íaç�o pela equipe do Próspe�a. de

· CriciÚ�a, q)le a�sim,' se reabilitou
· do revés' sofrido qiante' do Palmei-

· ras na terra do· Carvã.o .. '

-- Perdeu 0 'TIgUeisense d�poif,
d�, um começo 'ati5j_:licioso, quando
c_0�s'3guiu, aos 20 rÍliriutos,' abrir
a... �ontagerri. Fê-l� atrarés --de,. A
nla.o; num chute· poderoso,

.

que
Dionísio' ri.ão consE_lguiu' deter. A
bola,veio da· direita, dos pés de

Çl;itldio, foi, a J:airzinho que' entre
gou' a Arilqo para remata'r nas' re
des. Foi um 'gol d3 bela fEiiturà.
que ,':1, toreidl:!-; �lvinegra "fe:stejo�

· .rúidÓsamente.·' .

A' �legria àlVinegra, porém, tevEj
dUI:�ção muito curta, 'pbís dó' gol
pata.; � frente, o Prósp��ri, acertán�
do as ,suas linlia-s sob .a liderànç,oi
de Toninho, qtie '�e éon'stituI'L! nU"
má . v,erdacl.eiI;a' maquina' em cam -.

pO,' passou a Únpressionar à cida.
del;:i,: 19C;�1 e;' aos 32 minutos" des- '

ma,Ílchavam a:' vantagem 'alvinegra.
O 'Janée veio da esquerda, . onde
Isrtul.el 'muriiciqU 'JC;lI;giq:ho que
&<.tir,a"de SeU' setor, na �ireita e" se

ap:t·ofUndara. pelo miôlo", recebeu
a heil:a liv;e de marcação, mas ten
dó li' persegui-lo Beta_' O' lance foi

· ráPiô:o' �'a baía, saida aos pês de

Jorgihho,. ,foi encontrar o 'furido
das màlh,'1s; ápanbando de surpre
sa o guarda-var'as JOc'81y que nem

teve, tempo para esboçai' à de!e
, sa.

Aeis '42 minutos, ou seja, três pa
ra o 'encerramento do período ini
cial. o Próspera C\esempatou a lu
ta. Houve falta d� Jailson em Is�
mael acuzada pelo JUíz. Co1;>rou-a
o ni·éSlllO Ismael que entregou

.

a

bola a Toninha que acançara pa
ra um claro do gramado, de� onde
rêmátou com violência:

.

t�ndo' a
pelota ido de encoliltro ao traves-.

. .

são para, na' volta, com Jocely
caído.e sem poder 'realizar o' mais
leve movimento, ser impulsionada
pGr Lúcio, de cabeça, para dentro
da meta. Era o tento que encerra:
va o escore.

Na etapa complelJ1entar, o Prós-
pela práticamente plantou-se' na
defesa para asségurar o resultado.
° Figueirense �proveitou para e

xercer leve domínio territorial
mas os defeitos em sua linha de
frente foram tantos e o resultado
foi o que se viu com a torcida al
vinegra. uma vez mais deixando o

"Orlançio Scarpelli" desolada com
o resultado negativo que o marca
dor acusoU. Nos 45 minutos 'finais,
a .defesa prósperana foi testada,
consti,tuinoo-se Toninha e' o ar

q_ueiro
.

Dionisio
.

nos gigantep. da
caneha.

. NO PRóSPERA: TONINHO

Toninha, pelo que mostrou, me

receu. as' honras de melhor homem
- na cancha. O antigo astro do Me
tropol eori:eu todo d campo, ten
do como, preocupaçao principal a

. harmonia cojuntiva, muito empre
nho e segurança nas jogadas. Dio
nisio secundou-o com mn pWl.ha-

'/ � -,

. bolas altas co�o na,.s· ras;teiras. A
. zaga)TIuito. cautelosà ·e segurá:. Chi-

cp, Pre!o, -. âO" la'd.o de T.éminho
atuou traBqllilo. O ataque muito

bqm, coi;Í1. Isma�l e· Jorginhó em

Ipaior 'evidência.

NOS LOCÁIS: ,BETO

B,eto fo� b melhor 'no quadro 10-
c:ü, com outro desempenho' notá
veL Fernando,' Peré, Arildo e' Jair-
zip.ho; secundaram-no, com des·sm-
penhos, de regúlar para bom. Os
déniais esforçados,.

•

BOA ARBITRAGEM

Gilbel;.to Nahas ·referiu o choque,
com um traba.lho tranquilo e se--, •

'J ,.
\

guro,' . qemónstrando ..

principal--
.. mente

. bom. golpe d;e .',vist·a.· Seus
dois. auxiliar·3s convincehtes .

.(

QUADROS

o próspera venceu com, Dioní
sio;, l\4.anoel; Danda," Lou'renço e

Dada; Chico Prêto e Toninha;
Jorginho) Ismael, Lúció (Sano) e

--MosqUito.
.

O Figueirense perdeu 'com Joee
ly;' Fernando (Arnoldo), Jailson,
Bet() .. e Ferr-2ira (Fernando); Pelé
e Sado' eZulmar); Mildo Cláudio
(Sado), 'DaI'cy e Jairzinho CCláu-'
dio).

1
; NOS JOCxOS DO INTERIOR

DOIS GOL�. APENAS

I
t

C
I

Nos cinco :encontros de que fo
ram. palcos os gramados do inte

flor! . ap__
enas dóis' ten.tos foram

marcados. Deu marcador em bran
co 'em' Rio 'do Sul CJuventus -..;/;
America), Brusaue, (Renaux �
Ferroviário) . em Tubarão' CHercí
lio y'ç.axias) em Blumenau, e Pal
meiras v·enceu o Avaí por, 1 x O e

e:TI Lages, pelo mesmo escore, o

Barro'so, de Itajaí: surpreendeu
d-etr-otando o Internacional.

c

r

II
n

SI

rl

,
-

COLOCAÇÃO

____
..
Apos a: rodada de núm.ero oito a

classificação é e seguinte:
Lo lugar _ América, 2 p.p.
2.0 lugar Juventus, 4
3.0 lugar _ Caxias. Palmeiras e'

Próspera. 5

4.0 lugar _ AvaÍ e Hercílio Luz,
7

5.0, lugar _ Internacional, 8
6.0 lugar _ Figueirense e Ferro-

viário, 9

7.0 lugar _ Barroso, 10
8.0 lugar _ Paysandu.· 11
9.0 lugar _ Carlos Renaux, 14

PRÓXIMA RODADA

A próxima rodada é .a. 9.a do tur
no. Os jogos:
Em 'Tubarao

Avaí
Ferroviário x �

Em Joinvme _ América x Her
cílio Luz

Em. Criciúnia _ Próspera x Ju1
ventus
Em Brusque _ Paysàndú x Ca

xias'
Em Itajaí _ Barroso x Palmei

ras

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDEuSE

Um Escritorio à rua .Tirandentes., 4;" _ 10 pnd,'1r, cons-
tando do seguinte:',

'

, 1 Telefone.
I

.

