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SINIESE

o Superintendente Regional
do,1NPS, Sr. Laélio' Luzr; éón.
firmou para o, dia II? de [ünho- .

a Inauguração da agência da' I

II
'I

autarquia em Chapecó, I) ato
.

está marcado para as 10 ho-
ras e, segundo afirmou o Suo I

.

I

penntendente, a nova agência 1

desafogará a de Joaçaba, que
era responsável pelos traba

lhos em tõda a região Oeste
do Estado.

r
'

'o Núcleo de Assistência·

Orientação Piscai d'e Tijucas",
instalado na semana. passada,
já se encontra em funciona.

mento.

O nôvo núcleo tomou o nó·,
mero 11 e está sob. a jurisdi.
',ião da delegacia da receita fe.,
deral de Florianópolis.

..

, LAGES

Sob a presidência do Pre

feito Municipal de Lages, Sr.

Aureo Vidal Ramos, realizou-se
. naquela cidade uma reunião

objetivando reivindicar junto
as autoridades federais, a

construção da c
BR-475_ '�,'re1:!-�

-nião teve lugar nas dependên
das do Serrano Tênis Clube e

contou com a participação do
'Clube de Serviço de Lag�s, e

do Sul do Estado.:
.

A Coóperativa' Mista �'gro I,Past�ril Chapecó exp�rtou pa.,.
ra a Suiça, r:ecentemente, ';'�'

9.000 sacas ,de feijão' prêfo, ao

preço de Cr$ 51,68 'O saco, pos
to no porto de Paranagúá.

j
Vinte vacas e dois touros da'

'

raça Flekvieh, recentemente
importados _ da Alemanha pela
Secretaria da Agricultura 'de
Santa Catarina" encontram-se
em Pôrto Alegre cumprindo o

período de' quarentena. Estes

reprodutores, após a <1l}arente- .

na, deverão ser vendidos a'
criadores selecionados com a

finalidade de melhor� O' re-'
banho bovino de Santa Catari-

FLORIANóPOLIS

na.

A seleção dos criadores que
'receberão os animais da raça
Flekvieh será procedida atra
vés de técnicos da Secretaria
da Agricultura e- da, AcaresC.
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O Diretor do Detrah, Coronel Ali
nor José Ruthes, proferirá hoje, às

20 horas, no auditório da Associação
Comercial de Florianópolis, uma pa
lestra que versará sôbre Problemas

'

de 'Trânsito..

para os
I" ;RÜI do, 'Sul'

, ,
,

supera crise"
'na

"

Prefeitura

'Indenização
de professor
e reclamarJa

(última Rágina)(Página 31

,

.

Dona Joana, Rodrigues, a .ernpre

gada doméstica de São, Paulo que

ganhou .mais de"CÍ'i$ :) milhões na

Loteria Esportiva,'. foi trabalhgr 'nor
malmente ontem.' Ela havia prome

tido à sua- patJ.'�à qU,e', não 'faÚq_'ria
ao: 'serviço e' compareceu; pérmanê.

'

cendo no emprêgo até' O' finál 'da
tarde: Dona Joana ddsse que . não

te!? noção do dinheiro que vai re-,

cebet.

O .Ccnselho lnterministerial -de

Preços determinou a tôdas as orga

nizaões varejistas no setor de ali

.mentação "�o a apresentarem relações

quinzenais dos preços mínimos e

máximos d� 50. pl:odutos industriais,
" A medida tem' p6r' !fi'ii�liaode tentar

de _pí·êç�s' dos gê-

)

Chegada, do Vento-Sul
,
/ I

sugere uma cai'pirinba

Teste 43 da
L.

'

Esportiva
tem 'palpites:'

(Página 10)

Pelé será apresentado no dia '17

de junho a 500 milhões de telespec
tadores de' 35 países. O jogador' par
ticipará de um programa de, televí
são na cidade de Genebra.,' em' 'ho
menagem às - crianças '

" de todo o

mundo; Na oc�sião Pelá' 'deverá
apresenta! uma mensagem: � íuvén
t.u�e� enquanto que a televisão 're
latará as atividades do jogador' fo-

{;.}a 'do futebol.

Com a chegada das' massas frias

e do- vento-sul que ontem assolou a

Ilha, a caipirinha foi uma .presença

constante nos balcões e nas mãos

dos menos aquecidos, O movimento

foi bom para os proprietários' de
bares e promete ser melhor segun
'do as previsões dos técnicos no as

sunto. Os menos favorecidos aque-
<,

cem-se da mesma forma: uma briln-

quinha, é a pedida.

'1

Fonté do Ministério da Justiça in-
, .- formou çue ·0'Sr. Alfredo Buzaid le

vará amanhã ,à consideração do Pre
sidente Médíci .o ante-projeto que

t�ánsfere as eleições 'dos Diretórios
" estaduais, e municipais' dos partidos
polticos para os meses 'de setembro
e outubro, respectivamenté, manten

do para novembro as eleições para

iretórios
os Diretórios \

nacionais.

,

O ante-projeto, segundo a mesma ,

fonte, cria também, através da Jus

ttça' Elei,toral(. uma fichar d� �ilia
ção partidária, que terá de ser

preenchida por todo aquele' que de

sejar entrar para um dos partidos
\políticos.

--------�-----------------------------------------------------.:

'Leis sêhre íéxices vão mudar:

'! Ministro da Justiça deverá en

tregar' ainda hoje ao Presidente da

República um ante-projeto reforrnu-
- )

,

lando tôda a' legislação sôbre tóxi-

cos. A matéria inova na configura- '

cão do' delito, passan'do a tratar os

viciados como doentes e não como

criminosos. Aos traficantes o ante-
/

'projeto prevê penas severíssimas,

que so1:)dm a mais, de 30 anos de pri- t'
são, Também a venda de psicotrópi- [
cos pelas farmácias e drogarias sera

.modificada pela nova lei.

,Os dois ante-projetos, depois de I"
li

aprovados pelo Presidente Médici,
serão encaminhados à apreciação do

Congresso Nacional.

Comunicacão I. de Renda:
'deixa Médici 36mil omissos
satisfeito no P-R e em se

" .,

(Página 9) """'"'I, (Última Página)
"

Interurbano
laia' do prédio
das Diretorias

I

I
'

.\
As obras 'de reforma do local on

de funcionam as cabines de chama

das interurbanas da Cotesc, obriga
ram a mudança temporária para o

"hall" .do Edifício das Diretorias.
Uma equipe de técnicos e sirnpáti
cas telefonistas cumprem sua missão

eficientemente, apesar das den{oras
involuntárias e da precariedade das

instalações provisórias cio equipa: lmenta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·1')

': apicultores do Vale
:;,'hf simpósio de Mafra
-r}.

,,; 'Blumenau (Sucursal) AVENIDA BEIRA-RIO
<.i Dezesseis criadores de abe- Continuam em ritmo ace>

"Ihas' 'de Blurncnau forma- " lerado as obras de irnplan-
>,')

"rum a caravana liderada tação e 'complementação
pejo sr. Nestor Fernanues, .rla Avenida Beira-Rio, con-

-lt.' Supervisor do Fumeruo .

- forme determinações do
,,: "Ag1l:JIJCcuário ,lVlun.icipal, 'Prefeito 'Evetásío, y;ieira,
,p "q\>.€ esteve' em Mafi-a, par...

" que objetiva o. aceleramen-,

'Hcipal1do, era II Encontro to da conclusão .do em-

.!;

'"
Catàrinense 'de Apieultores.,

:," 'Falando à reportagem,
"disse o' engenhciio-agrôno-

preendimento.: visando não

apenas o embelezamento
'urbanístico 'ni.as, um

'

meio

'para solucionar parte do

trânsito' que circulá pelo
centro da Cidade,
Já se encontram pratica

'mente concluidos os traba-

�i
"

"

'

mo' .Nestor Fernandes que
:" ,''o Ii Encontro Catarinense
.,.' de" Apicultores obteve êxi-
"

,,' 'to; contando, com a. parti-.
.'... } cipaçâo de prqQu�qres de'

mel de todo .0 Estado, além
de contar com a presença
de té�niQQs .ern apicultura
do p�<Jliáhá; e Santa Catari-

lhos de enlroncamento e

atêrro do início da Aveni

da, situado junto à ponte
Aderbal Ramos da Silva,

, sôbre o Ribeirão Garcia.
Uma vez concluidos êsses

trabalhos, serão continuadas
as obras de complementa
ção, incluindo-se o calça
mento do trecho 'inicial.

S e g u n' d o informações
prestadas pela firma em- �,

preiteira, o Prefeito .. Evelá-,

na.

DLll'qJ;1cte :0 I �ncontro fi-�
cou decidida a ',criação de
uma Cooperativa de Apicul·
tores do' 'Estáçlo, com a fi
nalidade de sE!r dada maior

. fQr,Çg à classe, bem como
11;" .'.çlo�á-la de instrumentos ne

\". cessarias à intensificação
/-.

i .,cl.ª industrialização e co·
" ,:)�lerci,alização do mel, por
'lo ,m.eio, de preGos justos e
,"

. equilibrados.
.')" De,nLro de' 90 dias, uma

• � 1.,
,

comissão especial de api.
i,� ....ç;l�jtores estará em Blume-

",n.<J'u, a fim c]e elaborar o
!;; scu estatuto definitivo, sen

,,,
do que a sede da Coopera

�:' ü�a '\devel'á ser.' fixa)a em

[I biurnenau, dada a sua qua

li 'lidade de maior centro
consumidor de mel do Es
tadQ:- Já no dia 6 de junho

r" pf6ximo deverá estar na-
I.

....quela Cidade o sr. �elr�uth
�vv lesc, Adininistradol' ,do
;:projeto de Apicultura de
�S"líta Catarina, para a

iCoEtinuidade -

da orientação
que vem minislrando a

apicultores do Vale do !ta-
l

sio Vieira estabeleceu ver

ba especial e suficiente pa
ra a, execução normal dos
trabalhos da Avenida Bei

ra-Rio, considerando tratar
se de, ,obra prioritária no

desenvolvünenfo de Blu
menau.

SOLICITAM:,
INFORMAÇõES

l 'Em carta dirigida à Pre·
feitura de Blumenau, uma

empregada doméstica de

R,olânG.ia, Estado do Para-'
ná, solicita ,informações si).,
bre a família de Belmiro
Amorim, que está, morren
do à mingua naquela cida
de: A' carta diz que o sr.

Belmiro. Amorim po�sui fi
lhos residentes em Blume·
nau.

Ta'mbém do Munic!pio dc
Ahelardo Luz" neste Esta-:li.ll.

Em decla(ações à re,por- do, escrevern, pedindo in-
ta3em, o sr;N�stor 'Fe�:nhn- for'nl�çõés sôhre' a família
des afirmQu� 'qll� vetn sé!).-' do' sr,' 'Guilh'erme" (Wi-

'

do coroados de" êxito. .os .' : II,lelm) Bhaer, 'que \saiu de
l:sforços do' I;!rereitó Evélá- 'BIUl))enau há 40 ano� 'e vi-
sio Vieil:a, no sentido de vendo' atualmente 'em es-
CXi)lorar mais' êsse setor. d'a, tado' de miséria.'
cconomia agrópee\lár�a, c.o'n. ,

'
.

,Quaisquer informações
forme ficou' demonstr;ádó '

p_odel:i'io' ser enc<)minhad'aS'
no [[ EmONÚú; em.'ivratnL à P1'efeitura' ele ,Biumen�m.'\ � .' :f'.

Bhutt,et;iall q.uer criar a
Fundação Hospitalar

) ,

BLUlVIENAU (Sucursal) p a v i 111 ã .o principal da

-t:\Ç,9fll a.. finalidade de PROEB e oferecendo como

tdns�Qb�la�q a�spita{'Un'f� atrações a Banda Trerriel,
v.$5)!�á�i�,,\, e 'jmp�ântar :j da PorIcia' Militar do Esta·
Fij,ri'âaçãG' Hospitalar de 'do, Esquadri'lha da FU!llaça,�r�:e:na,uL�stá Itramitando da 1<'AB; além das barraqui
'nê. Câmara Municipal pro- nhas, que êste ano serão
jcto nesse' sentido, que se- em número de 20,
gllndo o Dr. Lourival Saade, Segundo Frei Bernardo,
Presidente da Associação vigário da Paróquia de São
Catai-inense de Medicina _ Paulo Apóstolo e respon-
Regional de Blumenau, e sável pela promoção, o
Vi�e-Reitor da Fundação acontecim,ento dêste ano

Universidade Regional, só será um dos mais' expressi-
depende de aprovação da vos, considerando·se o
Câmara: grande número de atrações
Afirmou, ainda, _ que a

,

e a totál participação da_
Fundação visa desenvolver -juventude.
ao máximo/a atividade hos-' NOVOS TELEFONES
pitalar no MunicípiO de 'Foral11 jniciaçl.os, na últi-
Blumenau, ampliarido o 'nla sexta-feira, ainda em ca-

ate,1�li,1tlel1tp em todos, os ráter experi,mental, os ser-

.seiiW{lqs; }1\Ciüsivé ilO s'étor :viços' telefônicos nas locali·• �. f,
.

'

••�, J: ;

_" ,_. ". ,I"

p�.qlllatnco é outras espe- ilades d'e Penha, Piçarras e

cialidaêl'e,s' ;em faltá na, BaiTa Velha. r

re;;iã0). .;- ';
'.',' ,

, '
A Cotesc esclareceu, en'

ESPíRITO' SANTO tretando que, somente após
A tradicional festa do Di- os testes definitivos é' que

vir o Espírito S[\ntQ será instalará as, centrais auto-
rer'lizada 'nos pióxím.os �lias mát�cas naqu(iles balneá·

'

29 e 30, tendó 'PaI:' lo�al o rios.

CARTEIRA EXTRAVIADA
Foi' perdida a Carteira de Motorista pertencente ao

Sr, Sílvio Luiz Bosco.

VENDE-'!E
Motocicleta :tIunda de 49 CC, com 2.000 Km. Finan

cio, :rrá'tm;, com Osmar pelo fone 2849,

•
.

A Modelar só vende O MELHOR
dai porque só vende os

Televisores ADMIRAL

o ESTA 00, Florianópolis, quurta-Iei ra, 26 de maio de 1'.171 - I'�íg. 2

(
/

o Mi:nistro dos T!'â:nsportes entrega ao tráfego in

ternacional o navio Flamengo, construido nos estalei-
ros Mauá. I

\

. O nôvo navio brasileiro desloca 12.000 toneladas
e servirá em portos europeus e sulamericanos.

Blumenau & gente & coisas
. ,

AS CULTURAIS, POR FAVOR

Revista "Fronteira",' de Curitiba, em ediçãu prt

1, meira, escreveu: "Os catarinenses, depois de um maras

'mo de 10 anos, voltam a lutar em grupo, aproveitando .

o caro mecenato estatal, na reafirmação de sua Iitera

tura. Seus maicres nomes por aí afora também se resu- ,

mem em Almiro Caldeira, Lindolf Bell e 'Guid'o Wilmar

Sass; alguma coisa de ':Nereu Correia para consumo dos

gaúchos. Os demais constituem, como outros autores

.paranaenses, Ui11 contrabando que chega às outras pra,'
.cas culturais" Parecem ignorar - 'como de resto 'o�
paranaenses _ o profundo desconhecimento de outros

, I estados sôbre sua cultura, que chega às raias do des-�
prêzo. Santa, Catarina também é só conhecida como dos'

'alemães do Vale do Itajaí, das lindas praias abando il-,
das e do carvão. Sua universidade não goza, ainda, ,de
reconhecimento cultural além fronteiras",

Na tarde de sexta- 'o papo na. Açu Açu, com Bell.
8 ela e êle comandam o mundâo de noticias:

JERÔNIMO AO ::,OM BARROCO _ Péricles Prade �

I
. '

I

lança "Os Milagres do Cão Jerônimo", dia 28, às 20 h e

15 111, na FURB. Os que promovem: o departamento de'
letras da universidade mais a Açu Açu, Antes dos a�tó-

, grafos, uma bossa diferente e magnífica: apresentação
de peças da renascença e do barrôco pelo conjunto for
uado por professôres de músiéa da escola superior de

Blumena�l. Que são: Telmo Locatelli (cravo), Noemi
-Silva, Cacilda Canfiels, Elda Mada PiFes (sopranos),
Jorge Preiss (flauta doce),' Hubert G!l�er, Theodoro
Kolbach (violonistas) é Nelly Pericas (voloncelo), Sôbre
IPéricles: f�le e Osmar Pisani concorrerem às vagas de
Laér�io Caldeira' de Andrada e Luiz Osvaldo Ferreira
de Melo, Eleição na Academia no último dia dêste.
"IrnoJ"talidade" para a ara jovem,

A VINDA DE BERTA _ Muito se fala 'no talento
,

vulcânico de Berta Zemel. N03 prêmios colhidos .nas

capitois, Agora, acompanhada de Emilio' di Biasi, ela

'percorrerá o Sul. Com "A Vinda do Messias". Dia 8 de

junho, obra e graça da Açu e do diretório de direito
·da universidade.

ISM1!;NIA' ENL.OUQUECE -::- Quem á vê, quem a

viu, Ismên,cia Coaraci é pintora,' desenhista e gtavadora.
,Roteiro das eX(losições: Blurlilenau, na galeria, Florianó-

'1 polis, no lVIASC: e depois, Joinville.
i I

I

ALBERTO EM NOVA ARTE - Quem partiu para
, outra, no .terreno da criação: Alberto Luz, Dos' quadros

, surrealistas à tapeçaria, Seus trabalhos mantém a marca

registrada: ftôres super especiais.
DUAS DE' ELKÉ ...:_. Roberto Pontual convidou-a a

participar .

da Retrospectiva de Arte Brasileira de
l[J22-1971; no Museu de Arte Moderna do Rio. Dois
'ouirds eatarinenses farão presença: Martinho de Haro
,e EIL Heil. ,Às; lsculturas de Enke enfeitarão a' praça
da escadaria do Rosário, em frenfe à galeria Nossa Se-

,

' ' nhora. do' Des.erro, ..

PLÁSTICOS NO PARANÁ _:. São Universitário de

.
Artes Plástieas co�pôs júri formado por Oraci Gemba,
�Fel'nando.Veloso-' e B'eU, Aberto para' visitação. ,. ;

BORGES NA CUI/fURA LOCAL: Escrévetríos na
I I

última coluna que a Casa" de Cultura jle- Blumenau
viraria -noticia. E hoje surge um forte argumento: Ho

rácio Borges, li ilustrador da última obra de Péricles :

Prade tr�bali;a na elaboracâo «ia anteprojeto do Centro'. -

Cultural. _de nossa cidade.

,CANÇÃO ACADÊMICA _ E ainda; na Açu, o es

'l>arr� corri. Daltr' dos'Reis, mais representantes do Pire
tório' Central dos' Estudantes. A la. FUCACA, ou seja, I

1 o. 'Festi'Val 'Unive�sitário Catartense ela Canção, o mo-"
. .

itivo da vinda dêles "o Vale. ,O acontecimento a ocorrer, r
e� juího, na capital, t�rii na presidência do j,úrl o jOT- I :
nalista e 'Crítico musical Sérgio Cabral. Outros convi- i I

dados: o �ompositór Paulinho Tapajós e Lindoif� Bell.
'''Os ,Açus", .de inclaia!',' participarão; como convidados I ,

especiais, do �how que correrá paralelo dq_ festival das
I, !

músiçás inscriü,s,
TA B E,L A:
Waldir RÓ8ário é o 'excelente relações públicas, do

conjllllto Magnatas' Bat.utils Som. Neste fim de semana,
estiveram em Brusque na eleição da rainha da juven
tude do bêrço da fiação.

Na FloriaFo, uma nova lanchonete e c'onfêitaria,
a partir do dÜl 29. Trata-se da '''MAUÁ''. lVIoderníssi- ,

ma e com atendimento a domicílio. 'I
'

,
Casal Caetano Deeke com viagem à Europa .. Irão

pelo Eugênio C. Ê1e é o Diretor Superintendente do

Callal:3.
f

Em, elabor3ção, p jornal "O Brasão", dos alunos
do Cdlégio NOl:mal Pedro II.

.....

Folclore
AINDA REZAS E FANTASMAS

A. -S!1Ixas Netto
Bem faz o Alcides Assunção Tavares, ad�'ogodo ilustre

e competente, modelado na l'igklez da�, caatingas, que, nos

mon,entos de apertura E' de azar, sempre tira uma soneca

'sôbre um tapete ele 11e}>0 de calmeiro pr�to, D'ou'tra côr
não sorVE', afirma o: doutor, ,Pois bem, isto é simpatia p'ra
titur v�lJcubaca das _ muidas como diz o Oscm: Berendt.
,Mas nãõ é bem êste. o caso,. Num çlia dessa semana que
�'passou aparec�u·nle cá em casa )m1 sugeitinho, tipo mirra.,
do, dêss,"o que vivem com i.'aiva de todos e dE' tudo, com (}

cérr;bl'o perturbado ,de vinganças miràbolantes; o cabra
não olhava éi gente ,nos olhos; êle sim,' sombriamente falava
lÍ1as ólhand,� pJ;a nonta dos pés, Mas o tipo em sí não .tem
imilOl'tâneia;;' il11P�rtância tem O que êl� queria. E queria
nada mais 'nada' '-menos que' uma cópia d'uma oração pra,
,ganhà:t: no jôgo CJue til1ha escutado ,no rádio; ,e ainda. há
CJuem diga ,que o pTogr:1ma A !'fOITE É NOSSA DA 'GUA
RtiJA, sob o cemándo e!o Bqrendt 'não é OlIVidJ. (MaS' cá
pra. nós,' o ,Oscar tem uma clientéla que só vendo). Aí ex

pliquei ':p:r6 'ddadão que aquilo era referência 'folclórica;
eril, estudo ,sociológico; era, afinal, crônica de jornal e

rádio, '�Ias o moca nã:l se convenceu e siu-se com esta:

I Olha, chefe, no miserê que eu ando só mesmo na base
ela {)radl�, Tôda ela me serve. Veja o Senhor que até. lava
,deira ganha na Esportiva." e' xingou meio m.undo. Revi
rei meus papéis folclórico_:; e dei-lhe a cópia. E o dito cujo
resmungou um obrigado contra a vontade e mandou-se.
Tomara que nunca mais apareça". Tomara, Outro ,me

. pára no meio da rua, naquela çonfusão desgraçada de ca

melôs da praça Pio XII, e quer, a viva fôrça me contar a

hiStória' dum, fantasma, que jurou que viu, que o negócio
foi com ,êlé mesmo. Lá vai a história: __ Ali gebaixo da ,

.

figueira da Pl'Hãa 15 ne'Novembro, às sextas feir2;s, pe�a
U1l1U ,hora da manhã, aparece um vuito, tdo .de pi'ê,to, ben
gala' e c!lapéu coco; �J1Costa-se no tronco da .árvore, olha
em deIíl'odor, depois sonw-se para 'a .direção da Rua Tira-,
dentes. Diz o narrador que é o cidadão que plantou a

dHa árvQr-e', Como não sei quem foi que, plantou a cuja,
não posso informar quem seja o de cujus: Mas fica a, re

gistl1ado. Mas, agora a,dvinho 'porque 'tem gente que não
passa por debaixo da figueiTa nem a páu.,. Mas p'ra fan
taSIl'lflS é tiro' certo uma ,oração que .faz anos aprendi lá ,

na Ponta das Canas. Diz assim: Meu irmão que vens de
lange I lá dos mundos do além I volta pra lá paciente
I Que aqui não tem<"'ninguém I Eu reio prb"-Deus meninoI '

I E pro nosso bom ,Jesus I pa�a que tê �e muita luz I Pra
'voltar ? teu caminho I E deixar os que aqui estão, IAmém. Mas se faz efeíto ou não é ouh'o problemà, não
ando na rua em horas de fantasmas e duendes. Mas a ver

dade é esta: D�vulgar folclore ou fazer crônica fa7. aparecer
,cadil sujeito ,chato; cacete, murrinho' que só vendo. E não
até mais paulificai�tes quE! fantasmas verdadeiros. Mas eu

tenho um amigo que já levou umas três ou quatro corridas
noturnas de morros, da redondeza, busca ocultar o fato e

nunca mp. contou a história desses fantasmas. Porque será?
Porque será? Mas a gente adivinha: É q.ue há fantasmas e

fantasmas,
,

Tribunal de Contas
Em sessão eXÍl.[ordinária realizada a \ 21 de maio, o

Tribunal de Contas do Estado, sob a Presidência do Conse
lheiro Nelson de Abr�u, examinou 26 processos. Estiveram
presenf:es ,os Conselheiros Nilton José Cherem, Vice�Pi.'esi·
'dcnte, VJcente João Schneider, Leopoldo Olavo Erig, Lecian
Slovinski e o Aucji.Lor Convoca,do, Raul Schaefer. Presente,
também, o Pl:ocuracÍor Geral da Fazenda, WilsÔh Abraham.

Os expedientes eXílminados foram ,os seguintes:,
EMPENHOS S!MP'LES

Colefivos: Rois nrs, _ Julgados legais
2706, SA: 2658,

\
, C'bNTRATOS DE EMPREITADA

Intere�sados: .Julgados legais lla forma da instrução _

Consüutora SuÍ Brasileü'a dé Estradas' SIA" Emtuco SIA"
lVIaguiar SIA" Beta Construções ,SIA" Terraplenagem e

Saj1eamento Térsan S/Á:, ConstrutOl'a' Dal-Bó, Ltda" 'C,
,R, Almeida SCA" Socat�l Lida., Maguiar SIA., Azto SIA.
ADITAMENTO AO CONT�ATO DE EMPREITADA

I nteressados: Sobrestados - Maguiar SIA., Sociedade
Brasileira de Urbanismo,

SS: 2728,

DKW 'BELCAR '59
Vende-se ou 1roca-se por Fuck. Tratar com, Mário, à

rua Cons. Mafra, n, 99.

BALANCETES
Interessados: I _ Aprovado o parecer da'instrução -

Instituto de Reforma Agrária de Santa Catarina, Assem
bléia Legislativa do Estado, Imprensa Oficial do' Estado,
Instituto de Previdêilcia do Estado de Santa Catarina,
Tribunal de Contas do Estado. II - Sobrestado - Usina
de Beneficiamep.t0! de Leite.
BALANÇO GERAL - 1970

Interessados: Aprovado o parecer da instrução
ImpreHs� Oficial 'do Estado.
LICITAÇÕES

Interessados: Julgados legais respectivamente,
origem, número da licitação, .importância, adjudicatário _

JC-PLAMEG, 43/'70, Cr$ 1. 100.000,00, Azzto SIA, TC,
006/71, Cr$ 296,70, Tipografia e Livraria Blumenauensé
Ltda.

SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO CAUÇÃO
Interessado: S\)brestado - Sagéri

Comércio SIA,
Engenharia e

CERTIFICADO EXTRAVIADO

Foi perdido o Certificádq' de 'Propried'ldê do veíCulo' .,

.
, mal'�a Volkswa'gell, ano 1966, motor B6-3�4017, pla'ca 38-25,
.de propri.edf!de d,) S1'. Ernesto Meyet 'FilhGl:'

TV CULTURA PREPARA-SE
PARA (1 l°' ANIVE.SAR10

A TV Cultura _ Canal 6, "de FlorianÓpolis vai, co
memorar no próximo fim de semana, o seu 1Q aniversário,

,No Pí'ograma Especial que está sendo cuidadosamente'
preparado, figuram as seguintes festas:

Dia 29 _, sábado _, Chegada da Unidade Móvel para
T.ransmissões Ext�'nas, c.om· passeata festiva no período
da manhã, nas ruas centrais da cidade.

,

'Dia Z9 _ sábado :_, Às 22 horas _ Grande Baile de
, Eleição de Miss Flprianópolis 1971, nos salões do Clube
12 de, Agôsto, com a anima,ção, da orquestra, The M)ó�ern
Group e S110w a cargo de Agostinho 'dos Santo�. �', '

Dia 30 - Dorninco -- {\S '14 hs. _,_ Apresentação de

Gala do programa CÍ;UBE JUNÍOR," com a presença de

Haroldo Bota, o "Zezé" da telenovela ,MEU PÉ' DE LA

RANJA LIMA, Local Colégio Catarinense.
Dia 30 - Domindo - Às 20 horas. --'- GRANDE SHDW

DO 19 Aniversário, que, apresentará inúmeras atrações,
destacando se Artistas Prata de Casa; os compositores Lu.

, pi-imo Rodrigues e Túlio Piva, o tele-ator mirim Haroldo
"Zezé" Bota, AgostinhO dos Santos, e o ídolo da jovem
guarda JERRY ADRlANI, com a participação da, orquestra
ele ALDO GONZAGA, Finalizando show teremos um' espe-
táculo de luta -Iivre. Local Colégio Catarinense.

,

Dia 31 - 2a, feira _ Às 19 horas _ Inauguração dos
novos escritórios da TV, CULTtTRA, à Rua Bocaiúva, f 117,
nesta Capital. .'

Enquanto isto, anuncia-se' a inauguração da repetidora
do Canal 6 em LageS, bem como a nova repetidora na

cidade de Blumenau.
CON'CURSO NÔVO SLOGAN
A promoção de escolha de um nôvo slogan pa'ra a

TV CULTURA já recebeu inúmeras ,sugestões, e 'será'
encerradá impreterivelmente na próxima 3a. feira dia 25,
quan{lo será escolhida a melhor sugestão, que receberá
um prêmio no 'valor de Cr$ 1.000,00 oferecido 'Pela Caixa
Econômica EstaduaL

A V I S O
A Secretaria de Finanças, da Prefeitura lVIunicip�l' de

Florianónolis, 'lev� ao conhe,cimento dos contribuintes do

Impôsto Territorial' Urbano, que os talões de reéolhhllen
to encontram-se a disposição dos interessados, a partir do
dia 28 do corrente mês, nos seguintes Bancos:

n:/
CCIOlribuintes da cidade Bancos
Let1'? A - Banco 'Crédito Real de Minas Gerais.
Letra J? - Banco Comer.cial do Paraná.
Letr� C' _ Banco do Estado Santa Catarina .

Letra D _ Banco, Nacional de Minas Gerais.
Letrô E - Banco Nacional do Comércio.
Letra F - União de Bancos Brasileiros. '

Letríl G - Banco do .Estado do Paraná.
Letra H :._ Banco Auxiliar de São Paulo,
Letra I _ B:mco da Província do R. G, do Sul.
Letr� J - Banco Comércio e Indústria Minas Gerais.
Letra K e L' - Banco da Bahia,

, Letra lVI - Bamerindus.
Letra N _ 'Banco do' BrasiL
Letr2 O _ Banco do Estado do R. Brande do Sul.
Lelr� P ,e Q ...L Banco Brasileiro de Descontos.-,
Letn� R _ Caixa Econômica EstaduaL
Letrn S - B'lnco do Estado de São Paulo.
Letras T, U, V, W, X, Y e Z - Banco da Lavoura de

, ,

Minas Gerais.
'Contribuintes do J:streito
Letras A, B, C, D, E, F e G - .Banco Brasileiro de

Descontos.

Letras-H, I, J, K, L e M - Bamerindus.
Letras N. O, p, Q, R, S, T, U, V, W; X, Y e Z _ Banco

Nacional do Con)lércio,
O pl'azo para o pagamento sem multa do' primeiro ,iri-

mestre será até o dia 30 de junho,
\ ·Florianópolis, 21 de maio de 1971.

Nabor Teixeira Collaço - Secretário de Finanças.:.

EDITAL
A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES

SOCIAIS DE SANTA CATARINA - APASSC, atravé� da
sua presidente, cunvoca os seus Associ'ldos para uma'"As-'
sembléla extraordinária, a se r�alizar no dia' 27 de maio
próximo. às 20 horas, no SESC, com a seguinte agenda:

a) discussão sôbre as próximas eleições:
b) :1ssuntos do interêsse ela Associação, fi

Não h'lvendo número suficiente 'de Associados, será
.feita nova convocação após 30 minutos, 'quando a ASSem
bléia se efetuará com qualqlJe�' número de Associados
presentes.
""

1,i'lorianópolis, ,24 de maio de 1971.
Elisa Faustino da Silva '_ Presidente

CRAS 123 - 10a, Região

Ministério 'da Educação e Cultura
Universidade Federal de Santa Catarina
REITORIA

J
DEPARTAMENTO DE\ENGENHARIA: E ARQUITETU,RA
Divisão f'dministrativà '

'

\� COMUNICAÇÃO
De ordem superior torno público que se acha aberta

até o dia 03 de junho do corrente <ino, no Departamento
de Engenharia e Arquitetura da Sub-Reitoria de Plane
jamento da, Univsrsidade Federal de Santa Caiarina, no

Conjunto Universitário ,da 'rrindade, edital de Tomada de
Preços para o fO�'necimento de material e m�D-de·obra, d,es
tinado ao Pavilhão de Administração.

Maiores esclarecinv)ntos poderão ser prestados no: De·
partamento de Engenharia e Arquitetura, no. endEtr.,êço
aCÍrila referido, noi horário das' 12:00 às 16:00 l{oras.

"

Florianópolis, 20 de maio de 1971.
'

Ass. ,Alvaro He�rique de C�nÍpos L?bO'� Diret,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Superada crise em Rio -do IBGE diz·
.•

..

...• .... i.
. .' quem faz

Sul. Prefeito reconsidera D censo
Rio do Sul (Sucursal dé

'Bl�I�enat1) � FQ� ftmil:nen�
te .superada a crise que se

abat�u SÔbl;� . o fnu4ÜCípio.
de Rio do 'sin, motivada .pe

lo decreto
.

do Prefeito .Át
'teniÍ' Werner, que paraliza
va todos os, serviços di! mú:

n'i�ipalidade.
No; decreto, o. Sr .. Artenir

Werner obrifJava o: exne
diente intern�� âizendô �ue, .

os servidores d�veriam per-
, r , \

�. • ,�,.
. '"

B"18··J'd·
.. ·.llz:o

à
.

disposição
.

damanecer
. Prefeitura, ao mesmo? tem,

po .ern que enviava um ofí
cio ao presidente' da Câmrt-
1'a Municipal,' Victor' LLt-·

, cas., solicitando licença até

segunda ordem,
.. Nó último dia 22, o Sr,

:rrerner não foi encontrado
.

.em Rio de'Su), obrigando/a
.Câmara de Vereadores' a

'reunir-se em sessão ex traor- '

dináiia para apreciar. tan-

" .:".

Ila'" 'si t O já
, .� 1 }) .; _,:' •

infrações;; .,

, I.� �. r

"

� ",
,t :. �

.'
� � ,1. I "

.ti ':�blitz" próm_Qv:Wúpélo�; 'ée�so de ,velocidade, 11 car- i2!?0 ·.llOinens, 36· ,;íaj Úrhs, 'd�
,ceúJro dê' Opénr�Õ�s'� CaIr: ' ':.tei1:às: dê' liabÜit�cão venCi'� S31 e

.

todo o" sis:i�i;;a . 'de
jl;ritas, 6rgao rec;rfí ei;ür40.: ':'das;. '6 'apóúc�s dEi. se'g\irü" '�omunicação' ,4a.,: '.Te':i�rid:a
pe!ª, Secretal:ia. de' $egüràW. 'Vchcídas; 6:' casas de diri- I, .

