
PHILIPI & CI • a casa do conslrulor
INF.ORMA

A Bulgária está oferecendo Iinan

ciarnento, a médio prazo, para "a .ins
talação no Brasil de índustrías . de

beneficiamento ,de Ieíte, de conser

vas e parques frigoríficos.

o TE�PO
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MINISTÉRIO PÜBUCO
O presidente e vice-presi-

dente da Associação Catari-
'nense do Ministério' Público, '

81'S. Ênio Demaria Cavalazzi e

Aloisio de Almeida Gonçalves,
vrajaram ontem para Minas

Gerais, . a fim de participarem
I da I Assembléia Geral da
Confederação das Associa
ções Estaduais do Ministério
Público. O conclave será ini
ciado hoje na cidade de Ouro
Preto, prolongando-se até do,
mingo.

JOR.NÁCA
,4. Associação Braslleira de

, Odontologia, Regionai, de FIe>-
'/

I rianópolis� já programou seis

I ,�ursr',�ara a 'Segunda J�.,
"1 nada Catarinense, de, Octonto- '

',I I�ia, � realizar-se nesta Capi.

f f'
lal de 29 a 31- de [ulhc,

,

'

I. : - O coordenador da Jornada,
:' Sr., IIson José Soares, infor-
: ro�u' que estão confirm,aaos
, 'Ós cúrsps sêbre �esiauí-àção e � I'

'

ji am;álgama; prótese total; pró-' '

tese -parcial remevlvelj, or-to-'
.

, ,I' 'qo?tia, pre,ventlva; �ndodoritia
, e:''cirurgia' 'oral. êsses' cursos_ ,

,

�l1ão ministrados por' profes-
,

seres da. Universidade de 'São

:i' Pa�lo e da Universidade Fé.
" dêral de Santa Catarina.

DE JURADOS
,
O. Juiz de Direito da Ptl,

! t meita ,Vara' CtimiIíal da C�: '

'j
! marca 'de Floríanópolis mar-
,

cou para' as 14h30m' da pró
• xisna quacta-feíra- o sorteio

, I' dos 21 jurados .que deverão r
I servir' na/ terceira sessão pe- i
I
riódica do 'Tribunal do Juri
no' corrente ano.

, !
, I

1,/ I A pintora Ismênia' Coaracy
,

i' inaugura,,,.no. próximo_, dia .4,
: à� 20,30 horas, no Salâo , Ce';·
� ';�ârio ,.da Soeiedade Dramá': .'

: ,fi� Mu�icaj C�rlos Gomes, a ;
;, s,ua 'primeirá exposi�ão indivi· :
"

�

f

I 'I d�al '.
de pinturas em Santa

t
J }, Catarina.. . I

i A mostra ficãrá aberta até
I

'! o cfia 28 de i unho, sendo que ;
I . ,-

I a pintora apresentará uma

.f c:oleção de trabalhos mistos

I
de pintura e l:olagem, deveo-

1,
do estender a �xposição ao-

l
iMuseu de Arte de Santa Ca·

!
, 'tarina e a JÓinville. '

,

lf!: ,'�ONCURSO NO TJ
-Encontram-se abertas na I

. Secreta�ia.. do Tribunal" de h
. ii, .f:tl�tiça as �nscrições' 'para o' II!:f eOl'lcurso ao ,carpo de assis·

1

,t �ent� ,social do Juizado de Me

f,nores. ,Os candidatos devem
J ter idade entre 21 e 25 a.nos
I
e. 'estarem habilitados ao e�er-

J

cício da profissão de assisten-
te social.

O cpncurso constará de pro
ya teórica e teórica-prática,
versando sôbre assistência ã.
(amília; serviço' penitenciário
e do menor; serviços médicos

I'
.

e psiquiátricos e serviço

so-11cial de grupo em 'instituição.
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EXPOSiÇÃO

I,
I
1

o� Pathaç�',esfarão' hoje' no 'l'ea
",tl:o Alvaro' 'de CarvalhO' e111 estréia
',nació'n:al, 'cujo', espetáculo terá 'iní

, 'ció' à§ 21 horas. A peça de Timon-
,c,neéo' Vehbi;- ·q.ue fevará g:rande pú

, l?:liS,o' ao' TAC, será ençenacÍa pelos
'atôres EmHio Di Biasi e Umberto

, "lVIa�an.i, sob' a direção do primeu'o
A 'PTOl�Oção é do Departamento de
Cul'turà da .Secret�ria do Go,vêrno.

Os Palhaços' ..
estréiam "

' .

huje, no IAc

, �,
. ;

aumento e .20·'.
,

, ' �

. ,o pre$iden�e da" Assóciação' dos Servidores'- do Es-

ta,do' 'af�rmou 'que a entida4e ,consi.dero�, "insuficiente" j
'8 'aumento (de 2070 co,"cedido ao funcionaljsmo pú.bli;-:

·

co e�iad,�ial. o· Gover�ador Col�mbo' Salles, p�r sua
,

� ,

vez; 'disse q�e ti, Tesourô não s�porlatia um, percen;.'
I

mal superíer a 20�;h,' réssallando que o Govêr�o .eenhe-:
"

,
,

ee -a si�Jlaçã,o dos' �e!r,vidores, "mas, lamenlàvelmen�e,
'

'"pãi:foi po,ssíve11ixa'f o"au�'enlo 'nas bases que '.dé/s�jà-
"

• w. • -.:t,. ..' '
'I ,

'
_ \' ,,'

:; ,'� ".'
"

�y��'/, � O P:fcj�o :'"de, a,�m�Í1;to. se.,á 'enc,a�\nhado" à' As-_
,'."",' ',��bl�ia- 'Ierça�feira !e' su� 'vig'ência' eslá',pre'visla pa�_

'

, •

- �'.' •
' '

,<
-

:_,;i;:;-

Perel:' tóxíei<�< 'Brasil'perde' das tchecas'é problel,a,�,; ,'..
'

'.. , ..". -v" ,

muito gra,e� .; e"ficareDi3� nõ "basquete
- -

" \ '

\" , ,'o"

o 'Secretário Delso' P!!r�f Antu:'-'
nes compareceu ontem perlínte 'a:
Comissa o . Especial de'.' Cd�b�te' 'ao:;'"

,

" ': "fi
TOXICOS, da .A\;sembléia, < e: apzesen-" ,

.tou sugestão para ser 'ci-iádà
.

a
.

" (.,',

/

da

,

. A Comissão dé' .J,�stiça, dai,Gâma-- _

la rejeitou o, Pl:ojefu'; d�' 'Se��adOé
Nelson' Carneu'o,': -que',- \pei!��' '

á

anulação do casamentoi �sde: que
se consta� engano' a, :�:eJine� .

Ms
qualidades mor;:tls do cÔn.ju'ge. ,''O re.
tat'or disse ser, favorável à:ó ,divór-

t ' t,,' �
.

cio mas que não pOdia' rOOdmendil�'
a aprovação da matérià, "por S<)r

inconstitucional e inluridic,á_;'.· "in-
'.'

constitucional diante ,do; :d-isp,��tivo
que afirma a indissolul;>ilidadé do
>'Casamento e injurídicá, pqr, desn�
rar a teoria cio êrro essencial no
casàmento". O projeto foi a'pres�n,
tado em 1962, qUando Q ,Sr. :Nelson ,

Carneiro era' deputa�o; �bfdecç' .

qúe o engano precisa ser desCober· ,

to potterior �o ca5a�ento e :to�nar'
insuportável a conv,ivência c.onju7
gal.

' " ,-
'

Senado da '

• fI'. ,

IniCIO a
sua reforlRo
A Comispão Especial para a Rei

forma do Senado decidiu apr:i;r con.
c.o'rrência pública para a e��ução
de um projeto capaz de atender às
n�cessidades de ,inf9rrnaçõ�s: do�
éongressi"tas e 'de fornecer ,meios
necessários 'ào aprimoranlentó' dq
técnica, legislativa: O' Senador',' Cal'
valho Pinto, de;ignadp cOordenador
desta comissão, fixou as delimita-

1
/ I

r
_,

ções dos três grupos , 'de" trabalho
que estudarão as adaptaçõe� a se

rem realizadas para a hn"plàritação" .

de tlm moderno serviço de' proces-
samento de dados, peça 'fundàmen·
tal da' reforma que atingivã,.'a:s duas,
Cnsj1s (lo Cong�'sso .

,

"

-� ,�
_ tranquilidade que já no primeiro
tempo perdia por 33 a 31.

-

,
. Mesmo com essa derrota o Brasil

.

garantiu a 3'-' colocação do certa,

me, devendo enfrentar amanhã as

soviéticas, 'qúe vencendo -nosso se;

lecionado, sagrar-se-âo -" t�tra-cain-
peãs . mundiais, devendo fíoar a

Tchecoslovaquia como viee-campeã.
',uqQfdQ, . niéeivlhieehm íhh, '

-""1 ... -- .....'. ._ � J, �

<e I

:'.6 ',B�asil' jogando na noite. de on-.