2 maquinas de escrever.
2 maquinas de 'somar

,1 duplícador. ii, álcool

1 àrmarto de aço .para pasta suspensa
."

t arquivo para livros
1 estànts para livros grande

.. "I,,:
'1 "mesa nara reuniões' (grande)

,

. ';6, pOltrona.S tíxas
',2 ,plâhchêtas 'de desenho
1'" lie1�dejta: d� o'�paort'aÍ:nentó marca Consul

":1 ccinjunto de poltronas' (Novo Mundo.I.
"

'

.. '4 ;'mesas 'l?ara maquinas de escrever,
6 ,,,'schvarunh;s �

, ,

'

, 12 éadeir,<ls
:e materiais 'diversos para escritorio,
Tratar rua Tiradentes, 47 " fone 4144.

"ftVISO D PRftçn-
.c.,

I,
Ó -Aéro-Rápido Transportes Ltda.', Firma especializa-

da em transportes d� malotes e correspondrncias agrupa

,das e encomendas para todo o país devidamente instala

:' dá com o seu esclitório a R\la, Saldanha Marinho, n. 1, S-9,
:'ve:m illformar que a sua representação nesta cidade, est�'
=,,_ç.argo da firma FELZKY & ClA. LTDA., en� substituição
'ao Snr_ AYRTON SALGADO, a quem agredecemos a cola.
I

bOl1'a.ção que nos 'prestou por algum tempo.
.FLN - 22 de maio de 197L
PIAéreo � Rápido: Anísio Lourenço de França.

MIPIIISTÉRIO DO INTERIOR
,

pEPARTAMENl'O NACIONAL DE OBRAS DE

, SANEAMENTO
COMISSÃO DE CONCÓRR�NCIA DE SER.\flCOS E .OBRAS
'.'

"AVISO
.

RENOVAÇÃO DE INSCRiÇÃO
O Presidente da Comissão de Concorrência de Serviços

e .obras (CCSO), coml,mica as' firmas inscritas no Registro'
C<tda;stra! do DNOS, que porventura n(i'o ten,l1am recebido
a, Carta--Circular n_ 01!71-CCSO de 12-3"71, e cujo o prazo
de 'validade do Certificado de' Inscrição se encerrará em

junho do corrente ano, que deverão apresentar, impreteri
vélménle, até 31 de maio do corrent� ano, requerimento so-

,

'licitártdo renovação de sua insCrição, acompanhado dos

�ocumeÍltQS abaixo, em original ou fotocópia aút�ticada:
a) _ Balanço Geral da emprêsa e conta de Lucros e

Perdas, referentes ao último e�ercício findo. (As Sàcieda
des Anônimas' deverão fornecer a publicação no Diário

, Oficial);
"

,]?) � declaração da emprêsa,\sôbre a existência o�
-não, de ônus reais nos imóveis 'e equipamentos de sua pro.

pl,'iedade (Informar, ,conforme fôr o caso, o montante
total dos ônus reais e se não possui imóveis);'

,

e) _ certidão de Registro' da emprêsa no CREA (1971);
, d)' _.,. certj.ficado de Regularidade de Situação expe

dido, pelo Instituto NaÇionar de Previdência Social' __
'

INPS (1971);
'e) - DIVERSOS � declarações acompanhadas dé do

c�mentÜ's comprobatórios sôbre as últimas ,alterações ocor-

ridas na emprêsa.
'

As firmas cujo os req1,lerimentos de Renovação de
lllscrlç&o não tiverem dado entrada até 31 dI) corrente
mês, no Protocolo Geral ou nos Distritos do DNOS, terão
suas inscrições canceladas.

'

'"\ Alfredo Eduardó Robison Aldridge Carmo - (Presi-
'�enté da, Comissão de Concorrência de, Serviços e Obras).

APARTAMENTO EM CAMBORIÚ
'v:�nde-seÓtimo apartamento no 19 andar de edifício

recém construído de 3 pavimentos., na Avenida Atlallti
ca, ç'ontendo 3 quartos, forrado totalmente com Paviflex

pin.tll.f3 €ma,ssada. chuveiro a gás, azulejos até o teto, ga
ragêm, todo decoTi;do' com móveis laqueados Guelmann.

Preço 80.000,00 _ Procurar Sr. Francisco - Síndico
do Edifício ARPOADOR em Camboriú.

Casa com 3 quartos, à rua Almirante Lamego, n. 157-A.
Apartamento n. 903, no edifício Jorge Daúx.

�
Tratar à rua ,Felipe Schmidt, n. 58, 19 ándar, sala· 106.

'-I
'I' REPRESENTANTE

I Importante organização comercial de ,São Paulo,
ne,cessita de represeiltante para esta praça e-- adjacên-
das.

OFERECE:

?arta d: fia�ça, 3 cartas de referências, residir ,In� ,CIdade ha maIS de 5 anos, morar próximo ao cen
tro com espaço para guardar mercadorias.
.z* Os interessados deverão enviar c�rta de
pUnho para BAÚ DA FELICIDADE
na Rua Jaceguai, 496, São Paul6.

'

próprio
a. c. Sr. Wilian, .

PINUS ELLIOTTI ... I

Sementes'
G. A. Carvalho & Cia. Ltda.

M�rcado Público, 23724 - Fpolis.
Uma tradiQão no cqmércio de sern'entes

r

-�� ", \
;:!:
'.

( :'
I"

<r.;.

INFOítMA\
,A' Associação' dos Ex-Combatentes do Brasil de

Blumenau empossou sua nova diretoria para o perído
1971/1972, ficando assim constituída: 'Presidente, Jorge
Levy; Vice Presidente, Joaquim Boos; Tesoureiro, Vic
tor Fafer; Secretário, Antonio SabeI; para o Conselho
\' ., I'

'Fiscal os Srs. Paulo' Junques, Oswaldo .Tíbdt e Geral- _j

dino Rocha.'

V'1ILMAR HENRIOUE BEC:KER
,

Tudo para sua' construção
Fones: 6238 _ 6308,- 6371 - 6356 _ 3931

Caixa Plástica Sinfonada 150mm x 200mm ao prêço de
,

Cr� '16',00.
/

�
'.

TÉcr�l(:o EM CONTABILlllADE
Precisa-se de contabilista portador do diploma ,de téc

nico em contabilidade.
Condições: Dedicação exclusiva <,'"

,

·8 horas de trabalho difu.:,iO
" Disposto.a 'viajar
Salário ipi�ial _. Cr$ 500,OÓ
Teste de conhecimento,

, Inscrição; No escritór�o central da Acaresc - Agro
riômica �,·até, o dia 2& de, :rnai� de 1971,
das 7. ,às",H horas e, das 13 as 17 horas,

Pede 'para entregar ,a Blunetfi Discos. R. Tenente Sil-Ajuda de custo, comissoe-s soAbre ven,da e sAb
'

, , lo re
_/

,

veira. 15 '- Fpolis_
'

/el;\trega de mercadorias� Publicidade permanente em -

rádÍo e TV.

EXIGE:

, ,PIDP'AGAND1STIA ,

Laboratóri�· Farmacêhtiéo de ,âmbito ínternacio.ial, ne

cessita- Propagandista-Vendedor para trabalhar Região Sul

de -Santa Catarina. ,,( , .'