-pa81'a, Os homens e 1Ílate�
ça e.,Infól:mâções\ .qu� Iter- "\gtf 'veícu;i6 sem doclpne.n-, rial 'rriol:Íiliz�dos' pel;tén'd�ili
minou. pOÍ': vpUa 'das 4: h�: ,.tição "l�g!ll, � casos de' irio' .... 'a R�cÜo Pah·àl,ha, Éat�lh�O
ral'\ de duriül\,g0, ãpresê:!ltbú: ",toY'isifis .dirigindo sen';", 11a-' .Espedial' de 'Palída ,;iij PTvÍ,

.

UI)'!, res1;lltado ;,.s:ati'sÚltoriô,· b.,il. :itaçãó: 4' c�s6� de rhoto-' betr2� Dele,yac'ia' de
.

Cós·
. '

, '::"., ...,

tendo sido �égishpdas .85, ristás eJ;nbi-iagac1os nÓ ��TO: ,ti.!mes e Men01'es,. Delega-
,ocorrênçias·· I.em

'

.'diversos: í.ill1te, 3 da'50;;' de veícuj'os: I
'(lia de, Seg'urànça 'Pesso'aI;

POl'\.to� dá
.. cldâC\�. 'Alé�n &. '.tFategando cOm' c1escçu:ga Delegacia de F,urtos, Róu-

67 infraçqes·.qe 't.rânsítÜ eo, 'éldltlt.ei'adà'· e 3 casos de' ,·,bos . e Dé'frauda'cões, nele-
'lU�tidas Ipor n:Íotorista's, ró; enli)�'aca:ttiento' venci(io. g-ada de Re.Pl:es�ãq, ao�\ií-

.
ram constatadas fas, seguin. . À_' 'primeira etapa,'. da; dos e Asse.ssoria Militar dn
tes ocon�ê-nciàs: ; I) d�tertc' "',bIÚz" r�anzàda' séxta·feü'a, '.Gabinete da 'S81: ,

ções po,� susp�ita de >ráfi" '. constou' .' 'de e�ercici�s si·,'
co-.de entorpecentes; 4' dec

. 'l��lladb,s' de ação éontnl às�
'tenções POl: desaé<\to �'a�� saltos . : a bane'os.: contiuídõ OperaçÕes Córijul1tas terá
toridade,'3 déteúçõei':: por' com a, particip"à'ção do Ser- 'c'orilinuidüde. a par.tir de
iuta corporàt 3 casos, de '.' vko' de; Rádio' da' Secre_ta-

.
'se,xta-f{ür�. próxima,' quandú

embriag�lês, ,bem como' ,ca: ,;bX ·de. SegUrança .e, lnJor-�'
"

jJos pontos 'chaves da. Ca·
sos .de desordéns' e'ácíde'n" illa,. ções. '."A.'- opérac,.ão· de" ,pi.tal !lerão ·inst.af,-.d.as. e.ql.'.ii.'}r)HI�' .' .,-.': ", "

,tes pessoais.: " ,,:_,.' 'apreensãó ,do. veículo que 'pes pa'ra reprimir, as �mais
.. ':';�Y,t , ,

pel'teIlceria à'os' assaltaÍltes' variadas 'infrações' à' legis· .

NO TRÂNSiTO' f�i 'bem 'súçedid�, culminan: "
lação ' vigente;, . principaÍ· .

. érô.- com a 'pl:;;:,ão dos assal-' . 'menl'e no q\le se"refe�e ao,

d�Jlte;;' nüÍrra das', vias, �ú- I

'trãn'sito de veícl/lós.:. Nôvo
bliéas 'd,a

. Capital" rriatel'ial, e 'equipamento .

se·

A operação da COC cón- '. 'rá utilizado_ na "bÚti'; do:'
fói.! coni a' participação de. üôvo órganisn10 dá· SsI.'

"

A ação do Cen,tr'o

. '.'Ád" iri�hgêtcias ·ào. Reg�:
lam{jnto . 'elo, Código' Nado'
nal

'

de Tr'ânsltó foran�
.

as

. ,seguintes:' ,14 caso!l' de' ex:'

-

EXCURSÕÊS ABREU

. GIUr,NDE' CIRttJl'tO ,EUBJ�PEU
!"i5 dias .vt:,üando PORTUGAL, 'ESpANHA, FRANÇA, ITALIA, .ÁUSTR�A, SUlÇA.

ALEl\IILmHA; 'fblj�.NnA; BELGICA, E INGLA'l;ERHA.
Safdhs me:mlÍs.

'.

'GL l�A' AD, t.!UNDO
'.

41 dias. visitandQ PO!1TVGAL, ITALLt\, GRE6A, J.JBANO, PERSIA, TAILANDIÂ,
HONG-S:ONG, FILJPIN'lS, JAPÃO, ILHAS fIAviAr AlVIERICA DO N:ORJ'E E lVIEXICO

Saída: 2B de J'l�ho.
.'"

. . "

'agentes. para 3AI'iTA CATARINA

TURISMO
.
Hot�r�A�lN: LTDA.

FLORlANoPOLIS.--,- Rua 7 de Setembro, 16 - fone: 3.853

BLUJ\lIENAü ,- Alameda 'Rie Branco, 165 -·fone: 22-1363'
JOL'\lVIL-LE -'- Rl;a 9, de lVÍarço, 586 - fone: 3425

.

.

" ,-,mp.osIQ
,:' ).\!·wlldcipal·

, r,

i'i@S ,h�ncos'

de

A' Secretaria de Financas'
da l\lunídpalidàcie distrib�iLl
nóta fnformandó que os ta
:Iões de' recolillmento do

.l!ilwõsto '{lierritol'ial' UrlJa
no, esta:rão à disposição dos

c:ontLlcbuintes, , à partir do
. dia 28, n�s estabeleéimen.
lo5""W·J:,'lorianóPolis. Quan
to a'os' conthbuintes do in.
'Lel'ior,' da ílha' êsses ·talões
encontratn"se nas respecti
vas Ini�l?dências, para paga
menta' selw muita, no mês
cie'junho. :

Vl'Sl'tÁ

O Prefeitú ,Ary Oliveira
estêve em visÚa, na manhã
de ontem,: à • A�SQciação Ru
;al de FIOl'i�nÓP9ÚS, " no

Cais Frederi�o Rolla, sendo
recebido' pelo Presidente da
entidade, General Álvaro
Veiga Linia e' demais mem.

bros. da 'diretoriiL
-{

Fucaça
desperh�

"

blieresse
Tenqo em vista' o granelé

interêsse deSIJertado entre
os estudantes de .toelo o Es
tado, o' bCE prorrogou até
'0 dia 5 de junho o prazo
para as inscr�ções. do. P;'
Festival Universitário da
Canção Cafarinertse
Fucaca.

\

,O Festival será\ realizado
em julho nesta Capital e,

segundo fonte do. DCE,
.

grandé número ele compo·
sitores já se inscreveu no

certarrie.

\
.

,

\

te símbolo
PARE

"

,��

•••

OLHE •••

OMPRE!
êle ident�fica- a

�©J©J®(p
,/

,t.•

./

A Associação dos Municí

pios' do /Planalto Norte Ca

tarinense ---, Amp:lõI -

_
se

.réllilü''! dia 29, às! 9'. horas.
no

\

munícíuíe .

de, 'fl'ês Bar-
·

ras, constando do programa
o 'seg'úi:;(l'.:: abehurã' dos

f _; �" I 'I, "'I" r"",

·Irá'balhos . �rpe.Io Presidente,
convite ao" '1Jrdéito' ;,lunici
p.n,l de Três' Burras para di

iigtr a reunião, Leitura da
ata anterior. leitura das

corrcsponêêncies " recebidas
e expedidas, 'reivindicações

· a serem apresentadas pelos
mHnü',Ípiús, eleição ela Di-

,
-

"
.' �,/

,reloria, 'p.ei-iodo • 1971/1972,
palavra, ',liv,h� aQs conven·

· citiln.ais ,.paI'á· apl'eseJ1tarem
.'

Leses
.

d� int�í'ês,�e do Pla·
nalto

. Norte ' Catarinense

êSfolhá:.dÓ: ivr�lllidpi6 pal'�
,1

'

Iil'óxiiIía" remiião ela
Ain"la' e;data' a ser escoo

, lliida': .�i;lah;I',com .•, o Pi-e·
'; 'Je* d�"T4'�lHafra$ �. Én-

'"
'., .,,< oi .�: ,,-T:,��.�· .t.�

..C�lll-"I11Q:q.;ta: .da';;:F:�P/J:laO. pc·
: lã.· Presictéttte:

.

:t·
.

, Terá prosseguimento . no
.

sábado, das 8 às 12 e das

14' às' is. horas, o Curso 'de

Formação de Ator, com

aula? de,' Direção Geral, fi

cargo de' Emílio Di Biasi,
especialmente

'

contratado
pelo' Departamento de Cui
tura da Secretaria do Govêr-

dia 9, às 21 horas, no Álva
ro ele Carvalho, el4t benefi-·
cio c!Íe obras assistenciais,
Magda Costa é ,allt�h de

diversos livros, tendo se
.

apresentado já nas princi
pa is cidades brasileiras, em

Portugal, Espanha, e. na

França.
"Seu primeiro .recital emno.

As aulas cle. Direção Ge Florianópolis se compõe
ral- encenam o Curso, con- de três partes, onde a poe-
forme' programa anterior tisa apresentará obras cle
mente divulgado pelo De- Vargas Netto, Olegário Ma,
partamento de Cultura. riano, Vicente de' Carvalho,
;'A ·VINDA DO MESSIAS'1 Júlio Dantas," Manuel. Ban-
Um dos. mai.ores sucessos cleiqt e' Auguslo' lVIeyer,

do teatro brasiieiro no,,' prillcipalmimte.
últimos 'tempos, "A Vinda Os lngresl;o's já, se encon-
do Messiij.s", de' Timochen- ·tram, à ven'da com "elemen·
co' Wehbi estréia no próxi- tos ligadosi'a ·sociédad.e b.e·

.

mo dia, 3, estendendo·se, a' l!efieente, e: na por:tària. 'do'
temporada até .0 dia 7. Teatr-o Ãlvar:o' de CiirVMho,
BH.a' Zemel/ detentora do BBC'i{ EXPO'e" ,

.

prémio Molhei'e çomo a me- Será de 28 ele maio a 6
lho!' atriz do ano e prêmio, de jtlühô próxim,o, a '�xpo.

, espeCiàl da crítica de Sao·. ·'siç.5.o de pintura". de.� Alelo
Paulo é a intél prete salien-. .Heck,· t�nd� .pór, l�c�l o

talicio \0 autor que' a peça _, Centl.'o .C6n{�1·Ci�tl.: éJ� Fioria-
1120 é -religiosa, sendo prol-, .nópblis. }ub-,solo. :' . :, ,

ÍJidéj c11:é 18 .�lllos. • " A, lnostl'a :se: çtmll)õe de
MAGdA COSTA' '20 telás �'á óleo, I;étl:otando

.

"

,,' ..'
",

I
..'1. f\ntig,a . Flol'ianópól.is ..declamadora .'

\gaúcha, natural de Pelotas,
Masda Cesta estará dando

.

Ct
recilal poé�ico, ,no próximo

A inaugd,nrç8o
cada para' às 20

próximo dia 28.

es'á mar·

horas' do

to, o decreto "corpo o ,pedi- A .Delegacia Regional .da
do de licença. Fundação 'iB9-E divulgará
Finalmente, 'por volta ele.'

.

até o, final da -semana a

uma' hora da madrugada do realização dos, candidatos

dia . seguintev. o .Prefeito .. selecionados para 'os traba-

manteve contato ,; .com . o l llios dos :censos .econômicos
PresídeJit�' da! Câmara, .. co- ,"

"

em ,FJorianópãlis e '�os', de·
Íwunieando que 'l'e.c(l'\1�idera· mais' .muuícípios .catarinen- '

.va .o seu ato, ta�t� no de- ,,' se' (í�e tenham população
ereto como no:' pediçlQ 'd,� super-ior

.

a 40 mil habitan-
Iicença- superando, .de mo- teso

< , .:

mento, a crise em mo elo ' Por' niitro Iado.ja Dele-

�Sl1l: ,g�cia 'ido IBGE' ,promove�'á
dentro em" breve concentra
çuéB em varres mumciptos
iCi.ital'irlenses," reUnindo su-

•• ' �

:. r
"

pervlson�s, ,municipais "e

ag<tnte.s .,de e'&tatística aan·

d�·d\Cs C:�lIh�cimenl� das

instruçõe$ rellebiclas do De

parJa'metJto de Censos' com
visüls ao próxirpo censo

ei.:Gnõjlli�ó,.., ,

;,t··

: 'EjÚl1liÓ Di! ai.�S( que e!?·.
tará' ministrando direçâo
géral, 'd�'ntr.o·. do,

:

C\l\-SO . In-:
"tensivo : ele, 'F,orní.ação de

ÀtO'l'; -nos próximos sábado
'e .à.ómingo' far'ã, ,em .·rloria,

" nópolis, : ai' �s6.:·éia: nacional
r
da 'peça ej.c' ,Timo�)1enco
Wehbi "Qs -, Ppiháço�", .que ,

.,d'h'lge" e representa com

Umherto Múg;1;ani,' .

" A .ríeqa, cl,jQ' estl:'éi� na-
· cional está' marcada -para
:,a:'pl:6\im,a �ei\a-feÜ1a',' às 21:
· horas', no' Teâüio Álvaro· de
I Carv.qiho, ,Il�i'l'a d, encontro
�

de i.!�lr( pé\lharo
.

de� c·i'i·co � ..

um b�iIc.o�1Í.:sta<: '�i�'ÓS:'Ujn:é�;
pet��Lllot., éÜ"cçns,e, dentro

1 ele uin! camad� do :pI'óPrio.,·
l circ'6�,: ' .'.

.,',: ",' i
..

'

..
' Seg�mc).o (5 auter" "talve�

:;a, pé'Ç'i{' queira�'. di�er 'que fi
, ." , __

,I ... \ '",.� .. ," ,,'_
. p'lE#,iível i,na:gillar a vida/

'. pois 'ii únp,óssiveJ. ,;ivê-fa
1ài qLiál" se: êi1�c�'rttfa',;-:: '

....

,': . O:"��'l)etãc�l'� �êl'á �reà')té: '

Si';li?tàÜo, 't;;lIhbén�;'l'l�
.

sábad.O,
; e cÍ(){íÚn·';ú . 'à�' :' 21' 'hoi:ai"

· ,�OlT\; á_IJa ln��ni� .�f? 7d% 'p.i� �
1'a ,e�iu��mfe,s . .A� Pl'bI119i;ào.

· é',da 'Sécretarifl' do',Govêl'no'
af��"is: • do :bêp.a'i,t�111é.1J{; ,:
de' .q'�t;iJtUl;�, '; :ê'�": 'b�1IeÚ�io,
do Grupo'. Teatral Ilha1Jl:ila.
FCR�0AÇA6 �. OE. ATOR

", .
. ,

,.

'�"
'

'JusHça do TrahaHu)' homenage�a O

1.0 Juiz ;Presidenie do JCJ da Capil�l
'\

A Juíttá de" COl1dliação
e :Julgamento em .B'lori,an6·�.
polis"."ma,rcou ..pa(a '19 ,d.e:·
jurrho',a:solel1idade de, inau-"
gLlraç�o 'elo retrato do pri
n'ieiro,., Fresielen te,' do órgão,.

Fran�lísco Salles' .dos Reis,.
falecido quando '. exercia 0'
mandato -de Juiz do ,Ti'abi\"
lho eiú Pôrto :Alegre e cujos'
desp6jos foran\' , translada
dos

..
e ,.seimitados .

n� ,Ce'

. i I

.' mitér,io .5::0

,Assis:'
Franctsco ele menagem à .Justiça do Tra·

balho·. 'O jantar contou corri
o compareCimento, além

elos j H ízês e funC'Íonalismo

d'aquêle '.Ftibunal, çlos Ínem
br08 ele .Tuntas de ,Concilia
ção e Julgamento ela capi
tal e ,do inter'Í0r, c, .

como

convielado e$pecial o Sr.

Humberto' Moritz, Presi

dente' da Fec1ei-ação,. des Em·

pregados do Com'érc1ó' ele
Sunta Catarina.

e�B:P,e;, na: �.
.

l
._!j �

•.
'

�. , ,i

C:ida.de
O pintor Aldo· Beck vai

expor 20 telas no subsolo
do' Centro Comer: ial: A.
mostra; ierá aberta sexta·

,feira' às 20 hor'1�: p�.rmane·
cendo" até"o dia "6 ele junho.
Os qúadros m'ostr:am aspec·.
tos da ;Florianópolis anti·

ga, tendo inclul'tve,' duas
�;is�a!l da cidade· e, aspectos
ele várias TL!a�i. ela· Capital.

Aldo P,('rk: prcsta;rá, com

essa
.

exposição uma home
n;:(geRl póstu'ma' aW 'Desern·
baJ'gacloÍ' Henrique àa Si!
va Fontes .

.,,'.,.1:.'

R [IA. [IITARlnEnSE REAPLI[A
SEUS REfUR5DS Em SAnTA [ÁJ.•RUIA,
fDRTAlE[E'A' E�o\nDmIR\D,D EStl:DD,,'

.� '_'___�� FAUDRE[E A TODOS. " :�'; '1"';"
J

.

,<om'p'RE LETRAS DE [ÂmB,ID, DA [ATARlnEn5:,E.�
, -.' ,

),' / '

I·

I

De ·outra· parte o Tribu
nal Regional do Trabalho,

. sediado "ern 'pôito Alegre,
da-ndo prOsseguimento às
iÚlh;ictiJ.dés "'cOmemorativas

, de seu 30'1 ,anive�sário, rea·

liZO�l
.

no último sábado, na

Churrascaria Si,lcy do Inter.
naciO,nal ,Clube, um jantar
de· confraternização em ho-

./ elA CATAR�NENSE
DE CRtDITO, FINANCIAMENTO' E 'INVESTIMENTqS
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Agenda.' eC,onômica
I

Algumas medidas oficiais alterando o regulamen
to dos I bancos de investimento são esperadas, em se

quêncía .as que alteraram, na semana passada, as ati
vicíades tios bancos comerciais. E provável que tam
bém aos bancos de investimento sejam atribuídas
funnções ; de holding. ,de gTUpOS empresariais.
tendo em Vista acelerar o crescimento dos grupos fi
tenlo em vista acelerar o, crescírnento dos grupos fi
nanceiros e : torná-los p610S' do desenvolvimento em

presartal. l'f'3St� linha' e que são' esperadas; novas- me-

díd
"

J
;

1,.<I, as. , : �..
. � I," j�"

/�\
',. 'í'" �

..

!,'HOilDING" ,( ',"1';'" ,: .",' : 1""" "i

A; p'tiiYleÚ�- �xp�'ct�tiV'a é .�d sentida de �ser '�sUm
dir;.a tarribém aos . bauc;os!,de, investimén'to Ir{ ,possiJ:jili2.
dade de "manter participações permanentes sôbre ou-
tras .emprêsas, Iínanceiras ou hão. '

I

A malolr parte dos grupos finan�eiros 'do País tem
atualmente seu comando 'localizado no banco comer

cial, bàsícârriente porque sendo esta' uma ínstrtuíção
mais 'an�iga,' dela se ,çiI'iginaram as . demais, que se for -

'

maram com o recente desenvolvimento' de nosso' mer
cado de capitaís. o' banco comercial" é', I por :iS5'O, nes,
tes grupos, a ínstítúíçâo mais poderosa e,'a que de
tém .o conerôle acíonãrio.jAlguns outros' grupos, no

entanto, têm seu conrróle '; princípa], localizado no
banco de ínvestirnento, pelo ;qual' o banco' comercial
é controlado., ' ' ,I

,

A decisão ,que' 'vier, 'atender êst,es ,cas� �stará re

forçando' a tese d,e que sendo 'essencla-Imente "bancos
de projeto". os,'bàncos ele .investimerit� têm co�dicões
técnicas 'nattlrais para 'p�ojetaf o crescimento �as �m-
présas a êIe lig(ldás;

"
,

,

A deciSão esper!:1da ê no 'sentido de' isentar d,e Ü
mitações quafl.to, ao' índice de imObiliZação, as parti
cipaçÕes permanentes de: bancos de lnvestinlento em
outras empr�sa�,

' "

FVSQES' "
' ,

São a:ghâídad.as,' iiuaÚllle'nt�; �ovà� ;ne�das no'

senüdO de ,,<:tlcçjçtar' as' fuSÕes�, de ir.istitu�ções ;;fipfl,llCei
ras: lTIna ciéias \d�vér.á', SeI> 'a 'r;egliiãmentaçãQ' do, de
pét?,�l�i qu.e iseria ,'Estas, Jusges:' de qUalC).}l�:r, im;,õs�to. E pr.ovaveJ ,que".,agota "ou -mais adiante, sejàm, fi-
xadQs .n�'10� ���vei��" d'!)", ;C�Pjtlfl, TIií�ijÚó.." '" i," :',' \

'

,

'I\ledif;l,;rs "sem�lhante's, ).sãó' � previstas par.a.'�' 'área
tiás ,seg'u�fadó'r�s; ;t�ndó, é'hi '�ista 'achéiàr ':'� "c'oncen-
t�açao" d� :éàpita,iS e" Vi��iyar 'a, for�ação, de �r�nde,scomp�nh�as. ,

."
"

'

, _" ,

"
'

, :" ,'"

FUNnOS OE ,iNVE�;,nMENTO ' ",

Nó' ���juDto d� 'niedfdás àgt},ll,r�il'da;\ esÜi, �urilá ci'r
cular; o'ando .riova, intet-pretaçã'o' ao' 'prerJito 'légal

'

que,

isenta de' il�1P6sto. ,de 'r'��d� o's fU�dos 5�e'..'irivéstime,rito que' dístribUír,em 'a' j;otalidad�. 'de: seus,,:tendimentos.
Paia >,""Úind,\lf, ê'st,e, 'd.iSPó$'itiv�r o�" f��dos' vêin faze�do,

serúestra,hnente" á '�,;a:puráçãº àé ��mi,' �aibirz'a�ão:e dis-
'" ' ":.' ••,.", .' '" " , ... ',-1'_ I'

tribueVll,' a.os ,p3:l:ti6ipª,l1;tés; ,novas' ",çot\l,S�- :p,:roporciana
,ao lucr:(') ,0btlM, ,qom istJ,; o .válPi'�éi� qGot;.t, se' 'reduz
e cada', pa rticipante

'

, pa�sa: :a' ser, possi:lidQ'r �cie maior
nú��t<?,'·;d�.c�·tas:.·:·:·" . �

,. ',.

:I'� .. ,.,"
,.

i]):;ste 'JJr<?.o3s;;��éflto':�carreta ':detE)J:ID'iU!ic1,ci�:" cus
tos::,��'�issã() ,Q,'1s· nova-�:' cptas;, 9 "e;ri't�o dá cortespon-:: " ." ·1 ", ,I -"." ",' �;.... . " ?� ... '< ,

..( i ." ..

dêneia' e,,,mesmo;·� explic:;lça,o a'cis' cotistas 'menos aten-
�os �e': que,�: V,�lQt', "dá:' C:ot�; fbt�'��'4ilii'db"' pOr' : .umaquestaef' nietahlente' contábiL' ,Nós: ,g:Van�es" Junéiosêste:, e\lsfo : chega' ft, ,sd.' l::On�i'derável" poiS acáT:ret� o

enviQ' de' dez'ehas', de milhllres 'd:�, cor;r:esp'ondências to
do, semes'fre, ti. 'saí,ução m;':is, sil'npies ',poderia, se.' a.
n�.o l�:lOdific�ção, do 'núiper'o' 'de co'tas 'é: si�npl'3S�eI).

,te sua" v�J.oriza9ão \,jn<;ll prqporção' idêntica' a: �o 'pró
prio, fÚlfdo, É provável" que ,isto, ,se, tome passiveI
mediante,. s:írilptes, in:t�'rpreta.çf\o dos ,dispqsfUvos,. le-
gais nilativos, à jSt;:nçãd: 'de ill1posto�:

" '

;
�, \.. "

, -.
"

.

"

Ao deixar Santa. Catarina, depois de
ter ficado hospitalizado por alguns
dias� em Florianópolis em consequên,
'cia do acidente rodoviário que so

freu, o Areebíspo de, São Paulo, Dom
Paulo Evaristo Arns, manifestou sua

impressão pelo progresso que verifi
cou em nosso Estado, em razão do
qual felicitava a nossa juventude pe,
la,s possibllldades de que desfrutava
em ra-zão do ;des'�nvolvimellto cata

rinense.' Cala-nos profundamente' .a

observação do ilustre prelado, pois'
somos da mesma' opíntão no, que diz
rel'P'eito ao aproveítamento da poten
c��.JÍ(1'')(le jovem de que dispomos pá
�a participar do processo de desen,
�,f)lvimento que' nos últimos anos foi

- dM"�nT;I!1ó em Santá Catarina.
',A Educaçã'o jé o fator fundamental
para o progresso de' um 'povo. A ele

vaçã,o, do niv�l, 's.1cial das comunida
des produz 'u?cessàriamente a, cons,

cientízaçâo de toãns para os proble
mas 'q1:ie .. "li ,envolvem. possibilitando
a (lesC,o�.erta das soluções que irão
sar':l-l'flS. Em Santa Catarina o setor
edué""íonal mereceu ênfas'e especial
�a última dé�ada le h3verá certamen
t� de inerecer ó mesmo tratamento
lius anos que sequ:em., Semlo um Es
ta.do iovem, o's nossos Pod�res Públi
'cns [J�vem' manter a prepcupaç,ão bá
s_ica: !le mantl'r \ pormanentemente
atf'J](lidas as necessidades do ensi
no" ,aumentadas a cada ano . IJelos
novó,i contingentes escolares que fa_

/

zem subir a demanda nos diversos
cursos de >cscolariza?ão. Isto feliz
mente vem sendo reíto, compreen
uenrto todos os 'cicios educacionais
- o básico, o médio e o superior.
No que 'djz respeito a êste último, há

que se fazer. menção especial à Uni
versídaue ,'l<'eclera! de Santa Catarí-,

-

na, .a grande responsável pelos êxi
tos que o nosso Estado obteve nês
'se pm'ticulai:,. ensejanlo hHliretamen_,
te li crk"ç';1(o da. Uníversídade para o

,

Dcsenvotvímento do Estado
UJJESC - atualmente de reconheci
.da 'efi'ciência, 110S cursos que, man

tém, Daqui por /(1iant,�, cumpre apri
morar os diversos níveis da Educa
ção em Santa Catarina, poasibilit.s u,
'.10 a um maior número de catari
nersses a oportunídade de desfrutar
de um ensino acessível e de boa
qualidade.

t
Dom Paulo Evaristo Arns ressal-

tou nas suas patayras de despedidas,
ai.nda, os prog-ressos que o Esta,llo
tcm feito no setor rodoviário, desta_
cando a pavimcntação da, BR-10l.
Nào, resta, ,'�ú'lid'l de que, com as,

obras realizadas nos últimos anos

nesta rodovia, houve um avanço con

siderável no desenvolvimento �os
transpoI'tl:s em nosso Estado, que
mais ai,nda aumentara quando sua,

pavimentação em território catari

nense""estiver inteiramente concluida,
o' qüe ;"le dará ,dentro dos próximos
nieses. Por outro lado, notícias alvis-

,j

.') ;. '�,'_(l ,::�'::;�·,'r.��T��":{/: .

"o
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sareiras originadas do Ministério dos
Transportes, DNER, intormam que
até o final desta d6C3ill� haverá na,

,(la menos de oito, rodovias federais,

pavimentadas em 'Santa Catarina, en

tre as quais certamente se encontra
a Im-2HZ.', A concretização' dêsse'
objetivo nspresenrarã definitivamente
a redenção dos transportes no ter.

ritório catarinense, num esfôrço que
deverá 'ser complementado pelo Go
Vento Estadual na construção das
rGdo,vias de acesso aos troncos prin
cipais.
Por tudo isto e pelo mais que

Santa Catartna fêz e íará, há gran
'��es esperanças no futuro dêste Es
tado, Os setores 'de telecomunicações,
energia, agro-pecuária; Indústria, dis:'
põem das mais promissoras p"tspéC-,
tívas de desen;vellvimento. A, consta. '

tacão de Dom Paulo Evaristo Arns- 'a
respeito do progrésos do nosso Es
tado testemunha um fato que, os ca

tuincmes já, se acostumaram 'a ver
mas do qual os' brá.siÍeiros de./ou-'
,tros Esta,dos ainda não se -aplercebe
ramo Por isto é sel�prl? grato ouvir
mos dos patricios que nos visitam
rc ...�renCla,s como estas �ue Dom'

, Paulo Evaristo a,éabad,a. de fazer.
J<.:�tamos certos de que as conquis.
tas que cOllsignahlOs ,nos

,

anais ',[lo

nosso des'�nvolvimento não ha-verão
de parar. Há muita coisa à 1l0SS1,' es,..
perá e os catarinenser;; têm pressa de:

chegar ao l'uturo' almejado.

em Santa C�tarina para dar impulso e'

im[lJ iiilir oriemação racior.<,tl à indústria
pesqueira.

....

Essas considerações v�m a propó-
sito do segundo discurso que, sôbJ:e o

aSsuJiLO, o clepuladü DiU' Chúel11' pronun
dará, em brev.e, na Câmara Federal,
salientan.d'O os problemas lia Pesca e de ,

sua signHicação econômica para o Bra
sil e, em particular, sôbre o que repre
senta para o Estado a c�lja bancada 'se

filiá aq uêle pai'lamentar.

Deve-sc ter presente que o cleputado
Dib Cherem possui extraordinários co·

nhecimentos 40 problema de que se

ocupara, Todos estamos bem lembrados
de que foi êle quem, na, sua gestão à
freille da então Secretarias dos Negó:
cios da Casa Civil do Govêrno Ivo �il,

<'
veira, empreendeu as p�'ovidências vi
sando ao levantamento da exata situa
ção da Pesca em águas ele Santa Cata
rina, Aplicou assim, no encaminhamento,
das soluções, grande soma de esforços
e atenções, organizando essa nova frente
de produção com fundamento nos in
centivos fiscais que o Decreto-lei ,n, 221
do Govêrno Federal es',abeleceu, em

vigência até 1972,
De sorte que o próximo pronuncia

mento do deputado Dib Cherem, c'amo

3 mulheres

Além do mais três de uma vez!
Tome tenência, homem, você vai se

exaurir em espasmos de frustração,
quando se conscientizar da vã �nutlli
dade dos seus' sentimentos!
, Mas, que remédio? Um ho�nem nêsse
estado (não é'mais dono de sí, IlUda
'com o olhar perdido e a crista caida,
não enxerga. um palmo adiante do
seu nariz, quanto mais o horizonte.
Conselhos, recebe-os na m'8sma qWlD
tidacle na qual os despreza. E vitima
da mofa dos amigos, vai ficando

clesrespe,itado e despeitado, E aí rea

ge irracionalmepte" julg,"mdo-se um

derno,lidG'r de estruturas, alma so

litária enfrentando a.' iniquidade ,do
gentio, privilegiada criatura ,eleita
para as missões impossíveis.

o desalio dO mar
o anterior, se revestirá de segura autl}
ridade, principalmente com' vistas ao

muito que Santa - Catarin(,l' oferece, \'ao
cômputo das imensas possibilidades' de
exploração da pesca.

, '

Tanto qu�hto já se' verificou, da in
fluência desse pOlencial de economia na

desejada Jpujanç'a da �rôdução naciona�,
as atividades pesque!,ras não poderiam
continuar abau'donados' ao vellio empi·'
rislllo em. que' vinha �et\d�merlte progl;e
dindo, Chegou-lhe o tempo de' ajustar-se
aos métodos da técnica mais atualiÍadp,
que lhe acresça o rítmo do desenvolvi
mento e o alteie a nível' de: E\xpres�ão
valorIzada entre as mais ponderáveis
parcelas da pr�dução brasileira, respon
dendo ao desáfio do már.,

,
,

Cabe aqui o 10,uyor dos, eatarinen�es
à eficiente atividade que, o deputado
Dib Cherem está exercendo na Câmatá
Federal, pondo em relêvo problemas
que, sem constituirem" como é,' o da

pesca, questões de restrito interêsse re

gional, antes' abrangendo ,todo, 'o âmbito
nacional - e especial�ehte o longo 11-

"

I

toraI 'do país - coincidem; implicita-
menté! com aspirações' e necessidades de
Santa Catarina, onde 'a pesça envolve'
as ::preoeiip�ções e ,a próspetidao.e dê nu

mei'o;as populações litorâneas.

GustaVo Ne'Ve$

",

Se me perguntarem o que hehs
,avisto, pouco' direi. No fundo, seu

"como um escolar que Se apaixona pe
la primeira proI�ssora - com a di- '.

ferenç,3, de que não estou mais' na

escola. Em têrmos práticos" talvez
deva dizer que minhas três aq.ol'a
das t�m em cortuim uma profunda' vi
são dos aCQntecimentos, eu até' diria'
antevisão. Mas êss-e atributo não ex--

,

"

plica nad,\l" antes confunde ±Dais' as

coisas, já de sí tão embaralhadas. 'No
ser amado se pracuta compreensão
generosa, preehchimento para ,deter:
mínados e e�pecíficos vazios. !'Vi- I

são" é um r,equesito indispensável a

administradores e corretores' da 961-
sa, nã.o tem nadjt a ver com a pai-'
xão.

'No entanto,., . NQ entanto, aqui es
tou pensando helas, nas minhas três
queridas e inalcançáveis ,mulheres,
precis,\l,mente no momento em que
preencho meu 'cartao da Loteria Es
púrtiva.. Gontr-itamente, a elàs dedico
mais êsse instante dr, meu peá·turba-'
do, dia, 'ungindo-o com um, toque
respeitoso do 'silêncio e meditação.
Ah, Sebastiana Rodrigues, da' Silva,
ah, JO,'ilna Ribeiro, ah, Sebastiana
Paula. Dias por que me afligis? A
mim qué em nenhum momento vol�'
to meus olhos i§entos de cobiça pa
ra os vossos 14 l1'Jjlhões 698 mil,
558 cruzeiros e 87 centavos? Por que?