'tem' no Ginasio Éstaduad, do "Ibi-
; :rainl�rá, e�:' partida vatida. pelo ,69

,Caínp,.eonat6 Mundial- de' Basquete-,
',�ql �;Fer,ninii).o, f?i de,rrotau1> pela

" .', &éle�ão . 'da 'I'checoslovaquia- .. 'pelo
marcãdor" 'çle 68 a 59:

.' - ., ", '

Péricles Prade
lança livro
'de crôúicôs,

,

Em. noite. de autó�ra�'os que con

tou com· a ;prdcnçac ,de' autoridades I
intel�ctuais e 're.pr�s�ntant�s d� im

pl:ensa, o' escritor, Pél�les Prade

lançou antç-ontem seu último livi'o,
,Os Milagres. do Cão Jerônimo. O
ato' reaÜzou-se \nü .salão-nobre da

Assembléia Legislativ<,l elo Estado.
O livro, editado pela Editôra Fla

ma, contém uma série -de contos
sU1Tealistas. Coube ao poeta Lindolf
BeU fazer a apresentação do livro
e discorrer ?ôbre as atividades li

terárias da seu autor.' A obra j�
,está à venda nas livra,ri!;ls de Flo

rianópolis (página 9)'1

, ,,'
"

As 'incursões memoráveis dós ex-

, '1"0'a,ug1ur,a,ça-o praCinhas da FE� serão relembra,
,:das pelos catarir{enses que estive'-
ram lutando pela I liberdade do

',do" monu�m-e'0'10 :�:�o� :e:'áú��:uàgU���:r�,:�:����
\, ,111�nto em 'homenageaI. aos que não

,
'

prac' II!I'n'h-as
- �:�:��al:�o:v;::�:��a��ô�a e�e��:

aos '.
que ,�ontará com a. par�ici,paçã� ��'
autondades e conVIdados.,

_
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o Secretário ' da Receita -Federal, Luís . Gonzag�
'Furtado de 'Arídrade., i�f017Jllotl.! que,'; 'a " partir", de 1Q;'.de

'jUl110 deverá 'ser jtiiciadã
'

uma' campanh3,.' em todo. o
" I ",.' ,'"

"

.
o"

,IBras'il, visando a .escíarecer' QS .;�onti'ibllintes -do .Irnpôsto
�e Renda, especialmente l' os d�' Interior, �i'b País..

.

com
vistas ao 'aumento .dó -núrnero , ,de" contribuintes', ."

numa

_ �'i--'Rse"�i�" 2'[;'� �0�io' .sôbre �, fniX'a" l'loj"e"dxist��te,:' que: é da
� . /1.1. 'v�. -{ � '.

.'

.�,' ." c
'

�orrh;}!D 1 rlf' n, milN1(:>f.,' ,f':om,f\-nt:�· .pe�,s?as fíS,icas", s�gu.nd<:> !JS
�estimaiivas. .',

, , ,,' .!. , ,,< _'

'�; 'Após acentuar' �ve eS�fl: ��piparihã .será realiJa�a?IÍ�ós
�moldes' da "oneração B.al!-d�lnqrt.es,!' levada a,.efe��o, no
!ano passado, _ adiantou que' téiil.1bêin,;�à ,"Q'p,"raçã�:, OJn�ssqs.','
�erá iniciada, para �', joçalizáfã� 'dps, 'coiHi-ipuiI}tes do TIf'
r.q\le,-, obrigados a apresentar .declarações d�' �en'dimentos,
�iio o , fizeram até a 'p'r,esente -data, i apesar das rJiiatações \
tle nrazos oferecidas '�ela ,S,ecretaria, dá ��cei�a Federal.

�ONTRIBU'N"Fi:S ,.Dp<.IPI' " " ',� '. , I.

lo. . l'r,osseguindo, o Sl�;, Luís/GOnzaga Furtado de .Andrade,

?:-0feriu-se a' um númerQ ,ponâ�rá��r .de' con�Hbuhltes do

j3.mpôsto, Sôbre "Prb'dutoiJ lhdusttialliadôs qüe tem, retar

�ado QS seus recólí-ii�en�o�',llO� co�fes �libliC()s':_: :cêréa,
1í'1e 10 a J 5% (lo totàl � at�!1,tü��do que:él, Secretaria da

�preita Feol!ral,; afr�;�és âo�' ,sêtbteS:;, c�ml?etentes, desen:
�'olverá uma campaiiha, visando: a JQcaliZá-los' e' O'brigá
iôs a' proceder' aos recoUiímeritos, 'nos p;azos' 'determinados
�l;j Lei: E a'crescentoÍi:", "IT�is' cÓIltrÜJúintes estarão

�dc;,tos ,ils penn,]iç��de,i;�te;i'ist�$ Í1ani;ig�la�ão. TodavIa,
�!" os re.col11imcrrtoi; ."íorcm: 'féit,osr ,antes' do' início; da

f'{1111D811ha, flS penaÜrtil<l'es p�de",�ã� sér'�ele�aàas'::
'

�i:",SAo' ,DE DEC';:ARAçõ'ES: ,; ...'
,

..
.

�: Sôbr:�' proées,;;o:�'dei:reyi.li�ó d�' declarações de rendas,
p sr, Lms' 'Gonzaga, Furtado de '4nqráde acentuou que é'

bm ,dos máis perieitG!;; é que ·,se 'proc,essa-:nermalmente,
f'

"

.-", ,

��lientando que, êste' ano, :Ílot ,exeplplo, 'as declarações

fe contribuintes 'pr,b��sS'io�:á� ::Uberais
" ;

�érão �evi.i;tas
9uase que totalmente; ]ar,-qt,Ie ,perte,nçem a' uma, faIxa em

qt\e cêrcu' de" 80%' d,as 'declai�ções" 'estado; sujeids a,

rev;_são. POl;,ém; observou tiu�:" à, ;�.edida em que o nfve�
fie renda do conti'ibuinte'oaixe, dé acôrd,6' co,m as ,diversas

�ptegoi'ias profissii.mais" o Í.nllicê ,: de :revisã-o' diminui;
.�01l10, ocorre éom ;o�, �ss�Üi,ri�l(los ;de' baix�. rellcda, que
�penas 5%. das deçl!lràções:;$érã� �sub�etid�<; ao Pl,"O�f'SSO
file '-,evisão,

,

'

';
,

" ,.: '�
,

FAGAMEN"y:O ANTECiIPADO'�DO'; IR
'

'.

< Falou, en� seguida, sól3re' o- projeto' que vi�a' a �sta
b'êlecer o procetlsô de re'colhiinento\�"i1te�ipad'o rIo impôsto
de, ri')nr1,!� 'd�s Def.S01S

__'fistç}J.s� sali.éntimdo que' sob o 'pón,to'
?,e ',{ista. t"'�hi,?o; eRf,i'.'(a',�qU\Cit:: so�úção' par,a;,se ,cohri;lr'
o� tributo. porém a imt>laflt;icão de taI s1s�mMica é com

l'lfexa e de�,�,an(hrá "tIm prhio 'bi>roxirn'li{lo tIe, um ano' pnra
qÍle Re tel1ba uma 0st�llÚlÍ'� '·c��az\'�Ü/!'re'a:Hz�r,.a· tnr'efa
��aue nos ihauia:f�alii�;4'é,::�6;PtÔ�iri1,d· àh�: <> sistêm�
ai't1ch nno ,estará" emi ••yil.g'<lr:";: ,:� ..

;' ':� .• ".,:",-;:,"
RJECE!TA VAI BEM ,

.. ,�.: ,', ":.

Embora seril qJeré :rJfer{r�se '�, dados' numéricos
sqhre a receitá clâ Uniãti, <1 Se�r�tirio; d� 'Récéita jnfor
nWll que a previsão' dà"t'e'celi:a: vem. córrêsponüen'do plena-

'J. , '.' .'
.

m.J�11te, devendo ser,; cumprida 'pelo' quilrto ano col1se-

c�tivo, o que � extremamefite, Sig--llifHi'aiivo: é';. auSpiciôso
p"r;1 o govêrno, Afirrrl.oü' que:': de "âcôrdo corn a�;, previ
sfip.s, \) número de declârur,ões dp Im.pôst(j de Renda, que
JJ(:\ ano p1lr,r:�flclo �e elevou a, 7,2 milhõés, 'correspondendo
a :rflr,ca de Cr$ 1.5 bilhão, apena� das pessoas físicas. e

lll?is Cr$ 900 mil das 'pessoas lu rí"qicas, 'neste'.ano de"l7erá

al�2ncar a 8 milhões, d-e dedàraç��s" > só das' pessoas
ju�'ídicas, nonendo se -estimar em cêtca de Cr$ 2 bilhões
@ �resultado da receita do· ilÍl'pqsto de, renda das: peSsoas'
físi_ras, já que', até agora, cêrca .de· 7,1 milhões de' decla
r:l��ões estão sendó ptoeeSsàdas' no 'SERPRO Serviço
Fe,derfll de Processamento' cie:.·Dàdos'-

' ,

ADAPTACÁO DE FUNdôNAR'IOS
Concluindo o sr. Luis GQnzaga, Furtaclo ,de Anelrad�

informou que a Secretaria' da- ReceIta Fecteral já, tem
em Brasília cêrca de 300 funcionariGs, cujo processo de
adaptação se, processa éin -1lÍvéJS que excedem à e�pec
tanva e que, até hovembto do, corrente aiao, cOIJÍpletimdo
o número de ftlncionários neeeMários a'os seus: seMço-s,
mais 350 serão tranSferidos ,pata a, Ca.pital dfl." República,

• fÍos quais 150 v�rã"o no' mêS< de agôsto.
,

'

,

="""'"'-,--,

iJilPA�iAMEf·fro----ceNT�AL ÓE, roMP�A:S--------
TÓMA�A DE 'PR'EÇO'$ N·� 71102lJ6,'

Ir. V,PS:O'"
.

O Departa,mento CenttllF dé - CÓmpras torna' público,
para conhecimento dos interesSados, que- receberá pro
post:'s de !irmãs habilitadas pr:é'limitiarmente;, nos ,têrmos
do Decreto GE-15-12..Q9/8·�755, àté às 13, horas do dia 21
de jl'nho de 1971, Para o fàrnei!imentl:ide material Od�ntb
lógÍ<'''I' destinado ao DEPARTAMENTO' ÁuTÔNOMO -DE
SAújE PÚBLICA.

o .Edital encontra-se ari.,xado üa seeie 'do Departamento
Cenj"nl de Cgn1Pl'as, à' Pràça' táurO', Mi1Jler n. 2, Floria:'
nóno\is, onde serão prestados" oS escllll:écimentos neces
sário� e fornecidas cÓpiàS de" Edital.