Requisites: i Práticá 'no' ramal :.
.

-conheeer' é resid�' Sul-do Estado;
.possuir;' carro próprio. ,;

Remuneraçã{) compensatória. '

'Entrevistas dia;' 2-3 ido corrente com Sr. Juvenal 1 no

Lux HótEil;- desta Capitál;: ou: R. Comendador Fontana, 28
, em 'Curítlba. �,,',�,'

'

Ministério da Educação:e,C"ítura '

U�iversidad�'o Federal de, Sa,nta Catarina

ED,liAL, :N: '10/11
Torno público", ,que' esta, U�,iversidàde fará realizar às

16,00 horas do dia 2� de Iiiaio 'de 1971, em sua sala de Con-
'

corrências, a bértura da, Tomada de �teços n. 10/71, para,
exploração 'do Ser:vlçó d€

\
Bar do Depto. de Biologia do

Centro de Estudos 'Básicos':_ Conjl.1nto Universitário -

Tfindade. Maiores, esdaredrrúmtos setão prestados na Di-

'visão de' Material, localizada à rua .Bocaiúva, 60, nesta Ga

pital,' no horário das 13,00 às 16,3'0 horas, de segunda a
/,,-..

. .

sexta-feira.

Florianópolis, 17 de maio de 1971.
Josoé Fortkamp -,-L, Díre�or da Divisão de Material.

AGRADECIMtH", 'E", '�.SSA
,AIgemira Gil Demaria, Hélcio Joãõ 'Moreira da Sil

veira e' Família, Jos,é Arêas e, família, Oacyr Feij.ó Vieira
e Familia, mãe, 'Irmãos, ,cunhados e sobrinhos, profunda
mente consterÍlados _com o' falecimento do 'seu,muito

querido '-'

WALDEMAR DEMAaIA,
ágradecerp,;à. todos quan�os' por ql,1al_quer forma lhes con

�ortaram' é aC'ompanharárii. mi transe doloroso que pas�a
ram, em especial 'ao: Dr. MáFia Mussi; por sua dedicação
e a tôda equipe médica, e de enfermagem, do Hospital
Cclso RamoS.

'

Na, oportuni,dade con�idaÍn parentes, amigos e pes
soas de suas relações' para assistirem a Missa de 79 Dia

que será celebr�da por in�nsão de sua alma" na Igrej; ,

de Santo Antônio, no dia ,,26 (qmirta-fEüra), às 18 hora,s.

PAU'LO RE"AtÓ-CORBEA GLÂVAM
,Cil'uÍ'gião-Déhtista

Curso de Pós-Grll,duaçno em Odonto-Pediatria pela ·Fac.
de ,Farm.'e Odontologia'cfe Araraquára,- S20'Paulo. '

ClíNICA DE' CRIANÇAS E ADOLESCENTES
de 2as. às'6as. feir",7""" 8 às 12'� 14 às, 19 ,horas

'

sábados 8 às 12 horas.
,

'

_

Consulté,rio GalerIa COMASA, 4� andar - conj. 408
Residência: R. Si,JveU:a 'de,Sousa,B - Fpolis.

,
.- .. ----�- - _'.- .... - .. ,;;,_ ....

: ·:1

COMPRO' TELtrolE
, ,

,

Compra par� instalação no COMASA. PagO bem e f
, 'vi.,sta, Tratar na Galerili Comasa, 7Q a'ndar _' sala 702 com

sr. Sylvio_
' '

"ENDE�SE
Casa 10caliz(I;qit,· na Làgoa da Concei('''io com menos

. "
" \

de 6 :(lleses de habite-se 'nl:lm reC(tnto bem proxitno do
restaurante

. Andrinus" de frente pára: a Lagoa" toda

mobiliada, possuindo 2 quartos, 2 banh8iros, cozinha,
sala e' garágem. Tra�"Lr rua Tirac;le,ntés, 47 _ fone 4144.'

CORRENTISTA
" , Oportunidade para môças com idade entre UI e 25
, anos. Com curso ginásiál ou comerciál, solteira.

Salário: De Cr$ 300,00 à Cr$ ,350,00.
Inscrições: Escola SENAC. Horário das \18 às 21 horas.
Até o dia �6-5-71.

DOCUMENTPS, PERprDOS
O SR. EROTIDE$ DE FIGUEIREDO, perdeu sua ear

teira de Habilitaçity ê' Carleirá profissional, expedida em

São Paulo.

VENDE-SE OU TBOCA,-SE
Úma' belis�ima caSa com meno� de 6 meses de�há

bite-se recem-construida, situad,"L no, alto do -Bom
Abrigo na 'Tra;vessa ,Tavares Sobrinho, 220, com linda
vista para o mar. Possui 3 quartos, taijetados; com for
'ração, armarios embuticí.ós� sa];l ampla com lareira, 2

'

banheiros sociais, sauna (com banheiro e &aleta para
descanso), cozinha completa,' adega �ubterraIJIe,"L, de
pendencia de empregãda com banheiro proprio e área
de serviço COm ahurrn,squeira': aira,gem para � carros

grandes. 'Detalhe:,. possui Uma linda piscina interna com

capac�dade para 100 l'llil litros de água e mitquina pa
ra cnrculação d'águ,"L. ,Todos os piso& dos banhei
ros, Q.ozinha, escaq;:ls e calçadas são de ·narnlQre. Pos
sui tambem, 2 telefone�" sande) ,a ca� torla encortinad\t.

/ Tratar na,. rua Tiradentes �7 � 1° andar ou pelo fo
ne 4144.

, i

'r�'�' ;:'"h _-,," ,.�.,: � Jil,S O - ";"",,�,,, _,._

O 'DEPAliTA�O, DE ESTRADAS DE RODAGEM
DE SANTA CA�AIÜNA;,(DERSC), comunica aos interessa
dos qué se ac)la ,abel'ta'To!liada',de Preços - Edital n: 2/71,
para a execução' d-e duas' (2)' pontes em concreto al'IIl�do
sôbre os ribeitõ�s Hertd e' Wunderwald, com apro�ada
'ment� 16,00; é 12;00 ,.m,;·qê extensão, na Rodovia SO-32
trecho Blum:enau-Jaraguá :dQ. 'Sul; 'com, prazo de 'entrega I
das prop()stas ,�té'àsn6,OO,;troras dó diá 9 de junhú'do'cót- ,II. f' ,-

"

rente ano.
" ,,.'

I�I",

Cópicà do' Editál, e',matores,'eSélarecimentos serã� obti·'· I'dos' na Sede do l),ERSC:, 'M"79 andar do Edifício dàs Dire- 5!
torias érri FIotiarróP6lis'

'

"

\ �1.i
DERsb.; em Fl.brianópolis; 19 de maio de 1971.

' �:
,

,

Eng9 CivWE:��ani Ab�" Sán,ta Rita, diretor' do DERSC �j
�; . ,'o" Lilúro Mülilir., -;.7S7 :....:. tubarão - S; C;

"
•

j
,� �,'.- "

-_._�,;
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'
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MINISTÉRIO DA.·,INDiYST.lUA E '»fi
CDMÉRCIID

'

•

•

,\.'
'.