Paulo da Cosia Ramos
\

}<'U1\1CAP-
Outra .J�}edida pr,eYis.ta' par,'1' os' próXimos dias é o

decreto-lei tie" criâção dÇ( Futncap: A lei de me-rcado
ele ÓapjtaÍs t;Iet(')r)nina ,à ilecessldad'e' dêste ,de�r�io: "

a

ser, ;"PPSfúh)�:nÚ, "·,'n;'gu,iàm'�nta4o' pelo: ' �Cons�lho
]YlàIi'etá:i�' Nàqioll-aL ,"�' !,

'_:" "

,,' "

,

"

,

',Re�é'láu:se ontém 'que'� 0';1 fato, de" ter: sid,b ',p'eriniHctó, '10�' ,baI}CbS 'co+ne�rciais; Irian't�r
I

'patúcipá�ão permahente" em fÜi'ab.c�ira.1;.,.seI).1 ,qi;Ii,;' J�to' Ihes.,: sobteqarl�egue' o ,ílidice :de, DlOojlizãção., 'torna' desnecessário
- 'pelo ni:eno�' p6r,' Utri",grli;nde: períQtl� �,a. t�ansfor-
maçã.o' das {iÍla::r\C�iras' �m" suas ).catt�ii·às, ", ,

-

".,,'; ,�<>,·r:.·'�.L;:i,��:".';',,·�'·.: ,�.:\;�, �;'
I ... �>\ ..:

.'.,

','
.

,ü\.MPA,l,!'1f,\ , CONTRA, ',SONEGA'ÇAO,
A ,soI).eg�çã6 .dó anibito dos iÍ:np�stos, es'ta'du�is,

atingiu, nos últimos" arios, 'indiées' ala:;�antes em todo
o Pa,raná, e v�m impedindo que .\l, arrecadação' apre- Há, atu,'llmente, trê� mulheres na construido com os mais nobres sen-

sente os' resultado!?, necessarios ao ,atendimento ,dos
minha 'vida. E para elas "que dirijo timentos, desinteressado -dos aspec-,

'" ' meus pensamentos na hora neutra da tos não espirituais que soem turvarcOUlprOrni�,:!'os, pU,b,licos"., A, revelação, foi feita p,eio di-
'm'adruaada quando me pOVOA0 de so essa purl'fl'ca,da angu"sÚa,retor do: Departamento' de Renqas Itüetnas Sr. Ernesto' ",'

-

'. "

'

-' "
, nhos' Ínattirizados. Nos tumultuados Às vêzes, t€nto me exorcizar con-Rugle):"' Bat�sta, 'ao anunciar, à, imprensa' ,\l, realização de-

uma ,am,pla:bampanha :Çié f�s'calizà,ç�a' intensiva, que t,e- esp\l,çós arrancados, da faina cotimia- tra os meus demônios concedendo-
,

"h"
'
",' na, é também nelas que me fixo, o me raciocinios lógicos, Que dôr é eS-,rá inicio na sé'man, q�e vem,] ·co� Vist'l,S a' cqrrigir coração despautado a conspirar con- s� que �e ,\l,flige', que sentimento oestt; qua<;J.ro a', curto Pi.'azo. f\' ,

,t'" 'IA
,

"

que me arrebata, s� não possuo oActesçentoU: "Esta n'ã(\)' é à;, 'sôlução ,ide,al 'e ,nem
ra ,os meus s� enclOS,

definitiva, tnas 'as outras li1edidas, que' estão sendo Se muito quero a primeirà, a se- 'mais leve sinal d'e próxima ou remo-
. '" ,,", "

, gilhda é a que ID,\l,is amo - mas não ta correspondência? Se o ,amor étomadas, pela .s.ectetarh da Fazenda serão responsa-veis' pelos resultados � media e: longo prazo,. no com-
me esqueço da terceira. Aherto o uma flor q.,ue precisa ser regada

- me,u ,peito, neA, le encontr'ar-se-l,'am treAS díàriamente se fenece à falta debate à sonegação: ,orientação ao's' contribuintes, aper-
I ','

'.

feiçoatnento da aqministr.ação, treinarh�nt6 ,de pessoal cnapas, desabrochadas rosas de dú'vh cuidados, se murch\l, n� ausência de
tecnico' éSp2éiulizado. Integração, com os mUnicipios'- da e confirmaçao. O mais simples atenção e carinho, que diz:sr de mim,
e União ,e' a. O:aplicação do pi:ocessamento eletronico' gesto" a frase mais, p,'l,rial, a visão que não tenho nem' jardim?
na : fiséaJizaç'ão"'. Dive�sas �equipes ,da Fisco estadual m,ais ,corrente ;-" tudó tem, o pod'9T
se desloc,'itão' a partir' de amahhã para cUfà2ntes re-

de me enviar em direção' às minhas
giÕ2S de' J1':;st,itdo, "numa' ação 'c'oordenáda que, objeti- doce�amada� hum torvelinho de ep-,
va eÍir.rifnát as 'fraudes' no' recolhimento' do ICM e ou-

éanto e padecimento.
t

;

t ." 't" ,

t d" "

,
"

',' "

,':, - 'A,s m�is exaltadas aspirações queros," n"'ll os "es _a, uals.c
"

"
'

"

'_

'mantenho, ,\l,llmentadas nos subtér-A 'situa,çã,n 'd", arrecadél,,ção ", do imposto' .sobre Cir-
culaçâó d'Ej' Merça,dorlas, for eJçplicada: 'Í:>'elo diretor elo râneos da mihhq alma errante, . SOe
DRI, qúe' apohtóv aln�ft a� grànd�s causas do� ele- mente se \Uaterializam quando nelas'
vadQs ,indtc�s,' de·, sonegação' e, 'da propria' deficiencia penso, Ah, do 'que eu seria capaz se

da' ,maquina an;-'ecadadora' do Estado. Se�ndo' o Sr. pudess-" ser correspondido!
Ernesto' Batista, 900/�' dos' Icontribuiiltes inscritos re- Porque a v,erdade é que elas ner�
,coll1;em .lapenas o"equí;v;<:il,ente a .10% da aiTe?ada9;0

me conhecem; ignoram profunc1,\l,-
do .rÇM, Isso ,é comprovaÇlo' por, levàntamentos e es-

mente a mil).lla existência; creio ,mes-
tujas feitQs. a�sde os primeiros' dii1S da a,tua! adm:i-

mo que jamais estaremos juntos. Bo-
, -' f""

"
,

"

nita perspectiva! Eu fico me consu-I1lstraçao ' azendaria. Do total' de 70 mil contribuin-
, tes inscritos �m todo o Paraná, cerca de 63 mil reco-

D'iÍ1do nêste fogo lento e não me,
lhem. ass'im, apenas 100/6 do tJiibuto. De forma somen- acompanha, $,equer. a graça da es-

te 7' mil estão "aguentando, o peso" cta quase totaU- perança,
'

clade:' da ari2cada.çã,o estadual. Essa desigualdade ,re-
T'ltvEiz justamente aqui resida a

presenta, além ele', um flag'r:\l,nte desrespeito para com grandeza do meu amor: um amor
o contribuinte cumpridor do'g seus deveres, um poder I
de concort:encia desleal ,'ex-frcido' pelbí.i sonegadores,

o 'livro do almirap.t,e 'Paulo Moreira
'dá, Si�va; cuja reper.cl!Ssão no país cor

r�spo!lde, ClU verdad,e, ao justo desper·
tár dos brasileiros f.lce uó imperativo
d;' irí'dependência ,econômica do Brasil,
é:: Hlcrisagem de alto sentido realista.
L.'ii.la cxtens'ão" litorânea de cêrea de
'OIto l1ür quilõmetros reClama, ineontes
tàveluiente se volvam para t�.o amplo e

ü�o pôte,nciaI' de riqueza as vistas dos
ll'él'nen� responsáveis 1'ela- hossa polí
tica

,
desenvolvimentista, 'Assim; nada

!llais natural do que a intensificaçilO
d�S l�i'ovidências relacÍonadas com a

e-collqJI,lia, pesquell'a, por tanto tempo
relegada' a plano secundário entre as

"Ü\'!,Ll,,([c;'S LO,ÜL)uLve,� Lomo fal()reS de

ct,�scim�nto" econômico do pids,
O Estal\o de Santa Catarina está' fa-

9-ado à :desempenhar nessa mobilização
ú;.;t:ional para a ofensiva pesqueira, pa
pel í'd�tàllte: E felizmente não .tem pas
sado despêrce-bido aos dirigentes calari
ffl:,,�e�a illdIssill1ul.lvel sig.Jifit.:ação dêsse
SelOl" pI'ódutivo, tanto é certo que já se

implanlou, há ,algun� anos, uma polí
tica de 'desenvolvimento da pesca, com

p,ase em': estudos a que s'e procedeu, con;
Qbj�tivida4e e sob determinação do Go
,vêrnó dO,Estado, Ilecordemos o que foi,
o GEDEPE, e o que, em consequência
clàs furições dêsse órgão' especial, se fêz

Mini-enlrevista
Roseli da Silveira c Rita de Cássia Vieira, am.]

bas de 12 anos e alunas do fiO grau do COlégio Ima_
cutada Conceição, estiveram ontem no gabinete (�a
vposiç,ão onde entrevistaram o lid�r Ida bancada na

Assemnteia, Deputauo J.,JeJandir Datpasquale, corno

parte de um trabalho que realizam sôbre o Instín],
to do voto.

'", �.

�is, como .se' nouveram as, jovens repórteres
: seu entrevísta'l1o,'num Wte_a-rete informal cm grano

de, parte' ao sab�r do ímpruviso
P _ Onde nasceu V. Exa., e qual a região qu�

representa aqui na 'Assemblé,a: de Santa Catarfnu>

R -'- Nasc] no Rio Grande do 'Sul, município ,de

Encantados. Porém, desde os três anos, radiquei-me '

em Santa Catarina e portanto me consÍ'dero, também
um catarínense. -Na: Assembléia represento o Meio,

Oeste de Santa Catarina.

'p _ P?r qual foi o partido que V. Exa.: se ele-

geu?
R Elegi�me pelo Movimento pemocrático

Brasileiro.
,

,

p _ Além de deputado, ex,erce outra, função po,

li�ica em nome do I!artido?
,R � Si-lll, a de líder da bancada.

'

'1:' '-, Que achá do 'Voto' direto e do indireto?
R - Acho que a, democra,cia tem como' pres'

'

imposto o' voto direto, porque é através dêle que o

povo pode expressar a sua vont,acte.

P ,.:_ 'Das, duas mod��idades, qual a mais, fácil
'Ie s�r rcàlizada?

,H, - A indiretà. Mas no regime democrático a

maneira mais, justa é à direta.
"

. )
-P - ual -a eleiÇl3iO mais mr,orta�1te para oS' 110,

\iticos?
R - À ie��lativa.
P - Qual a função do Deputado na Assembléia?
,R RejHcsenta,r o pó,vo. Através do deputado

é qué s.e m·aUÍJi'estam os' des,ejos, as necessidades e
, '

,

e os inJ;erêsse,s 'daqueles que o deputado representa,
,O d,el1utado é a V9Z ,{lo povo., O deputado está na

Assembléi� Legislativa 'para fi�calzar o Poder Exe

cutivo, ,a.pontar' os êrros e .as soluções para os pro-
f

" '.'
".

,

]Jlemas 'que surgem.

'P, ;.._ Pretende ser candidato 11,!van1ente?
',R -, Tudo depende das ,circunstâncias do mo'

Illi�nt�).' Se :eii: me 'cotiscientizar'de' qúe o meu tra

balJIO f,oi positivo em favor 'do povo de Santa Ca'

tarii1a" e Se tiver Cõndições eleitorais, possivehnellte
serei ca.ndidato novamente.

.;P '''7 Qual a, função do lídér de bancada?
l{ - A função do líder, é coordenar a banoada,

procurando mantê-la, _ tnida. O ,líder dá à bancada
I

tl posição" a seI; adota,da na hora de serem vota,rlos

,em plenário os -a,ssuntos sujeitos a deliberação' da
; I

/

'Assembléia. 0- líder também distribui os trabalhos

e 'as ta.rel'a:s \entr� os deputados que compõem li

'ballcàda.
,

P - Sendo V. Exa. do interior, perguntamos se,

gosta da nossa Capital?
R -,-' Me�mo sendo: do interior; gosto muito da

nos�a '<.;aPitai. Demonstrei isso defendendo no ple
nário assunto'( de intetêsse da Capital, como no ca·

so -da ponte. Sinto-me bem, em Florianópolis, já fiz

:�.qui muit�s amigos e espero fazer muitos ma,is. Sin

to-�e, ,hqnestarilep;te! aqui como s:; na minha ((ida
de �stivesse"{ 1 , ,

Brs-282 e 475
(

E .a primei,ra 'vez,·na Assembléia, que remos Ir
d�putado "desneivindica.r" ob,ras -federais para San'

ta. Ültarina, se aSSIm pode ser entendida 'a posi-
ção do députado Milton C�rlos Ide' Oliveira,. Ore'
presentante sulino é de opinião que se deva aball'

(l,onar por enquanto a rOd,ovia BR-Z8Z, tr!echo La·

ges-�''loiiai1ópo1is, parI!- a implantação em' regi.nJe ,

prioritário dá 47,5, ligação entre Lages e Tubar:ã)),
,
\ .Por 3!C!aso será demais pleitear as duas rodovias,
que aliás, const�ni do\ Plano Rodoviário Nacional?

Inde�izaçã'o de professores
(Jhtem o Iléputado Waldir Buzatto Id,enuneioti,

-

que está ,havendo uma "i'njustificável relutância" de

parte do Govêrno dt. Estado em efetuar o pag'a
merito das diJerenças salariais a que têm direito,

'

,

mais de 100 ptofessôres cOllÍratados do Instituto
Estadual '<l.�e Educação ,que recebiam 'remuneração

.. }�lfe.rior \à (lue çra_.. atr�buída aQs Idocentes nomell,doS
"daquele 'estaJ)e�,ecimento de ensino. Asseverou que
"o Estado com is.so p�rsiste no êrro, o que é grave, j

,

, �-':I�,porque está obrigado por decisão d'a, Justiça do" I

Tta:ba-lho a reparar a inJustiça que' cometera pllra
com 'aqueles professôres".

A 'Condenaçã,o in1:posta pelo 'TST a que alude o

parlalnent,a.r oposicionista ating'e a soma de Cr$ .. "

104.0!l:l;30.

Sergio Lopes
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESENHA DE JULGAMENTOS
,

A Segunda Câmara Civil do/ Tribunal' de J'usFÍ&a do

�5tado
de Santa Catarina, em sessão. ordinária, tle sexta

eira, dia 21 ôe maio, julgou os seguintes precessost

1) Agravo da petição n. 2.491, de Urussangaj,.��.
José João dos Santos e agrdo , LN.P.S. ';,.':,

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA. ",:
Decisão: Por votação unânime, dar provimento ao ,

agravo, para anular, a sentença reconrída, €us�: �x lege,
2) Apelação de desquite n. 3.373, de B1ume�u.,apte.

o dr. Juiz de, Direito da 2a. Vara, "ex-offícío" e apdos.
WilsPIl Koprowski e s/mulher ,

Relator: Des. TIIEREZA TANG.

Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas pelos apelados.
(Acórdão assinado na sessão.

3) Agravo de instrumento n. 395, de Joinville, agrte .

a Promotoria Pública da la. Vara e agrda. :rrraria Madalena
Arius.

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLElR.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento ao

agravo. Custas na forma da lei.

,4) Agravo de instrumento n. 427 de Camboríu.iagrte,
Amyr Budal Silva e agrdo, Hospital Santa Isabel.

Relator: Des. ARISTEU SCHlEFLER.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento ao

agravo. Custas pelo agravante.
5) Agravo de instrumento n. 416, de São Francisco

do Sul, agrte , Amaro Lemos Corrêa e agrdo , Colatino
Belém.

,

, Relator: Des , THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime,

)1 agravo, para, restaurar a assistência
I
concedida ao agravante Sem custas.

Acórdão' assinado na sessão.
6) Agravo

I
de petição n. 2.348,

dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e

José Martinho de AVIla. ;

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.

I ,

dar provimento ao

judiciária que fôra

de Urussanga, agrtes.
o I.N.P.S. e agrdo.

Decisão: Por votação unânime, dar provimento em

parte ao recurso, para fixar os honorários d� advogado em
10% QO que fôr apurado em execução, Custas pelo agra-
vante.

-

• \

7) Agravo de petição n. 2.362, de Orleães, agrt�s.
dr ... Juiz de Direito, "ex-offício", e LN.P. S. e João'
Cândido Amâncio e agrdos , João Cândido Amâncio e O
I.N.P.S.

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento aos

agravos de ofício, e' o do I.N. P . S., e dar provimento ao

agravo do acidentedo, para, fIxar em 20% a percentagem
para o cálculo do pecúlio e honorários de advogado em

10% cio que fôr apurado em execução. Custas pelo'lN.P.S.
8) f..gravo de petição n. 2 573, de Criciuma, aglies.

dr. Juiz de Dlreitc da la. Vara, "ex-offício" 'e o LN.P.S.
e agrdo. CantIdio Antunes.

Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, dar provimento em

parte ao agravo, para fIxar os honorários de Jdvogado
em lO% do que fôr apurado em execução. Custas ex-Iege.

9) Agravo de petição n 2.583 de Criciuma, agrtes.
dr. Juiz de DIreito da la. Vara, "ex-offício'" e o LN.P .S.
e agrdo. Noé Eugêmo do Nascimento.

) Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA\. �,2!. ,_ ,>,

Decisão: Por v�otação unânim�, '- dar 'provimento em

parte ao agravo, para fixar os honorários de advogado em

10% do que fór apurado em execução. Custas ex-Iege.
10) Agravo de petição n. 2.297 de Orleães, agrtes.

dr. Juiz de DIreito, "ex-offício': e o LN.P. S. eagtdo.
PolIcarpo Padilha

Relator: Des _ ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unâmme, dar provimento em

parte ao agravo. para fixar os honorários de advogado em

10% do que fór apurado em execução. Custas ex-Iege.
11) Agravo d,;> petição n. 2.299, de Orleães, agrtes. ,

,
dr. Juiz de Direito, "ex-offício" o I.N.P.S. e Nemésio
Anacleto Costa e agrdos. Nemésio Anacleto Costa e o

I.N.P.S.
Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por v-otação unânime, negar provÍlnento. aos

agravos de ofício e 0 do I.N . P . S., e dar provimento ao

agravo do aciden:ado, para, fixar em 20% a percentagem
para o :::álculo do pecúlio e honorários de advogacio ,em
10% do que fôr apurado em execução. Custas pelo I.N.P.S:

12) Agravo de petição n. 2.304, de Criciuma, -agrtes.
dr. Juiz de DireIto da la. Vara, "ex-offícío" e o I, N :P. S <

e agrdo. Osmar José Monteiro.

Tribunal de Justiça
10% do que fôr apurado em execução. Custas ex-lege .

26) Agravo de petição n. 2': 359, de Lages, agrte ,

Feliciana Costa e agrdo , Sebastião Vieira do Amarante.'
Relator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, converter o julgamento

em diligência, pari que o. dr. Juiz a quo profira o despacho
de sustentação. custas a final.

Acórdão assinado na sessão.
27) Agravo de petição n. 2.446, de Blumenau, agrte ,

Antonieta Maiolli e agrdo , Miguel João Dias.
Relator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, anular o processo a

, partir de fls. 11 inclusive. Custas ex-lege .

28) Agravo de petição n. 2.354, de Araranguá, agrts ,

I. N . P . S. e agrdo , Reinoldo Zanette.
Relator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, dar) provimento ao

agravo. Custas na forma da lei.

Acórdão, assinado na sessão."
29) Agravo de petição n. 2.356, de Tubarão, agrte ,

1.N . P . S e agrdo , José_ Maurilio.
Relator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime,' dar .provimento em

parteao agravo, para fixar os honorários de advogado em

Cr$ 150,00. Custas pelo agravante.
30) Agravo de petição n. 2.414 de Caçador, agrte ,

dr. Donut Neief Domit e agrda . Companhia Laminadora
Caçador Indústria e Comércio de Madeiras.

Relator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, não conhecer do

agravo. Custas pelo agravante.
Acórdão assmado na sessão.
31) Agravo de petição n. 2.473 de Criciuma, agrtes.

dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-offício" e o I.N.P.S.
e agrdo , Dorvalino Ugioni ,

Relator: Des. THEREZA TANG.
, ,

DeCISão: Por votação unânime, dar provimento em

parte ao agravo, para fixar os honorários de advogado em

Cr$ 150,00. Custas pelo agravante.
32) Agravo de petiçâo n. 2 528 de Mondai, agrte .

dr J'UIZ de Direito, "ex-officio" e agrda , Z. D. Costi
& CI�. Ltda ,

Relatdr: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, não conhecer do

agravo por incabível. Custas ex lege.
Acórdão assinado na sessão.
33) Apelação de desquite n 3.'363 de' Timbó, apte.

o dr JUIZ de Direito, "ex-officio" e apdos. WIlly Jansen
e Ilse Jansen ,

"

Relator: Des. CERQUEIRA qNTRA.
DeCISão: Por decisão unânime, negar provnnt;nt! à

apelação. Custas pelos apelados.
Acórdão assll1ado na sessão.

Decisão: Por votação unânime, dar provimento em 34) Apelação de desqUIte n. 3.414 de Lages, apte. o

parte ao agravo, para fixar os honorários de advogado em dr. JUIZ de ·Din.'lto da 2a. Vara Cível, "ex-offício", e

10% 'Qo que fór apurado em execução. Custas ex·IBge. apdos. Ivone Carlos Amorim e Vera Chaves
\
Amorim.

21) Agravo-de petlção n. 2.512, de Cnciuma, agItes. Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.
dr. 'Ju�z de DireIto da la. Vara, "ex-offício" e o LN.P. S. DeCIsão' Por votação unâl1lme, converter o julgamento
e agt·do. Manoel João Fortunato. cm d!lIgência. Custas a. fmal. �

,
/

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER. Acórdão assinado na sessão.
,Decisão: Por votaçãq unânime, dar provimento em 35) Apelação de desquite n. 3.488 de São Francisco

parte ao agravo, l:8.ra fixar os honorários de advogado em do Sul, apte. o dr. JUIz de DIreito, "ex-offíclO" e apdoslooío do- que fôr apurado em execução. Custas ex-Iege. Antól1lo Souza Júnior e Maria de Lourdes da SIlva Souza.
22) Agravo de petição n. 2.531, dê Orleães, agrtes. Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.

�r,. J?i.z • .<te, P4'ei!Q, "ex-offício" e,.o LN.P .$"" �,<:�grdo, ,_' , ... _D_J)çis,ªQ: ,Por v_otaçãj)- unânime, ,negar provJn}ento, ,à
Manoel teopoldo. apelação. Custas pelos-apelados.
'"' Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER. Acórdão assÍrJado na sessão.

, Decisrão: Por votação unânime, negar provimento ao 36) A.pelação de desquife n. 3.496 de Itajaí, apte. {}

,agra:vo. Custas pelo agravante. dr. Juiz de Direito da 2a.'· Vara Cível, "ex-offício", e

23) Agravo de petição n. 2.538, de Or:eães, agrtes. apdos. Carlos Kriigel' Filho e Hilma Müller Kruger.
dr. Juiz de Direito, "ex-officio" e o LN. P . S. e agrdo. Relator: Des CERQUEIRA CINTRA.

/

Be'nto Martins Spindola. Decisão: Por votação unânime, negar provimento à
Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER. apelação. Custas pelos apelados.
Decisão: Por votação unârume, dar provimento em Acórdão assinado na sesl)ão.

parte .ao agravo, para fixar os honor<'Írios de ad,ogado em 37) Alielação de desquite n. 3.489 de JoinvIlle, apte.
Cr$ 150,00. Custas pelo agravante. o dr. Juiz de DIreito da la. Vara, "ex-pffício" e apdos.

24) Agtavo de petição n. 2.545, de Lages, agrte. dr. Nor�erto Rodolpho Schlemm e Sônia Maria de OlivelIa
"Juiz de J;>ireito da 2a. Vara Cível, "ex-offícIQ" e agrdo. Schlemm.
PedJ:"o Paim. Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
( Decisão: Por votação unânime, negar provnnento à

. Decisão: Porl votação unânime, negar provimento ao apelação. Custas pelos apelados.
.agravp. Custas n;! forma da lei. 38) Apelação de desqlfIte n. 3.493 de Blumenau, apte. o

25} Agravo de petição n. 2.561, ile Orleães, agrtes. dr'. Juiz de Dire�to da 2a. Vara, "ex·offíclO" e apdos.
dr. Juiz :de Direltó, "ex-offício" 'e o I.N.P.S. e agrdo. Augusto Ze,n e Maria Janina Zen.
Heitor Rodrigues Maria. Relator: Des. THEREZA TANG.

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER. DeCIsão: Por votação unânime; �e'gar provimento à
Decisão: Por votação unânime, dar' provimento em apelação. CU,stas pelos apelados.

fixar os honorários de advogado em Acórdão (assinado na sessão.

Relator: l>es. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento ao

�rayQ. Custas pe�o agravante.
13) Agravo de petição n. 2.351, de Urussanga, agrtes ,

dr. Jlfiz deDíreíto, "ex-offfcio" e o LN.P.S. e agrdo ,

Pedro EHas' Anselmo.
'

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento ao

agravo. Custas pelo agravante,
_

14) Agravo de petição n. 2.391, de Laguna, agrte ,

Cust6dio de Oliveira Rosa e agrdo , o LN.P.S.
Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.

Decisão:
_
Por votação unânime" anular a sentença

recorrida.: para que sejam os autos remetidos à comarca

de Crícíuma; Custas a final.
- 15) ,Agrav.(i) de petição n. 2.397, de Laguna, agrte ,

José Souza, Aguiar e agrdo , (i) LN. P . S.

Relator:' nes. -ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, anular a sentença

recorrida, para que sejam os' autos remetidos à comarca

de Criciuma. Custas a final.

16) Agravo de petição n, 2.398, de Laguna, ( agrte .

Manoel Júlio de Freitas e''âgrdo. o' I.N.P.S.
Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: POl' votação unânime, anular a sentença,

recorrida, para que sejam os autos remetidos à comarca

de Criciuma , Custas a final.

'17) Agràvo,de petição,n. 2.418, de Orleães, agrtes ,

dr. Juiz de Direito, "ex-oífício" e o LN.P.S.' e José

Mendes e 'agrdos . José Mendes e o 1.N.P . S.

Relator: Des-: ARISTEU SCHlEFLER.
Decisão: Por votação unânime, dar provimento ao

agravo, a fim de aplicar o regime de' manutenção de

salário: Custas na forma da lei.

18) Agravo de petição n. 2.475, de Criciuma, agrtes ,

dr. Juiz de Direito da la. Vara, "ex-officio" e o LN.P.S.
e agrde , Carlos José de Lima.

Relator: Des. ARISTEU ::;CHlEFLER.
Decisão: Por votação unânime, dar... provimento em

parte ao agravo, para fixar os honorários de advogado em

1'0% do que fôr apurado em execução.�fustas ex-lega.
19) Agravo de petição n. 2.489, de Urussanga agrtes .

dr. Juiz ,de Direito, "ex-offícío" e o LN.P. S. e agrdo ,

Rosalino Antônio Marcelino.
Relator: Des. ARISTEU SCHIEFLER.

(

Decisão: Por votação unânime, \ <lar provimento em

parte ao agravo, para fixar os honorários de advogado-em
,

1Cl% do que fôr apurado em execução. Custas ex-Iege ,

2Cl) Agravo de petição n. 2.490, de Urussanga, agrtes ,

dr. Juiz de Direito, "ex-offício" e o I. N. P . S. e agrdo ,

José Gomes dos Santos.
Relator: Des. ARlSTEU' SCHIEFLER:

, ,Malriz, e", Floria�ppolis Rua Fra�cisco rolenlino,' 32 Telefones 2534 e 2535

f

39) Apelação de desquite n. 2:454 de São Joaq.uim,
apte . o dr. Jui� de DIreito, "ex·offício" e apdos , Luiz da

SIlva Nunes e Maria da Silva Nunes.
I

Relator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas pelos' apelados.
Acórdão assinada na sessão.

40) Apelação de desquite n. 3.458 de Ibirama. apte,
'o dr. JUIZ de Direito, "ex-offício" e apdos. Willy Reblin
e Lydia Reblin.

Relator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação Custas pelos apelados.
Acórdão assinado na sessão.

41) Apelação, de desquite n. 3.476 de yideil'a, .a.rte•
o .dr , JUIZ de Direito, "ex-offício" e apdos. Reinolfo
Padilha e Ilda Nordio Padilhà ,

Relator: Des. THEREZA TANG.

Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas pelos' apelados. \ '

42) Apelação de desquite n . 3.477' de Blumenau,

/ apte. o dr. JUIZ de Direito da 2a. Vara, "ex-offício" e

apdos Adalberto Marquardt e Dolores Marquardt.
Relator: Des. THEREZA TANG.
Decisão: Por votação unânime, anular o processo a

partir de fls. 11 inclusive. Custas �pelos apelados.
I

_

Acórdão assinado 11a sessa?
43) Apelação cível 1.1. 7.757 de Mafra, apte. Linifício

'Lesli S. A. e apdo. Francisco Iunskovski.
Relator: Des. CERQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, dar, provimento ao

agravo no auto do processo, para, _

anular o processo a

partir do momento em que poderiam ser ouvidas as

testemunhas arroladas pelo apelante. Custas pelo apelado.
" 44) Apelação cível n. 7.860 de Guaramirim, ápte.

Daniel Feder e apdo , Banco Brasileiro de Descontos S:A.
Relator: Des CERQUEIRA CINTRA.
Decisão: Por votação unânime, dar provimento em

parte à apelação, para" redu�ir os Juros a 6% ao ano.

Custas em proporção. '\

45) Apelação cível n. 7.862 de Joaçaba, apte. Erwin
Felder e apdo Banco Brasileiro de Descontos S. A.

Relator' Des. CERQUÊIRA CINTRA.
Decisão: Por .votação unânime, negar provimento à

apelação Custas pelo apelante.
46) Apelação cível n. 7

',
881 de Lages, apte , Cia. Rex

de Transportes e apdo. Werner Muller.
Rel�tor: Des. CERQUEIRA 8INTRA.
Decisão: Por votação unânime, negar provimento à

apelação. Custas pela apelante.
47) Apelação cíJel n. 7

..
931 de Orleãões, aptes. e

apdos Raphael Silvestre e Irmãos Carrer & Cia.

Decisão: Por votação unâ�me, negar provimento ao

agravo no auto do processo e à apelação. cusÍ8s ex lege.
48) Apelação cível n. 7 943 de Florianópolis, apte.

Emprêsa Catarmense de 'I;elevisão Ltda. e apda. Pioner
Rádie S. A. Ind. e Com, JSII��_

Relator: Des CERQUEIRA CINTRA.
,

DeCIsão' Por votação unâl1lme', conhecer dos agravos
no auto do processo e da apelação, negar provimento aos

agravos e dar prOVImento à apelação, para julgar Ílnproce
dente a ação. Custas e honorários de advogado na base
de 20%. Custas ex lege.

49) Apelaç.ão cível n. 7.639 de Palmitos,
I

apte. José
Arnaldo Moetzold e apdo. Vicente Pl"estes ,da Silva 'e .João./" '»

!

Marclano'Prestes da SIlva. '

Relator: Des. ARISTEU SCHIEFpER.
DeCIsão: por votaçãe unânime, não conheeer da

apelação. Custas pelo apelante.
50) Apelação cível TI. 7.818 de Brusque, aptes.. Kurt

Schloesser e sim e apda. Santina Plotegher.
Relator' Des ARISTEU SCHIEFLER.
Decisão: Por votação unânime, conhecer do agravo no

auto do processo e da apelação, para negar-lhes provilpento.
Custas pelos apelanles

51) Apelação cível n: 7.g02 de Curitibanos, .apte.
Jo Bu S. A. Fábnca de Equipamentos Industriais e

Ag'rícolas e apela Comercial Eletron Luz Ltda.,
•

Relator- l)es THEREZA TANG.
De6sào Por votação unânime, anular o processo a

partIr da audIência de instrução e julgamento. -Cusfás na
, forma da lei

Acórdão 'assinado na sessão.
52) Apeléj.ção cível n. 7.918 de Florianópolis, aptes.

Godofredo Rosa e s/rp e apdos NabQr SChlIchUng e sim.
Relator: Des THEREZA TANG.
DeCIsão: Por votaçã'o unânime, negar 'provimento à

apelação. Custas peÍos apelantes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seu
p'togram3

CINEMA
SÃO JOS�

15 - W,45 e 21h45m

Christnplrer GNlf'gc -.-"::- Lararne
Slepha'f1l

O ATAQUe' POS MIL AV'tOeS
Censura 14 anos

RIU

15 - 19,45 e 21h45m

Scan Connery
-

� S::rcan,tlJa, Ég:H' \->VEk-TE-EI NO IN!=eRNO "

Censura 1� anos

'CORAL. -

15 - 20 e -22 l�orils
•

'\ ; I

Reger - Van. Heel __. Fraacine Borge
- Olga Gf!ogert pieot
C AT.HEIUNE, BAS1A UM ÁMOR
Censura 18 anos '.

14 e 20 .ltoras

(Programa Duplo) I
Michael Picolli - Cathárine Deneuve

,

A CHAMADO DO AMOR

James Robards _:_ Britt Okiànd
QUANDO O STRI�.TÊASE-
COMEÇOU
Censura 18 anos

..-"

JAL(SCo

.

17 e 20 hofas

Edrilond Par'don -'-- Mlchaela
Pignatelli
MATAR SEM/PIEDADE
Censura 14 ,anos

GLóRIA

17 e 20 1100'ris

Dean Bridges - lVIeJina Cetcouri
UMA CERTA CASA EM CHIÇAGO
Censma 18 anos

,tAlÁ

20 horas

Ado Ghutl'ie - Pat Qp.1nn
DEIXEM-NOS VIVER

I

Censura' 18' aiios

SÃO LUI�,

20 horas

Flávio Migliaccio - Grande Otelo -

Irene StefaJ1Ía
O DONZELO

Censura 18 11110S

\

TELEVISÃO
TV CULTURA CA ....AL 6

15,30 - Tele Educáçãó
16,10 - G, S. Fresca

16,35 - Correio fif

17,00 - Jet Jakson

17,30 - Vingadofes do Espâçõ
17,5& - Elas e Eies
18;45 - Meu Pé de Latàtljli- Um.à

. \ ,

19,20 - Bola etn Jô'go
19,30 - Noticiário

19,45 - A Fábrica

20,20 - Simplesmente Mal'ia
20,50 - Central da Riso

,

22,30 - Poltrona 6

23,50 - Peter GUl1tt

TV COLlGAOAS -' CÁNAL 3

16,00 -� TV Edueativa

16,40 - Clube da �i'íahça
17,05 - S�riado de

.