FlorianóPolis; 25 dê ituuo' de .1971.
Jnffo Jorgê de limQ, J:. Dl.ret-or GfJral .

PAUJLO BUlTq' C.OBIlb: 'GLAVlK
CirurgiUr>entista "

Curso cie Pós-Graduaçã-o' em OdontO'PediatriiLJ}ela Fac. '

de FfIl1n, e Odontologia de A:r'avaquara --- sãó pauio.'
-

CLíNICA DE CRIANÇAS- É ,ADOLESCENTES
'

ele 20s, às 6as. feir� -' 8-às 12 é 14 à$' 19 horas
sáhacos e às 12 horas.

ConsuJt(�rio Galeria coMÁsA, 49 andar - cOl\Í. 408
Resid�nc:ia: R. Silveira de SoUsa.S.:"'" FpoIis.

'1 1,"

, :, i>'Mf]d'el�r i)Ó v��lde o MEL�lo.H\
,.,;,., "

dai ,!,Gi-�u�\ só vende �s
.

.',"
.'

. Televíseres AD�URAL

o ESTADO. Florianópolis; sexta-feira, 28 de maio de 1971 - pág, 2

Nôvo sistema de industrialização do lixo com

aproveitamento total, 'foi proposto durante conferên

cia realizada em Nova Iorque, pela Associação Médi
ca, Norte-Amcríoana. Alguns industriais, estão dispos
tos a. C?!1�tn.l�r um�

. f�í,br�ca onde o. calor p.rovoc�d0
pela incinsraçao d01tll!-j.lXO e usado para gerar eletricí-
dade.

'

:./ ! '
"

e,n' ii· ue mpan ·a
',', ,A' f�ebre' dos ·milhões'

, ,

•

..

\_

tadores foi a de 'ach'tt q1l" haviam ficado ricos. rm,'iri'do
dai' 'para .

os atos' nem sempre" muito' ajiúzadGs que. a

el;foriá provoca: 'gastar nü.tito dinheiro, dar o carro P�Fa
o vizinho e coisas .parecidas. .

'

./ • "" •

,. .•..
,

I

O dia seguinte foi de -muito , sofrimento, .pois. descpbrí-
ram que havia ,3 mil acertadores,e que o' prêmio, dividido
por todos, não chegava a.jms magros Cr� L50o.,OO;

,

"

.'

A l_í)TÍmeira pessoa a ganhar sozinha a Loteria Es'p0J;'
tiva foi' Gilberto Furtado' de Medeiros;' funcionário - da

.Refinarb União (açúcar): com uma aposta de Cr$ 4,00
fêz 12 pontos e ganhou Cr$ 209,494,84. Gilberto' disse' qúe
não queria, jogar, mas acabou atendendo "aos amigos da
Refinarifl", Isto aconteceu em 28 de junho 'do' �no 'pas-
sado, nüm dos prim(:iros testes, /' <

"

bóis meses rnaiB tarde, DOl)a Carmela M011qklh, "Úma
italiana que. vivia no Bré!sil há 18 anos, repetiú' o' acaso:
não queria jogar, mas acabou cedendo à p��isã� dos fÍlhos,
e amigos,:e g:mhou: sozinha O' prêmio de Cr$1.892:720;97
A única' �.oj::;a de fnfebol que Dona Can{iela conlieci� é
que:.! bnlB, é rerlondá. ;Por isso,' fói ajuda:da' pelQ� filhos,
que fizer(l�11 algumas' coneç5es . em suas apostas. ,

Depois, ,de Gilberto; um dos principais' ganhadores
do ano passfldo foi Jovino Viriato do Car.mo, um maqui
nista da, Central aposentado por p:t;'olJlemas nervosos.

Com tim çartão, internamente louco, Jovinb:comoveu a po

pulado de sua ciqade, Barra do Piraí,' qUélndó- ganhou um

pl'êmio de m.ais de Cl;$ 2 milhões,
'

.Entr\". os que dizem ter� métodos" infalíveis, para
ganhar estª- o tenenté:coronel da ,FAB Flerrtandd Gomes.
:Este. ao contrário do 'outro' que ,não conta" ,seu J)1'étodo
"nem pré'. .minha mãe',',' ganhou quatro vêzes, a .último ,�las
qunis em, 8 de fev.ereiro;· Só' que' teve de divigil', O· prêmio
com outr�s 2,330: pessoai:;, e' ficou ,só com Cr$lA66,54,

O método dO" h�nente-,corol1el consiste �em' estudar cal
ma e profundamente todos os jogos, avali;ndo as' poSsi
bilidades de cada um, depois faze� vários jogos c;liferentes
na base de dois cruzeh'os, para, no final: unir todos em

um só, conforme as "probalidades.
O MANDO DAS CR�ANÇAS
Desde os primeir?s testes da Loteria ESDortiva, há

quem prê�ira entregar os�' cartões � intuição, das crianças
011 eh mulher Ce quanto 111cnos esta e:'1terider de futebol.
me!J;or), D,m drls fíuê ganharam com iS$o' foi DomiÍlgos
Salvador de� Al111eida: Cl'$ 347.605,79, 'en-t 10 de agosto
elo ano :oa,ssado,

.

Domingos é um homem viciado em ter sorte: antes
já ganhara na Loteria Federal e em outros tipos de jogos,
PR)':.! garihar na Esportiva,. entregóu wn c3<rtão a, sua filha
'Cássia, de três anos"

- Ela começou muito lÍem, -:- conta Domingos _

mas ,de repente deu de marcar empates, Fiquei preocupa.
do" m?s acabei dizendo;, "Seja' o que Deus quiser" �eleza
ele lTIp.nina, essa Cássia!

No ,teste da semana passarlar dois dos três grandes
ganhadores marcaram seus cartões de acôrdo com os paI
pit.es dos filhos. Foi o caso da lavadeira goiana Sebasfia
na Paulo Dias. que entregou o cartão ao filho mais �elho
Maurício, de 15 anos,

'

,

.

'

Tão comovente com o caso de Sebflstiana foi o. de -

;,. ..

t"·

Ccm" Scib�s'ti�iÍã' ,RoeJ.!'jgues da' Silva, dona-de-casa re

s-id�;�t�'>em,j�.,:�dit" de tu'çás, .agora :milionária: ganhou
�

. Cr$ 5: 198:ssa',a7'na Loteri�, :e'sportiva, Dona- Joana Ribeiro,

e'flpreg�da ',��,�.��!ic�' em _:,.$ão Paulo, t:ambé.:n n!ilioná'ria:
garihou !-in_. ''pr�iol igual, "põrqúe eu' não entendo de .fute
bol, ma; 9.0�tó:I'n;o"to�'. D�n� Sebastiana',Paulo Dias, lava-'
deira', de :Goi'j\s/ 'n:,ãe ,de' s�,is' filhos, 'há ";'úito tempo .aban

dà·nild<i' p'elo :�.�ri�o; outra'. milio,nária,:" ganh�u , ... , .. ,

�r$ �.41a;al;458:<,'A,' fébre :do� mllhêes está-veposta - a_
lQt(!ria E'!õpe-rfli;á volto,u a Qi'Íar fábulas e lendas, por tôda

prurle. Há,: coh1c:idánéias: '0$ gran,des· ganhad�res são quasé
sempJ'e,'"es�s huri-.lldéS, que da vida, pouco esperavam
�iéin d'o pâ� 'de' ..ciâa';dÚi; � q';é .fizerain s�as apostos na

b.a,�e da pu�: ái9�Qi., 'Quais. ?S -��prjéhos.' dessa dança da

fl)rtuna ? ,,'
.
;f' :,', , .. ,-,' �

,

'No' prüidpio,·'pêns;J.va-se 'que fÔsse uma coisa muito

simpJes; in��to \lógica, nada lo.téricá: em 13 jogos, 'de
fútehol, àpo��tar!!Q 'vencedo,r L�U d,iíer ,s� será empate, 'Mas
16:;;0 ; /3e ve.r-!fi�,?�' �ti.e: sE;)rn':;Jl�e' a�areci.am um

.,'

pu' vários
r'psult:::dos d;j,:�reii.tef do, prc\tiFtó ,'e ciue em um prêmio da

Lote:ç-ia Esp6rtiva' é"M, yêúõS" muito mais dificil"que o da
loteria 'c�n�hfu:" .' ,...',,' "

' '
,

Apesàk,(i�·;.tU'do, ainda existem' pe�soas que falam
em 16gicn"(lo 'Ntetiol; têm""m�todos irrfalíveis" para ganhar
- há�, in:C'hisi�e; úm h'OIl1em"que ganhou duas vêzes e me'
disse t�r',,�Ill{{!�dO, um: mét0do que: "nao conto nem pra
minha mãe:.'�" é' >,

'

.',

'

,

'

Nos '42 "leg.te�s; r�a;l�dos' �at� a'gora, 11 Lote'ria Espor:'
,tiva mostroi{ que o� 'partidárias, da lógica, e, do método
estão entl:ê:' oS,"que-' {)(;p:(liona�mente:, podem' ganllar, mas

sempte CGm, desgantagem;. pois:' os maiores ganhadores são
pessoas int!"Ú;��eIitê fesericanta�a$ �

da lógica, que man

daram as;· crülJÍç;lS} pre'tichel� -malueamehte- os 'cartões de r' :

aposta," ,,:'� ;; ," :,. ,..,_;:, ',' ,.' ''f. . :' '