'�'.. I

IN,STITUtO B:RA$ILENIO DO tAFÉ

,\"
.

/
.

A Ditet9rla.;,'�o .Inatituto Brasileiro, c;l�' Café;, na

conformidade d,a-.i�éi,in,:\779, de 22-12-1952, -,
,., \ ,"

"

R E S O 'L 'V E :'
','r

A,rt. 19 '':_ Será garahtida a compra 'pelo Instituto

'BrasileirO"dlcaié, a:t�v.é's do Banco do Bra�il' S. À., à
" �

--

"

opção do-vendedor, c;los:éafé� das Quotas DESPOLfADO
e COMUM da safra 197;1�19_72i� desde que, devidamente
'regist�àqos no' instituto/BrasHeiro do CMé, por saca

de 'tW,5 qdil�s' br;uto;,_ àcq��ieioríados em sâCária nova,
entregues nos .armazéris do, ínteríor indicados pelo Insti

tuto" BtasiÍeiro- do, Café,' �déntro das normas constantes
" das l;t�SOltlç§eSops; �i2 M 22�12:70 e 515 de �4-2-71�

,

,. Rio de Janeiro, 20 çle 'rÍlaio de 1971.

Mário Pênt�ad'oo de ,F'�ia e Silva ...:, Pl'esidente. '

,
.,'

"

'"
'

,,§!}._)_,-MtNrSTí!iIÚÕ"bA:-'EDÚCA�Ã�--;E-CULTt�A-
_"'I'J�

,

UNiVERSIDA!iE FEDER.AL 'DE SANTA CATARlINA,
'R E'I"TORTA' .._

,',EDITAL:'N9. 11/71
, :"' " I �, :, . ,

d
Torno público, que, esta pniversidade fará -realizar ' iJ,s

16,00 horas do dia' 31, d-e má�o: de 19,71, na S.lla Sala de

Coneorrêneiá.<i,� ai 8hêr�ura da Tomada de' Pre�os '11._ H/7.1,
para aqUisição e aliena,C?ãõ '<ie veículos.

Maiores esclatedmepfos.{ poderão ser obtidbs na Di
visão dd Materiàl, l�caliiada :à: 'fuá Bocaiúva', 60:, nesta Ca-'

pitai, no hl)rário 'das 13;00;, àS':' .16,30 horas, de segUnda a
,

sexta-",f�ira; ;. .,'

:..
.

Flóriàl'1ópoli$,' 17,; de, maio de 1971,
Josoé' F:orfkam� ;'_' Diretor da Divisão dó' Material.
" "

.

"
,- .,� .-

"

'

.

--____;�-'---o,.. __
'

_�. ..,.,','...,i:.;. ;
1\:

'

lC_ADECIMENTO
Lídio Ritt� Vieii'a, 'cil� Pinheiro Vi�ira Célia' Pi

nheiro VieIta;' CecY Vieira Pereira, �dgard Kamncke Pe
reira e HU1nb�rto. �irtheb:-Q Vieka; _ �spÍ)so, filhos e gen
ro de

Altair 'Pirtllelro Vr�ira
ainda 'const�rruü�os; pelo )eu de�aparecimenfo, no último

'

dia 12 de maio,', em FloÍ-ia'nópQlis" arradecem a tôdas as

pessoas que se, fiZerafu' :pre'sentes ou se manifestaram
átravés de 'tel�grtlln�s 'e n; envio de flôres.

, '.' "��, '
.',

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

. �EP1DSITOS
Alugam-se dois depós�tos, com área, total de 850 m2;,

situados nó pôrto, à rua '14 de julho n. 600-612, no Es
treito, dotados de trapiché, com trilhos e vagonetes parfl
carga, ,e descarga de navios.

Tratai à rua Felipe Sch,midt, 33, com o Sr. Ivo Magro
ou pel'o telefone 3187.

SINDICATO' 'f10S r.COH�MISTlS-- N�
'ESTADO"'D�'SARTA CÀTARINA'

ELEIÇõES "NDICAIS
EDITAL '

Pelo presente edital, em cumprimfmtp ao dispasto na

alínea uf" 'do art. ,13, da Portaria i Ministerial, n; 40, de 21
de jianeiro de 1965, convoco os associados dêste Sindicato
para a votação do ple1to para eleição da :Diretoria e' 'Conse-

c lho Fiscal, efetivos'e suplentes.
A eleição será rp,alizaqa, no dia 26 de maiQ de, 1971,

das 14,00 (quatoz:z.e) às 20,00 (vinte)' horas, :perante a Mesa
Coletora Únicà design,ada e' que furicionará no Centro
Sócio-EC'Onômi� da UFSc,' à :�a Almii'ante'Alvim, 11).
,

É eleitor toda, as�ociado que:, a) tivÊlr mais de 2 anos
de exercício da profissão;, b) estiver no gôzo de seus di-

�

'l'eitos sociais; c) estTlv� quites, CO)l'l suas contrihuições,
s.endo que a valiqade das, eleições, em prüueira convocação,
dependerá do Cómpac-ecimento "de' pelo menos, 2/3 (dois
terços) do, !ataI qe aSrJociádos em condições de votar. '

,,Os associados deverão, comparecer durante Q horátío
de funciçmamento da Mesa Coletora, ún\ca, consideraJ:ldo.
se como idôneas para a ÍQentüicaçáo dos votantes um dos
seguintes documentas;. a) carteira de identidade; b) car

teira militar; c)_ ieaIT.trn de identidade ·profissionai; d) t�
lulo de eleitor.

Florianópoli�, 23 de maio de 1971
EC'On. � ck.s Sa'ntas I:tutà' � 'PreSidente da Juntll

Governativa Provisória. ,"
\

(

; ,

)'

VANDA 'DE, SOUZltSALLES
" ) <

••

..

'

y':
'49 TABELIÃO DE NOTAS E' PROTESTOS EM GER"Al..

,
, ,,' .

�>"J'8

Rua Conselheiro, Mafra, 37 _ Fone ,2615 ;i,'_;
"

'. F:1.oriartóp·oJis. --:-:-; Santa Catarina "1 • ..,�:; .

"

,Fpg', SAJlER: que" eStá' em
-

seu Cart'ódo;-"p�ra. ���t;e�' .

protestados 'por, falta 'de, pagamento as' notas ,'proIlÚS§ótiaS,
vencidas em' março, outubro, novembró, 'é "dezemfii,i"l de

, 1966, .e 'as "venCidas em�' [arteíro '

e fe�ereiro de\I967" tô'qas
,

no valor de C:t;$ 5pO,00, em que é credor Manoel :de'Mé,ne
zes, ê, devedor o Sr. 'Rafael Esposito, residente à Rua'tâhro"
Müller, s/n. e�' 'I'llOarão _ SC. E como o devedor rec��'�ú'
recelie� • as 'c<):n,1{uticições feita�' pÉüo' CO:rr.ei�, irit,iril�,'

:' nelo ,pres�nte E'ditaI, à' viq)agar as téfe:ddas � notas, pi:oÔris.
sórias

' dentro de três; (3)-dias úteis, a cohtar, desta :d�ta,
,ou,a, apresentação ,dosmdtivos porque 'não d f9�, .sob peti�'
de protesto: ".,

"

, ,
"

, ',"
'

Flól_'ianóp01i5, '21 'de- mato de 1971: .;

i"",

• AIÚ:e R�che�t Kunfze-",,:-"Oficial M�ini:;' d",
..