Ayentwas

17,3Q - Mulheres 'ei11 VaJiguatcla-
'18,05 _j_ Romal' das SelvàS'
16,:1O -:::- Agente 8G

19,05 - Minha Doce �:NafilGtli:dà
HJ,40 - Tele Espei't(i
19,45 - Jornal Nàciàfií.al, (! J'€ítfial

de Santá Catà1'Íila- ;r

20,10-- H'mãos Coràgetll
20,45 - Moacir Franco

25,55 - Notich'lrio

22,15 - O Cafona

22,55 - Os Intocáveis

� .
(

---- �����_W__�N__M=w�_��__� ------------

!

.M,

:-7:-:-:-

Zury Machado

a bênçao cio casamento,

( .

.I

�os� M�ri� M:achado Stei�er e Marco Antônio Sch.roeder; 'q�a�d� recebiam

, Shew Varig
bogb mais às 21 horas .no Clube

Doze de Agôsto, Varig patrocina o

espetacular show, "O mundo - é seu
pela Val'i'g", Ivan Curi,' Lucas' Vieira
rdo e outras atrações, estarão sendo'
aplaudidos; pelos convidados da
Vari"g,

.
e João Schroeder e Senhora recebe
ram seus convidados com- elegante
recepção, Durante a recepção era

assunto' a beleza da noiva, elegância
dos convidadoS e o excelente serviço
da equipe de Eduardo �osa.,

I

-.-'-.-

-:-:-:-:

\;.-0.
Hoje cm São Paulo, a Senhora

Góvernador Colombo Machado Salles,
na Feira da.s Barracas, inaugura a

'3arráca 'de Santa Catarina,

-:-:-:-!

Cllsamento Rosà Maria, e
Marco Antônio
No altar mór da Capela do Colégio

Coração de Jesus, sexta-feira às 19
horas, deu-se a cerimônia do casa

'n8nto da beleza suave de Rosa Mária
Machado Steiner, com o advogado
Marco Antônio Schl'oeQer,
Rosa Maria estava encalltadora no,

, ..
. \

seu vestido de noiva confeccionado
em zebej.LHi_ e o longo véu,' envtule,
era prêso a um arranjo em plumas,
o que me1110r destacou; beleza ;3uav�
de RosLI Maria,
No Clube do Penhasco, os noivos' e

Seus pais, Heitor Steiner e_ Senhora

::__:-:-:-;'

Noite de autógrafos
Com coquetel hoje, às 20,30 horas

no salão nob.e dQ Palácio Legislativo, .

o Juiz Federal Dot,Jtor Pél'ides Prade

•

Distribuidor em Florianópolis
COMERCIAL APEMAC LTOA.
Rua Deodoro, 7 - fone 4084_

•• f]�:'11rIi'

então não pode desconhecer os preços e o fabu-
lesó eslioque das

'

/ j
'1,

'

LOJAS SCHMUlT PLASTICOS,
de Irmãos Schmidt & Cia. Ltda.

/
i' Plásticos e espúmas para estofadores.

I' 'II VAREJO E ATACADO
I II, Conselheiro Mafra, i;)5 - Florianópolis. : I.

__'���------=õfr*.. iiw��"
- -'--'---711.

I

Dr. ALDO ÁVILA DA LUZ
I

ADVOGADO
C_ P. F. - 0017766281:1

.. /

Tereza Hidelbrande Marques Souza,
Regina Arnantino Sampaio e Lea
Carlos- Eduardo Orle.

(

:-:-:--

Marisa, MaU!'o Amol'itn, Bete
Piazza, Mauricro Amortrrt e Ayrtdn
Oliveira, muito bem' acompanhados,
relembrando o Paineiras estavam
anímadlssimos

..

no : bar tia Oscar
, Palace, sábado: c

Continua na Galeria Nossa Senhora
do Destêrro, a:maravilhosa exposição
de fotografias '(10' eorrsagrado Gilberto
Gerlach , * Viajando para São Paulo,
o gerente do' Bradésco Senhor Seleme
Isac Seleme ,

-:-:-:-:_'_. \

Mac-Xem

A .tarde I
de- elegância � caridade

que se realizará .sexta-feira nos

salões do Palácio Agronômica, com

desfile (da, "Mae-Xern", .tsrá nas,

passarelas a�, manequins paulistas; \
Lenir, Neuza e Sany .

Domingo, estêve em nesse cidade
em companhia de -suas bonitas filhas"
o Senhor -

e Senhora . Doutor _.Ornar ,

Fontana; gente que é gente €Ia socíe- ,

dade paulista.
, :_.

-:-:-:-;

O Presidente da, Assembléia Legis
lativa, e �enhOI'a ,-Deptltado Nelson
Pedrini,

'

passara-rn p, fint-de-sema,na
no c()nfm·t�vel Gravatal Hotel,

; ,

-:-:-:-

Walbur's Boutique, está receben€lo
a cQleçãá -inverno das' mais concei
tuadas cOl}fe�ções ode São P.aulo e

Rio, ,pata suas ei<igentes cHentes _ *

Estêye, de �ni.versário anteôntem,' a
Senhora Paulo Hü1se, Com um jantar
em' sua residência o casál Hülse,
comemOlOOU O' acontecimento-,

r :-----,:-:-:...__:

"Os

Ar r11él,;)( .1?r�,sipente:,..C�}ltiIlJ�.Q!�<�8 ,

inaugura hoje' a Clínica de Beleza,
sôbre a responsabilidaâe d0S médi
cos (J.yIar1a _

Helena Gonzaga, Nott(!)n
Mário Silveira de SOUZéi e NazaI'eJilO'I
Amim,

CURSO 'PREPARATÓRIO DE
INGRESSO NA MAGISTRATURA'.\

E MINISTÉRIO PÚBLICO
fones 4665, 3073 e 4602

'rerá início no dia 19 de jm1ho vindouro, etn

Flori;mópolis, o PRIMEIRO CURSO PREPARATóRIO
DE INGRESSO NA MAGISTRATURA, tendo em yista
o próximo concurso de. Juiz de Direito em Santa
Catarina_

-:-:-:-

Pensameli'tG dd Dia: Se. a e5cperiêneia
nos torna mais pruden:tê'S, nós

faz também mais tristes,

As inscrições deverão ser feitas no caixa n _ 1,
do Banco dó Estado de S'anta Catarina S/A:, agência

I de F10rianópolis, onde ,poderão ser- prestadas ínfór-:

I rr;a<;Jes.
'

- ESTUDOS DE VIABILIDADE
:- PR6'JE'l'OS
'- MiSESSORAMENTO

, ,-,- INSTALAÇÃO

CLEMAR· en,gQnharia Ilda.
Esc�'itório: Rua João Pií:JJo, 21 - sâla lÚ

FldrlanópO'Hs - Smita Catarina
Nossas especialiadades:

AR CONDICIONADO PARA CONFôRTO E INDUS
TRIAL - -CÂMARAS' FRIGORíFICAS -, FÃBRICAS
DE' GELO - DU1l0S - INSTALAÇõES DE EXAUS
TÃO - TRANSPORTE PNEUMÁTICO - COIFAS-

, CABl:NES DE PINTlJRA - UMIDIFICAÇÃO - TôR-
I RES DE ARREFECIMENTO - EQUIPAMEN1'0S DE
I TRANSPORTE
L' ..:_iiiiiiiiiiiiiiiiiií!ii - iiiiiiii__"',iiii_iIi iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i�oiii·...;I,,�

,CASA ALUGA-SE

Aniversário TV Cultura

Est,ã "em atividades o Relações
PúblÍcas (iaTV Cultura Héiio Kester.
com as festividades de aniversário
da TV CultHra que ,será sábado pró
ximo, Os Diretores da nossa TV:

, rikrcy Lopes, Lauro Caldeira, Frede
rico Bündgens, Leon 'Sclmmigelom e

Arno Schmidt, vão i'eceber convi
dados especiais para as festividades"

faz. lançam�nto do seu livrQ
Milag.l"es do Cão Jerônimo" .

Na animada noite de sexta-feira no

bjar do Oscar Palace HotQl{ apl'audindo
Neide Mariatrosa estavam os casais:

I
, I

iI

AR CONDICIONADO'
, VENTILA,ÇÃO
REFRIGERAÇÃO-

Preciso alugar casa no centro. De pr,eferencia nas
ruas Ferreira Lima, Crispim Mia, Monsenhor Topp ou

n'1S proximidades, Informações para o telefone 205�.

ALUGA ..SE
Uma casa na rua Almirante Carlos' Silveira, Carneiro.

Tr<1tar ,!Ia Praça Getúlio Vargas, n. 22 ..

Musica
.Augusto Buéchler

VI r:IC VEM Aí

'Já está e111 fase preparatória mais um Festival Internacional, da Canção:
sexto. Embor» <'I} ainda' não esteja bem por dentro do que esta acO'ntecend(

tudo me 1l'V3 LI crer que AugList'o Ma: -zagão continua como Diretor Geral cU

certame. �rlo 'l1�hos pelo que eu ii n'O Globo de 'anteontem.

_:_O_O+-O-O-O-O-O-
MARCOS � P S, VALLE NA PARADA

.

_,__: Os irmãos compositores Marcos e Paulo Sérgio Valle estão felizes cor

sua escolha para 'figurai' como semifinalistas -do VI, Festival Internacional d

Oancão ,� se di?('m estimulados a produzir uma música que realmente ven�causar serrsacão. mes acham que fpi urna excelente, idéia a de Augus!'o Marzaga,
de confhr a jm nalistas a escolha de 17 semifinalistas entre os nomes mal

_

expressivos la nossa canção 'popular-": ,(O Grbbd, 24-5-71)
.

Comr V\lCêE vem o sr, Marzagão está na parada.
-0-0-0'-0-(1-0-0-
0'9: 17 �SCÇ>'I.HIi)OS

'

Os ,17 St'mif!flalistas, esc?lhidos são' os .seguintes:
TI d H II da Edú LôbcMarr-os li! Paulo Sérgio Valle, Chico ",Wlrque e o an ,

.Caetano Voloso. Antônio Adolfo, �aden Powell, Egb_�rto, Gismonti, Jorg
t P 1 h T pajos Sérgio RicardcBen, 'Ivan Uns, Milton Nascimen o,

_ OU,111 o·a ,

Tai�tHu'", Vi!l,ícius e Dori 'Caymmi ,

-0-0--0-0-0--0-0-
PAULO S,' VÀI,..LE RE�lAM.A.) .,

I J. -

" _

sé, por �m lado, os irmãos Valle ficaram, satisfeitos com a sua classlflc,aça€
.

-

,

t d" a não' classificacão de Carlos Lirap(!)r Ol1t�'1) t.caram muito cha ea os com. ': _' . A "

Roberto lYIeneSl'nl, Paulo Sérgio gostaria -de ver na relação nao so esses doi

nomes mas, também, os! de__ J�hl}ny: Ali e !"aulinho da Viola.
,

_ Também, ,'lnu, dizer uma coisa pra vocês: não colocar o Paulinho da Viol

na lista r,) 61�0 de polícia.
-0'--0---0 -O-,-IJ-:-,-O-O----, "

DORY C,t\,YMMI , ' , \

. Outro que c:�'tál satisfeito é '!o- Dori Cayn�'mi, 'por estar G1e volta ao Festiv�
Internacional da Canção, Ainda não escolheu a música com a qual concorrera
entre as rnu'tas cue tem prontas, mas disse que achou acertada a indicação d

conjunto Os M�Jta'n�s para .participar
'

do Festival.-

-O-O-O--:O�O--O-O---,- : . rÓ.

INGLATERRA,' AVULSOS
Para vo('êQ":1. lista dos compactos mais vendidos. na Inglaterra, na seman:

passada, Y<"i a relação. com dupla finalidade» informar e, ao I��smo temp�
,

fazer €Oa1 qtre '_'ccês tenham em mãos. os nomesvcorretos das musicas. MUlta

vêzes _,__ ja-ri�riDall11ente quando se trata de gravações novas - vocês ,ouvem I

música, mas n�o conseguem guardar o seu nO'me, nem o do conjunto, Depois
1- ,

aquela dific:ll1dade para; .eom]Jrar o dlseQ,
,

À r,:,lélç§'o ,,,qui publicada é_ do "lVIel0dy �aker" de 22/5:
1 .,_ Ki'lot:'k Three Times:, Dawn_,.:
2, - Double Barreb Dave and ;Am;il: Coll-ins.
3

-

-, BrOwn Sugár: The Rolling ,S�0nes"
4 � Mozart 40: WaldQ de los Rios:·
') - It Don't. Come, Easy; Ring�I&!ar.
6 - Rf"member Me: Diana, Ros':_
7 - jj9 a. Jig: East of Ecfen,'
8 - Indian�. Wants Me:' R, 'Dean Taylor.
9 - Lave Story: Andy, Will,iams-,'. I.

H orõ S.Cop O
- , :'

OMAR CARDOSO

I
Quarta',fe,ira. -:-. 2(1 de m-aio

ÁRIE� -;' As primeiras horas desta qualrta-feira poderão ser ,muito pFOplClLif
p-anl o trabalho e SUâS iniciativas'_ de mono' geral, me especial send(

j'orLalis�3, escritor 'o'tr editor, Ótimos prenúncios par,a o amo�',
TOURO :_ Sendo nativo(a) ctêste 'signo- Venusiano, tudo de bom poderá lhE

<'COlIte' (,1' nesta <lu-arta.-feira, em, particular 110 setor 'financeir,o, ProcurE
elar mh�; ate-nção aos projetos profissionais, Amor favorecido,

GEMEOS -- Dia de inflpêneias muito benéficas para quem nasceu n�ste signo
pois-p uma das, natividades, mais promissoras para as atividade� intelec

tuais, pdncipalmente o jornalismo e a oratória, Cuide de si.
-

CÂNCER -
_ Esf. ja atento para C0111 o. 'seu dinheiro; 'a fim de _ evitar neg6cios

pref'ipitados e' gasto!; 'supérfluos,' Contudo seja otimista
_

e S(lmente
�0Sr'2re (I melhor, Suas idéias serão analizadas por 'pessoas amigas_

LEÃO -_ Conte, hoje, ccom a poderosa proteção de nativos de Áries e Sagitário.
Boa 'influência para você revelar seus planos para o futuro, fazer
amigos ê' obter resultados práticos.' Divirta-se o quanto puder,

VIRGEM - O excessó de Qesconfiariça poderá ser prejudicial, ainda que isto
'se �plique a quem realmente não mereça muito créditO', Saiba que no

ínti.rno' todos querem ser bons em alguma coisa ou de alguma/ forma!'\

LIBRA - 'Grar.des possibilidades de sucesso pairam em seu -tôrno, como algo
aue var{; poderá apanhar com um pequeno esfôrço de sua parte, A
�im de conquistar simpatia e ganhar dinheiro, seja amigo de todos.� I \,

Lotpria,
ESCORP1ÃÜ' - PeSSQas nascidas em Capricórnio ou Peixes poderão livrá-Io(a)

de um c'mbaraço financeiro neste dia, principalmente se estas forem
r'!o �exo oposto e- confiarem basta!l'te em você, Evite exagerar nas

palilvr?s,
SAGITÁrIO - í'loje terá boas chances para começar a agir de mo'do dife'rente,

se ('s'ti,'rr insatisfeito com alguma coisa que lhe tenha ocorrido nos
últimos dias, Dinarúize suás atividades ao máximo e seja otimista.

CAPRTCóRl'3TO -- Sendo a ,quilrta-feira um elos dias mais indicados para quem
nascel'.. 8lJl Capricór:_nio, hoje terá boa oportunidade de aproveitar o

bom fi tl':O de Mercúrio em seu próprio proveito. -Estabeleça planos
de trahalho,

ÁQUÁRT0 ---' 1. ibra favorece Aquário na m'�sma proporção que Aquário bene
fieL! G�l1leos, Portanto, saiba que qualquer tmião ent�'e pessoas dêstes
três s\;pos é sen)pre benéfica e pTodctz bons resultados' no final.
LoterÍ'-t ,

PEIXES -, O d;a 1h'é trará vantajosos resultados, particularmente nas coisas

reb�ion�das à, pessoa amada e os assuntos domésticos_ Procure com-

precnc!cr as mentalidades el_evadas e aprimorar -a sua pr(lpria.
'; .

""! .Ii','
.. '
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M. K. R.,
J

CONFECÇÕES
Agora ali na' Galeria Jacqueline, e com o

costureiro Otávio, aguarda sua visita para confec

eíonar suas roupas: vestidos, saias, calças, camisas,
easacos, gravatas, etc.

I Gaieria Jacqueline, w'a li
�
�����������

DR. ROBERTO MOR.EIRA AMORlltl'
DOENÇAS tiA PEbF!

_ Das Unhas _' Do Couro Cabeludo _ 'Mícose -
Alergia - Tratamento da Acne Pele Neve Carbônica �

OÉPILAÇAO
;Ex-Estagiária do Hospital das Clinicas da Universidade

de São Paulo.
'

cONSULTAS: Díàríamente, à partir das 15 'horas
CÓNSULTORlO: lt Jerôníníu Coelho, �25 -- l!:QifíciQ

Julieta - 2Q andar - sala 209.

, IlH. ANTÔNIO SANTAELLA
, • I

Prõfessor de Psiquiatria da Facutãade de Mep.icina
Problemática Psíquisa Néurosel!

DOENÇAS MENTÂIS
-;

Consultório: 'EdifíC,i€l A ssoeíaeãc Catarinense de Me

dicina� Sala 13 _ Fane 22-08 � RU1) Jerôriirri� Coelho, R5�1
, - jt'!oriafiopolis.�

tLfNí�A-6E "'Tti�dr{�S.

DR. ROBE�tÓ MO'�IGlJfl (

.

(Ex-Residente' do' Hospital � C. Camargo .AI Asso
ciação Paulista de Combate ao Câncer: Especíalístà pela
AMB-SBC).

,. .

Atende no Hospital· Sagrada F�mílJ.a, diàríament«
das 14 hc,,'as em d�ante.

'

'.
CRM-SC 968'� CPF 021911218

Rua Tfnenl'e .Silveira. 21 - 'F()ri� 2768

DR. NORBER'TO czi'R-r�jAY-'--
CUNICA DE TUMOREs
CIRURGIAO-DeNTlSTA

'Implante e transplante dé âentes - Dentístéri? Opei
h:tória pelo sistemá de alta retação - Ti.'atamento indtHor
- Prótese fixa e móvel. Consultório: Ed. Julieta, 2�,
an€lar - sala 203 - Rua Jerônimõ Coelho, 235 _ hJ-
rátio das 15 às 19 horas.� \ I

DR. EDMO ÇARBOSA'SAliTOS
CirurgIão Denlista

H�rário: de 2a. à·,6a. feira, das 14 às 19 ho;as.
RUIl Deodorb, 18 _ EdU'ício Soraia - Sala 13

ATENDE PATRONAL DO INPS

DR. SEBASTU\O, M1IJTIN$ ])E
140Ull

. '
.

C�rurgião Dentista
Prótese Alta Itataçao .

....:· Tratamento Indolo:r-, Atende
pf"là manhã, das 8 às 11 RS. e à tarde das 1'6 às 18,30 hs
Exclusivamente pom hora marcada. Edifício_ APLUB
sala 53 - 5Q andar -;- teI. 4671.

''7- �

DR. E'V;ILASIO. C�ON
Ad\fogado

Rua Trajano 12,-, Conjunto 9
OAB-S'C 6g8 -. CPF 007896239

CASA NO CElfTRO
túluie-se casa grande com 4. quartos, 2 banheiros SI)

dais, . dependências de' empregada,. garagem. Tratar na rue

CeJ- Mele Alvim, 19 ou pelo fO,ne 4 ....04.

CLUBE DO PEMHA�CO
BAR E ,RESTAURANTE

A Díretoriã do CLUBE D9 PENHASCO avisa que CI.
BAR e o RESTAURANTE estão; pernfanentemente, à dis,

posiç.ão
-

doS' associàào�, sendo Petmitida a frequência dr,
tutistas e publico em geral.

Florianópolis, março/71
A DffiF,TORIA

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

.

MELLO CONFECCÕES>
Tràtàr com Mello 9U dona Maria "'Teres� à rua Álva?o

de' Carvalho, 34, esquiM com Fel�pe Schmidt - 19 andar
- sala 3 _ Fone 2272.

RESIDÊNCIA E" LOTES
Vende-se uma residência, situada 110 JARDIM'

l'fAlGUAÇÚ, cem duas salas. conjugacIàs: três quartos
banho, cozinha; dependência 'de emprega(la, garagem
varanda e estacionament�, ainda.' sem habite-�e.

LQTES - Vendem-se, .ótimos lot,es, situados no

JARDIM ITAGUACú com água instalada, ruas' calçadas
e drenage' pluvial.'

,
.

. .

, DIRIGIR-SE ã rua U:toano Sales, n;. 37 - Fone 298t

PRECISA-SE
CORRETORES PARA VENDAS pE �ITULOS DO

CLUBE SOCIAL PAINEIRAS.
lNF'on:MAçaES NA PROVENA LTDA.
RUA TENENTE SILVEIRA, 21 - CENTRO COMER

'CIAt. - S_\LA 03.

ALUGA-SE.
Alugo uma loja no Ed. Bahia, de, frente para a Rua

João Pi�1to. Primeira locação.'
.,

PRONEL - FONE: 47p3.

CURSO DE CULINÁRIA
.

I11íeio dia 1Q de junho. R. Antunes 'Morais, 185 - �em
Abrigo. Qualquer informaqão' fio lo"cal. .

, .
. \

D.r � Carlos' Albedo Barbosa Pinto
CRM _ 583-SC � CPF 00264209

Ex-Estagiário Maternidade Eséola La\'atljeiras
Clínica de Senhoras � Pré-Natal .�. PreJ1laração - Psico

Práfilática Para' Materniclàde ;
_ miologià

. Cónsultas das 16 às 20 horas _ DiárÜllnente.
Consljltól;io - Ed. APLUB - sa�a 76 - 7Q andar.

J

At
.

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
NEGOCIO' LTOA.

Rua Felipe Schmidt, 51 _. Galeria Jacqueline, 7
ADMINI\Si'R.AÇAO OIS BENS ..... cosr ATOS DE

LOCAÇÃO' E iNTERMSDIAçõES DE IMOVEIS
Profissionais altamel1té é§peciali:tados às suas ordens

VeNDAS
.Terreno em Coque;ros

Lote à !h(à Marques de Carvsiho _:_ com 324 m2.
Terreno no Jardim Atlântico

Lote no jardim Atlântíel:Y, .rnedíndo 324 m2.

Apartamentos em 'excelente localização,
2 Apartamentos no Edifício .São Francisco, com

dois quartos � sala' -" 'cozinha - baüheiro área
de serviço; site à rua 'Arno Heeschel,
"" Totalmellte 'financiado.
Af'artanientó nÓ' E§ftéito·

2 apartamentos cem um'. e dois €IuaJ;tús - sala -

colinlha .'- .banheiro j-s-' .área .de .serviço; localizado à

RWa Gerteral ,Gaspar .Dutra .. : ..
'lrQtálniente financiado .

Casa [t Aven.ida. Rio. Branco .

ÚI11a casa. com, 3. quartos . -r-t-. sala -:- copa CQ-

zinha - banheiro e terreno medindo 180 m2.

I�" -

EDirrCiD·.· SARTOS' DOMDRT
\ r

•

,
q çdS' �'50/00,

.

I'
Mensa1s .sittli'ldp".;ao� 1ç,l(r6 M. Praea Santos Andra

de prazo. d�_ entr�g�. ):_natçq a�'197�.•CS>l1:l 'IS mensali
(Jades. ,aeima j)em �ntrada� #panciados em Ui. anos
as suas oJ;dells.; '" j ,;,'.,.'�). " .;

ED. SANTOS. ,A.NDR4UE, " :{!:lJ, YE,NEZA -

ED..AUGUSTO '<BiWN1'O} '.-:- El);. SALDA�A DA
; / .

GAl.\(LA ,(f:nan.ciaçIo em. 15 anos) -:-. ED.. VILP, RICA
- ED. PASSEIO ;_ ·En. TANGARA _ ED. MURICI
- .EP..DOM IGNÁCIO .�. ED. ARAUCÁRIA .� ED.
PERNAMBUCO .-: ED .. nUCA DE LACERDA.

Para informações e vendas A Vendedora de Apar
tament€ls Santos Imóveis Liga. Praça Santos Andrade
n. 39 � 1e;> andar.-: FO�les 23-3353, 24-14;88, 24-1491,
2'4-1493 e 24-4462. - Curitiba

, Ho�ári!> das 8 às ·19 horàs,' inclusive aos sába-
dos, domingos é f'êriadós-.

,_

1 Não :féchàrn:� nas réfeiç-5éS.. >.;;" .

. � 7 r '75' 71

\ : TI
-

,.Q
.,

--iii. _

,_

FORMAL .........
, FORNECEDORA' DEI,

'

MATEBIAIS LTDA�
RepresentaçõeS em Geral . e' Conta Própri�

R, Dr. Fúlvio Aduci:i, 93� - Estrei,t_9 _ Cx: Postal 821
, Fõne' 6693

Materiais de Construção, Tacos, Làmbris, Papéis
em geral, Sacos de Pa'pel, Sacos de Plâsticos, Material

lGráfi:o, Rec.ra
.. vad:i:ra�, para latas redondas e baldes,

ArqUIVO de aço, PrateleiraS desmontáveis, Pasta sus.
pél'lsas, Carbonos e :ritàS de ínáq'uina.

•

l
-',

-
.

-7'-'

5h
-_'

OSMUNDO 'WANDERLEY DA
.. ,-' NÓBREGA·

.

(CPF - 001844209) \/
.

Pàtéceres e Consultas' Juríc(lcas
C. A. SILVEIRA LENZI

(CPF -'- 001948329)
Advocacia de la. e 2a. !ustânéia'� Justiça dó Trabalho

Atendimento ao Interior
-

Escritório: Praça XV de 'Novembro," �1
Telefone 2511'

I Flori�nópolis
�. .- ,

Conj.,302

.�.���������..;;.;.....ti .. -

Drs. VIAtDEMIRO CASCAE!· . l
OSII REGIS

,

MARIO--CI.I.MACO· DA ' SILVA,
Advfjgado� I

Ac. Ricardo Maciel Cascaes
Solicitador

Ed. Jorge Daux. - 'conj. 4 (sobreloja).
Rua dos Ilheus, esq. Araújo Figueiredo.
CPFs: 001834409 - 000100491 - 002671129 ,II Expediente: das 9 às 11 e das 14 às ié horàs. \I!�.

.��·���������l

_/,

i"F,'."'�.,,���������-;-NA LAGO:! DA ��OHCEIÇÃO r'
Restaurante e Lanchonete -

10lA81US
carte - peL'{e, camarão, 'iir1;
bebidas naciof'ais e estran-'

,

Restaurante: P. la

'I ". ostra, carne, galinha,
geiras.

�. bo'mbLoannsc,honete: a Iii minuta --'sorvetes, cigarr04.
salgadinhos, sucos, vitaminas, sanduiche,

� doces. AMBIENtE' SELECIONADO
J t �";JI!,

i .

Acaba de ser inaugurada à rua Deodóro, 7 a maisr'nova loja de confecçõel!l.\

MERlMA rACElBA
á.l'lresenta as úft4rri�s ÍléviaadE!s ém malhas para me-.

ninas-moças; ,senhoras e· crianças.
.' P'an'tal�iJ.as

.

� tútüéas � 'blüsas - casacos.
Lembre-se: Meninà Fáceir'à fica na rUa Deodoro,

.I Número 7.
)

.

......_",.
.

'$,. J.1 .'

IÀIIT',� VENDE-SE'
Vende-se um' j(arte . modelo BNW. Tratar à rua

Bocaiúva, 59, ou fone 2579.
11·
r

5

1.1
.

I;

,

\

Vendendo

A .PRONEL.
,

.

CASA (!õffl. dóiS pavImento!!, te:fid1õ �a partet' !!.uPfeF��r,Resolve seu 'Problema. 3 quartos, livíng, copa, cosinha, 1 ban rerro, par � �n erior,
./ Rua 'fenente Silveira, n. 21, sal!} 02, Fone �\'(j3, sala de costura, dispensa, lavanderia, banheiro, area de
,

.
- servi....e, ât.l1a construida', 227,29 m2 área terreno I I� 'BOM ABRICO' ,"

Rua Hetmínia Males, eMa com 2' quárto!! 2 salas, 38�'�Â6\'lIGUEL \,c6pli, c�sil1hà, banheiro,' garagem, varanda parte de EM SÃO MIGUEL �()til>freI1te para a estrada :federal
tráz, sala, banheiro, .Iavarrdería, 2 quartos, eçsinha chur-. e .fuüd�s par\,a esttad� 'Estaàüál, UIfi.a C�acará com du�srascaria terreno de 360 'm2, construção 11.10 m2. easas de madeira em terreno de 14 mil metros quadrados,.'

.

CANASVIEIRAS
"
'. " .

senoo 120 metros ,piira estrada Federal é 80 metros pelaLocai Jardim Mãl'UâncJia; 3 'lntes de' 1.260 metros, � Estadual. Cr$ 40.ÕÕO,ÓÕ. i J ..•.
•

custo Cr$ \

18.000,00.:
'

,
"

'

. EDIFfCIO PRESIDENTE ,.

cóN11NENTE .Ór ..'" , À.partamentl> -tipo "A" no 11e;> andar c!� quartos,
Jardim Continente Lotes entre a rua, Sàntolt sála, copa -e casinha, banheirõ, quarto de empregada com

Saraiva' e Av. Ivo Silveira. !

banheiro, área col1strnida 118,,86 m2, pronta entregz.,
Um lote à Avenida Presidente .Kennedy medindol.. Ap?-rtamento,ti�1ii �'C�'· RO. 1'lQ a.ndar, c/?' quartos,14 por' 35 metros de esquina.

.

sala, eosínhã, banhéiFO" áreã de setvíço, area construi-
TERRENO ..... CEN'1'RO lia 69,97 m2, ptónta' éflt,f,egà. .

'TerrJ)nc .da rua Hoepeke medindo, 16 por 15 Apar,tameIi1ia tipO' ":O'.t .f).d ,11d .andar c/t quarto,
metros. -,

"

'

-

. ( Saia. eopà e 'cosinha" banheiro, quarto de empregada
A P A R T A M E! N tos . com' banheiro, 'área de 'serviço, área construída- 58,03 m2
Edifício IBàhÍa,

.

ápartamenta. com 2 quartos, S3.] a; Apartamerito\ iipO'· '''A;? no 5Q/ andar c/3 quartos,
copa. e €ósil'}ha, banheiro, pronta I entrega -:-'"' SiR:}1 sala, copa ,e cosínlia, \ !bal"heiro, q�larto; de empregada
Cl'$.. 14,.000. ,00.. que .po.derá .se.r fmanClado_ ...

em p,eq.uene com
'

I, banheíso, área de' .serviço, 'area .construida
praza. I' .1l8,8� ,m? '.'

.. ' ..

EÓIPICIO,' "ALCION" f:DIFrC:,IO ARTUR ... ....,.

cdnl '.financiámento. em 10 .. anos pleno centro da
'

. Apartámprtto com.1 q:ua.rtoj sala, casinha, han�1e'1ro,
cidade: ao lado. do Teatro.. Pr.ópr.io par.a.. cas�..l ,sem filhos quarta qe empregàda com banheIro, area de �,erVlç'O.

.

ftro bS, JANE1JtO . . .. .. . '. .

.

oU pessoa só. A melhor oferta do mom�nto pflra, em- .

dprega 'de '.capitaL"
,.

.,.'.,' .,' '.'. Vendo' um .apartamento pequeno NO. 3Q. andar e

EOIFtCIO' "CÉISA" ." .-, prédiô' nô:vÓ' nã rua: Bar.ata. Ribeiro n. 316 por ....
'

..

Nô pórito mais central de FlorianõPQljs, conjuntos Cr$ '40.000,00, ou permuto por apartamento em FIo-
. .

·tõ· .

lt'
.

s Entrada "'equena co..... riaÍlóJ;lolls. .:. o'" .

pata êserl nos e Gon�tJ. ar1().
\. .

"" ,,'" ÉDIFrtló ItAJlJ8A ...... COQUEIR'OS '
.

gral,'ide fiI1P:nciamenta. .

Ta
'

;, d M' A't t d 2' !!EDi'F.lCIO. "JÓSd VEIGA" l'lá praIa o .ew". par amen a - e
.

e /3 guaho,
entregà até�. dêzembro, Grande financiamento.'I:'

'

.. Apartamento pata pronta entrega; preço fixo. sem TERRÊ��S
' ' ,

"

.'
reaj.llsle:

" ..
,

.

.... .

: ...�ARREm()S..... .. ..•• '. , .... , ..... ,.,CASAS _ CENTRO, VENDO uma fabulosa área· de terreno lia EstradaCasa na rua VidaI Râtrto!!, n. 6Õ, com gran_de ter- Velh{!. de Bar;têitQ�,; cpt;n ,flfl!�o.s para. omar. Pleço dereno;
.

e ponto .c'omercial. Cr$ 100.000,00 de entrada e ocasíã€l..;·. .' �
o salde ii combinar. ,. I

.

� Lo[es mediUdo 1Ô x 30 600 rii2 a rua Ad20 Seh-,

Mansão na Avenida· 'Í'I'omposki,
�

n. .48, grafiôe� midt �m Barreiros �ptieç6 'Cf, 6.00U;ÔÓ 'a vista ou 50"/0
salàs <1r'i:tndes quartos, liwing, 2 banheiro�, depel1<3ên- de e11ftr'alia ·o·sã1;do· a:cemb�n:ai:;.,

.

ci::I,� 'd: empregados. garagem. éonstrucão em \ terreno ÀPARTAMENlo" ,. ,

de 25 p6t 50 metro$ quadrados no melhór bairró re51- 'SbIFKJcn;i'�I!:SIDENt� '.

dencial de Fleriari6polís.
.

Apárta:rilefitÓ Tipp i�D.�' n'o '129 andar, com 1 quarto,.

CONtl,NENTs...· Fala de-. estar e>·:j1\lNtfÔ-ji·.:c@pa e 'cosinha, banheiro, depen-

ES��Tl� á Rna, Melvim Jones. Atraz do Po�to �. Casa dêhc�à61$fc�cT1'���N'�OLiS;
.

de Materi61 c/l.som2·de' construçãQ, e/3 quartos, sala. copa Apat,ta1TH;�(tÓ' 'Cfl,JP' 3:' qÍJ"ü"t\lS, 2 salas, 2 banheiros,cosinha, ba�beiro e garagem" f!./ Gm r�m:ho de' m,·deiFa cosinha,. dÍspefiSá,·.'ban,itélw e .quarto de empregada.
com 3t'ím1. cf e:Scr1tn':;o.' lavanderia e dêposilo. bÁ-GOA CÂ' tONCE��ÂO' .

EDIFICIO DANIELA ' Rua Osni:'(jtti�a� 'casa de rriatetial .em terreno de
Grande 'lojà 'P.ara- fifi!! ieõmerciai�1 loeali:zadas �m 15 x 60 metros;' '�, l'· ,

ãrp3' de grande defisidade babitarional na ru-a Amta, c'OQUEIROS " , . ." ') -

.