,

Há; . tat:l1bém; J os 'que nã'�-. gostam de jogar, mas um

dia res'olv"e_rii atençl.er" ii, iI;lsistênéia : dos anligos e ganham;
os que n[n':Jitll.�� �e fàiér a, aposta têm um palpite esqui
sito, "o SãO' CriStóyãó -.vai vencer, o Botafogo"; os qJe fa
zem um.à :à�QS,ta' Íra,:_Jó.gica e outra no a_c�so (e O' acaso

g;\U1hà); , 0:5, ;que _tê,Ui
.

um ,PillpÍte mas marcam errado' no
c::>.rtão Jê o\êrro gan.h'a), Há, até, quem dê azar na vida
com ;]_. sorte granr)e da",LGte:Í'Ía Esportiva, / '

. , .",: .'. .' '.; .I� I f:'-,

Diapte, d�s�a. (�ef,injüva dêáota da lógica, criou·se 11m

irgênuo .e'·' às ,vêzes penalizante cabalismó entl'e certos

opostad()res. :MlJÍbel,"es pobres que passam o dIa inteiro
rezando ,?iante ,de um çartão e' depois o marcam às cégas,
na esperança. de' dar coisas .mclhores pa1'<11 os filhos, Peso

�Ol.ls q\l�!��e�m o' cartão': �?m. dados ou ,outros tipos' de
Jogos.'

,

:<
"

•

'

,

�on�,:' �Seba�tiana" Rodrigues da Silva, qU'e agorá ga
nhou- ,Cr$��.5.--1�;558,B1, : US(H;I!"O artifício de inverter um
cartão tl:�Hizl1do no,testp, dô'__Dia das Mães, no qual fizera
[1ouqllfS,Slmos; pontos, Cert�mente encontrará muito :imi
tartore,q: ,

O· MA'N,Dô, :D.o ACASO:'
'Até �gQi:<I,' o� 't>aI:u'dário� da lógica só ganharam uma

vr.?:. Isto 'aco1Jleceu no' fin:>,! do ano p,assac!o, quando H

euforia, dos nli��'õe� er� maior. A primeira reação dos acer-

\t..
,

. ;
�

i,

:/
)

.�, .i" .. ,

,
'

.'

'reei Dto
,

)); J'

,/ ,

,Sb,ésio Siqúeiru, um .f'axineiro , de ,::ll anos que
í estava

para sei- despejado ele sua, casa e não sabia para .onde lev�l"
fi família, pois o salário não clava para pagar um aíllguel
·nõva.

.

.i�

Sinésio só tinha Cr$ 2,00 em casa, e a mulher ia ao

armazém, comprar -alguma 'coisa para o jantar, mas,llêie
_' . I

ananhou o dinheiro' e mandou, seus .sete filhos, fazerem:' o
[ôgo, ,Saiu uni. jôgo doido, mas Sinésio preferiu a) espe
rança à comida. O jantar só teve arroz e feijão, ni�J na
segunda-feirá seguinte Si:néilio ganhara ,Cr$. 3.418.841;5,8.

Jorge Rosini Filho, solteiro" 34 anos" ,dono de 'll,lU
armazém ,em Pôrto Ferr.eira, São. Paulo, é, dos que ganha-
ram na base do êrl'o.

','

,

,

- Eu, fiz um r'ascunl1o, elos ,meus' palpites - �onta
,-' 111as_ na hora de passar, a limpo .tive um engano que
'não lembro qual foi. Resolvi deixar, assim, mesmo: I quem
sabe não era a 'sorte? E era mesrno.� eu. ganhei:. � .', .

,Cr$ 1.406.419,09.
" ,

.

'farn·bém existem os que, ,na hora de. ma�l'car o

cm:tão, úensam' asinal.�,!.' um dterminado resultado, mas

têm algo como um 'pre[iS�nUmento, e "alguma coisa muito
,forte" obl�iga a marcar .outro, Foi assim que D�na M'arina
Pena Javez, chefe: dos serventes do Colégio Andr.é Maurois,
ganho\! Cr$' 'l545,399,12,

"

-1\1e\1 ,clube é \) Santos --o- e�a eonta -:- mas ria' hora
de f�zer o jôgo eu, cismeÍ qUE' êle não ia ganhar (ia Co.
ri�tians, EÁ não queriél gélstar mais d� Cr$ 2,00 com um

, jôgo ,dêss,e_�, mas a cisma veio tão forte que et{ fj�'. o

palpite' tldplb, gastei Cr$" 6,00, Que cisma boa, não é
meShlO"? ,'� ,

, .�. .

O AZ'AR DE T,ER SORTE
No caso de, LiJ.cia 'Apárecida Santorb, a sorté' l-ofeve

sempre ,muito aZ2r. '. "

Em janeiro' do ano' passado. 'ela gâ'�hoti' -Cr$ '1-2 mil'
,na Loteria Federal, -e por causo disso foi pedida em, casa

mento, Aceitoti,' casou··se no religioso. O maridO' ,v�via'
.insistindo· para que apanhasse de volta os Cr$ 12 mil

dp.i;{�dÓs. çorri à mãe, Um dia, abandonou,a grávida e '�úcia
fl)i tr:abalhar, come el'1l"pJ;egada doméstica, gáni1ando
Cl'$ l2.UO pór dia.

'

Veio o ,teste, n. 25 da: Loteria Esportiva e Lúcia fêz
til':; ') 21')('sta de' Cr� 2,00: divirli_cla com a patroa. As duas

, g1J1'11"r�!J1 Ci:,'i; 1.300miL, ,

Foi o bastante nara aparecer um segundo preten
dente: desta vez AdE'mar Soares ela Silva, ql1e já a conhe
ci'! mas nunca sequer a olhara. Casaram-se, na IgreJá: 'Ca
tólia Brasileira, e Lúcia' comprou para' êle o Super�er-
_cad'o Confiflnca, em São Paulo, sem aparecer no c�,ntrãto
como' propi'ietário do estabelecimento. .

\ ;. , .. ,Pouco ?epois, Lúcia começou a saber das tramp0Ii-
,nadas do m'arido, Com uma cópia da chave, retirava mér

carlol:ias e di�heiro em grandes quantidade do süpdr'cier
cado para gastai' em, fanãs, além de fazer uma sérié' de
outros desvios, '

,

Hoje, L'úcia Anarecida Santoro está sem Ademar,
talvez pensando seriamente em utilizar o ditado ';\ài\tes
só que mal acompanhada", Conseguiu conservar'/ uma
grande parte do dinheiro ganho na Loteria, e está"pro-
cessand'o Adernar por apropriação indébita.

.

Ir.-i

'J ;',)

\

UM BANCO COM
CORAC�.

-

Ar. Ce.:lxa Econômica Estàdual é, n� fundo, um banco com coraçà.o.
,tt; um coraeqo' dêste tàmanho.

_

à s��: ��s'te�á bancéirio avançado presta servjços êspecíficos à
pesso�s dSlcaS" c. senSlev-el·ao problema dessas pessoas '

p ,

"..
,

, ,

t mb'Of"é', �:;;'dSO-�,�e malo,,_? mês do traba Ihador, das maes e das noivasa ',rn aVia ser o mes da Caixa, -
..

, ;, 4fi!i;;;,!,; (a" �aI�a' fOI criada para atender, trabalhadores,I'n!.�s.,,, nQ4vas:, �tc',"" '
.. ,

H�'r:a ,{ile'nd�r, pes'sóes. gente,
'Gerl*" "Ctltnó �t5cê, ;

um sist'lm'a bancário avançado
c

I'

/.

CAlft. aIDMICA ESTADUAl OI SANTA CATARINA
_... ':', ,

f (, \ J. I' _

a, s. propague

"

FLORIANÓPOLIS se �.
� � ,

,
....�' UNIR PARA DESENVOLVER

'.
'

,
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448 mil
declararam'
sua renda

Convênio abre GaPlua
'para a suinocultura··

.(

: Fies,c vai à Europa
r

v'er
,.. ,

a 'maquiná,rj'a textil
A,_Assessoria 'de Relações I O Secretário da Agrícul-

públi�as da Delegacia" da' tura, Sr. Glauco Olinger,
Receita Federal em 'Floria- .inforrnou qUE' vários in-
nópolis, distribuiu' nota.' a· dustriais de Críciúma es-

imprensa ,informando que ',tão elaborando um sistema
1;l1�js'" c!e 4;41)- fi,il de?laFá: "de cooperação com a Aca- I
çõ�s '. de rendímerítos ,

de, ,:. resc.: �isand�, a�pliar' a

pi�SOâS físicas
_ jár, fOl:am' " área de assistência à sui-

apresentadas. até' ,ri nocult ura, no Sul do Está-'
ra quinzena -dêste mês �e dó. Acrescentou o

encaminhadas

,

resc e as emprêsas frigorí
: I fiéas sulinas, .p,elq qua-l a
'

." Ac.a�·ec
.

destinará técnicos

finalidade de es

a �ecessidade 'e
6, sistema de 'distr ibuhçâo
de' sementes selecionadas,
,eoneluiu�se .

ontem a reu

nião das . Con;issõe� ,E�ta
dua_is de Sementes de Tri

go, Soja' e Arroz,
_

Informaçúes da' Comis- ,

são 'Estadual de Sementes
-de Trigo revelaram que
foram responsáveis '

por

produtores �' catarinenses,

II buintes seja
,

decorrer ,4� ,1971, devendo
ser consideradas" ainda,' a

g r a 'n d e quantídade' de

declarações existentes' nos

'O Instituto dê Tecnolo

gia de Bebidas, sob ,

I
a

coordenação da Equipe
Técnica 'de Programação

. Rural' Educativa, ambos do

Ministério da Agricultura,
(leu início, recentemente,

/ na Guanabara, ao \1,1 Curso
de -

Viticultura e Enologia.
O �{q'so terá a', duração

aproximada de três meses.