J t', \ � ).r

''''

",
"aO

,

Um�: sal� no EcL ,Tiracie�t�s! frente .para Ii. Nunelf
l\1�ch;t<io!, CQh{ 2'janelas ,de frente, possuindo;,20;77:.in2.
-Tratar -à R .. Vid�l Ramos 4'1 com Sr, Veras

- " "
"

�i "':� ,-<': ,i I
r " .• ;':�t" _

:;

·r •

---'---_..;...;....._'----'- '"

DECLAR'A�ÃO'
"

I/'õ "

, ':' p�e1ar9 :qUe foi; €x,ti;aviado O Ce'rtificado 'de Ftl5'iliie-
'dl1'de: dfUl�U carro CA,MIONETE FORD - F-1Oe ari'O';i970
motoro n.' 9-}\:7 -32723c, "chaSsis' F--iO:CA7ÓL200, ,'côr ':v.:ei�e,
Maiorca. ;,'

," ,

,

Flc{ri��ó�olis, 24 'de imaio' dé 1971. "
'

,

' \. �. . .

_Lé!udelino de Sou1t:a'

\ ,

, ,)'

CO'NVITÊ ,PARA MÍSSÁ DE 7° :])'1.1.:.;"
, ,S�lnia' vieira Pires e rãriüúá aind� constefu�d'O�s
'\. 'x.. . .,.

. I, -
, .' ,

.90m, o "f�l'ecimento "de' 'Pedro' Vieira, coriVidam. p4r.eÀ�
tes e .p�sso�s amigas pa'ra: a �missa, de 70 cli-ai-qú:e� 's;'
�á 'celel:ir,<iqa' às ,19 'horas' de ,quarta-feira' ria O�p�là
do'Asilo dos ,V�lhinhos. 'A "todós que compa�eêerem';,�
êsfe �tó de.f( úristã; antecipam agradecimentos: ' /

'
,

.' ;« ·.�.\:��i ��
"L��-"�-,,,-'_�",�,�'�.-�-�'

,

,

1 I
'

" , �xperlhiente
"

"

-',
" "_,

"

'
v

o sabor tlqu�ssimo do " '.

lE:m:: PASTEÚRI�:O,

"
< k8CIUBASa ;":"

\
,

"':'
!

_"
,t ,"

• .; ,',I

(>ródiJzido por

i�.l\TlÇIN!OS ,TUBARONENSE s. A.

�:f.�PAHHlF" CATARINENSE DE', ':,,':-, "

�;�,tD,�T� E' 'rUfAliCI1MENTO E
IHVI:STIMENTOS

,C'�C N. 83.880.427
" °EDIT�L ,DE ,CONVOCA'ÇÃO

...A:S$,EMBléIA 'GERAL 1EXTRAORDSNÁRIA � �.:.<
, São c'pnvocados os senhores acionistas a se r�uriirerir, o'

, ,e,m a:sseniblei� géral extraordinária nâ sede desta co��:;·.-
,

n,hia ii Ru.� "!]::raj,àrio, 16, 19 andar, no' dia 19 � de ju� 9óF
córrenté,)ls �,OO'hôras;, c<:Íín a seguinte

' ,

OR'DEM DO DU�
,

, ,>,' ; "

a) - Aumento de' Capital;
b) - Refo�ma dos Estatutos Sociais;
c) - Outros assuntos de interêsse da Sociedade.
Florianópolis, 21 de maio de 1971.
João Baptista Bonnassis - Diretor-presidente.
Luiz Carlos Santiago _ Diretor-superintendente.
Harry Corrêa _ Diretor.

'

MINISURIO, DA AGRICULTURA, " o"

DfRETORIÀ ESTADUAL 00 MINl,SnRIO' DA', AGRJCU ....•
, I '

TURA EM SANTA CATARINA
.. ""

GRUPO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO '�,

) AVISO�
TOMADA DE PREÇOS N. 03/71

,

.

A eoniiSsão de Licltàção, constituida pela Portaria'-'n
OI! de ii: de janeiro rIe 1971, do Delegado Federal de,�,
cuJhua; atual Díretor, Estadual do Ministério da 'Agr,ii;o,k
tUfa e:m S�nta Catarina, torna público, para conhecimeD:t6
dos interessados, que até ,às 9 (nove) horas dó' dia, 3 "·tre�
junlid p,róximo, ljecéberá, pr9Po�ta 'de firmas hàbillt�das::
Preliminarmente (§ 39 'do ,art. 127 � 131, do Decrcl��i�
n. 200, de 25-2-67), para P,restação de Serviç�s; de �côrdó
com o EDITAL afixado no Grupo Executivo de 'Admii:tis-,
tráç,ãi>l 'situ:'ido à rua Lacerda Coutinho n. 8, nesta êidád'e"
onde sel'&o prestados os ksclarecimentos necessárioS. ' �":

FloriaIlópolis, 19, dê ,maio: de 1971.
,Ap'pio Fo�tanella .:.;_,' Presidente.

'

-,
• j'

VENDE-SE
-: Bo�te Miragem, situada na famos� Lrutoa da (JÕt1�)

.

• _ ••
' _. o... .

"..el.çao, pnnclpal ponto turistico da Capital, em 1lll1plÔ'
funCioríame'ht.o oom otiina clientela. Tratar n� roa -ru"
radentes, 47 - fone 4144.

'" :i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MÜ�LER � FIL,HOS - malerial de
Conslruçiq em geral

FIi)��: 6201 -- �425;- 6358 8 1352
INFoRMA

A equipe f.emini.na, do Brasil
venceu ontem a noite no EStadio
do Ibírapuera, o Japão, valido pe-.
lo f30 Campeonato Mundial de

,Basquetebol, por 77 a 76.
I '

•,

,

I�
,JARD.lM MODELAR

Florianópolis, Têrça.feira, 25 de maio de 1971

Falando ont�m na Assembléia o"
deputado Fernando Bastos anunciou

, p,ai'i! '

os próximos dias a Intensífíca
ção' do movimento em tôrno da
conclusão da BR-282, considerada a

ródovía da 'integraç�o catarinense

por excelência, e_ que compreende a
,\ ','"

ligação entre São Miguel D'Oeste e

1\' Capital do, Estado. Disse que a

referida estrada ,deve .estar entre as
prior-idades catarínenses, para o

que, brevemente, estarão reunidos
os prefeitos dos- municípios ' serví
dos pelo seu traçado no trecho La
i::;es FlorianópoÍis.

"

O parlamentar' em seu pronun-

ciaíhe�to
'

afirmou. que "o movimen
to pela 282 acaba de conquistar
um -apoiamento muito importante",
referindo-se a uma proposição apro
vada em Joaçãba durante a 5� Con

venção - Estadual' ,do, ComércíojLo
[ista .dé Santa, Catarina. A propo-, '

sição foi apresentada pelo Clube' de ; ,

Diretores Lojistas 'de Jõaçaba e

Herval D'Oeste, _tendo por' fim '()

e':hvio de memoriá!. ao Presidente da,

República, Mini�tro, dos Transpor
tes e Governador 'do Estado," solici- -

L_tld'o providências para -a imediata

a{.-elera,ção- das obras da citada ro:!'
dovia.