"

'

'.

Gari����sn'15�����Otie ocasião, parte, financiaM.
t :�t��a df' S,á����e,.�m�'t,e�te�o�

c'om 10 POI' 27 mts'.
_

PRATA DA SAUDADES Rua BocaiUvi,'�: 226, c'aSa com 5.00 m2 de construção.Cása na, praia· da� SItYdades, frénte para ·0 mãr, ,t:'àsa iNova .de .Alt.ó. Gabâtito nã· rua, Rafael Bandei- . 'r�onstruida em terreno. de .600 m�. Pr�ço Cr$ 50.000,00, "ra, pt�ço çr:� 175.000,00 CIle en,trada, saldo a combinar.
com ·f-inanciamento.

.

. caQUr;U�OS'"
'" ',..;, '"

.
,

EOfF:íCIO NORMÀNtiVE
.

.

.' sitty a rtla Abêl 'Capéla; terreno medindo I:? por" 30.'I Um ótimo' apartamento na' 'Praía' da 8al1dade!'!.•�om CAN.A§VIEJRAS·· .. ,

'

.. '.;. "
.

.

.'
halI sociaÍ ,3� quar.tos, 2 banheiros. sàll3!.. eop" é cosinha,

. V,eilde-se um óti1')}o terrefilol, e]ll Ganasv�eira me_rlindo
jardim de invPl·no., 2· vagas para garllgem. ,

. 20,00 m2, '}:Ire'co barbada. \ '

ITAGUASSU
.

C1.'eCi '::..., l.�â;é ;L�O:3: ....
,

..,;-•• , ,I), ..
.

.

�

APARTAMENTOS '. f � R R IS N 6 s·
ê- h b' .�'. d 'n com 3 C"AN'A"'VIE:'m':·AS·. '-.= ·2 ·.te·rrenos com' área total dêPronto, ,flavo, s'm a r.e-se, e esqm a, .1'll")

dormitórios, dep. erp,ptegalÍâ_, 3, sacadas, sífiteco, ba- 750 ·fil2. Pteço de ·ooasiãe .. E�celente<l0caHiação próximo
j nheiro Social cólõ-ridó, tC€l"Zinhã colorida e . agua quen- ao Hotel.: Secos, 'p:l�o�·, .lUn]wS . e ;desocupadQs.
te, área de serviço> €olótidá, 2. !;mtradas, com garage. � :OSMAR ç'UNiIÀ. _, t�rrenó �nico' ná Av.' Osmar
Com financiamento. Cunha, 12 ,mefros' dê, frente prófit!1 'pará Edifício, fren-

220 M2' :pronto, nóvo, clesócupado, de esquina, li- te pára <5 NaSê'éI'lte. ' '

\ing, sala' de jafítãt' gabinete, 2 banheiros sociais: 2 BEIRÃ"MÂR. NORTE. .,;..,.. .. 830. M2, 41, metros de
dep. de empregadas, á'gua qyente, sinteco; garage, Jur- frente pata a. Aven\d<\, . desocu:t>ado, telTa-se' por 93 mil
dim de inverno, prêç.o com financiamentQ. 11 vista.

,Dois dormitórios, de freMe, com sacada, .. fren�e BEIRA ·l\i.AR. NORTE, 7" terréno elevado', 15" ine-
'nascen.te, ·dep.

'

empregaija, 'banheíro colorido, cozinhll tros de fréntei \ fâ1fuloso "pâ:rà residen'cia' de gabarito,
coloridã, â'gúã qt1êrtte-,' sitlteéd,' área'. de serviço. Prêço prêço '1.10 mil;

.

/ '. c' ...•
•

.

com financiament().· Sem' haliitê-se. .

. 'BEIRA �'MAR" NdETE �. ftente para o mar e
Av� :iUõ-:�:ra:J;lCO, ,apart�my'nt()· �érreo, coril.· 2 dor- Av.. Alri:íté. 'Lamego,'. ·3.0 ,de: frente por .4e metros de·

mitório�, c�pa, cozinha, living, banheiro e dep. de em- fundos. Prêco: 2�é mil.. '. ,

.

,

pregada.
.

PGR ÁÍtEA CONSTRUíDA "- Av. Almte. Lamego,
Etõlifkio' Brigad,eirct Fàgundes, 2 dormitórios, 2Q an- 35 metros dé' frente; pOll ao, tiletros de fundos.

dar, sITIa,' e€lúnha, banheiro e área. dt serviço. Prêço: CONSELHElRQ· M�M,� 12, metros de frente,
45 mil com 25 mil já fin�nciados a base' de 360 men- agora ·com. ,recUo :nqrmár;. ótimo para incorporação de
sais e 20 mil aceita-se permuta' ,Por terreno, éasà, apart. edifíGio. Pí'êço: somente' 30 mil.

.

" tipo kitcliWit'te ôü finanéia:S'e.
'

STOIHECK, 7"" ,Na agronômica, lotes :de 27 ,mil a
, . G A '5' A 'S' " 35 mil cóm 4inanci<\mento pr�)lltús para construção ime-

Com 2 pavimentos·,.mim ,200 .M2 de ãrea construi· � dlatà, ·em lQcal de finas resi�ências. ,

da, 5 dormitórios, 2 .Q�I)b.eiro." 2 �salas, área de serviço, . r

'..

LÓ'tÊA'MENt6S'
'

.

páteo; despensa, dep. empregada. Prêço: 95 mil com
.

5.0 lotes.' jâ
.

com' tuas' àbéI'tas, tôda a terraplena-.140% no ato 'e saldo' '1 ·anó :
,

-

:gem, junto ao' ônibus dentro· .�a . ilha, podlfmos entre-
ótima re-sidéncia 'de . alvenaria, com 128 M2, tendo gar . com' rl!las asfaltadas, ·prêço:. 200. ,mjl.. •

.3 dormitóriet saJa.· esta.r. ,e· jantar, 'gabinete, .banheiro, CAPO'EffiAS' _:_ 30._loteS' com ruas abertas, com
gara,ge, ár,ea :serv,iço. ,tep'en9. de 13 :por 45 metros, prê-

.

teda a terraplenagem, podemoS êilJregar com flsfalto,'ce: 55 mil a ·combinar. Aceitamos aparte;> no centro. junto a rua Geral. PI'êço· a" estudar."

COQÚE,rgOS' ._:__:_. casá' de'
. aIv'eriâria, noV'?, sem ha- .... FAZENDA

bit<�-se,' 2' dormitórios: . living, garagem, banheira, co- 2€2,00.0' M2,. com 500 me1;ros d� belíssima pllai'a,zinha. Prêco: 45 mil aceita-se BNH.. ,na ilha' de Santa Catarina, única com gruta natural!\<CAPOÉIRAS - casa an1li>la cow 3 dormitórjos, no-
.

de trinta metrós de prorufididade, 3 cachoeiras dei
va, sem habite-,se,tamplo bànheiro, liv\ng e sab de. jan. água docê� Ser.vê' pátá loteamento,' clubes e etc. Pr.êço:tar, bom terreno, peqj1el'la entrada e saldo pela CalXa a somente 12.0.mil. -

�

,

base de 200 mensais.
.

CÀSAS SEM.HABite-SE '.I AV. TROMPOWSKI - residênéia ,dE' alvenaria,' _,4 '. -'c. Uma c(\sa. de alv.�Ílaria, com '122,9 m2, possuindo,-

com 3 dormitórios, cppa, cozin}!a, banheiro, living, área 4 qua.rt&s, sâia, copa" cozinha, banhéiro;' circulação e ga·.de serviço, tôda cer�ada p'or árvores, bom; terreno. 3 lageIi1. ótima zona residéfi<íial. Entrega' em 90 dias.
anos de uso. P.rêço: 105 mil a curto praso_ ' Cr$ 51.802,00. A6eitaflidS fina.rteiamento' da B. N. H. I

,S A LAS, ._ Ufi1a l'(!sidên�ià � atlvena-ria. em final de c'ons-
andar,' com sanitário" 57 'm2, com trução, com 85,78 m2, pOSs'uincio 3 .quartos, 'sala, cozinha,

banheiro, circulaÇão e garágem. Azulejos' e peças de
banneiro coloridos.' Cr$ . 37.596,40. Aceitamos financia-.

meNta do B. N. H. �t:mga em 90 dias. . .

r.:... Uma moradi:;i. de alvenaria semi-acabada próximo
ao cent,ro.,r c(,)Jli, 93,28 m�,. possuindo 3 quartos, sala, co-.

7Jnha, bãnhéjJo, ,êiJ::CuIMíio' ê garagem. Terlieno de 250
m2. cr$' 40A4��. ACeítam:ó� finaI\ciainento do B. N. H.
Entrega em 60 dias mais ou menos.
" . -{l!J.� �M\l.,,4e ,�ve�Fia ,.d�·ln,40 .ln2? eom 3 quartos,
salá,. COZinha" banheIro,. cIrculaçao e garagem. Rua cal
çadas corti ,Wdfãs' de c1rl1�Ti1:O'; tencld no local 'água e luz.
Entt"d@ prevista, para j'U'lho!71, ·Acf.!itam0s. financiamen-
to a;� g: rIt. &.,Cr$ ; 39.766,20. .' ,

'

.........
' tJ�a Tes�4��cia de alvenaria em acabamento de·

86,24 lfi.2, possUirtdo :4 q'uártós, sala, cózinha, banheiro, /

cir�ul®if(t _
e

.

fjli.gãgém:1 Erttr�gl!, à curto prazo. Aceitamos
finarléÍài"rtênto 'tl@'· B. N. li. Cr$ 37_;771,20.

-:-c. Ufuá ,}:�sidêi:1cia. ,de . alven�ri�. qU�!1e terminada,
de fl2.M m2; éo'm 3 quartos, ,sala, cozinha, banheiro, circuhtçãô e., gatágêril ..

-

Bôà ',zóflã tés'itleheial próximo ao'
Cefitt<i,. �tr�gb' I1à� ittéadQs1 de junho/71. Aceitamos
finaiídàMenttlí ,do' :S, N. ,H, '(i;!r$ 39.397,60.

,

"-' t1'lna,Gas,a,,,qe, afvenl)!ria,.,p<\i'à breve entrega, de
78,61 i112, C01l)., 3 qvartos, sala, cozinha, banheirp, cir
culaçãp .e' ·g"atàgem:' Acéitahlós fináhciamento do B. N. H.

. Cr$ 34.81r,80. ".'" , ,

11U'rA-�, Galeri,ll' Jaequeline" loja. 9.. .. .

SAWF.;-LAR 'EMPREENn�DORA IMOBILIARIA
A MAIOR E�l!j;,f>o ,ESTADO.

.

•

li.
i 'I'. �,';",

"

>, ,.,' • ;

", "<, tt; ;�'". ,'C' '

COMASA - aQ
financiamento.

EU. M. DAUX. - 2Q e 6e;> andares, 43 M2, 'com sa·
nitário l?róprio, em final dê construção. Preço e con-

dições e combinar,
'

!.. A N C H O N E'T E
"

,

Ponto centraI;' com' tôdas . as., Instalações,' fornece
refeições, laric1)ês,' éigãti'õ'i!,' Milha éoZÍhha, pisei dé pa�
viflex, ótimo faturamentO'.· 'Motlvo da venda: DESA
VENÇA ENTRE' SóCIOS"..Prêço" com' finânciamentó.

.>., L· O J AS," .

.

Terreo do Ed: 1. Daux, 'â rua dos l1héus,l68 M2, 3
, ,portas de' açõ, CorrI sànitái'io�' desocupadá, nunca habi

tada,' Í>l'êço de' bàl!baàa cem fii1àifi<!mr!1ento.
. . . . L.. O. j AS·

-

_

Loja terrea,. com· aproxtinadamente 136 M2, nova,
Í1un(,!a rei habitada, com sani,tário, ótimo, ponto para
merceariâ' otC '15àd<lt'HI, fÔl'râ',� na

. base de 350,06 Ó ;m2.
·e H A·C A R A·S

CANASVIEffiAS - frente para o mar,. �2.0ÓO' M2,
al'borisada, água Gorrenfe própria,. ''livre e desembara·
�ar;la, ·no ponta chIc da praia. Tein uma casa de madei·
ra. prêço: 120 mi! ,a �Ui'tij p'i'aso.

MORRO DÁS PEDMS ""'" 125 metro!! ele fréiite
\: .

para o mar; 25.0QIJ M2. 'tifêljd 45 mH.a cun;o praso,
Rua Vidal Ramos: tert:eno com 22 metros de fren-

te, prêço 5.0 mil a vista. ,

'

Itapema -- área ae :terràs com duas frentM - 'úni·
ca - frente para o mar e BR-10l, 1.000 M2. TOlTa·se;
permuta-sQ.

. ,

I �.

� �,.:;.' ,'I', I"

.� i.�,:,'",·
. �

!-,

\

�__.,._w_""__��
.-��_ ......... ".,. ..... __. ... .".... � .............,.... ••:z-..��-
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\'ÇHDE., tiO':! E COMP,RA

'I

,
-AUTOMÓVEIS

r.,

COMPRA, TROCA E VEN�A ,OE VEfCULds

"/I.-

,o,
,

.'
..

I Dodge Dart Coupê Luxo, - Amarelo Carajá 1971

.

Chevrolet Opala Azul' Astral' Luxo 4, Gil. .

1969

Corcel Coupê . Branco Standard . o', o • • • • • • 1969
Corcel Beije 4 Portas .;" o ••••• o;'. 1969

, Karmanghia
'

V�rmellio Montaria . 'o ••••••• o 1970

Variant Vermelha "; � .. o ••••••••••• o ., ••• 1969/70

Variant .Beije . , .... , .... o •••••••••••• o., 1970

Variant Verde . , " , ; .. � .
' o 1969

+Fuscão Àzul Diamante '" o ••••• ', : o • o o.'. • 1971

,
Volks 1.300 Azul Cobalto , : : o' 1970

-'
Volks. 1.300 Verde Fôlha'., L; o' �:... 1970

Volks .1.300 Branco Lottrs ., ..• :
'

•..•.. : .• � 1969

Volks 1.300 Vermelho Grená ... ; .....•.•. .; 1967'

FINANCIAMENTO EM AT:m 30' MESES

Ao " COEltiO AUTOM'WEIS
.Á

Rua, João Pinto, 40' �
,

io�� ':2777 �:';
,

Fl:r;anópon�
, ,

r JENDIBO;AA�_
,RUA.DEDORO ,E�QÚ1NÂ CONS. MAFR�,'-

Fone 46·13 :,
.

','

,-' '\

OPALA luxo 4' cil. Azul Astral- ::�; .'. ., ;.; .. ,'69-
OPALA luxo ,4 cil , Ainarel�/ViriÚ :.; .'.'� :-;'.. o ,fi!)

\
.'

OPAiLA luxo 4 cíl. Vermelha •.......
'

....• "0 (59
OPALA Std . 4 cil. Verde Antig,o, . o'•• ,::.... 69,

OP.(\.LA Std. 4 cil , Azuf::Astr'al .: o : .:.. ; � '. : o 69'

KARlVIAN GHIA 'T C Branco. .•. � •

'

.. .-.... :, 71
1, ",' ,

KA_RMAN GHIA Branco •.. : .. : •........• o o. 68

CORCEL GT Amarelo......... .. ....••••••• 70'

'CORCEL luxo 4 portas Bi:iulCô •• � , •. ::., 70
ESPLANADA Quro V�lho 69

ESPLANADA Gêlo é Preto � ...•. 68

� ESPLAN:,\!?:�:,�����;j�:titt}�rj;··· :{;\lni��i!,�l:�i!!� 68

ESPLAN,AD)8:,,��ntêlihâ, h%�'��� '''''''�'I;. .. , ..�.",.,:'. �7t �

GALAXIE. Azul' Infinito ''"'. .': . � ...... � . .-. (....• '

� 67

VOLKSWAGEN 4. pOFtas Branco .� ..'., ..: .69.

VOLKSWAGEN' Sedan V.ermélho ' � .. :. ,. •.. 68

VOLKSWAGEN Sedím:AZul:'Real ••... ,.:.;,
.

ITAMARATY.' Cinza KiÜlm�Ílja1'o :�.: .. �; ..._.
OLDSMOBILE�' Cln�a", ,: .'. � .': .. ',"::',:',�:'i" l:..�::;
CHEVROLET 'Verde' Clm;o' �.�'.,.;; .•�.'.. :� ••
LANCHA A TÚRBI\"lA'�' , :. l,.;:' ';

.

,i ,i.

�
I

;,

-.
' ".. -,

Rua Felipe· Schmidt, 60 - Fone 20·51

DEI:'ARTAM!=NTOS DE, CAR�OS USAoOS,
;v<Kombi -, Verm�lha� :, ..... : o ........".;

, 1969

Kombi ,;- Branc", . : � .•.. ; •. � � •. ;. '... 1969

Volks -'- Beje : ... í.. � -: .'... "' ;... 1OO!)'
Volks _ Branco •.•

'
-

'

••...".." : .•..• , ·1969
Volks _ Az�l : ..: ;., ,I!167
VOJ11:S __:_ Vermelho ., ; ' :,�. j �96S
,A�ro -:- Verm�lho :., .. : :. �

�'•• ',1�3
Aero ._ Azul /..••.••...•.•..•.

' 1964

Rural - Cinza 4x�< , ,.:' ,t 1965
Rural _ Azul ; ; ....• ;........ '1965

.

PiCk-Up -:- A�ul 4x4 ;.,; /.. . . . .. 1969'
'I Piek·Up - Azul '1970
L '

.... - .... � .. �
,

....... 'e,:.� ..

·t � • -.

�I

li
IPI�ANGA AUTOMóVEIS'

COMPRA V�NDA E TROCA OS VEfCUlOS
Rua. 7 de Setembro, i3 _ Fone 3886

,,1, Volkswagen >0. 1968
"

1 Rural Willys' '

,

' 1964

1 Volkswagen '.. .. .. .. .. 1965

Financiamento até 36 'mêses

'T =s'
.....

_ ....

.

j
,

I:NOSU__ �,��A f;��!�ÓVEIS
'" R. Vidal Ramos, 41 - Florianópolis

Comércio em geral de a'utomóveis _ compre .:_ venda

Ford .Corcel - 4 portas 1969
Ford Corcel Coupê .. ,................... 1969.

I Volkswagen , ., r••••. 1968

Volkswagen '

'," .. O' ." 1968

Aéro Vi1Iys Itamaraty '. J966
Vemaguet PKW .......•........... '.... 1964

Vemaguet DKW '," : ; '. 19õO
Pi'ck Up Willys , "; ,,. o o • , • o •• o. 1966

. VEíCULOS -USADOS'

� I
, 1,
','

'

FINANCIAMOS ATI!! 36 MESES

.

MEYER' VEíCULOS lTDA.
,

-

Rua' .Fúlvf.o Aduccí,' 597 _' Estreito
,

Telefones 63:93 e 63439
AUTOM6V'E1S

' .

,

. Esplánãdq • " • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ,1969
, -Dãrl - 4 portas' luxo .••...•••••...

'

••• ;' 1970
.

.Sirnca' 'Tufão . ,
"
'. , '.' ...•.• oe.', • ',' •• -. • • • 1965";'-

. 'Volk:swagen ; ' i 1969
Gà1aXíe Vermelho o o •• o ••• , • • • • • • • • • • • • • 1971

, OpQi:;! '* cilindros luxo 1970
ClAloMh1wES
F-'600 , .. , •. , ..•.......••....• �1956

F-�OO o ••••

'1'
•••••.••••••• '.' ••.. ", •• , 1:359

Dodge D"700 :....... 1969
. .,

rJ ,

I' ,

"'��-.,....- -e .. __ .�--•• �;::-- \';-,.---.-.-�_-::-_----:--_;

.. Comé�çio : de A_õveis' e
. AcesSóriôs 'APoLO,tida. .:

"

. v,""
.

Rua b,r. Fúlvio Aducei, n., 1,045 '- Estreito
/ Fone ,6284 .;_,-; Fpolis, _; SC .

(" ,

,Dodge, Dai:t Mlil 4 Portas - 15.000.Kri:l. .... 1970

0o�c,el ,4' P.Ol�tfls 'Ve�de .... :;: .... ; .. '. .. . .. 1969

Vólkswagen' V�rmelho •.. ,: .. :� � .:' .. .- .... :.. 1969
. VoTh:��agen 'verm:�lho ....

'

...........• : �::.' 1968

. �i��� ãifi[::�?�5,�ff��ii;i�f�} �E�
VolkSwagen 1'L.' OK CM à..escolher ... '

•• o:... 1971

Voi�wagen Várinat ,bK Côr à' es�olhel' •• ; ..• - 1971
� .

'

, Veplague(,DKW S .Côr Beige ,............... 1967

Belcar DKW Beije : "....... U\66
'. Aéro, Willyd�eige Claro ; ; -,:. 1964

Aéro Willys Verde ' �
"

1964
1
-"

Volkswagen Bral'lco .......•... � ..•'. . .• . . .••. 19.69
Simêá' Emisul Bragco e Verde .:............. 1966

Sim:ca Verde : ; ) � • .. • 1962
" Coi'ceI 2 Portas Luxo 1969
Ford Jóia' Azul e Branco '

•• �. • . • • •• • . . . • . • • • 1955,
Camionéta Ford Amarela :' '

,0. 1951
Gordini VeJ;melho ..•...•.••••• 0 •••••• o .,:.. 1963

1962Vemaguet Verde e Branco .'..•••••••.•••.•••
<:;"rros ülteramente ,ReVisados.

"
.

Irinanciamento� 24, 30 'ou 36 mêses
----_j

--,=--"-'--"-�,-"� ,�

REPRÊSENT!�!��!rn!� ��MÉR:o'l-DE AUTOMÓV�IS, TRANSPOR';rES E;�' COMÉRCIO,
EM ,flliRAt.

RUA SÃO JOS�,·426 � Fone 63,118

ESTREITO - Florianópoiis' �':SiJnta Càtar.in�
RELAÇÁ,O ,DOS CA�ROS ' .I._.

'

Volks Sedan
Volks Sedan
Voll{S Variant

.
,

, : : .

:
. ,," '"; .. ,. .� ".�

• .. ·re· "
'

" •••• ,., •••.•.•.
,

.

• • • • • ,' •••••••••••••• 0\'"' • ,. • " ••

Galaxi� . , o' •• o o • '." • , •••• : ••••••• ' : , • .' 1969
'

Galaxie .' . , . , . , , , o �:••• : •• , ••••• : 1967
'

\
"

SÍlnca ','
, ',' ',' , .c, ; o ,' •• )'•• o •

'

•••
" •• .'. •..• • • • • 19.64,

Corcel OK .: , , .. , , .. '; , , ; :: .. .. . •• 1970

éofcel OK : � .. :\.':
'

�.
' 1970

Pick Up Wi)lys : ':.... 1971
Pick Up Willys . , .

,
, ,. .. ..• 1968,

FareI F·350 ';'-' , ... , o , o" ••••••••• o • • • ••• • •• 1964

Caminhão Mercedes
"

, ...•..........•

'

1968
. Caminhão Mercedes " ", . . . . . . . . . . . . . . • 1966

i I Esplanada . , ..... , 0J ' • • • • • • • • • • • •• • •• ••• •• 1969

) 1
2 C�rce;l "O,'

, •• , o , • , , , • , , o .... • • • • • • • • • • • • • • 1969

lb ���s -'S�,��_�tÜ�����:�"'_������_:_:��_l::�_�t
........,=

.'"

-

'H� J

1970
1969 .

'1970

,"

AMAURI AUTOMÓVEIS
(

, - 1'.
"

R': G'as�ar Olltra, 90 ..:... Fone '�359 'e 6632

,
,

'-,' :-� .

,,' ,Compra, troca _ ve�Cla d- Veículos
, !.

Volkswagen TL A.zuI Pavão '.............. 1971

VQlk,swágen Seda;n Perola.. .. .' ..... , . . . . . . . 1964

Vol,il:swagen Ázul Prata •. ' ......•. � . . . . . • • 1966

VoIkswagen Azul 1967

Volkswagen Verde 1968,
Volkswag�U' V��nieÚlO " o,. 1968

VOlkswage.n Azul c'obaltó .-: ;... 1969

VOlkswâgeri Branco LotUs :...... 1970

Volkswagen Verde Fôlha ; .'... .1970
,

VOI�swagen I�OO o ,. .. .. • 1970/71
,Kombi Verde : •....•. 0·•••••••• "1967

, E�tregamos, os càrros usados com garánti,a e,

financiamentos até 36 meses
'

Entre,gamos QS, carros usadós com gar�nth e fman

;ciamentos até 36' mese$
Venha conversar conosco

. I

, '

-

)
--

llllíIIl,.......

. r _

II' V,ALDIR AUT�MÓVEIS LTDA.
'Rua Victor Meireles, 32 _ Fone 4739

"

I
t" . Flor.ianópoH�' - se.

.

'(
l

1"Chevrolét Opala '•.•...•••• '." •••• /•• "," ••
-

•• '.-0'.+.,

1 Dodg Dart azul . ..........••.••..•• � •••• o'

1 Volks azul � ......•.••••......•..••
1 Volks branco' •.............•••••• '; •.•••••
1 Vol�s azul e, ".'0 .•

-

•• ·.�.:e:.·:.:.:.:-.re:G:.-:iÍ

197:1
197e
1969
1969.
!I,968

'1 Volks Vermelho
, ,.'

1 Volks branco ...............••.•......•.••

�
1 s«1'0 Wl'l'lys az'ul' ,

'

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

1 Karmanguia •.
'

....
'

...••.. o •••••••••••••••

1 Esplânada branco .. i ••••••••••••••••••••••

11 DKW branco .............••..•• , •..•••••

..

1967

1967

,1966
1968

1969
1965

� LOBO c�m����2ó:;: �,;.�TD,A·�1
R.' Dr. Fúlvio AduG,cf, 952

Trocil 7" Financia '�, Pontó certo para Bom Negócio
Dodge Dart " ',' .. " ',' • . . . . . • 1970

Variant .........................•....'. . . . • 1969
1970
1969

1994
1966'
1960
1954

Volkswagerr .,.......................•

I Volkswagen '

....•... � ; " •.

Volkswagen '

DKW Vemaguet
"

.........•..•.•.••.. : .

DKW Candango •.... � .........•••...... '.' •

I Jeep .Willys
'

"0 •

r -

'." ,

�

�

�l'll!! . ESTACIONAMENTO, AVERmA \ I
.

lRua João P�to esquina de Avenida Hercílio Luz -
Forte 4414 _ ABERTO DIA E NOITE. _

'-( ,

'
-

� . "

- �
� ;

J
Koerich S. A. - Comércio de Automóveis

Rva Almirante Lame9?, n. 109.
,

fone 2655 - ,cx. 'postai 822
�loriim�P91i!ô - S. C.

�

\,

Volks Sedan 1600 Verde "........ 1969
Volks Sedan 1300 Branco ".. 1969

Volks Sedan 1300 Azul .•...... : .. ', . . . • 1969

Volks Sedan 1300 Beije 1968

Volks .Sedan 1300. Pérola ....••.�;..... 1968
Volks Sedan 1200 Azul 1963

Volks Sedan 1300 Vermelho ' 1968
Volks Sedan 1300 �ranco .• o •••••••••• � 1969
Kombi Branco Lotus :......... 1969

, Kombi Beije ClarQ ............••.•..• o.
' 1969

Kombi �zul '. . . . . . . • . . . . . . . • • 1964
Kombi Beije Claro � � ' 1962
KOlÚbi Cinza, ..........•..... '. . . . . . . . • 1962

Jeep Will)is Marron .'.. 1961
DKW Cinza·

.

19.62·
I
i. Rural W;illys ���i

','

:�>: : : : : :':: '. : : :: : : : ::. 1965.
L ' i

ALVORADA VEíCULOS
Comércio' 'do Automqvéis em' geral

, I
.COMPRA - VENDA.- TROCA
Carros inteiramente' revr�ãidos
end. �. "João Pinto, 21

Fone: 4291
Fuscão' OK � ..•....

-

.......•....•..••

Kombi' Luxo '.' ......•..•..••..••

Fusca '
.........•.. ,: ..••..•.......•

FJ..l�ca' ••.••..••••••.••• � •• J.
'

•••••••••••••••

FuSca ................

(
.

F.t,lsca . 0 ••••••••••••••••••••• ,•••••••••••••

Corcel Coupê •.•.. ',' ...•.•........•.....•.

Karmann Ghia '.' ....•.........•.

�'
iAéro Willys, .. " .......•... , .....•.....•...•

'�. ;K. W, ',"�"', "/"
: . '.

L.. : : :
:
._. .-

e9'W .;�_$22!S _

-'257(

1971
1970
1970
1969
'1968
1960
1970
1969

1964
1964

-

A T E IfÇ Ã O
VENDE·SE

Apartamentos em 'Canasvieiras _. Preço dl'J
,

ocasi�o. .

Terreno. na Lagôa. da Conceição _ Preço de
, 20x40 m2 todo murado.

A;"UGA·SE

I,

Salas para escritórios.

.

INFORMAÇÕES: Rua João Pinto, 21' - Sala 1

�,�/
FONE 2828., __J q

jli" �
CADERNOS JUVENTUDE�·I, .

Brochuras
.

- Esp,irais em Arame ou P�ãsticos',
ICAL � ,LACI '- latonados -.Cromados

.

Isqueiros: Com Ulna e !luas rodas
'.

ICALEX (Automáticos)
I'CAL - Indústria e Comél'cio Auxiliadora :Ltda.
Rua Coe.lho Netto, 160/170 '- Fones 349 e 3fJi

I éx. Postal, 137 -:- Teleg. Ú:AÍ".;.... Rio do Sul ...;.. se
,I L._·w::;;;;;;,;;:..;.a.:;ij-:-::::-·'· - �.'$ -� .'._�::-:���:�_ .w,,. -��i4,1�_.-

_'--, ��
'

.. __ ........... --:;sr;:
._-_.__ ._ ....�._ .••- --�

.

I

i,

RADIO GUARUJÁ
�;,

I', '

Ondas Médias 5.000' W - Ondas Curtas - 10.000W
-

F'r-equê�cia Modülada'

(�rogram�çãol
06,00 - ABERTURA

06,05 _ Vida Rural (Acaresc),
06,30 - _Álvorada Catarii1ense

07,05 - Rádio Noticias BRDE

07,35 _ Música Popular Brasíleira

08,00 - CORRESPONDENTE CIMO'

08,10 _ Peça o que Quizer
08,55 - REPóRTER ALFRED

0905 - Viva' a Vida (Luiz Aguiar)
09:55' ....:. Rádío Notícias BRDE

.

.

10,05 - RÁDIO· TEATRO - NO'VELA

'10,35 _ Só SUCESSOs;'·
-10,55 - RADIO', NOTíCIAS Bru:lE
11,0'5 �;,Show da Cidade

12,00 _ REPóRTER ALFRED

12,10 _ ALMOÇANDO ,COM MÚSléA
12,35 - PERDIGÃO' COMANDA G ESPORTE

12,55 - CORRESPOND� cmo
13,10 - GRANDE' "PLACARD"
14;05 - Só SUCESSOS
14,55 - �io NOTíCIAS, BRDE

19;05 - Desfile da Juventude

16,05 - RÁDIO TEATRO ...;.. NOVELA

16,35 - Só SUCESSOS
16,55 T RÁDIO' NOTfCIAS BRDE
17,05 - só SUCESSOS ,.

17,55, -:- REPóRTER ALFRED. I

.

18,00 - O'
. INS'l'ANTE 'DA PRECE .

18,10 - RESENHA IN;FORMATIVA
)8,35 -r.VANGUARDA ESPO'R'1;'IVA
18,50 _ CORR!i;SPONDENTÉ 'CIMO'
19,00 - A. VOZ DO BRAsIL

\

20,05'- PROJETO MINERVA ,

20,35 _ O' . ESPORTE EM 'REVIS'rA
21,00 _ CORltE$PONDEN'I'E' CIMO
21;10 - MUSIRAM\l\
22,00 _ REPóRTER ALFRED
22 10"- A N01TE É NOSSA
23:05 ., ÚLTIMAS MEliIDIAS
·23,30 - ENCERRA)M�TO

\

I
j ',I

, ,
, .

, :
RÁDIO ANITA .GARIBALDI

, .,
' ..

'RUA JOÃO. PINTO, 32 ;_ CAIXA Y'OSTAl 269 -

FONES 3331h�4 � FLOR.ANóf-'01..tS ..:... ILHA De·,:
,

SANTA CATARlNA .;._, SANTA CATARINA' :
PROGRAMACÃO DE\ 'SEGUNDA A SÁBADO

6 is 6,55 ho�a�; Rancho' Álegre Com Pod� e

Porteirinha ;

7 às 7,405 hpras: D�sperta Màlilndrinho"' (Edegari:
Bonassis) / , "

. ;

8 às 9,00 ho'ra8): Man�ã . S'llave, Manhã Tranquila,'
, (J3orges FifhO), ,i, ", .

.. ,

..:... Às 8,30; h61'as:: Ânita ;,NotíCia S,how;;(Aldo Gdngeil'o)'
9 às 9,05' lÍ.o:ta�: Anita:: Hit·�acÍe ;i, ::: �>'.". ,',

9,05 às 9,55",hoi:as: Femi Livre (Fernando Llnhares>;
10 àS'1('):55 h�ras: Nós Dois As Iv <Lizete Palumbo;�e
Borges, Filho)

,. ,

As 10,30 horas: Anita Notícia Show (Aldo Grangeito)
·11 às 1(55 noras: Discoteca do OUVinte (Evaldo Bento)

.

Às iz Foras:' A Opinião de'Fernando Linhares '::
.

À 12,05 horas: Atualidades Esportivás (Evalc1o B�nto)
_! Às 12,15 ho:ra's: I Saud,àde Jovem

ÀS 12,20 horas: PIá (Mauro Júlio�morim) aos sábíl(1OS
.Às 12,30 horas:, Anita �.Nóticia Shów (Aldo Gra�g�
12,46 às 13,55 hotas:..Discj�m e Campeões do Disc.'

(Fenelon Damiani)
I

••

Às 14 horas: COIIllüÍicação (Carlos i\lberto FeldlllJloo]
Às 14M horas;'Society em Destaque (Celso Pamploná)
14,10 às 15,25 hOràS: Ruo dO Sucesso 1.110 (Lj,zete
Pàlumbo) '� __--,

.
,-'

'.

- Às 15-,30 horas: Anita Notícia ShOw (Aldo Grangeirel
15,35' às 16;55 horas: 'Shaw da Tarde (iilvaldó Bento),.

,- 17 às 17,55 horas! MUllíló Jovem (J. G. XaVier� �ugusto
B!lschler e'Celso pamplano)

,
.

.