"

ainda, <na
\ ,

sarnento. . -

Trahani�dores
Um::! equipe da � Federa- ,

ç,ã,o dos Trabalhadores' na,'
Agí'icultura do Estado de'

Santa Catarina - Fetaese
- estará nêste iirn de se-

-

mana, no sul do Estado, a

fim de manter reuniões

com trabàlhadores rurais.

'Sábado, às 8 horas, os re

presentantes da. Fefaes'c

estarão na sede do'Sindica
'to' de, Trabalhadores Ru

rais ,de Araranguá; domin
go, às 9 horas, no Sindica-

. "

to de, Armazém e, ainda
no mesmo dia, às Í4 horas,
no Sindicato de Tubarão.
De outra pai-te, por atri

lmição da Delegacia Régio
mil do Trabalho, a Fetaesc

promoverá a entrega das

Cartas Sindicais aõi órgãos
I

'
.

«la classe em Ararangüá e

Tubarão, reconhecidos .re

centemente pelo Ministé

rio do Trabalho e Previ�ên
eia SociaL
Em todos os três sindica

tos de Trabalhadores ru

rais� a serem visitados, Ans
trutores do Departamento
de Educação a Fetaesc

realizarão palestras sôbre a

lei de ass�stência ao tra-

T�atamento Ciínico' da- ln·
suficiência 'Coronária e /

Fler��eçtiva§' 'de Tratamen.
to, C,irúrgieo, é o, tema que.
o 'professor

I

�adi' Ma,crílz
abordará durante conferên
cia "a' ser pràferict'a' ��1 jUr
nho próximo; na 'Capital.
° técnico do' D'epartamento
'de C1ínic'a Médica da' Uni
vel:sidade de, Sã�' Pàulo fa

lap.ªo, sôbre o' assunto, �r
mou que tôda vez-que hou
ver 'liri-iitaç�'o da- quantida
de de sangue' motivadà pe-!

l. •
� ,

las alterações do próprip
sistema coronário, caracte
riza-se a, i�suficiênGia 90:
ronáría.

Esclarece o professor. Ra
di Macl'\lz q�j(�' �;sa insufi
ciência é produzida por
dois -ffltõres: sífilis e' arte
rioescleTose, salientando in

clusive que êst,e 'último fa,
tor p,ode atingir um' ou

:lTI:f\Ã.s"',),jamos das, cor,onáriasi

para a,! área, c�"'Jendo' às
ernprêsas forrrecer , os -veí
culos necessários":

portadores da França, Ale

manha, .Sjuça 'e Itál�a, 110
sentido de 'promover a ex

portação de produtos ma'

nufaíurados catarinenses.
,.. )

.
,

VI�'IT4 '

Santa Catarina.
'De outra parte, naquela

mesma data, o Presidente

da Fiesc, Sr, Carlos CId

Renaux, a convite do Sr.

Max Hablitzel, Presidente

da' ,Agriculty.la do Estado

·(le S,íllLa Catarina - Faesc
,

..:..:: -í}resi"irá a "i'�lllta enear

J·�gad<J. de '!;urar os votos
da eleição' (�OS novos mcm

bros da Dirutoriu e Consc

I
llio FIscal daquela entida

de, bem como seus repre

S!Oqt'FH�� j).)ntQ a Federa

Çi'IO Nacional da Agricul
tura,

, ,

LABOHATõRIO
,

',I ..

da
-

Secreta- O' Presidente
l1�\�" c1� ·Ji.Jst}ça
pese�nbar�ilP9r
Medeiros' , fará
�, .. "'II":" �",�'1 , •• �
cortesia ,ii, sede

do 'l'ribi'l-, , p

(19 Estado,
lVjarCí�io

visHp. cjg
da Fe�léÍ·a.

contrôli . à

pecialmente
\

'

"

so Estado.
-

destinando-se a. Engenhei,
ros Agrônomos, Químicos,
Farmacêuticos e Pesquisa-
dores em Agric'ultUl:� é "

Química,' funcionários do

�I!n�st'érIo. da Agricultura.

Q!lt;j lnscr,

'.13 '(' I

LQ 02 71

[-1
,

.' 09 '12 03 ':'1l .. ,
"

11 , I 02; ,i ' 25.03.71
32 17 06 02.71
31 O� 27 02.71
31 05, 10.02 71

4ii 10 01.03:71
38 ,03 01.03,71

I
• 1

I
46 07 2?02 71

lp 10 04 05 71

48 03 20 03.71
45 15

09 06

08 02' 0.1. 05 . 71

52 18 15 07,69

5;2 04 04.03.71
40 O? 25 02.71

I55 10 17.01.71

38 07 02.02.71 :j'
31 11 02 02.71

3� 07 02.02.71
29 06

l 08 08.02.7J_

orientação
sindical.

O Inspetor Coordenad'�r'
do Banco do 'Brasil I, para,'
a Política' de Preços NIipi-

Catarina, Sr. Francisco Di

Láscio, tendo em vista: a

AUSTRIA, SU1ÇA

-guró, Fom�ssões, j}:lI'OS
armazE:nagem,

"

GERMIIO STEI. S/I. reservou

para:E LAS, durante Q mê� de
mi1D tgQtnnQ, IJffl �ç�ri�i.ªnt�
BRII\IO€ ... de toque macia!
I. Lingerie NYL@)NSUL
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CQng,resso indica medidas que
permUem expaasão siderurgica

,\

o I Congresso Brasileiro de Siderurgia recomen
dou' a ,'idoçã.o· de' seis medidas básicas para permitir
que � meta de produção de 20 milhões de toneladas
anuais 'de' aço seja; .atíngída em 1980.

As conclusões do -Congresso' foram apresentadas
pelo -vice-presidente do Instituto Brasileiro de Side
-rurgía (lBS), Sr. Antônio' Ermínio de Morais, 'já in
dícado para· presidir o Instituto na próxima gestão.

RECQNIENDAÇOES

Foram as seguintes as sugestões a que chegaram
as diversas comissões técnicas do Congrésso:

-1 - recomendar ao Instituto Brasileiro de Siderur;
. gia manter permanente contato com .0 Ministério dos
Transportes, colocando-o a' par das preocupações d_§s
emprêsas para a, execução do programa siderúrgico
quanto' aos problemas de transporte das matérias-, '

primas;
2 - recomendar ao IBS manter estreito contato

com a Cia, de Pesquisa. de Recursos Minerais, solicí
t�nc]o o aceleramento, elas pesquisas de carvão mine
tal, prtncípalmente no Norte do pais;

,) _.:_ �;)Ji(;ltal "licença à Eletrobrás para a criação
de uma emprêsa de energia elêtrica, com a participa
ção 'dás empresas síderúrgioas, para fornecer energia
a bE!.ixo custo e destinada a atender 'os Produtores de

, rerro-Hgas , e também às indústrias eletroquímicas e

eletrometalúrgícas; '...- ..

4 - estudar conjuntamente com vários órgãos do
Govê_rno federal .a criação de melhores condições pa
ra a implan:taçãp· de uma Indústria de ferro, esponja,
através da redução do. custo da. energia elétrica e a

adoção 'de um processo ,ba'rato de' processamento do
produto;

,

5 _,.: soheítar ao'Ministério da Indústria)e do. Co':'
lllé,rCiú' ,ma,'nt'er, enteridiinen�d.s com, 'as fírm"Rs ,expor
tadoras :de nlinérto' de 'fe1"1'6 e de nvmganês, como a
Cia: ,vale. do Rio Doce .e'·:::a': Ic'ortli,. nO: seriÜdo destas
eÍllP:rêsa� ,pr\oC1,;rar,�m

'

em.' êont�a,partiçÍ.a ,as:segürar�se
de quotas', 'de import�ção "de" Cf).rvãci •. rrllnedl c,8.Pazesde suprir. �l micessidades 'btasileiras; .

6 ,- estudar a longo prazo juntamente com o De
partamento 'Nacional' .da ,ProQuçao -Mineml e com a

'COnipallhiá :de P,�squÚ;a �le' Recursos ;'Mineri:tis a: via.

bÚidacl.e 'de, p�rmi.lÍar, �em· pr�juí�o, qos d�'tei1tores' de
��avra, aÍgtmiás ál,'e,8.s de mfnj:\rio'de ferro dô'Quadrilá
tero .• Ferríféro de �inas,Gerais, por, ' Úeas,. nas adj a
C,ências da serra de Carajás�)iberando com isto algu
ITl,<;lS lavr.aS para o suprimento de rní'nério de ferro à
in�lú�t.ria siderúrgic'â nq p�óprio. QuadrÚátero Fer-
rífero.

.

P,ROBÊEMA i\M'OR
Para 'O'víc�"prêsiderite do tBS, Sr. 'Ermfrio ue

'IyIonús,' O problen1a merécedo�· de maldr 'destaque no
atJla! quadr� siqerúrgico brasileiro é o qu�' se refere
à ,produção 'de gusa', para bbricacão de" 'aeo.

! i, "Não há, usina· integl;ada que· �ão tEmha realmen-
t'e sérias preocupações 'com o' futuro, 'brasile'iro no
qúe conceme �,. produção de,. gusa :......! ,disse .êle.