O parf!cer de autoria do Sr. Mau
r.o Batista, acolhido, pelos conven

cionilis, e lido da tribuna pelo de_pu-

Nenhuma flpUca.ção de dinheiro é tão SEGURA Q
RENDE TANTO quanto a valorização de TERRENOS
Compre lotes J)O "Jardtrn �odelar", (contíguo ao Jardi�
Atlantico). Pagando-os a longo prazo,

/

-',1-

"

Tambérri ontem o deputado 'I'el-
,." ,

_
mo Ramos .Arruda comentou dã trio

!

Iceleram'ento:;:das".:' abras da
BR�·282';ijnfnosPniximo's,dias·.

,
" '.'

, •

, 'o;", �,.·r· "'.
'

'r .,{\ i�\::';;' : .. ,

I, tado Fernando Bastos, i tem o, seguin- A Federação dos' Clubes de' Dire-
te teor: "A reivindicação 'do Clubé tores LojÍs'tas do Estado de Santa
'd� Diretores Lojista�, de

,
Joaçaba ::é Càtarini deve providênciar tôdas as

merecedora dos mais cslorosos.épíàu- medidas necessárias a sensibilizar e

sos e de�e receb�r o ínte�ral apôio pressioria� .. as autoridades fede;ais
desta' Convenção.' "

"

, "i
,',

, r��ponsáveis .pela obra da ,_e�trada,
,

'A BR-282,' estrada e{, jnte�àçã'o nÓ sentido do"> seu apressamento a

catarinense, ligando a capital �� ritmo de .Brasil Grande."
Est\ldo, aos mais distantes ríneões dó ('

"

seu extremo oeste; deve ser .hQje 6R-4�5
, a;gtande .meta rodoviária do E's�do

, de Santa' Catarína.',
.

• " .,' •
• J

,

As dmais estradas
, téderãis,

'

que' buna do Degislativo o encontro rea-

atravessam h Estado no' $efitidd OO!,-, lizado na cidade de, Lages, neste fi-
te-sul, se -bern que i�I).�rbntes ,- i!-' , nal -de semana, em que prefeitos
-nossa 'economia, rilái8':f\Jrtt!ionain CQf: :do litoraltsul. e da regtto serrana

, ,ní� elemeJ:üos' de, ,dtenágel'l1 ,:e
, .d� i "debateram com os clubes de servi-

parcela, substancial dos .. nossos, re..l. _ ços 'locais , o 'inicio 'de uma campa-
'é'urso� para óutros Estad�s: ';"

- -

-.. snha objetivando sensibilizar as au-
� Em ;furiçãb dêst� f(mt;<!��, �- �� "

' to�iaaaes federais para a ligação
ta:, 'de ligação- rod6viárl�s�,inte�n:as, : Lages-Tubarão,
Santa ,Catárfua não ,co�,e.gúili:l� ;f�:r- "

- I' ,', :Êsclareceu 'o parlamentar que,
. inação dos grandes- 'centros '1>qliu)-

' , i a-pesar da prioridade atribuida a es
.' 'z�dores' de -dés�rirolviffien:to -enCón. -) -.sá rodovia, ,os' prefeitos e os diri-'

"�- �;fdQ:; -,�e� 6�tto��',�fàilós;
.

os' q��s.
"

;',<'entes dos clubes de serviço são
. ',iéilÍos ajudado ' li aiünen:�, - 'em �,�avóráveis também' à BR-282, pela

'e :l1.rriçãô' da mal' dÓ8àdá ,�i-êde ;:rodOViã " � 111' 1 'continuarão lutando.
ria,' estàd�al, g'i_.ã:\1t�ncÍd:' exn: 't9mo ,; A' f�m de promover�, os 'contactos

.,....

d�sh:;
-�

'mesmos centros_J�, supr;ind� {�ne1":�ssário� à· campanha anunciada,
de recursos- e' energias.

" '"

,o Sr. Telmo Ramos Arruda reque·
A integração econômicat' politica'

,

réu' na Assembléia a constituição de-
e cultur�l. do Estad'o Só 'se

'

darf. 'in· uma Comissão Parlamentar Exter-

tegralmente com, a éompleDfentqção 'n,a,' cujos membros serP.o indicados
da' rêde ro&viária DO' Séntido les.'· Pelas liaeranças da Arena e do
té-Qeste. '

MDB;

Deputado quer melhorias
.

nas
estradas

.

do Extremo .. Oeste
'1.\4. ( �. •

•

�' \ .;
,

- �\

o deputado: Sa:dy-'Marinho' l'eque ..
reu ontem na Assembléia a expe

dição de -telegrama ao Governa
dor Colpmbo Salles" apelando
providênci'ãs - visando a retificação
e cascalh;'1ffient;S :=cta rodovia Xan

xetê�A�elardo -Luz-Rincão' Torci

do, 'no- Oeste catarinense.
O r,eqüerimento do parlamentar

ar�nista foi assi:m redigido:
r'Senhor Pr.esidente:
O Deputado que êste subscreve,

com fundamento no R�giI:!wnto
Iqterpo;

" Considerando a grande - impor'
tância da estrada: estadual entre

, ......

Xanxêrê-Abelardo Luz e Rincão
I�' ,

� ,

T<;JrcidoJ -

_

Considerarido, que trata-se de'

pma e!ltrad,'3. inter�estadual, pois
liga- nosso Estado ao do Paraná;
Copsiderando, qu\'l di�a rodovia

.,

- �'� �

p�ssue um gra:�de� '�r�1ego, :OÓlF
- um, número a.pro:idmado -,de - qui-,

nhentos (500) veícuJ..o� Aiários; ,

,

Considerando" que ,há muitos,
anos referida estraçia - v&m néc_es�_
Sitando uma retificaÇ�9 ,e :,c:asca- ,

,

lhamento; , "

' "

'Consider'ando os gr�ves. pr,ejl1f., -

zo�, que �êm' causa�do,,- princip�l:- '

, ,'. •
'_',

•
_ 1 •. ,.:

mente em, épo'ca.s: chuv.Ç>Sá,S" ll-QS
nossos motorist,a� e, liS'ÚÍ;liriOs 'des.
t' t d ' ",--, '," ,

�,'ElS m, a; ",: '-,-, ,

.

i',- _"�,I ','

Ccinsiderando
' oi>

,

il'l.sisientes apê-
_ los de,' 8.utorid*aes �,:,é ,jigti:i:Í!is: re�

, pÍiesent,'3.tivas: daqueÍà região;'
, Considerando o' m:uit(j"'que' ��
presenta' para-' a economia, do Es�

,

tado de Santa Catari,na a rodoVia
.em aprêço, pois 'é por' onde eSCOa
à m,'3.ior parte da prbd1içãó d� rê

giao, para <?& gr�de�
-

'centr.os
consumidores ,do pais;

, ,

, , Soliçita- a Vossa Excelência, lJ.pÓS
_ ouvidO o Plenário,_ sejam enviados

, aos senhores .Governador do Es-
tádo e Secretário dos Transpor-.