Às 18' horas':" Bola' na Trave' (Brígido Sil�a)
ÀS 18,05 horas: .Atualidades Esportivas (Ewlldo Bento)"

""1 18,15 à"i �8,5? h()ras: Creplísclüb �usicãl(EV:aldo'��'
.._ j,Jj 18,30 horas: Anita Notiçia $ho�,. (Aldo GrangeÍl'oT
--.: 19 às 20,,25 horas: Agê,neia iNacional e Mobral.

f
• 20,30' às ,21,00 hol'(/.s: Máximas de Hoje (Jess� Júnior)
:Às 21,30 l1oras:� Anita Notícia ShaW (Aldo Grange�o)'

_ 21,35 às 21;55' horas: Saudade Jovem (Jessé Jlílllibr)
_..; "22 '�s 22;55 horas: Músicíl para Milhões (Jessé Jtínio'r)

23,05 às 24 horas: ,Supet PLA (Neide Marii:osa e Cesllll'
Struve)

, ,

7 às8 horas: Zecatau Especial (Waldir Brasil)
B às 9· horas: sertão em Festa'

'

,9 à�, 10 horaS:' <OOllungO Alegre
) ,

10 as"'l:l;15: iioi:as:'·Mobral
,

U,U>, às, 13(35 ho�S:' Pél:rada em Esqúe1.p.a N6vo
13,15 às' ·14,00 'horaS': Embalo Jovem
14 as ,i4,45�hora�: Favoritos �O·Shaw da Tarde

_ 14,45 às 18 horas: Tarde Esportiva
18 às 20,00 hoi'aÍ5: Getàção 71
20 às 21,00 horas: Prata da Casa '

'21 às 22,0'0 horaS: ,Música Para Milhõel!'
22 às 23,0(:)' h011a�: Som Subt�rrâneo �:E;geu Simall) .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Presidente. ��ç���,:sç... , �:�.t.� � f�,i to.<l�ead�çl:�e :·PrDlessÔr��_d.a UfSC, ,fazem
com.r:�;CDRI;UQlcaçao ,:autondade-povo de pauta .i' Trabalhos '. sôbre 8alanica

, ' , .

.

'1l4i ) .. �
..

\_ o Presidente MéCÚci' 'se i" c0htessou �ajji;Sféito .. com
.
NA BASE DO BOM iWMOR Na sessão de ontem da. - 'I'rabafhos. sôbne "Flórula

os resultados tie, S:uá., pO.líttea;,"d'e 'ê�i:i1Uhica:ção; comi" o ; Assembléia o deputado Sa- . da Ilha de Santa Catarina",
povo, obs�rvaíidbt, gué: hÓjé,!9's,'iha�j,léii'os.: 'sàbern o Findo o seu pequeno improviso, o Presidente con- dy Marinho apresentou in- dos professôres Ranulpho
que está cérto 'e conhecem �:g,raBde$ iniciativas 'go- vidou os presentes para uma conversa informal. O dicação, destinada ao Go- José de Souza Sobrinho e

! vernamentaís,
.

'corno a: Eqíb�atéi;! 'i ',Rodovia. 'Transa- semicírculo tormado pelos 46 assessôres se fechou' em vêrno "do 'Estado, sugerindo Antônio Bresqlin, e "Con-
mazôníca e d Pr6gr,i:lfua d:e' .IIlteg;é.ção· So�ial. '

tôrno do General Médici, que de imediato .se dirigiu' providencias - através da tribuição do, Estado da�. .

,"

para' o Sr. Saint-Clair Lopes, veterano radialista e Secretaria da Fazenda para Diatomácias das Águas -de
O Chefe do, Govêrlio; �ssinal<?u que a, política de representante da Associação Brasileira das Emprêsas a .redução da pauta de ex- I 'Abastecimento. Público de

comunicação' Só' tetn' validad�'.� só' alcança b��S re- de Rádio e 'Televisão.
. / portação do suino vivo. Sa- Florianópolis", da' professô-

suljados qlumdo'\ tem . ��t�nt,àiãb 'na i.éalldade. ,E
•
se . _ Como é, 'Saint-Clair, continua dando duro? _ lient9u o parlamentar que' ra Roseli Maria .de Souza,"

confessou 'tr,<l.!lq_�Hb,')!l'.)(ji"<lUe,:'oi povo: é' que, no final, perguntou o Presidente, "tal medida é indispensá- foram, encaminhados' à Co-
julgará o Ín�u ;�b{rêt'Í10�":;,:': .. o.' .

': ',,;. :J; .. �. ,:', O interpelado respondeu com uma queixa. Apro., vel ao desenvolvimento da missão do Tempo Integral e

"-:\ "�,',.;.:,",.,. iC '.'.' -veítou .a pergunta presidencial para dizer que o. rá- suinocultura catarinense 'e .iedícacão Exclusiva-da Uni-
, ,

' :
\

'
.

dia bràsfleiro ate hoje não encontrou um pai, mas virá favorecer grandemen- versidade ) Federal de' San-PENSMl�N:'Í'Ó � ,A-�AQ �.�j
, t,

apenas padrastos. O Chefe do Govêrho sorriu, mas te o criador do Oeste, que ta Catarina..

( ..
,'" ,i' mudou -de interlocutor, dirigindo-se aó jornalista 'luta com sérios problemas Os três professõres es·i' ",·t'

..

'

" Sousa Dantas, representante do. Ministério da Edu� para 'exportar 6 suino com tão promovendo, -no Depar-
Eram ��<o�' as��'ssô,r,eS";d� �ireúíçõeSPúbl�éa�,· re- cação e Cultura. a pauta ora fixada em tarnento de Botânica, no

presentantes. de Ministérios, ',atguma:s: .e.'I'ltidactes e' go- ,Ante a observação de outro assessor sôbre o bom 1,80". "campus" universitário, in-
vernos estaduais, Iniéüiltriérite,:: J"�stro \ Jorge Tau- humor do Che.fe do Govêrno, O Presidente disse: tensa pesquisa em tõrno denay, Chefe do Ceti:n;�niaJ!�.'F>t�Sidên�i'� cta:·Repúbli�· _�, se a gente não vai de bom humor, está per, Frisou que' tem éonheci-' várias indagações científi-'�al procedeu a 'üÍrta '�ha�àdll�tmíina:l':.:aô mesmo' tem- elido. mento do interêsse com que cas, inclusive, completa

.
Pó em CJ,;U� os' .feI)1'�seI!ta.n,;Ú;)s�L�e.,�p�6xlinav':;txP der Ge-' ;E iniciou as despedidas; com um aperto de mão o Govêrno vem encarando classificação de espécimesneral Médici e:';ü �ciUrip'ritriehfuvâm.;,G:cotonEil Dtávio para cada um.

o assunto e que, por isso, -de famílias de vegetais na
Costa, 'chefe' 'da' "Ass,�ss'oi±a> d�' RÊlhçÕes 'PÚblicas do espera uma acolhida' favo- região da Grande Florianó-
Govêrno, prótmbcioU:, algumas ipál�vras: dizendo que. ( . OTÁVIO ACHA QUE MENSAGEM rável ao pedido, polis. Superintendência,
'ali. se enco?tra:J�', �"Qs .,�?�e�)��f'��O' o�,: :e�poDsá\ DEVE PRODUZIR MOTIVAÇÃO� .) . o Presidente da Coper. ASSISllÊNCilA ,AO ESTU.
veis pela d�vulgáQã:o '::de; "'i,l:má.".Ifova'��agem "pa admi- .

tide, professor Acácio San- DANTE

nistr.açãO.P�pi,i,�.':./,,:,.:,·,::,,�;,�"
:

',:','
.' ."

.'

As mensagens governamentais devem motivar a F,azenda ve". tiago informou que novos ,O Direto� de Assistência.
, '" ,. _. \,;, "

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

,
'opi,nião' pública para p!úticipar do desenvolvirne.nto .

.

projetos de pesc;Iulsa estão ao Estudante do MilÚstérioO Presiderit�. ;,Méq.idi "PtQIJ,\ll.1citni .�'. s�gúk a se-.. iiacional .� criar' Uma imagem'posHiva da Administr,a-
sendo ofertados pelos\ di-, . da Educaçá'o e Cultura, pro,gU�Qte alopi}ç1itú

'

'.;: . ':'�'i &:ji' ',C\. ,':','
"

'.' '.' <ião Púb�ica .:_ disse o chefe da AERP, coronel atá-
versos Departamentos, para fessor ivancir Castro) eri..

,
"

,
, ...

'

" vlO Costq_. , nO rm·a I'�a f'a' serem dinamizados no pró· viou mensagem à Sub-Rei""É com 'n1cit�, '�l�gria ·:�Yif réce�,o ;esta Vi�it::t: de', '

li li!!
ximo ano', em regime de ':lu. toria de Assi�tência ecortesia, ao Pr�s'ifl';:i;lte' . .da., te�çõias. :piíblicas' dos .Es� 'Afirmou, em seguida., que na elaboração -das men-· plementáção salarial espe- Orientação. ao Estijdarite datajos e dos Mirllsté'rtos: .. e dás" entidades' ;aqÚi ',repre- sagens deve haver a preocup,ação de respeitar a in-

P' ro· ..d 111,'.0'reS cial, 'após' a anâlise e apro- Unive'rsidade Federal desentadas. Já. 'se.' t(rhiaiahi··�tbtina, i no': rIleu Govêrrio, teligência do povo, prinCipalmente dos jovens e de'
vaça"o di! Sub-R-el··tol'l'a de

. - .

_
Santa Catarina, 'solicitando,êsses contatos', dós ,�Fgãos, feaeraís.e .estaduais. Acr!:)- eliminar dos têxtos.os lugares-comuns e os "velhos
subsíq.ios e sugestões patadito que élessa ··�tmfão P84él·á(;�air <8, ;d�'termiii.ição de ci�ch$s, repetições vulgares que não sensibilizam mais Ensino e Pes,9uisa. '

I
,o apriJnoramento dos mé..entr�sar ain.'da.'.,;.,h1�i�·: .tiãtt b6,�nbSsos .� p·•.·e.'nSa.. �eritos. co.-

r

ninguém". Fonte da Federação dos
CO!-ABORAÇÃO TÉCNICA

. , . '" . ,

A Superintendência do �odos do Órgão e execução.1;'0 nQssas' açõés' 'em .pib}' 'ãie'\um' :srásil" riõvo. Não'
.

Trabalhadores Agrícolas do
'

'

,

tenho dúvida de"q� 'b cór9Ifê'{.Otávfo Costà já tr;a.ns- " As afirmaçÕes do Chefe da AERP foram feitas na Estado de Santa Catarina
Desenvolvimento

.
do Extre· de um plano . nacional de

n'1itiu a todps' os:seN,i�Te'�_gj::t�J;a>'fi1osôfia;��b' G?vêi- \' �bertura do I(Encontro de Br,asI1ia, que reunirá até, - Fetaesé - tlistribuiu
�,,, ...po" no;:camp.o,:,·daâ;,,:I'�n.1'Ç�is:-,\,pi,1;bltp�.�:' JN�o..:f�nlÚ). dú,vi-.. ,.s�Kta-fei�a c�rcfL. de 70 chefes de' assessori,as de re- nota informando que o pro.da dt'! que � a aç�Q' 'dós :Se�p"r�s; <,é6�responlil:etá:

.

a. ê�e laçÕes públicas. de órgãos federais e estaduais. Além dutor rural catarinense te-
pensamento.' : :�:.'.

'

�., ,:;.. ,.:;,'
.' ,

,
• i "

. dê!es, parti.eiparn di!) encontro representantes das As- rá uma nota fiscal espe .

.' .

c "':f�;;[!\:_;;: � ; '. :'. "

sociaçoes Bra:sileira de Imprensa, de Propaganda, de cial, a ser ap-licada quando I
É oportuna .esSa',; vísit�; >pórque', já estamos.' às Emissoras de Rádio e Televisão ·e de out-\as entida� da comercialização .dos seus

vésperas e quase '·sein. 'tem'pb/dK uma 'das' datas mais des. O encontro foi aberto pelo Ministro das Minas produtos e tendo em 'vista
significativas :de nos'sa ,Htst\5ri�:,:,<i' clt:>: 'sE\squicentená;.: e Energ�a, Sr. Dias Leite, o recolhime11to do lCM.r�o aa nossa' I�depeiltiêrt?fa. p:Q::�et<?t fed�ral;:' tudo es- "

tá muito equiú::ionaqo. T.énhçr :'ai'.�certeza .. de . que nas· . No final da sessão de abertura, doi exibida a pri
unidades féderàtivas já :estn:ó' 'tratahdo. do <assmnto, <meira parte de um documentário colorido sôbre o

potque essa é �ma' d�ta :4tie ;,de;",é se,t, perpetuada: nos Brasil, prOduzido por umi' emprêsa privada. O coro-
moldes de um Brasil" diferente, ..de, um Brasil nô�à, . nel Otávio Costa elogiou muito _o filme que' �omeça
de um Brasil 'que".e�tá tómi�dõ,ho.vQ� r:uriios, Por' com qelas imagens do Rio e a música Roda- Viva�
iiiso, recebo;"os senh�tes }<ór#;"��:egrt:1 ;e' .s�tiSf�Ção�'. de Chico !Buarque.

.'
'I" ,-,-'- ,,,

-1:' '/' •

" :--,',•. ;'.:c'. ,. r'

,"""

"ti.
67,00
87,00
104,00
207,00

.','\

,';,
. I'- .

I",'

,
'

Rúa' jerôriimo' 'Coelho, 325 - fones 2001 e 2667.

p�'

\�"','�.-�c-�-�::-�::-�'�.�',�5'ÍIIi:�'·.ÍIIi···�·�'��'Ílli7tt???I'IIi'�'�5ii!"�'.�.�;..�,.�""IÍIiI'�'IÍIiI<iiIjiii"Iiiií':=IÍIiI:'"IÍIiI�'IÍIiI'�'!""�"""���·IÍIiI':'IÍIiI:_�'-!íii"�·IÍIiI·"IÍIiI·"IÍIiI"�·,;;;; jjjjjii.jjü§iõõOie��"iewi§·��IÍIiI::a�·IÍIiI,�IÍIiIIÍIiI,�!!.��IÍIiIIÍIiIIÍIiIIÍIiI���·�'j!���
,

I Trah,sfi�a. s.u·a preocupação de comprar, vendet ou alugar
seu btloVêf a 'PDEBIBM Imobiliária Lida. -' lua' , dos
Ineu:;· nó. 8·� I;díJído< Aplub � sala 92 � 9° andar.

)

1il�lfíC�Q' TANIA MARA( na cl�cara de Espanha
IÍlcorpótadoj: � Dr.. Claudionor -:- Scapeta B0rges
Npartaínennos CIOm 3 e 2 quartos,' Living, cozinha,
banheito: Ciependencia de empregadà.
ENTR.EG.� .EM MAIO DE 19'12'

,

"thultttiamento 'Província Crédito Imohiliátio S. A.
LL.. ._

....

_
..

_

..

_

..

�_._
..

_-_,,_-_._.,'.;..,",;.,,',;.,,'.,;.".. ,.:... ,.:.. ._'.;..,.:_--'-.�':.;... .;.;;.. -;:..;..-:c::.... :.;.!:••=-'=-•. • • _. - _r·o • __ •

Atendendo sugestão daque,
la

.

Federação, o Secretário

Sérgio Uchôa Resende, dq
Fazenda, determinou a rea

lização ·de estudos para· a

",plica�ção ,I(�esta s.istemáti

ca, cuj o contrôle inicial
cab�r;í aos sindicatos de
trabalhadores rurais, sendo

que nos próximos dias de
verá ser baixada uma por·
taria regulandO' a matéria .

I'

A aplicação' inicial' do
novo SIstema .

poderá ser

feita à partir de II? de' ju
lho nos municípios de Xan-,
xerê e de Join\li11e, ficando
o contrôle na emissão de
'not?s a cargo dos respec
Uvas Sihdicatqs. de Traba·
lhadores Rurais.

iI

SCATAl
PROl'A6ANU

'PAINÉIS
E CARTAZES

EM S� CATARINA '

R. ÂNGELO DIAS,
.

57
c.,p.480 - hn •. 22·1.457 I

lIlUMENAU'SC

tarina, dentro do
.. campo

dos pré-investimentos, Seguiram, com destino ao
.

A· decisão da Sudesul de- /

.

Rio de Janeiro onde deve-
. .' �

.

corre, da visita oficial feita

mo Sul vàli estàbelecer um

protocolo de cõlaboracão
técnica

..
com ,a Universida-

.

de Federal de : Santa Cata-,"
rina, visando a' ubilízaçãe
dos recur�os d'a Universidà
de com o objetivo de desen=.

volver, com maior ênfase,
projetos 'cle desenvolvimen
to do Estado de - Santa Ca-

ao Reitor Ferreira Lima e

autoridades universitárias,
pelo Superintendente Paulo
de Freitas Melro.

I
O Escritório local da

Sudesul deverá receber,
nos próximos dias, OS pri

Y meiros dados com vistas à
. execução . do intercâmbio
técnico-científico entre a

Universidade Federal e a

'\

assistência ao Estudante.
.

" Esclarece . ainda a mensa

-gem 'que a "Diretoria de As

sistência ao Estudante do
/,' '"

lVI'EC" .solícitará, oportuna..

}mente;' . 'nov'as inf�rmações
sôbre os projetos atualmen
te em execução no- âmbito

da. . Universidade' Federal'
de .Sàntà Catarina.

SEMir,JARIO DE DIREITO

rão participar do 51? Semi
nário Nacional de Direito
Comparado, as acadêmicas

" Márcia Dias de Noronha e

Veníria Feltrin, do- Curso
de Direito do Centro Sócio'
Econômíco da Universidade
Federal de Santa Catarina..

,

No encontro, as represen
tantes catarínenses . apre-
sentarão teses sôbre temas
de Direito Comparado.
SC NO RGS,

�t,endendo a. convite for-
mulado pela Universidade
Cátólica de Pelotas, viajou
ao Rio Grande do Sul o

prQf��:sor ,Õsvaldo Ferrei�
rá (li. Mello, da Comissã�
de' Planejamento da Uni
versidade Federal de San-
ta Catarina, que deverá mi,
nistraI' até o dia 28 um

Curso Sôbl'e Técnicas do
. Planejamento Educacional,
incluindo um Seminário só·
bre Planejamento Universi·
tário.

'

-

.._-----.----.-

j��?sryr,JECI!_�.�-:. .p
.

r
.. :bsr

..._. !!!: •
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TURISMO' HOLD!ANN LIDA.
. .,

A melhor 'TIaneira de viajar, as melhores programações, as melhores condições.
MONTEVIDEU / BUENOS AIRES.:...· junh0 19 - julho 15:
FOZ no IGUAÇU / ASSUNÇÁO ..c.:. JulhQ 25 _ setembro 25.

'

BRASll.JA / CIDADES mSTóRICAS DE MINAS _ 14 de agôsto.
E'E, UU, / MEXICO / CANADA _. junho 26 -, úulho 1, 3, 8.
54a, CONVENÇÃO LtONS CLUBE -.-- Las Vegas em jU11ho.

,

CATARINENSES NA EUROPA _ O prgulho da lnd. Turística de Santa Ca�aril1a
._ saída 20 de setembro _ 41 dias _ 10 países, inscreva,se' hoje mesmo .- planos a

sua disposição, .. /
.

UM ÔNÍB1JS BR!\SILEIRá NA RUSSIA E ESOANDINAVIA - ,exclusivamente I

turístas .bl�asil€jros _ 35 dias de duração _ além de' uma semaÍ1à "para conhecer ou

rever 'Paris, Varsóvia, Moscou, Leningrado, Helsinque, Estocolmo, Cópenhague e Ham
burgo' são as olltta's 'atrações, dessa' .bem elaborada programação - saídas 2 de julho
e 7 de agôsto . , \ ".'.',., ' '..

.

VIAJE HOLZMANN E, 'VIAJE IGUALlA UM VETERANO ... NOS SOMOS VETE.I
II. . . "'., RANOS EM VIAGENS

U:;.��lm-�-�--'----·-' '.' '

..
_ ..

�

""
.

,;

Novo 'endeteço TRANSPORTADORA VALE ITAJA!

Rua José Candidato da Silva, S.N. - font 6676

ESTREITO .:_ FLORIANóPOLIS
Esperamós. cõntin,mr sendo prestigiados por toda a. clle'ntela
SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE ,..

I

,_
...;;;u. .........;wJiã§��������������_!i!i_��_��,_!i!i_�.. _�_-�-�-�....�.. _�_-.. .§�;;JJ I

_._._._---$--��
.. - "'=.- ---<----- ---

:{;'
)__

o

--""'01 I

COMPOSIÇÕES DE LINOTIPO E·H' GERAL '1
Livros didáticos, cientific,os e de literatura _. Revistas; Relatórios - Apelações
Teses _ Discursos e conferências Folhetos.- l>rospectos e todo e qualquer

serviço de LINOTIPO.

f���·��
..�,�,�����������������4����:������-�����7I ',;.'.�, !�:\:-GRÁNDES; OFERTAS 'IUDREL

. ':,.êÂ�X:A,$,': ·",:ÁGUA:' .�RAS-ILIT·
.

C/TAMPA
.... ::; .., .-,_:.';�_'7�,:,.,.�,. :'.;;�::�,_�'j�; .��� '.�� � ",1'.', :"_;,

'. ),I}i��?'��·;é; .• ,:�.:;:: :::: :::. �i�
·Ailllejhs':.;�l<I��Ei; qec,Qradps,15!15,� Cr$,24,78 p/m2
Aiu:ltij@; -:.'; '!�, " '6ranco Extra 15/15 _ Cr$ 15,20 p/m2
TUbos pHisÜé,�'J'l/áiua"3';4" -'- 'Cr$ 9,40

/. :I'róxip;va(;Q�.�J'tàS:' �iós :Pirelli. e Ti�tas Veludol
l!:nttegaS II'Don'liç{Ho Gratuitas

. ( ',:' ,,'
"

..COmetél�� 'nIQ1'ê'l' Ltda ..

JO�NAL O ESTADO
Hun C(mselheil'O Mllfl'::t, 160 -..,. 'jj:lefotw 30·22 c 41.,39,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jôgo 4 _ TUPI X VILA NOVA
,(MP) �,,:- ,Não foi lem vão o título
de melhor .equipe do interior dado

,;f!.g (,,:f,rpi.:. Real,mente <;1, equipe de
Juiz -de Fora tem justificado. li)
um ,quadro que muito poq.e cQn�
seg}1ir"ainr:l,"1.. Por joga� em çasa
levâ: '�rande favoritismo. Ultimos
resultados: IxI CruZeiro; 3xO Fal.. .,
mengo;' 2x2 América; Ixl Atlético:
Ox2 Uberaba. o Vila, dirigido �r
Gerson dos Santos, plUdop de es.,.

quema e, íJ.ttlando na base da re.
tmnca têm conseguido bons Te�uhi
ta�os: E uma equipe dura. Ultim0s
'resultados': . OxO Atlético de TrêSI
"Qórà,ções; 'IxI Cassimiro; OXO V�lé ..'Õ\�'l :ti:: .,. :
l'lO; "IxO Fhm1inerise. . ""

,;,I;�':TÕg6 "5 '_ RIO BRANCO x" DIj':'S.
PORTIVA ms) _ ° maior clássi
CO do campeônato capixaba . pro..
A�') '.� ,-',-;.. ,- 1 "

.......'rtlet-e muitas eni.oções. Q JUo Brllt11'"
co é uma, equipe poder!il�i,�si.n1�
:e"súi,vitóría frente ao Flamen,gQ
do Río, deu nova 'moral a equipe.
�eu"'técnícà 'confia numa gra;n,de
vitória. Ultimas resultados: lxO ..

Desportiva;'-4x2 VitÓria; lx2' Cé..
san; 3xI Flamengo e 3xl VftMia.
É vitt:diiiêr' corri dois pontos rief
didos.
O Desportiva, time da Cia. VIIJQ

li nos�o 'ver não merecia modifi
p.a.ção. Isto' porque o emérito go
leador vem de longo per iodo de a- \

fastamento. Ultimas resultados:
..h;O Esportivo; lxO G!!<ucho 2xI Ai

moré; 6�O Sjio Paulo; 3xO Rio Gran
le ,e' 4xO Atlântico.

'

I. ,'O Gr,emio caiu muito de produ
ç�o, nos ultimas encontros. Mesmo
�s15im é forte candid;"1.to ao título

. gl),ucho. Oto Gloria é o responsá-
V�� pelo que apresenta de posÚi
VO a equipe n�ste ano. Ultimas re

sUltapos: lxO Ipiranga; Oxl Flamen

�o.; pcO Guarani; 3xl Atlântic );
2xO River Plate· e IxI Avenida. Es

Já com sete .pontos perdidos e

sel). 'adversário conta com seis.

JÔgO 9 _ PRóSPERA X JUVEN
TUS (sq) - Os times que volta
:Fll-m .�ontm Q att1.al presid,ente da

Fe:del�. çatfl�en�ié ainda nr o

ap&Niceram na. loteria êste ano.

O fr6spera é formado por e10-
Jpentps novos, ':alguns vindo do fu
í.et5'ol gaucho, outros pertencentes
I!l:l !lÓtigq Metrop6l. E sem dúvida
$'lja. 'ex�l�nte equipe e concorre

�, titulo máx:tm.o do futebol c�

tl;ltinense. Esta nà vIce liderançg e

Ul'Y'fcto etn seu campo. Ultimas r •

.

-

\ '·,r'

\

.", ..

, ".t;,.:,
,

Jôgo ,10 _ VITQRIA X l;r"If�US
mA) _ Após" um Início

.

- apenas:
modesto, o vitória com 'alguns'· de- I

feitos,' vai ganhando c�ndições de I
inclusive alcançar a primeira co- i
locação. ,Cresce. de produção ,"1. ca- i
da jôgo: Ultimas' resultados: lxO I
Bahia; Ox2 GalíCia 4x2 Itabuna; I

2xO, Feira; 2x2. Flumin�nse... ·É _' o i

segundo' colocado· no certame
baiano,

.. .

O Ilhéus.parte cOm objetivo de !
conquistar o título. SU;li campanha I

é das melhores e seu.futebol rápi- !
do têm sido bastantE! _"elogiado. j

Seus empates com o 1pirapga e
I

, Gali.cia o credenciam como forte: -

eqtiiiJ,e da Bahia, tIltitnos resulta- :

(las: OxO Ipirang,a; 2x2 . Galicia;
I

2x2 Atl�tico;. 2x:l "Boi�fQgo e lxO

IJeq·\lÍé. :ij:stá na. terceira p"of?iç&,o
. na �a;bela., '.; '" .' , " ".'

" J[,go 11 :- S.POF-T ��Cl:FE' X IINAT'TlCO (PE) � Jorg('l Vietra
che:.:ou ,�m Pernambuco �. disse: 1Se :J'erder para'p Sapta Cnrz, vou'
embora. .E ganho�. VeJn ,

melho-
rando e. iJlsprr(1l}do, "resp�ito ',�de
seus adversários. Cresce de proqu ..

ção a cada jôgo e ocupa atualmen
te a liderança do certame. UlúD:;os
resultàdos:' 2�O

.

,FerrOviá:riÇl;', Oxl
Náutico; 2xO Santfl.. Cruzi� 3xI .Amé
rica; : lxO cent:r,ál-i sio l"erroviár.iQ.
° Náutico, também çlÍ'ri�ido por

um carioça � A,ntoninho .....:. con

tinua em progressão, silpfncl,Q as
sustador�inente de produção. Cim-
ta com exc;elentes' 'valores. e ltlta
desesperadàmente pelo título: qúe ,

não conhece à alguns I1POS. 'Ultimo�'i
resl:ltado,s: 2xI 'Centrál; 2icI Reci� J '

fe; 2xI,. FerrQyiáriQi, lx2. Santa [.
Cruz; O-xO" América; "

. .

, Jôgo 12"':'" FERROVIAJ?IO X CA
LOUROS DO AR (CE) � Corri os

cinco pontos perdidos que' já so-
o

•• • l

mam e com o rendimeIJ,to da' e-

q�.�),�" o

bica�pe.anate torna':�e /'dlflCIl. Mas os logaqo:res.. acredi-
tam, que podem chegar até lá e O"

entusiasmo "é geral. Ultimas resul
taâos: 2xI Calouros' do Ar; Oxl Cea
rá; IxO América; Ix1 Quixadá;
3x3 Tiradentes OxO' Fortaleza. O ti-

responsável por um,"1. das maiores
zêbras da loteria, no ano passado I

quando empatou co1'Q Ceará. Quan- i

do se' pensa que vai p'i)Usar, vôa. !
Tudo pode ,"1.contecer qu:mdo êles:
estão em campo. Ultimas reSll1"jltados: Ix2 .Ferroviario; 2xO Ame_
rica; lx2 Fortaleza;, 5x3 Guaraní;
Ox2 Ceará. <

Jôgo 13 _ PAISSANDU X RE
MO (PA) _ E o t.radicional clássF,
co }Ja:raibano reunindo maiores!
forp.8 daquêle certàme.·O Pais\1n
du p Remo são rivais em tudo, in
clus.ive no terreno social. Um ex

assistente de Zezé Moreira é seu

preparador e o time conta com

os reforços adquiridos para con

tinuar fl, atual campal)hl:j., em frall-
ca ascençâo. \'

Ultimas resultados: Ox2 Tuna;
lx3 Maranhão;, OxO Remo; OxO

Spo-ting.
O Remo é dirjgido pelo antigo

rubro-negro Dequinhfl. Cíu� conti
nua remando em busca de mais
um título. Está. bastante !}iia.do e

nãO' acredi4!.l, quç tel1Qa ja.Qjl:J"�, na
lagoa. Ultunos. resuitaqos: Oxl Tu
na; ':xO lY,Iaranhão; lxO Tuna; :lxO
Pail' 3.ndú; O�O Tuna.

\
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1 - Muito se tem díscutid9 sô�
.

hre os técnicos de futebol, que na
. verdade, tem uma tarefa por de;
mais atribulada, Atrfbul(lga:,,' .não

',com o trabalho que 'executam,
pois para mim, quase todos são
trabalhadores,' ganham. . os seus'
vencimentos honestamente, ID&S a�,
tríbulada- porque são por demais
'vigiados por diretores; torcedores,
imprensa. Para cair, é um já. Re
sultados favoráveis, permanência;
resultados negativos, mesmo com

azar, com falta de sorte, técnico ge
ralmente cai, aqui QU, em qualquer
lugar. Mas' eu tenho a impressão
que mesmo sendo' exigido um téc
nico' em qualquer equipe, a,lgum:
tem tanta sorte, tem tanta, estrela,
que mesmo nada conhecendo, ven
cem, vencem e vão ficando sem ..

pre, graças à sorte, que na, vida,
depende muito !fara todos nós.

I

A lei contudo é engraçada. Per
mite o técnico dentro do campo,
ele assina a 'súmula, mas' proibe
de dar instrução, sob pena de ser

expulso de campo.' Então não sei

porque os técnicos fica!11 à ':boca
dos túneos" Sàmente, parà dár re-
6ado pelo"' massagista. "}:Im éxem�
pIo: O treinador do Próspera;; Lú�
cio Fleck da Rosa, excelente -por
sinal, como todos sabem, est'á sus

penso pelo' TJD. Não fica no ,túnel,
e por conseguinte não dá instru
ção, salvo nos'v,estiarios: E a' equi
pe vem vencendo, porque' obede
ce os planos - táticos e técnicos,
com ou sem técÍlico à boca do. tu
nel. 'Vai dai, que êsse' negóCio de
ficar gritando para· atletas, de
banco, não resolve' me"mo.'
2 _ Os árbitros d,a. FCF 'estã,ó, aGI

que parece bastante· uilidos e, se

guindo todos a mesma iÍorma, pa
dronizados. Por maIs que se

.

es

forcem, as vêzes aparecem falhas"
e por um lance' errado, cQlucam
uma arbttragem fora, segnndo !lo

opinião do� críticos, 'que' muitas
vêzes, de crítico só tem' o

.

nome;
'é verdade mas também .conhece:ql
do negócio. Aparecem' áqui e 'ali,
àqueles que já. foram' árbitros,
dando entrevistas, marretando, ex
colegas, criticando, alguns até' sur
preendentemente corajosos, em
pegar um microfone, mas· ninguém
dá muita' atenção a êsses moços,
pois é claro, quem já foi e não' ,é,
sp 'fala por raiva, recalque,

.

vin
gança, interêsses frusta,dos e na ..

da mais, O públ·ico ouvinte já >os,
conhece bem.

Quem tem a ,limitação do dever I

acima de tudo,. ,não liga para eS
sas coisinhas tão naturais dos ,pe
quenos de espírito. ,

Eu acho o seguinte, errou, leva
pau na imprensa, ac'ertou, basta
o nome do árbitro'; êle não é o

dono do espetáculo p,"1.ra o públi
e sim os atletas. E o dprio do cam

po e seu tutor para fazer'., cumprir
leis, mas não para ser o donà da
festa.

"

fi��', ��.��;:··�,::'i_I" .>:,',
Jôgo 1 - SAN'rOS .X PALM1.Jl'lI- .. dii>.'JRl9.:·;Ildêe;\ 1'(,l,z boa campanha sultados: lxO Paissandú; 1xO Hér�

�..RAS�(SP). _ Na Vila Belmieo: ,.' ...... '. :��e";:á:I\IP' ,EiJ,s\�.a,:·db:et6ria tudo ::'az cilio Luz; 4xO Barroso; 2xl Palinei-;
.' reduto do S,"1.ntos' -'-'- o �ime�d� :i?��, .��lIl ;;;,.q�iAd' Q1fa:df'l a fondição ras, e 2xL FigUeirensk.. ' :. .:.,
lé -enfrentará. a ;. fot.t�'ieq�e-�h;i.�p',::R ;��i���q,e;.,�Çtu��!: ,�;,'�i?--er do" cer- ;,0' Juventus, outro 'sério, cOrieól'-.

. Palmeiras após> realizar �no� m6Í,()'i. '>t�ip;e;:e seu /teeÍ}'jco ,",meto) garan_.. rente 'ao" título, faz exc�16nW caai-
'

. ;, 'tiã�''Semana duas j:}artidas:.h6·�Bôá;,' o �fa);tiú�ru.itença6:;d!L �ituai 'posição. . panha sob o comando do ,ceinbeél
via, Este é um' fator desfa�6�á,�ef'�"Ú1ÜlriBi,,�:iésUit�dós':';OM 'Rio Bran- do Iberê, Rasá. lti o terceiro' cQrb�·
'p-ara os santístas-que �ã(V'a�Fa��,fi,,·,::,:,;��;},�,:�:ti�in���fF;:f' Ox,O; Caxias; cado e n.ãO··�fl íntímidá, �o,r ...··j'bg�r isam . boa' fase este ane -decepe)o� ,: '!l'i�" ee� e ·2xI, ,Vit,ória. ,fora de casa..Ultimes . resultados:u"ãnd� completamente seus.· ;to,r- :;.::: ...