• Segundo êle, a' produção de gusa ,atraves da iíu-
.. )i"l,ntaçào

'

do, procés�o de' el=trosiderurgia, utilizado
por outros países, ainda nã.o. é recomendável no Bra
sit': "oncie�.� energia elétrica é extremamente oner9-
sa": e' a produção de sucata é infer,ior ao consumo".

Numa rápiâa 'análise do' problema, disse que nO
processo, elétrico de. produçãÓ. de gusa o· conSUmo de
coque redutol' é d8. ordem '.ele 400 a' 500 :kg por tone
lada que, ,aci'escído aó cons.umo de '2,400 kWh por 'to

. nelada, t0rna impraticável ,suá utilização no Brasil.,

O Sr. Erm�tio de Mora.is, analisou á�da 'outros pro
cessos de produção, de' ,gusa, 'entre :m; quais os' deno
minados 'Strategié. Udy; W:iberg e Roganas. 82gJndo
êle os três· têm pOU9as póssibilidades de aplicação no

�rasi! em Jace do �lto con�umo de coque e da pro..:
dutivjdade relativamente baixa. /.

Cjtou. tam9é� 'outros,' p'r�cessos, como o desen
voIviçlo pelá ;ÍIojár�ta" e, !:;<l.tr1illp, do 'M�xico, o que
utiliza o. fÔTn� r0tativo,' como o Krupp-Ren�, 0\ R.N.
da Replub!Jc Steel, o

.

SteICó-LtirggÍ e o Deorf'd todos
consumidores,' de gtandes 'q{íàl1Údades de coq�e portonelada'! d�' aço' ptoduzid,a. .

'

Dai a sug2stã�,. ,apreséntacl,:J, p�lo Corigresso vi-
Sat;clo a 1"ealiza/ção de e�tudos' cqnjuntos par� a im
plantação no Brasil de Um processo barato de fabri
c,'ü,;ão de gusa.

PROBLEi}IA no MINElúe
.

Outro prOb:lema que, seiundo o Sr. Ermírio de
Morais, mereceu destaque nas conclusões do Congres
so é ó quE< sé r·sfere aos minérios de ferro nq Brasil. .

"'Se temos, necessidade de 'exportar minerio para
criarmos divisas· necessárias ao nosso desenvolvimen
to _c_ disse êle - parece-nós justo também que as
emprêsas sidsrúrgic,'l.S estatàis e privadas' tenham ;re-

I'" , ,

servas suficienté's para executar' com tmnquilidade tô-
das as e�pànsões que se fizerem' necessárias ao 'aten-
çiimcnto da demanda .do aço". ,

Esse pr.oblema gerou ,'3. sug·estão de serem
I

rea,

lizadRS gestões ju'nto" às emprêsas � detentoras de la-
vras n'o �uadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, a
fim de assegurar o suprimento às usinas,

Quanto ao problema do transporte do minério o

;Er.mírio d� Mor,8.is' sugeriu a alternativa de � co�
panhia Vale do Rio Doce' estudar um tratamento' to
clo especial para colocação de minério nas usinas a
prer:o ma_is eámômico que aquêle atualmente obtido
pelas siderúrgic,as. O estudo. conjunto, problema com,
,o Ministério' dos Transportes sugerido pslo Congres
so é consequência dêsse problema.

DILEJ\'IA
li. neces�idade de serem instalada& unidades

maiores de produção de ferro-ligas, com a finalidade
de barateaI" o custo de produção,.é outro problEma
que. segundo o Si. Er�irio' ele MGÍr,8.�s, apresenta um
dilema pata os próximos 10 anos. O f�tor princip�l
do dilema e o alto, ,custo ,.de énergia que essas el;}prê
sas teriam. que ,a,rcar para expandir sua produção.

A cr�'l.ção' de uma emprêsa de energia" elétrica,
com a )Jartjcipaç�o das emprêsas siderúrgicas e com

.

a autorização da Eletrobrás, solucionaria o probleÍna
elo 'custo da energia. Essa emprêsa entregari'l tôda a

energia gerada a um grand,e centro distribuidor, co-I
mo os a:bàstecidos pela Cemig, GESP ou Light, re-
eeh:ndo as usinas' de ferro-ligas, em contrapartid,'3.,
uma ql,lantidade igual de energia a baixo cÜsto.

..... ".�" O ES'fAD0, Florlànópolis, sexta-feira, 28 de maio de 1971 - pág\) '"

Buraco - abertura pequena e 01'.

dínáríamente circular; furo; orifício;
cavidade. O' que é apenas> um obscu
ro e insignificante verbete nos dicio
nários da língua pcrtuguêsa parece
haver encontrado nas ruas de Flo

rianópolis a sua própria ma tcríalíza
ção, Ê percorrendo as suas ruelas
seculares que se -tern certeza que o

buraco existe. Tal�ez' a única capital
do país cujas ruas 1113;0 conhecem o

asfalto, Florianópolis merece, em nu,

me d·, sua expansão -, aI maior do
�stado no setor da construção civil,
para citar apenas um .exempto �',
um melhor tratamento por parte do

pcder público municipal. ,Se o asfal
tamento de tôda�. as ,

Suas ruas Soa,
corno uma utopia e ll11",1, nbr» mo

mentãneamente supérflua, não é
menos vcrd-rdeíro que as ruas da ci

([arle, calçadas a paralelepípedos, ofe
recem, o máximo em descontêrtn e

obstáculos, além de um !!l:ande cnn;

tíngente 'do velho e conhecido des
truidor de \(·�içulos: o buraco.
Tedos os municípes sabem dístin-

v-

guír bem entre um buraco necessário
e um buraco decorativo. O, primelro
atende g'er.�lmente a uma .necessi'Ja

de de ordem pública, sendo atívírla-
'1!e meio para que a administração
munícipal atinja os seus rins. O se

gunun, este é martrnissuvel porque
sua única utilidade (?) é dar mau

aspecto a via pública" prejudicar os

proprtetárlos de veículos automorov
res e mesmo os pedestre que são
obrrgados a atravessar a rua.

Emb(ln algumas das obras .da lUU

nieípa!i(iáde marchem em ritmo 1l0U
co alentador, a existência de bura
cos nas ruas, em. decorrência da: exe
cução de serviços públicos, signifi
cam antes de tudo que a Prefeitura
não �"tá dormindo. Merece só elngios
a administraçãn que, à\ despeito dos
ingentes sacrifícios; ainda assim per
manece dinâmica e atuante, Não de
ve. contuuo;: ·esquecer-se dêsses pe
quenos problemas: os buracos podem
muito bem abalar o conceito da 3(1._
ministraçãn perante a opinião públi-
ca.

',\

.Por . outro lado, os poderes públicos
estadual e municipal, que dividem a

responsabüídade de manutenção, da
(rOdOVIa que demanda, o An.·olwrto
Hercífin Luz" precisam, 'pelo menos,
recapar e restaurar certos trechos da
estrada cujo asfalto até parece uma

. colméia, tantos os buracos a povoa
la.
v Florianópolis é hoje uma eklade
mre mgressou denl1itivami"nte numa

faixa de desenvolvimento írreversí
v��L Já vão low"!" n,,; anos em qJ.. t

modera e a estagnação, eram os atrí
butos mais, ma,l'ea'ltes das adminís;
traçoes, O que ainda se f;3,z .neces,

sarín é acelerar o rítmo pl:!.ra. que
possa a administração alçar-se defi
nitivamente no vôo do desenvolvi
mento,

Para que isso possa acontecer, o

pnder público 'deve se instrumentar,
providencíando para os seus órgãos
específicos' um crescimento Idêntico
ao (Ia citlade. 'Do contrário" só os

buracos crescerão.'

Vale 'ressaltar a signific'lção dêsse elevado sentido da integração nacio-
H'côrdo mutuamente adotado entE os nal, at-2nto à política do Govêrno
governo� elo Rio Grancle' do Sul e FederaL
Santa Catarina, para ,'1 supressã:o Essas serão razões que. pensamos,
ideal das fronteiras geo-eeonômicas tenham, entre outras talvez mais
comuns a ambas as un'dades d8.- Fe;:-" ,j)onderosas e imediatas militando em
Geração Nacional. É, sem

'-.

dúvida, favor da 'idéia do aeôrdo agora em
uma demonstração a mais de que os vi,'1s de concretizar-se mediant? os
dois estados sUlinos 'ôntendem su- prévios estudos duma Comissão
periormeD;te os interêsses da inte- Central ·de que fazem parte repre-

sentantes gaúehos e catarinenses,
'\

Mas afora o aspecto mais Eti!E8rio
e· obj::tivo dês se ,entendimento a que
se propuse'ram os Governadores Co
lombo M'1chado' Sall,es e Euclides
Triches é preciso convir na. 'fxcelen
te acolhida que pelo povo cata�inen
se em geral terá essa perfeita com

preensão dos mutuas interêsses Só
cio-econ6micos bem interpretados
por ,ambos os goverrumtes uma w'z

que' S8lTI])re vinculou os Catarinenses
aos G,8.úchos 11m3 velha e tradicio
nal solid31'i8daóe histórica e uma

s.�mpre mais fortalecida estima. San
ta Catarina t.em no decurso de sua'
,svolucão político-econômic,q, mantido
voltada para o Sul as suas mais gra
'tas. esperanç''<o\s e uma profunda e

inextinguível simpatia. 'Não apenas
porque há, na história de ambas as

urüda�'es, desde os djas de Provincia
até; os ho�Ji·srnos, lances de'�ivismo

Eliminação de fronteiras 'econômicas

Está na 'praça o ator L,Io1u:o Lemõs,
que costuma interpretar, nas novélas
d,a Globo, o papel do cronista 'Carli
,nhos. Vem acompanhado do' confra
de Ylmar C,8.rvalha. musicógrafo, àe
Vuz, ex,-jovem no Estreito ,e atual
adole-sccnte 'na Guanabara, onde co

m:ll1cla um 'elenco de 150 mulatas im
portadas.
O ator e· o mulatist,8.: foram recebl

elos na tarde ele ontem no aer.oportq
Rercílio .Luz· por inclemente v€lnto�
'sul, pi-ovidenciad,o às pressas no De

p8rta'mento Municipal de Turismo -

vpnto que atu,ará, durante a suá per-,
mar.ência. n'a intensidade'" de 22 ;nós.
O programa' d�;

.