,�
tes, expedi�ntes" vaz,'3.do ' nos se.

_guin�es têrnlos:
: Assempléia, -Legislativa do E'sta

q.o, ,de, - E;anta -' Catari:da, aprovando
,

, proposiç�o ,senhor Deputado Sa-

dy Marinso vg apela, Vossênc�a
-s'entido melhoramento estrada

Xanxerê-Ab.elar,do LuZ�Rincão Tor-
" tido pt Referida rodovia muito r'8-

Ilresehtà "

Estado vg 'nescessitando
�rgênte' 'retificação e cascalha
mento vg (.1fím facilitar escoamen"

to, grande', produção tôda' reglao

vg transita esta via estadual gran
des centros consumidores do Bra-"

, sil' 'pt 'Saudações Dep, Nelson Pe- '

dril1i - -Presidente da Assembléia
Legislativa".

o -EH anuncia para. 1980·,'oito
,rodovias asfaltadas - em - S C"

.
/

' ,
,

..:_

Fonte do 169 Distrito Rodõviário
Federa:! informou que Santa,Gatan
na deverá, possuir até 1980 oito ;ro

dovias inteÍrm:nente asfalt�das, se

gundo, as previsões do Ministério dos

Transportes. Embora- não tenha re- -

velaQ.o quais serão essas estradas,
afirmou que "elas .vão aparecer de
acôrdo com as prioridades de finqn·
ciamento'-'.
BR-IOI

Informou que o DNER já iniciou
OS' serviços de pavimentação do
trecho da BR-lOl ligando 4)' conjUli-_
to habitaCional dâ Concasa, em Bar�
l:Eürbs, até Pal.\loça, estando sua

conclusão prevista para julho. Disse

'que o único trecho dá BR-IOl na re

gião -Sul que preocupava o 169 DRF

era o do banhado de Maracajá, IJmas
as íiltÍJ1,as' notícias dão conta de

que êle' VeJll sendô l'esolvido satisfa,

dl'imncnlr.".

11':11-475 A 'chamá'da Rodovia Transbrasilia
na (BBe-153), segúrido atonte

- do

DNER:, está seJido' locada' em ter
'rit6rio éàtarinense ue dentro' em

"

breve' .teremos 'essà 'estrad-a longitu
-dinal

' cortando parte do nosso ter-

A ligação Tubarão-São 'Joaqulm-La- '

ges, via Orleães, '(13R-475),
"

''tam'
bém é uma rodovia que vem ten'do .

andam:ento satisf�tórici",·· 'se�rido� a'
_ mesma fonte.

- Os estudos préUníinares es�.'
correndo pelos canais 'competentes Ce

nós acreditamos que -aên:tió em bre
ve ,a 475 será. uma: das 'graíldes :es
tradas de Santa Catarina," pernti1;in. '

<lo a integração do'Ütóral· com o
oeste. A. se concretiZar -a coristtv
ção dessa ro<!_ovia o'Sul'· cata'rilieÍl
se, com o concurso 4a -B&�IOl,; tetã
�lI). ,grande desenvolvimento :.....' a,fU-.

..
'. ". '. f..

ritório". ,

I ...

I

ACESSOS A BR-lOl
- ,

PoI' outro lado, infórmou a ines..

ma' fonte' que' o chefe do 169 Dis
'trit'o Rod_oviário 'Federal viajou pa-

, ra,' o' Rio a fim' de participar de uma
reurtiao· -no Ministério dos Trans

por-tes, NesSa reuniãó o Sr. Hilde

,brand Marques de 'Souzá deverá de
bater o programa de irriplantação dos
acess'os das cidades sob influência
da :tm-lOl.-
.'

;_ Tôdas as ,cidades
T

que se si
,

t.uiul\ '�uma área de 20 quilômetros
da BR-IOi terão os seus acessos pIa

,

neja(�os � fiTUllizou:

, mou.

BR-116

QuatJclo à BR-116; :inform'ou qiJ.e
essa todovia será tôda 'rét'Uiéada

-

e
.

que sua pavimentaçãó "vêm seri,dO
dimensionada"; "

nr..-153 , i "

�I.� .. _J�_����

Cortes dos
telefones
têm solução

O presidente da Cotesc, capitão
Douglas Mesquita, informou que a'

ernprêsa está tomando providências
para evitar que não volte a ocorrer

, grande número de corte de teleío

nes, como foi registrado êste mês

pela, falta de pagamento das contas

Esclareceu que o principal motivo
do grande número de cortes foi a

falta de esclarecimento aos usuários,
que pensavam, que ,suas contas �s
tavam _ sendo debitadas nos bancos

por êles escolhidos. "Como isso não
foi feito,,- acrescentou - houve o

retôrno
.

de várias- contas da. Caixa
Econômica para a, Cotesc, provocan
do os cortes. Mas a emprêsa já pro
videnciou a relígação dos telefones
e está alertando os usuários para
que evitem o atraso do pagamento
de suas contas".

PLANO DIRETOR

,Afirmou o
- Sr. Douglas Mesquita

ql..\e estêv� no,Rio mantendo conta·
tos no Ministério, das Comunicações
e na Embratel com vista!, ao Plano
Diretor da,Cotesc.
-

, Esperamos dentro em breve
iniciar o grande sistema de teleco·

municações, que é o Plano I5iretor
da Cotesc, uma das metas do Pro
jeto Catarinense de ,Desenvolvim'ln;
to ,- acr�scentou:

I

Disse .que já foi irJciado o plane-
jamento para a execução do Plano
Diretor, muito embora' áinda não

seja possível fixar a -data ceI'ta par,a
a sua ex�cução.
-

- EstamoS fazendo um cronogra
ma pará a montagem dêsse plano,
dentro dos princípi9s técru"'i:os e fi
nanceiros necessários.

Dom· Evaristo
foi . falando
do ,progresso
Dom Paulo Evaristo Arns viajou

domingo para São Paulo, deixando
uma mensagém de otimismo para os

catarinenses, na qual felicita' "a nos-
'

sa juventude pelas póssibilidades
I '

imensas de formação -e de progres-
so".

O Arcebispo de São Paulo per

m�neceú' inte�nado no Hospital, CeI
so Ramos durante 11 dias, tendo via
jado em companhia do médico que
o operou, o Dr. Márcio Leite da

Costa, e do Vigário- Geral de São'
Paulo, Monsenhor Beneclito illhôa
Vieira.
A mensagem de Dom' Evaristo foi

entregue à imprensa d€sta Capitai,
pelo Arcebispo Metropolitano de
Florianópolis, e tem o seguinte teor:
\ "Ao deixar com

-

muitas saudades
o Estado em ,que, nasci; e- aQ voltar,
para o Estado em que trabalho entre
'tantos- 'amigos, quisera ttaruupitir
em primeiro lugar às minhas felici
tações pelo progresso e pelo espíri
to de' iniç�ati:va que aqui pude ve

rificar.
, A BR-I01 em que se deu o aci

dente por um defeito ocorrido no

carro, é verdadeira obra de'''ârte em

m'ultos po�s e oferece segtlrança
perfeita aos que viajam. Nossos, pa.
rabéns aÓ- Senhor

'

Ministro dos

Transportes, ao Governador do Es
tado e ao nosso povo.