.' ',; , ". >'. .' ; 2xO Barroso; OxO Fígueirense; 2xO'
-:"'Çéuêires'.:: Ultimas r€Sult�d� )1�Q' ;":D'9g-.0,,.�, �.QQl�NIA X VIltA NO� Caxias; lxO Av,aí,. Ox1 iHercíllo LuZ' .

��'p�tíÜ$ta; txo São .Bentoj :Oxo'::Sfi� ;�vl."(OOj) ;,':o,.:<'!iQia:ni&, seguindo o e OxO América.
'

I ; <:,
" Paulo:' :lxl Juvent'us. Já os parm.�l�, eíWJ�hb' �4.o; V4SCO,' .deíxou de pa
,"'renses terão tempo suficiente, p'a,V�. ';g�t, ;Q's�'s,�i�.I'�O�, .:: 'ô,os, jogadores e

1' ..C'.Ôtl'.,.ig.
ir

as.
falhas que caUS;"1.raili.Jo... 'i�i��·.;wá�Jas�. �º time. Seus joga ..

:empate" contra a Portuguesa ,em ,'�ôfi!$.:i�$�ªp;:"��m. .mottvação além
,:ólr:ês' tentos. Possui ótima equipe ·d,�',:\�Qs.$w,r,lÍiiílii ,. defesa muito a

rli 'não' fosse a disputa da' ,Taça;.'Lj.. he'ntfJ.; JBs.tlf ha::�tercBira colocação
oertadonis (já encerrada pahá '9;:3 . 'e:sê!i$',>uitin;os 1eswt\).dos fOT;':tm:

:, palmeirenses) sua situação ,:, 11P' ª� ,'SÍi:b !'Jªt�i�:rXSe.r�xÂ':Goiás i i:X2 Cam-
1- tual certame seria out�a. Uitim�s Pina�: .,2' ,}c2: GOlapésia; e OxI Atléti-

. resultados: 3xO UniverSitário; ,2k.Q' b1.�,
.,

;,,'
' , '.' .'

:t-lJu:Ven:{us;; 4xl Guarani; 3�3:·PQr" . ,o;oi yíí�; 'd!rfgüio pelQ ex-palmei-
I $

-

'-, .' _,', .-�. ." r

-

-
- •

,>f'tuguesa. :i'énse\Tomazlhho, 'está muito' bem.

. -:.' ..•
- ;.,..' 'r' I ,', .

r'

"NO" • "
,"\ "".' ?,rciiidb.' Súa;s ,atuàções são con-

Jogo 2 _,.: PONTE. PREJ'A X MO :'V)ric�n'Ws.i vem aPt"1.recendo com

'�Í"'.Àlrb:O (Spy _ O time ,Camp�k, '. {-<l�st'à9..4é,'.:p.ó ��u:al c:iíuppeonato. �
'�'l'Ô' não atravessa grande fase. s.?,m 'Vi,�e�}i<Íer, El, pont\fica Como favori ..

'répetir a surpreendente, çàtnp&n..h11J ,:to. 1)-llijhps i!ellultados: 4xl Campi
,.dô. ano, passado,

.

a Forite. r�et�,�ãg., , :;ri�&;t:"i�Q; \A�Pf)lino': '1�_�' Goiãt�ba;
; .chega a ,decepCIonar

,
ito�alm�p.� " ,�)!:� ;1'JM!íllE�nse; 2�2, GOlas.

,

�e"p'ot .atuar em casa poql:l, c9WpH�
r :\' b:', '.' , ; .' '>, '", \

., car? bastante par,a o lider., Ultimas, ,:;! '�9�(} 7. ,-:-:.A:�'rrcO PA�AN;\-
"'resultados: Ix2 Portuguesa; ".lIXO .E�,SE\ X "CORITrBA (PR)·-,- Vá-,
". Corintians; 3xO Botafogo;' IxI Ju-'

,

liclQ�, m;la� fas� "final 'do cértame 9,
, , ''''V€ntus. O quadro dirigido por' ·OS� l'Il'UÇ&í:iàri.:o,' S�I:,ái 'realizar:l,o na pr6-

valào Brandão, caminha cele�e p�- ,'p:ri.a" capitá1' �ste gr,'lnde clássi o.
rlf, o bicampeonato. Gerson i :'f1." 'O' A#ético ;,é ters,eirO colocado, tE n

"gT�mde arma'do time, j�gand9:ú� di;Ô:;lic�:r:ràdo�'ó·,turhO de classiI..
-

m!,!! enormidade. O fato d,e át'liar çaça@� �. 'freri.lle q;e \ seus adversá-

e®�ç;:ampó l:j,dversárió, nã<;> cons�i� �i6st;l.JÚlÍet9;.. 1>efqeu� pontos só:
tU! problema para o qÜ,adro ·Sajp... ; �ei),�e:,e]ll, egiP,aJ.es:, Assi�alou 29
paujino que pretende 'mariter '�"ij� �,tehJQ:;; .�: �orréu·15, <> que atesta o

derança iS,olada do p&\il,istãó, ': �}J�
.

�p:�n,?:�"�Ua. Qf�nsiva e não des-
.

, , trln,OS" resultados: lxO. Botaio'go;' ;fll�t�e.'�I>\:j,�:: t:etàg:Uarda..
.

,·,'"]x0,, Juventus; 2xO Gu�raní;: ;'�O' . !,'V.1H�9:�' ·ryj.§itlt�dos: OxÓ. 'Coriti-
!\o{.��·ltas; 2xl Botafogo.. '

.', bª;.,;,�� · ..Seh�t·q; ·12xl· �gua '�Verde;. .

'1· tto' '_
• J. °1

"" .. •

J'Ôgo 3 _ ATLETICO X 'V�.. �O)�io.;�r�nc();';flxl Paranavaí. O
;arODOCE (MG) - O Atlfj\tiQo,�m ',Cçntíp��', 'Ail.jgidq por Tim,. tem
'}2 pontos perdidos, 7 f,!.ttáS dJ) \l�:" ':qp��iiUii9':' l"e§vJtado-s compensa

.

der�::"já, Elstá praticamente for,a ",(lO :(l.Q,���" ·Fin4;J.:gte,nt� o \ treinador
,páreo. Uma derrota para O 'V!d�� .(Jl!)fI,s.eguiw dlli.l" rQ;Wpr poder ofeq.

rio no Mineirão, poderá inçl�il�(\I' .. �f:lii�:é ;,i�:êqUíPclil: . Está mais de-,
significar a queda de ';relê Santij.",: ,�:ftmJ5�l',a9{ld.o:·,�· ,c'jHlleça a engrenar.
na. Visando, c?�seg�ir" m�Ip.Q:��!i "�J��p�::;����ªdQs: o,xO ,Atlé,tico;
resultados, ele la retn:ou, da e,g.W-· "OxÔ .!e:q:o��fJ,o;. �x2_,I'ontagrossen ..

pe ·u,"1.da mais. que CiiiCo�titüI�ret;:I·�t'i2�O�f;�1�� �'�"'2j{t ',Ta:nclála. '

.

!!�::;o,:,'tesultado foi uma derrpt!\ '.Píl-r. ,.:, .,\. ,,';, ,;', 'c.'·�
"

'

, I

j!�', o. lidE1r, "América" por wn \ li. ",} Jôgo; ;8: ..;..::. '!NTERNACIONAL X
zero. . : 1,' ,����',,(��},·:;(.o famoso clás�i-
A única' rhaneira .40 vafer�ci'::'��� c�9; ,gr-epf.1.l,ap'àr�e�, �ela ,loteria,

zero Galo cantar é ,repetinqõ:<sua. '�it1p,a,'pela::�àse:'q:e Classificação. °
notáv,eL retranc'l. Seu ata.que. e 'iri1.. Irtt��i.�ê$.tá'1n-ifiê�o, � sob o coman
portante. Sua maior força Ir�Side� '��i �4�:�:��#� ��ii�," �eUlora dB pro�
retaguarda: Ultimas resultad0s. d'o dJ4ç�();':principalmente em seus úl-.

. , ,," �... 1 �
,

Galo: lxO Cruzeiro; IxO' Flurciii'it!it tjm@s ,cQmpJ'"o;missüs. ° time colo-
, ..s,e; lxI Tupi; OxO Flamengo; 'O�l iÁ� "

. 'r�dó�' ,e�t.á'.' tfulndO, 'fazendo ,gols
márica. Do Valéria: _OxO Ca�simi�o;, f�W: �iºfMsãó p,ara desespêro dos
Ix2 Uberl,?-l)dia; OxO Vila N(m�,; :O�' , f\9-y,er��:��l?�'.' TddàVia, a :anunciada

"Cr:uzeiro. �) 'iócusã6 de Claudiomiro poderá me da Base Aérea é completamen-
afetar· o rendimen:to da equipe que te imprevisivel, sendo inclusive o

/

REMO,

"

No próximo qpmingo, acontece
rá .a volta 'número nove do Cam

peonato Catarinense, com ,a reali

zação .de mais meia dúzia de par-
. tidas. A que passou- teve pouquis
símos gols. Apenas cinco, dos

.quaís. a Capital· presenciou três,
I1oliá-::;, de bela feitura,' com Q Prés
pef,'l provocando a revíravólta que
cO/locou par terra tôdas as' preteri-
'-sÕe; do Figueirense de conquistar
s:uá:.�Jimeira vitória em seu chãD .

.No interior, .hóuve três escores em

bTiriç� '.,e. doi$o .

rpmlmos e quem
. )n€)lbor 1;)e. houveram foram, além
,dp' ,Px:óspera, O, Barroso, que ven

; ceu en:t Lages ,e, Caxias e América
qu,e .. empataram, em Tubarão .

em

Rio., diO" '�1.}1. Vamoscaos encontros
,da nona 'rodada.
···'"ÁQPI: _FIGUEIRENSE X

..

INTERNACIONAL
Para o "Orlando Scarpe)li" a ta

be,iP- res�rva um prélto de pouca
importância, ppis jogani Figweiren
se e IIJ,t�rnacional" de Lages, os

ünicos que, n,'l, oitava rodada, so

freram derrot&s em seus domínios,
Q primeiro depois de estar levan

.
.do a melhor"� cedeu a vitória', ao
Próspera e o· segundo �ante o Bar'
rosa que melhora 'çie jôgo para
jÇigo. E o e�petáculo de domil1go
rio colosso do Estreito, podendo
cprresponaer,

.

.isto' se as d�ias e

,qui�es jogárem o que podem. Na
l'Q{i':J.da seguinte ,o Figueirense fol-
gará. 'Sem favorito.

'-

. AVAI CONTRA Ó éAM:PEÃO
A tabela, ainda. imperfeita, vai

Ja��I: com que, pela ter,ceira vez

consecutiva, o "Leão da riha" dei- ,

xe o seu reduto par,"1. atuar no in

terior <;io. ,Estadoi Vai atuar na ci�
d�de .de T:ubarão, .dando combate
ao i,Fe,rroViário que n,ão 'está hon
rando 'o ,g'alardão conquist,"1.do no

:��o pas�ado. O jôgo é considera-

,Com méritos que ninguém dis

cutiu,' o Clube de Regatas . Aldo
Luz recOnquistou; apóis onze anos,
() galardão máximo do esporte do
r.erho em S�nta Catarina, ganhan
dÇ> ,a maioria dos páreos da manhã
de ,domingo 'na baia suL O féito al

virubro avúlta. de, importância,
quarido se sa sabe que, para obtê
lo forain feitos grandes sacrifíci.os
e, testada ["1. capacidáde técnica e

física de seus remadores e o cari

pllO' e. cuidalos com que os cerca�

ram· os· 'dirigentes 'da agremiação,
tendo a frente Aderbal Ramos da
SilvÍ'l, Euroco Rosterno,. Alcides
(Dudú) Rosa e Alv["1.ro Elpo, só
para citar alguns. O· título não
naspeu .

de um dia, para' o, outro.
Houve planejamento a longo pra
zo: Ô, Áldo Luz primou por unfa

f{)gúlaridade impnission,<mte nes

tes Ultimas anos., Os títulos de vi-"
ce, sabiamos, 'Iestavam a represen-

,

tar muito, mormente porque, lon
ge de provocar o desânimo e o e1l

morecimento, era,parte do esque
ma que haveria àe cond�ir o grê
mio ao triunfo que, ,"1.final, veio
bonit.o,. nitido,' expressivo. ' Eles,
m�ito ,antes do grande dia, era

francamente, os favoritos dos en

tendidos. Esse favoritismo aum�n
tau' uma semana antes da disput"1.,
gyando foi anunciado que o Mar
tinelli, com Prats impedido de- re
mar 'pelo Departamento Médico,
Francisco Carlos, com um pé lesioi
n,ado e Oleiníski completamente
fora de' forma, não teria chanche
de alcançar a segunda colncação
no skiff e no double. O Clube de
Regatas Aldo Luz, em que pese a

aus'ência do M,':lrtinelli das lutas
pelo titulo que corresponle ao ano

de 1970, foi um çámpeão com ta-
l '

dos 'os méritos, pelo que de pa- ,

rabens estão todos os' seus direto-,
res, remadores e torcedores, que
Viram· -cercados os esforços de
tantos anos para a concretiz,"1.ção
de tão r.etunlbante vitória.

XXX
O Clube Náutico Riachuelo foi

brilhante sob todos (:)S aspéctos na

do como dos melhores da rodada,
com ambos conjuntos procuran,
do um triunfo reabílitador., Sem
favorito.
AMERICA X HERCILIO LUZ
o mais importante encontro, da

rodada está marcado para ter lu

gar na' cidade de, Joinville, com o

América recebendo a visita do
-

Hercílio Luz, oportunidade em

que-os rubros locais tentarão con-

,serv;ar a invencíbilidade e a. lide

rança isolada. Um grande choque
para a torcida joinvilénse que vi
bra

:

com a
.

excelente campanha
dos rubros em 71. Favorito o li
der.

PROSPERA X JUVENTUS
..Em Criciuma, jogam Próspera
e Juventus, .. duas equipes que já
satifizeram os seuS\ compromissos"
nesta, Capital,

.

jogando cada um

duas vezes nêste turno. E o jôgo
número dois em importância; e não
há fav.orito.

P;\Y'SANDU X CAXIAS
O Caxiás outra vez vai jogar fo

ra de seus domínios e ,outra vez

espera um bom resultado. Enfren
ta o Paysandú� em Brusque e a

partida nãó tem favorito. "Outro
bqm jogo desta volta do Campeo-.
nato.

BARROSO X PALMEIRAS
A rodada será 'completada com

o prélio entre Barroso e Palmei
ras, dois que conseguiram venüer

na rodada de domib.go. LOgo, 'uma
boa 'pí;l.rtida, que deverá, por cer-

'.
.

to; levar bom pÚblicd" ao estádio
barrosista. São dois times que ·se
houveram mal no 'inicio, mas que
melhoram de jôgo para jôgo, po
dmao ainda realizar muito -no
Campeonato, pelo menos o time
de Blumena:u, que está, agora a

três pontos do líder.

perdendo par,"1. Ó Aldo Luz por a

penas três pontos de diferênça.
Ganhou três páreos com muita ca-_

tegoria e �os demais ficou em 508-

g�ll1do lugar, refletindo o bom tra
balho que o téénico Orildo Lisboa
vem realiz!ando Ila agremiação do
bairro da Rita Maria. Os riachue
linos· estão seguindo o exemplo do
Aldo Luz, que antes fôra do Mar

tine'lli, progredindo' devagar, a

chando êle que as novas transfe
rê'ncias em çondições de disputa.
I -Já ·no próximo ano terão creden
ciais para reav,er o centro. Aí vai
ser difícil segurar o Azui e bran
co, na opinião do técnico Teodoro
Vahl.

Segundo os martinelinos, a ,'lU-·
sência do Clube NáutiCo Francis
co Martinelli foi sentida .

em. pro
fundidade, na manhã de domingo,
ssndo esta a primeÍra vez qúe o

"Vermelhinho" não \displ�ta o

Campeonato. O clube do dr.' Jdão
Batista Bonassis se considerou
prejw:licado . pela Federação Aquá
tica de Santa Catarina 'e, sentindo

que a entidade' não lhe oferecia
clima tranquilo' para competir,
desistiu de ir a raia. As portas do

galpão rubronegro permaneceram'
fechadas durante todo o ria de

domi;ngo e muitos dos seus tor'

cedores, indignados' com o proce
dimento da FASC que embora a

ceitando a inscrição do remador
Jauro Soares, quinze dias antes
da regata, somente' na manhã do
dia ,(Interior à disputa é que fêz
ver ao Clube bicampeão da Cida
de e do Estado que não permitiria.
guarnição do MartineIli na raia
com a revelação martinelina ne

las incluída, isto por,�ue -,estava
em vigor o regulamento da CBD e

não o ..da entidade Catarinense.
Jauro estava escalado para re

mai no dois sem e no quatro sem
e par"1. , substitui-lo o Martinelli
não dispunha de outro I"emador a

altura. O êrro do Martinel]i, pade
ce-nós; foi não ter pedido a de
claração por escrito da FASC,
um mês antes, sôbl\e qual dos re

gulamentos prevalecia nara rli,<;Dn-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CIP EXAMINA. UM NOVO
AUMENro DE' ÃUTOMOV,'EIS'
O ConselllO Interrnínísteríal de' Preços

" 9IP -

aprovará hoje, em reúnião de Ministério, um nôvo
aumento para os automóveis, ,calcÚlando entre 4

\

e

5% pelos técnicos' do órgão., '.
,

' (

O 'aumento, de. veículos .serã dado para compen
sar a 'eleváção dos' produtos siderúrgicos e' de outras

matértas-prtmas. "'Qs' , novos 'preços deverã-o vigora'!" a,
patír de l0 de junho'. -

, I

wr�MAR HENRIGUE IEeREI
Tudo para, sua' construção

Fones: 6238 - 6308 - 6371 - 6356 - 3931
Caixa Plástioa Sinfonada 150mm. x 200mm ao prêço de
Cr$ 16,00.

)

l'.VISO
o I)EPARTAMENTO 'DE ESTRADAS DE RODAGEM

DE SANTA CATARINA (DÉRSC), comunica ÇlOS interessa

dos que 'se acha aberta Tomada de Preços -::- Edital n. 2)71,
,para a execução de duas (2) pontes em, concreto armado
Sôbre - os ribeirões,Hertd e Wunderwald, com aproximada
mente 1,6:.00 e 12,.0.0 m de extensão, na Rodovia 8C-32

trecho Blumenau-Jaraguá d'o Sul, com prazo de entrega
'das f1IKlpostas até às 16,.0.0 horas do: dia' 9 de [unho do cor

rente' ':;lno ..
, Cópica do Editai e maiores esclarecimentos serão obti-,

,

dos na Seàe �,PERfile., no 79 andar dó Edifício das Dire

úwi,as em Florianópolis
, ,-DERSC., em Florianópolis, 19 de maio de 19'71.

,Eng<;> Civil Erl1ani Abreu Santa Rifa, diretor do DERSC
--------------,� ,- _" -�

',"-

---�----'-

VrNBE�St·,
;

. Urnà sala �o Ed, Tiradentes, frente para R. Nunes
itaflhl;do, com 2 janelas de frente,� possuindo 2.0,77' m2.

'�'']);atar à R. Vida! Ramos, 41 com Sr. Veras,
_. -'!"ê"""""-�""""_"!T'''__'

__•• '-

DECLARAÇÃO
Declaro qué ·foi extraviado o Certificadó de Proprie

dilde de meu ('Ilrro CAMIONETE FORD _ F-1.o.o ano 197.0
'motor n. 9·K7-32723, chassis F-I.o'CA7.o1.2.oO, côr Verde
,

Majorcl'l.
Flori8nópoJis; 24 de maio de Ül71.
I,.aud.elino de SOUila

, ' CirlJr9ião-Dentista
\ I Curso 'de Pós-Graduação em Odonto-Pediatria pela Fac.
de Fallm. e Opontologia d� Araraquara _ Sã� PaUlo.'

CLíNICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTeS
de 2�s, às 68s, .fei,., - 8 às 12 e 14 às 19 horas
$ábados' B às 12 horp_s.

.

,
"

"

C�n'sultéri� Galeri� COiYIASA, 4<;> a�'dar _' conj. 408
�esi:dênda: R, Silveira de Sousa 8 - Fpolis.

, '

iêxpedMent, '

o ;5ah�r . rlgl,li!l$iMQ dQ
'LEITE PASTEURIZADO'

L�OCTUBftsa

Rua
I

Lauro Müller, 2.751 - Tubarão - S. C. , I"

_ _._ __ o __ _ e...:!._ ....00 ��'!_,;.��1

prOduzido p.:lr

LATI(;INIOS' TI,IBÀRÓNENSE S. A.

COMPlHHIA CATARINENS:E DE
"Ç1ttDITOt FINANCIAMENTO E

"
. \.

.

INVtSTIMENTOS
CGC N. 83.880.427

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São' <"OnvOOados 'os' seilhores acionistas a se reunirem

em assemblêià geral extraordinária na sede desta compa

nhia à Rua Trajano, 16, 19 andar, no dia 1° de junho do,

I coi-�erte� às 9,00 horas, com a seguinte'
� ORDEM DO DIA '

,

a) - Aumento d-e Capital;
p) -l... Reforma dos Estatutos Sociais;
c) � Outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Florianópolis, 21 de maio de 1971., '>
.J05o Baptista Bonnassis _ Diretor-presidente.
Luiz Carlos San'tiaqo - Diretor-superintendente,
Harry Corrêa - Diretor.

MIN'ISTéRIO DA AGRICULTURA
DrnETORIA eSTADUAL DO MINISTÉRIO DA AGRICUL�
TÜR.A EM SANTA CATARINA
GRUPO 'EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO

a,VISO 1

TOMADA DE PREÇOS It '03/71
A Comissão de Licitação, constituida pela Portaria fi

01, de 4: de janeiro oe 1971, do Delegado Federal de Agri
cultura, atual Diretor EstadUl,l.l do Ministério da Agricul-r
tUJà em Santa Catarina. torna públi,co, para conhecimento
dos interessados, que até às 9 (no,ie) horas do dia 3 de
junho próximo, receberá proposta de firmaB habilitadas
preliminarmente (§ 39 do art. 127 e 131, do Decreto-Lei
�. 200. de 25-2-67), para Prestaçãd, de Shviços, de acôrdo

, ,
, I

c,(')m o EDITAL afixaào no Grupo Executivo de Adminis-

tr,açã�, 3ituado à rua Lacerda Coutinho n. 8, nesta cidade,
onde serão prestados os esclarecimentos necessários.

Florianópolis, 19 de maio, de 1971.
'

"ppío Fontanella - Presidente. '

���--------���---�-,----,-------

VENDEmSE
)

Boate Mtr::l(!'ern. situada na fa.mosa Lagoa da Con
ceição, principal ponto turistico da Capital. em /J.mplo
fUn;ctonamento com otima clientela, Tratar na ma 'Ti
ra,çIentes, 47 - fone 4144.

r. G. To S.
Executa-se serviço de FGTS atrasado. Tratar à rua

Cons. Mafra, 188. com Luiz Carlos Rosa.

'.lGRA,DEClMERTO .. E FIISSA'
Algemira GÚ ';e��ia;: mlüio João, M�reir�. dá sn

.cira e, Família; Jo�é 'A:z:êils: e F!irriília, Oacyr Feijó Vieira

F;)mili,�,
.

'l\,l;i,c, ]l.�mã'os; cunhados e sobrinhos, profunda
'é,ntt' ,cQfJs,temados �'G'oriÍ' :0. falecimento do seu muito

1."(.lcrido.\:
W.ALDlÉMA�.. �JF-�RtlA (

i. gradecem
.

a fados. g'ufln�iJ� por, qualquer forma lhes con

�()l'br9.m e ac.ompanhal'm'+(: no' transe doloroso que passa-
'., "

, \ ",

ram, em es'r,\cdal q(t pr, Mário lVI,us�i,. por sua dedicação
(J a tô�?, f?cjlüpe, .'médi93

.

e. de enfermagem do Hospital
,

7

(>:!!so J{am9s, '.
'.

.
N". 0Portllr�jd.a:i,e 'ç_o'nvidam, parentes, amigos e pes

h.s de SU3� r�\;,çi�;'pani <;lSsLStil'em a, Missa de 7<;> pia,
;ue será celeb ;�d:i por intensão de sua 8lma, na Igreja
,le Santo Antônio, 'rlO dia 26 (quartà-feira), às 18 horas. '

'c' l>BE,NTIS�'A
Ooortú�idJ.dc p�ra n;ô.�s {:mn idade entre 18 e 25

;mos, Com c�rso gi�asl:àl ou com�\'cial,. solteira.
Salário: De C'l'S; '3ÓÓ"oO li Cr$ 35.0,00. '

lr:.SC1,iç\5\'s: 'E���l}l SE:NAC. �orário das 18 às 21 horas.

.

Até o dia '26�'Ú.'

. D�(:UMf;N1tOS peRDIDOS
o '8\1.. En(Y""IDP's, ,DE FI(}ÚEIRED0, perdeu sua Car

cJ.<'g d'e j'l;'bi!itRçL .é Cúrleira Profissional, exp�dída em

�,;?,o ·!Jau!o .. "

Pedi< ,parI] ent-t'eg� '!- iBh,lnetti Diseç.s. R. Tenente Sil-

"eira, 15 _:;: �olis··' ,

\'r�ln�"sE�-iij�rBÔCÁ·SE
'{. ,

!

�T":�� hf";:'-'�!I"'a caRa com !penos de ê meses de ha
.. , '- ';;> � �CC'F' '�":rist.rllida.:' ·sltua(\'l.. no glte do 'Bom

b::igo nh' Traves�a Tavl1,res' Stl'b!"inho, �20, com linda
ista para ó rriar .. P[)SStú. 3 'quartos, tapetados, com for

-a.r;ão, armarias E!tnõuÚdos, sal,fi 'ampla com lareira, 2

})flDheiró� sociais, S�UIÚl ,(com banheiro e saleta para
descanso), cozi:nlw:" "completa, adega subterram,fi, de

pendep.cia· de em�re-gàda :com 'banlieíro proprio e área

de serviço com ch�rrasqueirat .Garagem pa;a 2 carros

grandes. riet�llie: possui ,ú,ma,lind.a piscina interna com
capacidade para lôQ mil Jitrps, de água e maquin� ,Pa
ra . eirculação ,d',ág'\l,ll. ,Tooós oS pisof' dos banhei

�os, cozInha, !3'Scad;'i.S é: <cªl�das slí.o de' llarmore, Pos
sui tambem 2 telefones, s,enQ,o a casa tor1a encortinada.
Tratar na rua TI,radentes 47 - l° andar ou pelo fo-

ne 41114.
-

\i

.. -_ .. ----.. _-- -;---'_.--.-'-'.,---,--- -------

COMPRO" ;'TELErOt{E
CompI'q rarll

.
insfalaç:ãi> 'I).O, ÇOMASA. I Pago bem e a

"ista. Tratar na, Ga-l�ria. COl1làs�, 7<;> andar _ sala 702 com

sr. SylvÍ?,
\

-��--�-

I . VEMD�·SE
dsa �qpalizaCla na' Lâ,gOfl ,dà. ConcBiç'lo com me:n,os

.

de 6 mes$s (,ie hi+l)�te-;'se nQm : re<>.,.-Into, bem proximo do

restaurante Al'l,d.rinus, de,' fi-�nte para a Lagoa,. toda
mobiliada, l-Oss'uindo.2 cgiaitos, 2 bl'l'nheiros, cozinha,
sala .e, 'garageni :'iÍ�a:tar :ruà ,Ti�àdentes, 47 � fbne 4144.

.

r
:" 'i

\"
_ ,......,�'_�'...-..,�_

---MrNls'JiÉRiO::,TíÁ' ·ÊIYQCAÇÁO É CULTURA I

'ÚNlVERSIDADE "FEDWL DE :SA.NTA CATARINA
,

.

::,:ti É I T'O ri (A" .

. ED:ITAL ,'tlP� li /7l
Torno público que esta UnÍversidade fará realizar às

16,00 h01'�S do diá 31 de maió de 1971, na sua Sala de

Concorrências, a abertura da Tómada de Preços n. 11/71,
para aquisição e alienaçãO' de veículos.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na' Di
visão do Material, J.ocalizada à rua Bocaiúva, 6.0 nesta', CU=...
pital, no horário das 13,.0.0 às 16,30 horas, de segunda a

.§.�xt:kfeira.
;Florianópolis, '17 de maio de 1971

Josoé Fol-tkamp � Diretor lia Divisão do Material.
-,--:-- '--�-"�=���'-,--

DEPÓSITOS
Alugam-se dois depósitos, com área total de 850 'm2;

"i1uad06 no pôrto, à rua 14 de julho n. f.oO-B12, no, Es
h'eito, dotados dP. tl'apiehe, eom trílbos e vagonetes para

�arga e descarga de navios.
Tratar à rua Felipe Schmidt, 33, cóm o Sr, Ivo 'Magro

ou pelo telefone 3�87.
-

".'AGÃ.DisTA
Laboràtório ;1rarmacêtitico de ânlbi,to internacic:lal, ne

!'f'ssita PrOnjH�n11djsta-Vendedor para trabalhar Região Sul'
de Santa Catarina.'

_

Requisitos: 'Prática no Tamo;
conhecer e residir Sul do -Sstadó;
ossuir carro próprio.

:r:en uner'lção' eompensatóri8.
EntrE\vistas dia 23 do cM'rente com Sr. Juvena!' no

Lux Hotel, desta Capital, ou R. Comendador Fontana, 28
.

cm Curitiba,

ALUGA-SE
CflSIl 'com � Quartos, A 'ma A1mirânte La'nego, n. 157-A.
Apartame!'!to n. 903. n'o edifício Jorge L>aux.
Tratar à rua Felipe Schp1idt, n. 58, 1<:1 andar, sala 106.

.\.

.
I

t ,I

""
.

$ementes -...

,:q:�; ,Carv�ho;� Cla. �tda. ,

.. J.\:1�tcàdo P)íblieo;, 23/24 - Fp,o)js.
Uma ,tràdi:�ó DO :comérCiQ de �mentes

,
_, ,r." •••• •

11..�-;��������,!i__�,�,,,_�,���';jj�'�J;:'� 1jj'_'

" '\
;�'

CO���T�ei!A!! e�!!i���i��C!�te!!! i.W�I-iiiãiiiiiiíiiiiiiiiiíliiiiiii"Ri!iiiiiiE�;�u::���s�rjiijíiiiiN1'-i--'N-:'T""EiIIi(liiiiiii.�'.�-,

-_rI'
,

com o falecimento de Pedro Vieira, convidam par'en-
" c"

, ;
"

, Importante 'oI'l;aniza�ão comercial de. São Paulo
tes e pessoas amigas para a missa de 7° dia que se- I .

neceseíta de representante. para esta praça, c 'fldjacê�- .

"
.

, " " _ ,

'

t, '; .,�.""" '"
rá celebrada às 'Ül ))oras de 'quín,ta-feira na Capela I - ,

" ',O Aéro-Râpido 'I'ransportes Ltda., Firma ,esl>-eNa1:iiá/;'
,

" ' ,cias. , '_ ,
' '

,

,
do Asilo dos Velhírihos. A todos que comparecerem a

_ O F E .R E C E da; em transportes de jnalotes e correspondências a�pài::
êste ato de fé cristã antecipam agradecimentos.

-

A":':' _,�

t •

,
• '_

" '

I das 'e e41comendas para todo o país devidamente ��i9f�'
.

juaa .""'"
r
custo, COIJ1I�S'oeS sôbre venda �,sôbre !

,,"
.

" ',.,",

,
I" entrega. dê m�adoria's;' Publicidad� permanente em ! d,a 'cori'l \'0 �l,( e�?it.órüi � Rua Saldan�fl Marinh�faid'" �!J��):

l'a'd'I',O .e .T'"V, ;.",,' ." ,',::""".. ', .. .:': "'-'" "'1
'

"', ' ',"'''' ", "�o ," '\- ',vem inf�l'mhl: q\:W', a'.s;\W' ;t'epl'esentaçao nesta er ',�;,;;Il""�"
-

_

'_'
. �"I -

'. 'I' 1 I
'.

. �. . .....' •. I'" � .....
' �.!... ;,U; ii ''''i''

E', X', 'J",t:'.,','E -.
'1

'

!l .'cEiD-�(ii;'(lá'·fihn�::F.ELZroY & CIA. LTDA., ero su'Pstitr���cOt
\X ' ''''' ,,'" '. �, •. ' f.

• ,t ,0. 1 I' " I. '
..

Carta dé :fiàn'ça:-3,cíu�tâs pé referêncías.Cresídír ,ao'.$�.',AYl�rtÓN:SiA.LGADO, a quem agrédeçemosa ;90l_�:j
na' ci,àadé 'hã, �,��i,�' d�, '�.a,rto�; ,m,orar próximo. ao. cen-. b(;)ràç�d';que -rios �.Pt�st9u .por algum tempo. . ',�',:'

T
, 'FLN ,L 22 'M in;'à'io de 1971.

"

\) ,) 't�,
tro com �espàçQ>.. par�: �r{l!ir"mércadóx:iâs�,. .' \

.
"

,.,.._ .
, ,,�

" •

'
. ',.' " . " I ',p",iÁ.ê.r,·,eo,-, ,-;'_,"'"R"iip,ido,:"�ri,i,sio,lo,,,rehç,o de, F"ra,nç,a•. ," ,,\.�',Os,intereSia:f{o,,:deverãó enviar carta de 'próprio ' '",.

punho pára 'RArÚ: :pÀ. 'Pl,à,ICIDADE, ;, c. Sl:. Wili�n, I, , -'

"
-: ';"<

na Rb1àJ�úle>gulli,A�6,:São,'paulo. ') , ',j "''-'''':'''-�MiN,ISJiRro;óo INTERIOR, ,',., �:'
---iiiiiiiiiii--�iiiiiiiiiii�-"'i!Iiiliiíõ__ '___õiiiiiiiiiíiiióiiiõiiíiRí_IJt • -:' DEPARTAMENTO 'fI.IACIONAL DE O.BRAS.ne:' "r,

.�'
"""'<,

'.
,

' ::-';' ",::'�, ' ,:i, '.'.SANE;��ÊNTO ' ,,', -i'I;',,:,,"';,,;
������� 'COMJSS�O:DE' CONCORReNCIA IDE SE,R:VIÇOS -E,:Q��

,."