;risitnntes, ii 1T::t
cado pe�o flautista �indu Rhadhanbr-.
hamahta MU. é minuciosamente cro,

nôiTfetraelo; aÚdiênciqs fora da pall
,ta serão c01)cedidas media.nte prévia
solicitação., no hall da uisqueria Meu
Cantinho, em horário a combinar.
O roteiro da dupla, hoje, será o se

guinte:
11.00 Início da contagem regres-

si'1,'l..
lU 8 Alvorada.
11,27 - Chá com torradas, faculta

Uva ..
11.42 Partida' do hotel (do qual

se omite o nome porque senão aglo
mera). serÍ1 cortejo, para visita aos

pontos turísticos.

\

conju&ado e funcbd"O em ideais co

muns, senão porque também em to
cIoso· os setores da vida catarinense
existe o eo�ceito da sOlidf}j1eda.de da

gente' elo RIO Grande dQ, §ohl, corres

pondida 'em nível igua� e �spontãneo
pela gente bàrriga-verde.

De sorte que as decl,'3.rações ante"
ontem feitas pelo Governacior Co
lombo Salles

.

à imprensa de Pôi:�o
Alegr'8 obtiveran\ ressonâ.ncia,.,jubUo-
5a na alma dos' catarine:nses, 'nem só
pelo que expressam como. garantia
de eficieilte e complet,'1 integração .ae

8sfo-:,(:os para o ,desenvOlvim2nto� de
ambos os est8.dos sulinos do Brasil,
mas também por lisonjear imorredoi
ros sentimentos <;1e afeto da nossa

gente.
"O Rio Grande do Sl1l e Sant:R Ca

tarina" .':_ disse o Chéfe do'Executi,

fronteir,as econôm'icas e geográfic,as:
trab;llharemos unidos pelo det;f)l1vol
vJmentó cíessas duas' unidades da F�
c1eração, visando aos superiores in
terêsses da nacionalü:1ade bmsil'2ira".
Assim, e!u verdaci.e, não a traiooa

rernps tôcla uma tradição de �oÚda
riedade e de mútua compreensão em

tôrno das, mais [1Obres caUS'3.S da
no�sa Pntri8, a �crvi('·o àas '(Jlloi,-�' 8in
da uniremos energias -e vontades.

Gustavo Neves.
7

gradi.o d,'1S r'ltivid8(jf''' (1"(; Oh;�H"","
o desenvolvimento de cada região do
p�ís. Desde logo,

_
evident2 se torna

O elÇteI).so alcance dessa iniciativa.
que funde esforços até agora disper�
'?OS e que passará a impulsion,<:tr a

. execução à.e providência$ na solucão
de p,oblemas COl�Ul1� a uma,� �,u
tra das áreas de fronteiras entre o

vizinho Estado qo Sul e o nosso. Não
,ri n��!",r>.iso P1uH.n. �rf'hnlhn Drt"r·l ( .... �1e

chegu2mos à verificação da identida
de c.e condiçoes qae, dum lado (: dv

outro, vêm so1icitanclo as atl:nções
dos governantes e que tudo faz crer
está indicando a conveniência dum
plano de ,,8.ção integrado, com vanta

;?'ens, nara �1:Tlhas 8<; p:utes. 'Além dis
so, se evitarão dificuldades' a uma

ai:nlJla assistência administrativa que
tenha, sôbre os '2feitos estanques e

restritos, detidos pela diver�iclacle
ete . orientação e de progra)U'3. norma
tivo, ainda o de' obedecer ao mais

Ylmar e lauro l.emus"
."

11

11.'19 .- Visitq (e insDP"8o) W) ,0<;_

tab.<õlecimento . do sr. João-Bebe-Âguá.
ú�,OO - Escalada :lo Morro da

Cruz, de onde se;) 'desfruta magnífico
panorama.

12,45 - Visita ao estabelecimento
do sr. Filint.o.

12 Se - 'Almôço, facultat.ivo,
1�.�5 - Passeio a pé. pelas ru8.S

centrais; no horário elo 'e!:J,tràda das
comercwrIas; cafezinho no' .Ponto
Chic ou baga no ,japonês (livre esco-

/ lha).
, \

14,'10 - Visita ao Paço, dunmte ,'3.

,qual serão apresentados ao vereador'
Cm'uso: o vereador esta ra indóciL
golpeando o ar_com uma espécie de
arma �lxrgaminhada, que não passa,
DO entAnto. de dois títulos de.oidadão
1�10ri8nUp(),; tano,

15.35 - Audiência "com o' nosso

h'1'i11 n,'�n('n, pde. B'.nnr,!'l;ni, 0,P<:1"11"I
da a conferi�' um tom circunspecto ao

9rogram,a, Na ocasião será debatido
o' aspecto socializante da ,enc� �lica
"Rel'l'm Novarulu.".

17.1 2 __: Encostados nas' vitrinas da
Rua Felipe Scllmiclt os visitantes as

sisti.rão o footing que �oe (l"e-rrer a

"S�P. hora, (Gentile;za do Colégio Co
l'"n"'''' ele Jesus e 'Instituto de Edu
cação).
ULOl - Depois dos pontos turísti

cos, as pessoás turísticas: vi,li�'l ao

�r. João dê Assis que, na oportunida
de, colherá os seus �vpis para futu.,.
ras opcJ:ações,

19,05 __::. Visita ao esta15eleciínentó
do sr. JQ.ão Kõrfhú.
·19,37 - Audiência com o SindicatU

El1carreg,'3.do Do Jncremento do. Con-
sumo,

20,00 � Sessão Especial da Acade
rrüa patarineIlse de Letras. Lauro Le
ill,OS 'tOmará assento na cadeira, 27,
que pertenceu ao poet� Ilchifonso

\ JÚvenal.

/

\.
21.35 1

S:?lTI ess:!), de jant#l,r!
22,08 Tomado' de subita paixão,

Ylmar Carvalho sumirá inexplicável�
mente, debmmdo seu c0111panhetro
entregue à sarlha dos seus amigos ..

2�.19 -' Séria palestra com os srs.
Justerinni e Brooks, 'eni' busca' da
,verdn:�·?, 'linda que seja neoessana

surp-reendê-Ia no fundo de' Viu poço.
24,00 '- Após constatar a entrada,

ria boate elo dscar, do 45° pale'tó',
LaUTO Lemos despedir-se-á 'discreta-

,
ment.e e ganhal'iÍ o ventre ela! noite
cantarolando. o samb,'3. "Amanhã Há de
S:1' 'Outro Dia; �io longe pa:ssará a
Bnnda da Polícia Militar atacar/do b
dobrado' "Eu T� Amo, Meu Brasil,
Eu Te Amo". Perplexo ante ,8. dis
sonância, o conhecido, ator rumará
pata o seu hotel.

Paulo da Cosia Ramos

POLíTICA PARLA�lENTAR
.

Toxicomanos
\

Durante a exposição que têz ontem perante a

comissã.o especial anti-tóxicos da Assembléia Le

gislativa o Secretário Delso Peret Antunes chamou
a atenção dos deputados para que estejam atentos
contra os chamados, "grupos de vanguarda", que

fazem o papel 'de "bandeirantes" no processo de \ex
pansão elo USo e tráfico de tóxicos e entorpecentes.

/

São" segundo
_ explicou, elementos travestidos de

inofensivos h�ppies, que no entanto cumprem um

papel muito importante no esquema, dos traficantes

e vícíadosã Eles chegam aparentemente despreten
ciosos nas cidades e fazem o trabalho de ausculta

mente, procurando sentir o ambiente local e se

aperceber da vigilãncia das autortdades. Se as con

d.l�ões parecerem favoráveis, chamam à ação os ele.

mentes' adestraríos nos "passes", inclusive 'as mô-

\ ças que passam a atuar' junto às colegiais.
I

O titular �a Segurança entende, entretanto, que

l1ã.o se deve agir repressivamente contra esses 'Van

guardeíros, e citou um método muito prático' e efi-.

'.

ciente para, afugentá-los: recentemente estiveram

em Florianópolis 13 hippies em missão de sonda

gens, .mas abondonaram imediatamente a cidade ao

serem ínrormados, por elementos da Segurança, de

que "o clima daqui lhes, seria altamente prejudicial
� que o vento sul não tandaría".'!- .', <

'Este e outros 'pormenores foram mencionados
,

, pelo, Secretario da Segurança apenas "eu passent",
inais a título de ilustl'ação, pois ti objetivo princi'
pa"l de seu eompal'eehne��to ao L?gisla'tivo foi levar
aos deputa,dos

.

um estudo' concreto pua o desen.

<;atlea,mpnto d;t, or�nsíva contra os tóxicos, no setor.

preventivo. Aliás;. tanto o deputado Zany Gonzaga,
president,e da comissão especial, como os membros

presen�es foram unânimes em ressaltar a s�brieda
'Je com que o téina foi exposto na oportunidade. Os'

parlltinentaries ficaram. impressionados com a lia

I;;eza com o Sr. Peret Antunes atendeu ao convite

p,a,ra compan;eer ante a comissão, e acima' de tudo
com' o zêlo demonstrado na elaboração do trabalho
que lhes foi apresentado ..