Quisera, porém felicitar sobretudo
a nossa juventude pelas possibilida
des imensas de formação e de pro�
gresso. A equipe de jovens' médi
'cos que atendeu lUinha família é a

,

prova de que Q; Estado de Santa Ca·
tarina pode entrar para o concêrto
nacional do desenvolvimento do Ho,
mem todo e de todos ,os homens .

O �ue mais comoveu minha mãe,
Ininhas irmãs e a mim foi o espírito
de participação de nossa gente. Um

povo torna-se tánto mais feliz quan
to mais verdadeira e fniterna for a

sua convivência, lI:' o que vejo 6

preconizo parn o nOHf:O Estado".

I

C e n t r o Metropolitano
:.. i, t •

' .•

_.; - r" .

Ir

vai
'.,.i • ,/- _,

abrigar a' Cultura
,'I

O Secretário do Govêrno, Sr., Vi-
, 'tor Sasse, informou que o projeto

de construção do 'Palácio da Cultu

ra "será colocado de lado por ora,

tendo em vista que o conjunto ar

quitetônico a ser construído na área

de terras - situada nas proximidades
-

da (Ponte Hercílio Luz prevê a íns
talação dos órgãos que seriam abrd

gados naquele Palácio".
- Entretanto - prosseguiu

existem, vários problemas que não

podem esperar a construção do con

junto arquitetônico para serem so

lucionados. Há necessidade urgente
na solução de diversos problemas.'
Um deles é o que se refere à Bi-
blioteca Pública, que deverá' rece

ber nossa atenção urgente. Já pio-
'curamos levantar a capacidade de

recuperação da "Casa Santa Catari

na", mas os estudos demorísfraram
a necessidade de um alto investi- ,

mento e que seria uma solução pro
visória, Dentro 40 espírito de dar

soluções adequadas e não apenas

paliativas, estamos agora éstud�iid,o
.

a 'hipótese de executar um' projeto
de baixo custo, ma� funcional, qual'
seja, a construção de um galpão qúe
depois de abrigar a Biblioteca PÚ-
blica poderá ser utilizaqo para pro-

,

moções.

PATRIMõNIO HISTóRIG:O
O Sr, Vitor Sasse informou que (J,

Govêrno está estudando' a possibili·
dade de criar A Diretoria do Patri·
mônio Histórico e Artístico.
- Hoje não existe '-ninguém cuj·

dando do pais�gismo. Hã pouco
tempo eu passei pela Praia de lta

guaçu e v,i aquelas pedras pintadas
com propagandas, o que considero
'um crime, Os responsáveis deyei'iam· :;
ser punidos, A paisagem e os locaisl
turísticos de Santa Catarina não pó
dem continuar sendo mal utilizadps,
depredado? inclusive com promoçõe .. ,

comerciais,
, É pensando ,nisso q\le

pretendemos criar ull)-' órgão que

, não só. preserve o patrimônio his,
tórico e artístico de Santa Catarina,
'mas que também seja um guardiã.,
daquilo que a natureza nos brindou

,

de belo - declarou, o Secretário do
Govêrno,

PROBLEMAS DO GOVÉRNO
< ,'Declarou o, Sr. Vitor Sasse que o

Govêrno .do Sr. Colombo. Salles en,

contróu alguns problemas "pois a

,ic;mpatibmza�ão do Projeto Catari,
nénse ,de Desenvolvimento- com a

.niáqulna administrativa. existente
'não é fácil".

.

, , � 'Implaritou-se um nôvo método
'de, trabalho público em Santa Cata.

rina. Há. 'um ,
Iiôvo processo de go,

vêrno mas ii máquina é a mesma;
'nós temos que usar Q mesmo ace.,
lerador, o que acarreta uma defa
sagem até que possamos adaptar a

máquina existente. A intenção do
Govêrno é a compatibilização da
rnáquina 'existente com o Projeto

/ :Catarinense de Desenvolvimento'.
'Ctim -vagar as reaçÕes e os obstá,

éqlos estão sendo superados, e nós

fã: êstinI�os sorrindo novamente. Es
'tilmos sentindo· que aquêle receio

.

inlcia1 ,éstá desaparecendo. A eql]i,
,pé do Govêrno começou a sentir os

res'ult�dos da nova ordem de coi,

sa_�' �ue 's,e implantou em Santa Ca
tª.rina. Não vai tardar para que o

P._CD _esteJa afinado dentro do pro·
ccsSo -'administrativo do Govêrno do

-

ÉStaclo, Em -têrmos de administra,
ção,' êste seria o fator maior. É o

fator, hUmano. Nós não enc�mtramos
uma disp�nibilidade muito' ampla de
recursos humano,s em Santa Cata-

, riÍla; más o ajustamento está
processando satisfatoriamente.
SEGUNDO, ESCMÃO
•.'

Sôbre ,a constiÍ1.ú'ção do ch�inado
"segundo escalão do Govêrno" o Sr"
Vitor Sasse - afirmou que dentro em

breve surgirão "muitas novidades",
ressaltando que "estamos - na meta·

4e do c�minho".

Coração fêz o,nlem. nova
vítima em alena rua

•
•• I �

A SOUZA CRUZ
está precisando de,

ASSISTENTE'
,

so(''IAL

dé c�tegOria.-A'ssirl_1 como você.
Se você preenche os nossos requisitos e tem
'ambiçáa e capacidade par� súbír em nossa .em
prêsa, é a' você mesmo que nos dírigim-os. numa
oportun'idade [mica.'

,

requisi!os:
Instrução: Curso Superior, ,em nivel
de Assistente Social. Idade: entre 23
e 30 anos.

vantagens:
• exeelente salário
• assistencia m'édico-social
• o melhor ambiente de trabalho
• ampla possibilidade dé ascensão

Carta de próprio punho para Caixa
Postal, 117 Blumenau, indicando refe- »

renoias, pretensão salarial anexando g
foto 3;x:4. E b�a sorte., o

»

Será sepultado hoje pela manhã,
no Cemitério São Franc'isco

I de Às
sis, o Sr, Ascendino Pereira,

'

que
fal�ceu por volta das 11 horas de·
"ontem, em plena via(pública. A mor

te súbita, motivada por distúrbio

,�ardíaco, ocorreu nas imediaçoes do
Edifício das Diretorias, tendo o Sr
As' endino Pereira casado, 56

1'.(.5, residente à, Rua Conselheiro
!1;' ':1, 102' - _sido socorrido por ,po·

/

pulares�

,

De -outra' parté, foi regisÚado nô'
v'o ,atropelamento com o motorista
eva'dindo-se dOo local, mas o, veículo

, ,

de placas 42-80, um Volks, foi iden
tificado, A vítima, menà�' Maura
Sônia de- Melo, de 11 anos, foi SO'

corrida por populares que a condu,
ziu ao, Hospital de Caridade onde foi
medicada.

------- -
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I
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