",:,J;:"",t:',"; "::'A� 'V" IS ft' ,," '>',,)<{�i
.;;

•

::': •• "".,' < ·"U· .,,' .t .
.f,-.' ..�•• ,

"i'- •. ",:.:_ ,
'

RIENOVAiC'AO DE INSCRícxo U i",�
" "� b.;'Pre�,tletite (Ia:CitTii�são. de. COl,1cor�'ênc�a <te' Sé'eyj��·

'e :óbds ,�CSm;',����ka ,as fi�mas IDscritas no Re�iStr#>
tádàSttal;do, Imos, 'ql:Íe porventura não tenham' ré�bíd8;;
.a' ê�it.a:Cirét�lár'· n. 'Qrímc'ccso q,e 12-:t-71,; e cujo�o;)t��:
de' váIicia:de-, 'do Cert�fi;caào de Inscdção se enc�rrJrá; etifi;
junp� dQ çorrente 'ari,o, ,qUe deverão apresen:tru1J.mii��-'

.,' '

.. , I .. ·i 'I' .J" ,1.'-",

,velpté,nte', até 31:d� rIré\io do cor�ente ano"requ�j;�B:t�r�� .

llCítil:t1do' rériovação .:chi' sUa insGrição, acompanbàdot.�dí'j$'
,d��'�;�ntQS ;�bài%<:>i: :�ih' Ori!ii�al ou fotocÓpia ,&t1tê.q.p.���:

, ,',a) �' �: ,Bala:nç9 <iefàl-d� ,e'mprêsa e conta ele ,t:.lle1� ;tt
,

!Feraàs, refe}-Êl':iltes':a'O,: Ultimo e:xércício findo. (As,Seci.�'
des' ·A.nôhimas. de�.e�ã� fornecer a publicação' rio: tl�ib:

I OfiCiál);',·
..' -,' -

..

",,�,<
,

'b),- . deela:ra�ãó :'da emprêsa,' sôbre a' existência';OG!'
hãó' de �uS' 'reâis�nó( i'móveis e equipamentos,:de iS'lia 'p�:
,prledade' ':(I!Íf�rm:âi-;"ccinfurme' f�r o càso, e:moji�_
wta1�aos,ôntlS're�is é,se não, possuí imóveis);. '

, �, �" :�,:::
\�) _:... céttiiião 4é Registro da emprêsa' no CR'EAJ(1�"':
• (1) .

..::..:.
'

certificado Ide Regula1'idade ,de Situação, ,�x�:
dido péí9 l,n�titqtd :Nacional: de Previdência' S��' '';';'
JNi;lS;,:'(i9'M.):·,: , ',' ." " '.. ", I : ',:: ,t ,:',

" ,'e) '�, ti�RS(jS!� deelarações' acompanhádas"'de'U·
'euinimW d;lfÍpro�tÓrioo sôbre ,as últimaB 'alterQç�:;�,
ridas na- emprêsa: "

:
,

'

,

' ;:', I,,:
- ',-As·du:m.as, c�jo, 'Os-,requerimentos de Rénovaç�;�.

. 'I�.sCrlçirõ':�ão : tiverem 'dado entrada �té �3l �dÍ) •.��� ,

mêS; I"!(} l'.rotoéolo Geral ou nos Disti-itôs {lo DNOS, ,,��.,
!lU'as inscrições, c'ânGelàdas.,

'

";:\�. :'�',:
,

,: :4Ifred�' E"'��tél� Robíson Aldr'idg'e Carm� ,..,...":��;;
dehte (la�:CQfni�ijo, ,dé. Céncortência de Serviços' e· 'Ob��.�'

�PftErtIT,�R�MUNI'C'IPAL· � "".)i:�';;·�'
�":<::" : ,-'r,LI!UIIINÓPOLIS ':�\" (�:<:<�,�;
..

,': ,;,,:,,� ',_.' ,:_.�' ,:' A 'V I 5 O· ,....
.

� :;::;:-.�:;t:
, ,-'�." A- Sécrelana, dé Finanças,' da: Prefe'it1.iFa -Mu'nici� �'cl8'(' J

'�,' ',.:' .�. -lo I
. ; � ..;_ _! ',: ��"'-;�'i)ll

Ji'lorI-a'nõról}s; 'leva ',ao - conhecimento dos ciJrttribuintéS'td:b'l:
'-: '

'

,',. ' "',,,
,

'

" " ... ; ... " "'L"
. I t1,!,õsto:', P.redí�t:UrlJano, 'que os talões de" recolhim.enoo I

,n;;()J:ittnm��e', 11', :al.sposição 'dos .. intereSsádo's, �a' ;P!l'rt�iék:�:
"ii> 17 �\o;:é6rréiÚe �ês, nos seguintes BancoS: >' > ;';;:;:,.�,c: I
r .','.'."Y;- ,:'.I':'�,I"':.'-'��., ,.

.

• ';' : '

.. :��·,t.f".;,\l
,;",·",ff.�u.",!es da ,C.dade .,' ,Bancos-' , ". i _,,;,' ,'-{, i

1
:. i,e.ti-lÍ' A. '�, Bl:inqo' Çrédico Real de (M�nas, Ge_i:aà:, ".: ;',�'�.

"

Útr-a ',' B 'e·'. C _:: i3'anco ComerCial do Pá:rán�. ':; \:, I

"'" I " ',,' ,,:' - , '. ."" ',- ""',,!<I

·Letr.á Q"',77,Banéo'Nacional de Minas GeraiS';,:, "i ',::;,;,
, ': í;et,ta" E '�' Bane'o� Nacional do Comércio.' '", '.

; r::��',''.
"J' . - "

...

'!,et�� ,�' :�}f,�ao ,,�e _

Bancos B;asileir�s. .'
,
;- _; ,{.;;;,

, L.etra' G -'-i:' Bal1Go' do Estado do Parana:
' '

,
; ,. ,," . f,'�k,

,-,t€tfa:�H �.:.::... B�inco''AUJ{iliar de São Páulo.
. i:':;�:,:;.\", .' .' • .'. • " . . .

. ��.,� I
.

'. Í:.etta I <'."Banco dá Pi'ovíncia do Rio Grande dÓ:_Sut;�1;;'i
','i -" ..

�. ,-," : .... ,

.

, .

'. "',l' � . 'ii� I

Létra.i)".;-'r"Bliri«9, Coiliércio e Indústria de Minas �r��:� � ,

;��cS;:,�*J��:.'hi'; .' :L[��:�I
,'Létl:a�O' :.....r:�Ba.Íloo dOI,Estado do Rio Grandé' dô"Sti1:', ,"1'1
'iet.tà:j>,:·<�::;C '�aIi�o Brasileiro de Descont�;._.:' :";;,::

. 'Letra ti' '_' Cáma 'ECoÍlômica EstaduaL '.
'

.

'.'j" :}�;
'1.etrll S -" Banco· 'do Estado de São Paulo. " '" .. ;

Letras T, D, V, W, X,' Y e Z - Banco da Lavoura:.de ;:\
Minas Gerais.'

, -.. 't,

� �� :CONTRIBUINTES DO ESTREITO

, ,

trr--- - -� ��.,-�- r::�, ._�&-,�.� '� �� ..

'

.' � -,.",'". -"� _.:._. --uj� --1-
,

MlNIS1'[ÉIUti\,DA 'INDÚSTRIA E' DO '

.

: ....� .;:' 'c.GraRCIO
.

��, .

INSTITUTO,BRASILEIRO DO CAFÉ
, -' �,

'

��OLVÇ�O � II. 528
.' A

' DÍi'�fuÍ!ia ,40 I�itu,to ,'Brasileiro do Café, na.'

conformidade da;Lei� n.' n19" d� 22-12-1952,'

;' '�, ! .R E S O L V E:

. t',', ' ;.: ..,
, .. ', .

ArL 1<'> :_ Sera garantlda a co.,npra ,pelo Instituto
, _: :),,' ,

.:..rasileiro, do Café, através do Banco do Brasil S, A., à
.. .. ,,-. . � , ,

, J ' , .

6pção do vel'1dédor, dós cafésedas Quotàs DESPOLPADO

,e ÇOMUM da saf.râ 1971�197:2, desde que devidamente

regist�'ados n� ,i�sÜtíito, Brasileiro do Café, por saca
.

,de 60;5. 9�il6S' bfutos, '��o'n�icio�dos .em sacaria l�ova,
entregues' nos ar�aiéns ·do-intetior indicados pelo Insti

tuto Brasileiro", doó" Ca�é;' dent1;p das nor�as �<Íl1stantes
" ",', ."' ,

das Res.ólnçõe,i. os:' 512 de 22-1'2-'70 e 5,15 de 24-2-71.

Rio .'de J�n'eiFo;, 20 i�'maio d� r9'71." ,I ,"
,

"

i Mário Pen't.eadu de' F�ria e Si!v� ,_ Presidente:
-o( , •

.. : "

�L;����������..
� �-,-'_"""-"",,,_�r'-_l'dj_.r,';:;::',�. J',

� -;--�--,-.:-:'-=--'-
--_---- ---_._

T'ÉlCUIC-O; ':r. �,';,.�'��r:"l '!'.',- ''l<'� '7n � ""'\i�
" � iI

., .

ii", ,1,1) .;),fI��.' .,:i',.! ? ',,,,:�,_ 1,uk\,;, t !c,o
, .

Puecisa:se 'de ',cor t4bUis'tá ;ptlrtador 40 diploma de té��"
nico em con1:atlil'id;ap(!.' .' .,. .

Condições: �dliiC'1Qão '�Xchlsiva • .

..
.. .

..� ':h�Í'�s 4�;tf�b��ô, di&l'io
• '. -.' 'I

�js#Q';ti)�"v,ja�àr "

_ ,�'S<jl�lo i(lidlll::""" 'Cr$ 500,0.0
.

.

. �,',1:é.ste de� çQpb�ç,im,$'to:. '

. Insçriçã<l:, N-o· és' ,i-itõi-io,',oentl'al da Acaresc Agro- ,

,: '. ':n-ô.m��1 -:::..;iiú, � , dia '�5 de m:aio de 1971.'
" �<iS 7)�. F 1or�s e' das.' l3 às 17 horas

.: ," �.' ': (' ',,:' ',",_
.

' - "

"h •• ; ,.':�� ,:'·,�:L..:..;�_ 4-�--"�'�'�-"-

, ,VAI��)l� ,SO���; SAL'LES
4<;> TABEU�Ô. ,Jj� :N6irf�)!;tPROTESTOS E�' GERAL

Ruà' Cón�ell1n,iro ,'Mafta, ',37, '_ Fone '2615
.. Fi<tri�ÍiÓ1)OÜ�, \: ';�,\S,�rita Cutarina

FAZ SABElf que está em seu Cartório, para serem
,

protestados por falta de pag(amento a:; notas promissórias
,ven�cidas em março, outubro, novembro e dezembro de

1966, e as vencidas em janeiro e fevereiro de 1967, tôdaB
no valor de Cr$ ,500,0.0, em que é ,credor Manoel de Mené

,
zes, e devedor ° Sr. R,afael Esposito, resjdente à RVa Lauro

Müller, s/n, em Tubarão - se. E como o devedor :recusou
receber as comuniGllções �ei�as pelQ Correio, intimo-o,

,

·pelo pl'esente Edital, a vir pagar as referidas notás, premis
só:::i-as dentro de tl'ês (3) dias úteis, a contar desta data,
Ou a apresentação <;los motivO's porque nãó o faz, sob pena
de protesto.

; FlorianópÓlis, 21 de maio de 1971.
Alice Rechert Kl1nne .,.". Oficial Maior.

Um Escritorio à lUfo TLrandentes, 47 ...,. lP and�r, 00118-
I tando' do' seg)lirÍte:

.

1
I

'l'ele"fon�.
2 maqt.Ünas de esere,ve!'.
2 maquinas de S()ffiaT'
1 duplicador à alrool
1 armario de aço, p'1r;a pasta suspensa
1 arquivo para livros
1 esbmt€ para llms gra�rle
1 'esP" para. reunit:c!.> (gti1ra:i�
6 pol t�ona.S fi"g..s .

2 plarrchetaS de desenhÓ
i geladeira de apartamento marca Consul
1 conjunto de poltll\lYfla.,c:; (l'q'ovo' Mundo)
4 'mesas para 'maqtiiri.as de esei"ever '

6 escrivaninh&s
'

12 cade1r,ils
e materiais diverso�- P.".l'a' escritor; r:.
Tratar .rua Tiradenh,"1J, 47 -'- fdne oU41.

AVISO· A PRaça �.
-

.... ,'J;.

"

.r, .

lill
. Leb:ás A, B, IC, D, E, F, �e G - Banco Brasileiro d� �'l

Descontol;.
, I

Letras ,H, I; J, K, L e ,lVI - Barperindus. ,''''
'Letras N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,S, Z,-'�tlCQ. ii

Nacional do Comércio.
'

.
,

,::
O prazo ,para o' pagamento sem multa do l'fj��it�l" sn- i,� i

mestre será até o dia 31 de maio.
'

..

\ '

'; �
FlorianóPolis, ém 14 de maio de 1971.
Nabor Teixeira Collaço - Secretário de Finan�as.

FÁBiICA DE TECIDOS CARL,OS·
, REN�UX S. A� d �J" :

.

,I i
'i 'I t

'CGC, n: 82981671/.0.01, I
,."

ASSEMBj;.�IA �ERAL JiEXTRAORDIN4,RIA :�;I
CONVOCAÇÃO ,,'

' ' "

São t!o!1.voc'ados' os senhores a'cionistas, 'para a 'Assem ... , �:: 1
hléia Geral ExtúlOrdináriá, a se realizar no pro;umo' dia ! '-!
, rJ,e junho, às 10 hora,s,', na sede social, fita à rua 19 d� ,_

I
, ��if) ,1.2fl3. na cidad� de Brusque, para deijbel'atem: 1_:
�. f'fI, a, ��\�1J.il1te

'I,DEM DO DIA; ,

19 -. aUTnento d'O _c,qpital social,' em dinheiro, de· I '

;r$ 13.427.013;60 para, Cr$ 20,000.000,00. ";, !

2� _,_ atltoriiação pata a emissão çl'e urna série d.e a� ,. I

rcfel!'eh�lais e fixação da.s resp_e'ctiv;.),s ,preferenc!a.i,s� ;.
, I, ;�l

3<;> .-!.l. auforização para contratar uma· operação" 4"" 'I

"UliderwI"ittin�';, ".
" .. ,,'

,�<;> -,. ()1}t:r,os ass�nfos de inter.êsse social. ,.,' ,

n":1squ(', 25 de: maio de 1971.
I

.Ji. ';"
. A DIRETORIA,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MÜ,LLER 8& ,FILHOS,- mal.ial de
I

Conslrução em geral
Fones: 6;201 - -lW25 � 6358 e )2�,
O Campeonato Çaríoc� de futebol

teve' prosseguimento lJIa noite de
ontem com O jogo Bangu 2 Flamen- '

go 1. Os gols do I
Bangu foram �

cados pQ,r Ed.'iQD e Zanata mareou
para o Flamengo.

"

�
l1!!eJ

2 - a fabricação e venda das cha-
madas "bombas de parede";

:3 __:. a venda a menores de fogos
de artifício de qualquer natureza;,'

4 - a queima de bombas, de es

tampidos em, via� e logradouros pú
blicos, especialmente nas proximi
dades de hospitais; maternidádes 'e

casas �e .saúde;
,

5,""':' a fabricação e soltura de ba
lões ou engenhos de qualq�er mi
tureza .

que possam provocar: incen·'

( ,

O Deputado Telmo Ramos de
Arruâa esclareceu O'ntem, que du�
['ante b enoontru realizado em La

ges no' último sábado foram�tratá
dos exclusivamente assuntos ligados
à intensificação da campanha ,em �a
vaI' da rodovia 475, e que na opor

tunidade/ os prefeitos do litoral sul
8 da região serrana, juntamente com

os dirigentes dos clubes de serviço:,
reunidos, acordaram em' pieitear a

implantação da citada ,rodovia em

regime de prioridade. O esclareci
mento deveu-se I à notícia divulgada
ontem por O ESTADO, segundo a

qual naquele encO'ntro também fi·

cara evidente q propósito �das au-

toridades presentes em contlnuar a
"

luta pela' rodovia BR-282. Acrescen-

para a economi(\ catarinense,
neste caso' estava a expressar
opinião pessoal.

'mas

uma

, ,-
. :'

., ..
:

Indenização 'reclamadí
,

.

,
,

para çem pf.ofessôres
O Deputado Waldir Buzatto recla�'"

mou ontem na Assembléia providên
cias imediatas do Govêrno do Esta-'

dq visando o paga�ento das inde·

nizações a que têm direito cêrca de
100 professôres' contratados do Ins�
tituto 'Estadual de. Educação, 'que,' i,'

pleitea�'am diferenças salariais na

Justiça do Trabalho e tiveram ga
nho de causa. Disse o parlamentar
oposicionista que "não se justifica
que O' Govêrno venha a relutar no

pagamento da condenação que lhe
foi imposta':, acentuando que "reco-

/'

nhecido; o direito,' 'liquido e certo,
d'os pr�fessôl:es" o �que resta' aO' Po
der' Públioo ,e' efetUa]) ,os correspon-.'

.

" . I.
'

dentes',pagameritos"; "

"Por seu' turno; o':Deputado. Nelson
Tóf[\nO', contrariando' aparte , dO'
Deputado Celso' RamO's Filho .gegun
do 'o qua'l o Estado esta�ia com opa·
gamento de seus professôr,es . el'll

.,

dia, reaHrmou o ' I;1pêlO' ' feito, ' por
prbfessôras estaduaiS, de, ,que o Go
vêrio libere o pagamento de, seus
vencime�tos, em at�·aso ,: d!;:sde'. la.

"

neiro últim�. ,;
,

Carteira de Identidade;,. " \ /' .
.

'com
.

maior rapidez
, ,.,

!II

Sal
O Se'c�'etÚio da Segurança e In

formaçoes determinou providências
imediatas para sanar deficiências
qu'e yerificou no Instituto 'Médico
Legal, especialmente as 'referentes
à exped,ic;ão de carteii:as de identi-,

d�lde, cujo serviço considerou mui
to moroso,

O eMo)]cl Poret Anlunes informou

lU': pJ'l',llól.)(l' J:üaliz:n· brevemente' fl

remódelação do Instituto de Ielen
tificação, Para tanto, a Esag dev�rá
apresentar estudos vi,sando o aumen·

to de pl'odutividades ,dos trabalhos
do Instituto, propondo inclusive s,:,-a

I

descentralização.
O plano de racionalização do Jns·

tituto ,de Identificação devetá ser

entregue à Secretaria no próximo
(lia 1'\

JARDIJI MDDELAR

Ne$,uma flPUca.çãq de dínheíro é tão SEGURA e
RIGNDE '1'ANTó quanto a valorização de TERRENOS,
Compre lotes P,Q ''.Jardirl'l Modelar", (contíguo ao JarcUllJ,
Atlantico). Paga.ru1o..os,�, longo prazo.Florianópolis, Quarta-feira, 26 de maio de 1971

r
.Em nota oficial distribuída na tar

'de de ontem a Secretaria de Segu
rança. e Informações informa

\ que

,r�meteu ii Justiça, os resultadçs do

inquérito instaurado para apurar as

denúncias apresentadas pelo Sr. Pau-

19 .Boberto Moraes, que disse ter
sido vítima de' espancamento por PO",
lidais da Cadeia Pública,

: .Informa 'ainda a nota do Secre
tário Peret

'

Antunes que foi deter
minada à' abertura de processo dis
dplinar "para as providências admi
nístratívas tarábém cabíveis no ca-

�'.J...

$cnvolvimento do Extremo Sul, a

réillizar-se nesta Capital. Posterior

[Jle1'\te seguirá para Curitiba, com a
mesma' finalidade.

,

.• A ;reuhião 'do Codesul terá por
qbje,tívos .principais a escôlha do
"', I
,nô,vo presidente do BRDE e a tra,ns-
,J;iÍis.'lão· da presidência do Conselho,
,atualmente exercida pelo Governador
Colombo �alles e que, de acôrdo
com o sistema de rodízio, p!lssará'
'pára o Governaéior Euclides Triches.
',..

I

Projeto muda
salário
família ·

�, A Comissão de Çqnstituição e Jus�
'tiça' da Camara dos Deputados soli

'çitou ao Ministério do Trabalho que
se manifeste a respeito / de dois

projetos dé lei ali em exame, que
intrbduzem modificações :p.a lei do
salário-família do. trabalhadór.
; De' ·acõrdo com o projeto do depu
Jado' Adhemar, Ghisi, o salário-famí
lia deverá ser pago sob, a ?'orma de
uma cota percentual, calculada sôbre

,.o valor dó salário-mín'imo regional,
arredondado êste por filho menor
de qualquer condição, até 18 anos

de idade, se do sexo masculino, e

até 21 anos de idade, se do femini
no.

De outra parte, o projeto de au-.
tbria do. deputado Athiê - CO'ury
(lIl.. DB-SP) pretende que o salário
,.família seja pago sob a forma de
uma cota percentual, calculada sôbre
o valor do salário mínimo regional,
arredondado para o multiplo de
cruzeiro seguinte, por filho -menO'r
de qualquer condição.

_

, Em Seu parágrafo unico, a reda
ção· do parlamentar oPosiciónista es
tabelecendo que será devida a cota
de salário-família

-

por dependente
':do sexo masculino, até a 'idade de
21 anos, quandO' �studante de nível
universitário.

MODIFICAÇÃO
A modificação principal das duas

I\roposições é o aumento do limite
de idade para até 2'1 anos, em al
guns c�sos, para efeito de recebi
mento do salário-família. A disposi
ção lega). em vigOl" <;onfere o bene
fício ,apenas' aos dependentes de até
14 anos dé _ idade,
,COMPANHEffiA TEM
DIREITO AO INPS
A 21,l turma do Tribunal Federal

de Recursos decidiu que Gertrudes
,da Silva Barros tem direito de re"

'ceber do· ,INPS todos os benefícios
'decol'rentes da morte de Oscar Ba-
tista de Oliveira, co�, qllem viveu
ll1::lritalrnroto dl1rante mllitoR nnos ...

L de Rendá' tem 36 mil ,,!édico .fala:
_',

P" se
,sokre Pronto

omlss/os nOl,
.

araDa e
,

SOéôrro
Fonte da Delegacia da Receita - de 75% a �25% do Impõsto de'Rén-; ,

"
, Atendendo convite da' Presidênciai' ,

'
, .. , r .

Federal de Florianópolis informou da devido em cada exercício, por " .. �, '. d!i .Câmara Mnúicipal, o'Dr. Murilo
que um levantamento realizado .pela, falta da apresentação de declaraçãÓ';o' '", Rdnald Capella 'estará às 20�horas
Superintendência Regional do ór-, multa cada vez que "emitir um .do-

,I

d�:,hoje .no plenário ,da legÜllàtivo,
gão constatou a existência de mais cumento citando, indevidamente, , :0" , .," quando ,apresentará um: relato 'dos
de 36 mil pessoas jurídicas omissas número de inscrição no, CGC e tti:

, ';, :trabalhos", realizados pela Comissão
no Paraná .e em Santa Catarina, na butação do ímpôsto de rendã com Técnica Pró-Construção do Pronj,
'operação Impôsto de Rénda desen- base em lançamento "ex-oífície" Socôrro Municipal. O Presidente da
cadeada de agôsto do ano passado por arbitramento, em virtude da fal- Associação Catarinense de Medicina
até abril de 197Í. ta de declaração,' participará ' de sessão especial da
Esclareceu a mesma fonte que os Informou ainda (que os c�ntri. Câmara Municipal e debaterá com os

contribuintes omissos terão sua íns- buintes identificados pela Receita vereadores tôda a problemática, da
eríção no CGC cancelada "ex-offício", Federal como omissos,' poderão ter implantação do Pronto Socôrro Mu,
além de incorrerem nas seguintes sua inscrição no' CGC restabelecida, 'uicipal n Capital.
penalidades: multa de 2 a lO, vêzes .1ediante o pagamento da multa de ' : � ," ,

"

"

o maior salário-minimo vigente no o-s 150,00 e do ímpôsto devido

H
-,

C
A

País; multa de c-s 123,60 a c-s .. acrescido da multa de 75%; .desde

r '

ereu' or'rea1.236,00, por infração ao Regula- cue apresentem' espontâneamente
,menta do Impôsto 'de Renda;, multa ,':1:1S declarações. I I,

R O n d O n: faz relátório 'Ifl�': l::�::
dO Encon t/ruilli.il ("s tad u' 0'1"

:. A. Acàdemia Br�sileira de Letras
iii ti ,conce.deu o ,.Prêmio Sílvio Romero,

'dê crítica e história literária, ao

-,�scritor catarinense Nereu Corrêa: O

'prêinió sei:ã, entregue' em sessão es,
-

:p'écia;l' ;da" ABL tnarcada para o dia
-29 dê junho, séndq outorgado pelo
li�ro "Cassiano Ricardo, 'o Prosador

'� Ó PGet�';, editado em 1970 pelo
Conselho Estadual de Cúitúrá de São

Polícia 'balxa nar,mas,:, Espançador
•

"

de preso
para

.

queuna; de.,JoUDS será, punidO
\,......

I
i; I, 7." f;,"

,.
. '

I, ,' • .) �, ,I' ": I 7'
" � ',,':

t-
" I

A Div,isã� de Polícia de .���iii;an-; : dlds �n�s', d��p�,.;Bii',rior��tas: "
ça baixoti" Portaria regulando a yel'l-,: ;,;' " {} :;:;a fª�rtca,çã9 de fogos ,·deno
da .e a Aueima de fogos. Pela Por-' � "rn,.ihados., "estalo" fraque,' pipoca e

tarià;; d'l�ulgada na .tarde de. ontem, ; .' �I '''$Piulta-ê;Gió'';,' ,

'

fica proibido o seguinte:' i;'
'

:,: ,7 :_: fizer. fogueiras ou: queimar
1 - o comércio de produtos pi-

, fog9S .. d�, art�fíci�, nos Iogradouros
rotécnicos, sem a devida Iicença Ida púbííéos, .ou j�neias .oú pÓrtas! que
Divisão; ", deitam para os' �esrr;o;';: :,bern "c,ó�o,

'Jàbricar, expor' à verid�, h�ºas>piJÍQ"
técnicas denominadas 'bamés de' fo-

go'; "busca-pés de 'estampido"';' ;<t\t, ,
, ,

de outro gênero,'< em, cuja; fabi:iêil
çãó sejam empregadas+matérias .. ex
plosivas �

ou ;,Ílifla'ináveJs/'.cÍipâi��,:dé�
p,or� si, ou cqm:büla,dé�, icó!Í1',: o'utr<ys.
elementos,' p��v�cÍ'liert1-;,fuc'êtiaiõs .��

, '.>_
•

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

.,:. �
- •

� .,' .. �. '. ", •• ;
causarem .acidentês" .pe.ssoa!s':oil {}a,- . , ' ,

49S i��teriáís., :.," ,
>, ;, ./ }' ::> :! '� .; '/ Ri e" u'n I- a-o do,':P:- Pbrtari� e.sJ��lec,e)A�f,�os;, i�- ". ,.'

',,'
�

"
, '

'. (ratares "serão �.uJ1ilios' ilaJo�ai�4a
Iéi",

...•. ,::: .:' :'. tudesul em
o e p u t ad, " e�Glate�e

·

çoordenação
sôbre enconl.rJdêlâuê6 ���t�I;�;:f���l��f,

" .J, .. ,'o ",. "-",',
•

",.

... . .;;_.,;'_::,
. o prollUnciam�n� ,dó Sr.' -Te):rÍ\,o
Ramos 'Arruda -foi, a �eg1.lh- c1esVl.aç1ó
pára um debate' enb:e deput;idos
cujoS' pontos 'de ;vista', não: s,ão' linâ
nimes'

.

em relação' ..... ao trat�mento
que ,deva, ser :(ÜS�J;IS�P:�,.:�: 4qaS
menciottadas tO'dôviáS "'!édet'aIs:'

.

'o
deputado . Miltbh ' .(>livei.i-a

.

sústentoQ.
o ponto de vist� de qqe a ,B1t:475
deve. ser encarada, 'priOritázi!i.',�inélu
,sive p�rqúe a �pl�ntã:ção! da BR�i6i
seria mais d:i,gpendios�' e ,difí<;n" �n�
quà!lto :gue os depútadqs, Df�andir,
Dalpasqúale" ,'Celso: �i1lbs 'Filho" e
'Férnando B.astçs '�I�gumé,nbram "que,
ao conh'ái.-io, hláis inte��te. e, 'im. '

portante para o EstaéÍO' haveria de
'ser a ligação direta entre ,o Oes{� e

-

á parte litorânea ,onde 'se' sitúâ
.

,1l,
tau o parlamentar que ao dar couhe-, Ca�ital do Estado,: O .dep\tbdo M�-
cimento ao Legislativo 'dos resulta, rild Sampaio Canto' disse' qüe ape-
dos da aludida reunião fealmente sa� de representar ,o sul, do Estago
fêz- ii observação de que à BR-282" entende que "temos qqe levar' mm·
assume importância igualmente vital _ to' a sério a integração ·do "oeste

,

com 'a CapiÍ:al"" acrescentâ'iido, que, .

- -,'
'

i"" ", +, "

"o q\le preciS.amos,.,'realmeIite,' é ,lu-
tat

.

pelas du�- rOdovias;'.;,:,
.

.

(,,'

Já c>stá em vias de elabO'ração na

Coordenação Estadufll do Pl-ojeto
Rondon o relatório conclusivo ,dos

Sa,ita Catarina anunciou que a ;no
va estrutura da entidade, de acôl:-'
do com o Decreto 67.505, obedecerá,
a moldes diferei1.!es até então uti·trabalhos examinadO's no I EncO'n

tro Estadual de Participantes do
Projeto Rondon, que deverá ser en

cáminhado ainda na conente se�a
na a Coordenação Geral, na Gua
riabará, Seis temas &ôbre o empreen
dimento foram amplamente .debati
dos no encontro, que teve por local
o auditório da Ebcola Técnica Fe
deral ,de Santa Catarina e contou
com a participação de diversas de
legações do interior do Estado, 1'e-'
presentando as subcoordenadorias
setoriais.

lizados, passando a órgão autônomo.
Santa Catarina e Rio Grande do Sul PílUlo.'
passarão a integrar a Coordenação
Sul, que será sediada em Pôrto Ale

gre.
'RONDON OITO

A nova estrutura começará a iier

introduzidà' a partir do dia 2 de ju
lh9 vindouro, com a reafizaçãó. do
Projeto Rondon VIII. Inicialmente,
será verificada a. viabilidade cla des
centralização do J projeto, que está,
dividido em oito coordenações es·

taduais, Também as coordenações
regionais da Amazônia Ocidental' e
'Oriental, além do Meio-Norte" Nor
deste, Centro Leste, Centro Oeste,
Centro Sul e Sul, terão autonomia
total para atuh diretamente sôbre
as coordenações estaduais.,

Técnicos veem
área para· o
poliYalente
Os Brs, João Antônio Del Nero e

Gean Carla Gasperini, técnicos' pau·
lis,ta,s que vieram a '!;'IQrianópolis
tratàí: com '0 Govêrno de detalhes do :
projeto flnal da nova ponte, estive'
r�in ontem visitando o' local onde
será ,construíd� o Ginásio Polivalen,",

, I

, ,te, localizado na Avenida lvo Sil,
veira,
..

' Os dois técnicos, que integram a

eq,uipe ,do Premem, demonstraram
entusiasmo pelo local, classificando·
ia de ideal para a construção do gi·

, Íl,asio,
,

'O ginási9 poliv�lenteC será canis,
truído de, acôrdo com o convênio fir'
mado entre o Ministério da Educa·
:.;ão e a Secretaria da Educa�ão.

Participou das reu�oes .a profes
sqrá Eunke Barcellos, da Sudesul,
que, também prestou sua colabora
ção na apreciação dos temas levan
tados. Por sua vez, o Coordenador
Executivo do Projeto Rondon em

. 'I '

,

laxa rodoviária única
de 25·/.' é sUBer-i.da
Através de iridicação apresentada

ontem na Assetnbléia" o Deputado
Antônio Menezes Lima, do MDB, 1'e;.

quereu o· ,<nvio de expedienté ao
(
Govêrno do Estado visando encw-

�ticipaçãu das. respectivas prefeituras:
Justificou se,u requerimento afir
mando que, "atualmente a porcenta
gem de 12% estipulada é irrisória TSE 'aprova

modelo de
, "

P'e'·'r·lcl"es:�li' p"':"a·"de'·la'o··ç·a········listaparaPDft\
\ J

, ,

,.'
. o Tribunal Superior Eleitoral,

.

, R
.

'

,;' :a'proyou ,o modelo de �istas para a

'1-' b I
,.

'

, ,coleta de assmaturas vls�ndo a for·

se' u' ',I:,VW'O, '0;,8,' S" SP,·�>-m "ela '.:r�;��Z:�Ol:;Sl't�:.�:I��!��. �;���l:I ' v tlCO RepublIcano Ja podem lmClar o
-

'.

,

movimento pata conseguir adesão de
to Alegre, e reúne varlOS cO'ntos 5% do eleitorado que votou nas ui·
; ·,rrealistas. Os Milagres do Cão Je· timas eleições, para que possa ser
r,snimo é o sextQ livro de Péricles .registraçlo na Justiça Eleitoral.
Frade, que lançará ainda êste' ano O modelo de lista aprovado peio
uma nova obra, versando sôbre crí- TSE contém espaço para inscriçãO
tka literária e artes plásticas. de seis eleitores, que deverão escre'

ver o nome cO!ppleto e legível, o nU'
mero do título eleitoral e secção a

que pertence, filiação e assinatura,
Cada. eleitO'r somente poderá assinar
uma 'lista, 'sob pena de responder

'-por crime de responsabilidade, de

ólcordo com o Codi.go Eleitoáil. Alén1
dos quadros para qualificaçãlil doS

eleitores, a lista contém ainda local
para declaração se se trata da: pô'
'meira ou s!)gunda 'via, o fim a que
se destina a lista, nome por exten',
so e sigla do partido em organiza- �.,
ção e a :;;ona eleitoraL A lista - aS'

sim denominada .cada folha' _ co)"

réspbnderá sempre a uma zôna elá
tor:al ,dete�'minada, não a podendO
as:s'inar eleitores inscritos em outraS

recer a necessidade de ser fixada
'em se considerando a grande difi
culdade financeira pelá' qual Pl}s
sam tôdas as prefeituras, notada
mente da região Oeste".

e� 25% da' Taxa Rodoviária única
arrecadada pelos municípios a. par-

Os Mil�grés do' Cáó Jeraiiimó, li-'
vro d,e contos, de autoria de Péricles
Prade, será lançado às 20 - horas de

hoje, em noite de autógrafol a re�
lizar-se no salão nobre da Assembléia
LegiSlativa, do Estado. A obra .foi
editada pela Editôra Flama, de Pôr-

Deatur, funciona, no
prédio da Codec breve

O Autônomo de modificações no local.DepartamentO'
Turismo - Deatur - passará a fun
cionar no pI:édio anterior,nente ocu

pado pela Codec, próximô, à Ponte
'Hercílio Luz",A nwdança está pre
vista para dentro de 30 dias e atual·

me,olp cstiío srndo l'cnlizndfls viírias"

Por-. outro lado, fO/lte dO' Govênio
inform0U que deverá' estar concluí

�o nos próximos dias um projeto de

emergência a ser aplicado no setor
elo turismo,
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