" '

ReClUSO e:dre�no
O. deputado "",aldir Buzatto está f'icando célebre

pelo 'Íllconformisl11.o e IJela intransigência mesmo

com 'que em geral defende seus pontos de vista na

Assembléia" fazendo uso de fodos os meios ao seu

alcance para per�uaJdir os companheiros.
Recentemente.o parlamentãr oposicionista fez

com. que o deputado Fernando' Bastos levasse cerca
dé 15 dias a pro'cura ele um decN'to cujo nÍlmero
,citara no, calor ,da discussão, e que 'só ag'ora, qual1-
: do o assunto ficou esg'otado, êle confessa jamais
ter existido, ,

.

Agora êle\aplícou outro golpe 110 deputado Mil
ton Oliv,�ira, que falava da tribuna r�ssaltando �
interrsse da região serrana p·ela rodovia Lag'es-Tu
barão: acenou com algumas 'd.ezenas de teleg-ramas
de ]JTefeftos do Oeste, cujo texto iria ler no Íno�
m�nto oportuno, em que constariam apelos ,em fa
vor da ,BR-282 em seu traçado original. i\<1as o fa
to, aliás ignorado pelo deputado arel1ista, é que em

todo o maço '. de palieI que exibiu naqu-ela ocaski,o
não constava um só telegrama neste sentido. Enm
comprovantes d,� depósitos bancários e alguns ra.

diogramas de amig'os p�rabenizando-se pelo seu

aniversário.

282 & 475

O deputado Milton CaTlos de Oliveir<J, acha que
foi mal interpretairJo ao se llronunnciar a respeito
das rod(_)vias 232 e: ·475, que,'pl'evêem resp,edivamen
te as ligações Lages�Florianópolis e Lages-Tubarão.
Diz que eID. lUOIllehto algum' "desreivindicou" o

tr��o Lage�-.l<'10riali���liS, in�Iusive porque ,cons-Ita .la do PJano Ro(lOVIaflO Nacwnal :e em regime de

lll·ioridade., Apenas ,que:enfatizal' que justamente por-I
\

ql�e a �8,2 se ápl'esenta como fato consumado ,deve-
se agora a�ribuir primazia, à luta pela 475.

Segundo §1ias próprias palavras, isto significa
"lutar p�hts duas, mas com mai$ ardor pelo trecho
Lages-Tubarão, que' cOll'sta,

.

do plano ap,enas para
. 197'1"•.

\,
Os vereadores are�istas Ida Capital solicitaram

, uma reunião com a. bancada ]nrtidária na Assem
bléia, .'0" que, <:Levcl'á ocorrer' em ,meados çl.a l)�óxima
sema.na. Os' assuntos a serem tratados permaneCelll'
e� .sigilo, sábendo.se, apenas que Idizem. ·respeito
a problemas de-"eeonolllia ,doméstica".,

"

Reru,m Novarum
Ficou. para segunda-feira, às 19h:�Omln" a Ses

são' Especial da Ass:embléia em comemoraçã.o
80° aniversário da, Enciclica "Rel'um N,ovarum", de
,Leão xin. A homenagem foi l'e(lUcrida pelo' depu
tado Fernan!:1o Hastos, o' qual, ao que se sabe; Iala,
rá ehI nome da Arena. A Mesa exp,ed,irá hoje o con

vite às autoridades.
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Vieira da Rosa
1 Li-o no O ESTADO, Secretário Sasse, profligando a

atitude dos que vêm desfigurando a singular paisagem
da Ilha, nosso melhor patrímônío turística: Tem' razão
em sua ira pois ess'à adulteração da formosura ilhôa, uma
rendada toalha açorita, prossegue por todos os modos e

às soltas, aviltando tudo de bonito e atraente com que
fomos aquinhoados pela natureza. ),

Há um todo de maravilhas que não avaliamos bem
no hábito de vê-las a cada dia, parte do panorama que
somos. Os escarpados costões, batidos por águas que
bramem e escumam limp�tentes; �s grandes praias
encurvadas que as vagas do largo lavam; a costeira
atlântica aberta para horizontes sem fim; abras e angras
aconchegantes onde a água canta a melodia do marulho;

)

I.

RESENHA DE JULGAMENT,OS
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

de Santa Catarina, em sessão ordinária, de terça-feira, dia
25. de maio, julgou os seguintes processos:

1) Carta testemunhável n. 12 de Palmitos, testemu
nhante a Justiça, por seu Promotor e testemunhado o dr.
Juiz de Direito.

Relator: Des. �UBEM COSTA.
'Decisão: A unanimidade, conhecer da carta e dar-lhe

provimento, a fim de que seja processado o recurso, em

seitido estrito. Custas na forma da lei.
Acórdão assinado na sessão. �

2) Apelação criminal n. 11.330 de Fpolis, apte. José
Henrique Soares e apda. a Justiça, por seu Promotor.

Relator: Des. RUBEM' COSTA.
Decisão: A unanimidade e de acôrdo com o parecer

verbal do ExnÍo. Sr. Dr. Procurador Geral d� Estado,
conhecer da apelação e dar-lhe provimento, a fim de
'reduzir a pena imposta, para oífo meses de reclusão e,
ClU consequência, declarar extinta a punibilidade pela
tlreseriçãô. Custas na forma da lei.

Acórãão assinado na sessão.
3) Recti,rso criminal n. 6.380 de São' Lourenço do

Oeste, recte. a. Justiça por seu Promotor e recdo, o dr.
JU� de �:Úreit�3:.'

'. .

'Bilhete
as enseadas de RUir' a dentro,"espelhando raios de sol rã
de lua no balé da brisa; a morraria silhuetada 'contr� a

palidez do albor ou flaIIlflndo ao crepúsculo, tudo um

encanto variado e permanente aos olhos viventes.
Compreensivel, não possam o Município e o Estado,

pela carência de meios, complementar tudo isso com

acessos fáceis,' belvederes adequados, abrigadas confor-
táveis, cômoda hotelaria, tudo aquilo enfim de- maisr I j

,/'

favorável' à contemplação de tanta beleza esparsa aqui e

ali numa prodigalidade' sem paridade _possível. Mas pode
e deve - e ('l.uanto antes para que tarde não se torne -

baixardegislaçãe adequada e objetíva, fiscalização severa

e efetiva, detende tanta deformação e desfiguramento
nessa faina destruidora do nosso acervo turístico.
'"

Passe os olhos e� tôrno, Seéretário.

Verá as .manchas hediondas das colvaras, ás chagas
repelentes das rochas descarnadas da sua vegetação, a

dermatose triste das fraldas do espinhaço insular, o der
rubar indiscriminado das matas quando deveria ser um

parque intocável, salvo para ornamentá-lo com o pincel
das árvores, colonidas . São florestas doentes, sem clareiras,
recantos de sombra para a canícula de verão ou abrigo
contra o sibilar gélido do inverno. \. .

Verá os costões, belvedres ali postos por Deus para
a contemplação do infinito que as águas imensas do
Atlântico sugerem,' maravilham e inspiram _ otimismo
pela majestade da sua grandiosa beleza. Mas ai cefrados \
'são para' egoisrno de alguns ao povo que ocorre e enxamea

a costeira imensa, pontilhando de pesqueiros e balneários I

Tribunal de Justiça
,

Relator: .nes. EDUARDO L�Z.
Decisão: A' unanimidade e de acôrdo com e parecer

da Procuradoria Geral do Estado, conhecer do recurso e

tlar�he provimento. Custas na forma da lei.

4) Apelação criminal n. 11.325 de Pôrto União, apte.
Lindolfo Coelho é apda., a Justiça, por seu Promotor.

Relator: Des , EDUARDO LUZ.
_

Decisão: A unanimidade e de aeôrdo com o parecer
da Procuradoria Geral do Estado, conhecer da apelação e

dar-lhe' provimento para absolver o réu da acusação contra

êle. intentada. CustaS na' forma da lei.

5) Recurso criminal n. 6.378 de Tangará, recte. o
- -'

dr. Juiz de Direito, "ex-offício" é recda. a Justiça _por
seu Promotor.

Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: A' unanimidade e de acôrdo com o parecer

da Procuradoria Geral do Estadó, conhecer do recurso e

negar-lhe provimento. Custas na forma da lei.
6) Ap:elação criminal n. 11.131 de Sombrio, apte ,

Ludovico Lourenço Borges e apdo. André Alves da Silva
Sobrinho.

'Relator: Des. TROMPOWSK� TAULOIS.
Decisão: A unanimidade e de acôrdo, com o parecer

da Procuradoria Geral do Estado, conhecer da apelação e

I
I

•

Verá as macias e tranquilas abras e' angras, jói�s
encastoadas nas pontas penhascosas num abraço furtivo
e môrno de isolamento, mansuetude

'

que nos leva à
bonomia anpós uma semana biliosa de luta. Mas também
ali vai cerrado o acesso pelos caninos das farpas (las
cercas numa posse exclusiva e egoísta das belezas.

E verá essas pontas, bravas ou mansas, alteadas
sôbre o mar, num convite à paz que traz uma felicidade
passageira mas itil às almas, fatigadas pelos embates da
vida, concentrada e tumultuosa das cidades, uns monstros
de ambições desmedidas, mas ali a cêrca imunda tudO'
veda.

negar-lhe provimento. Custas na forma da lei.

7) Apelação criminal n. 11.278 de Jaraguá do S'ul,
apte. Carlito da SIlva e apda , a Justiça, por seu Promotor.

Relator: Des. RUBEM COSTA.
Decisão: A unanimidade e de acôrdo com o parecer

da Procuradoria Geral do Estado, conhecer da apelação e

dar-lhe provimento para excluir da condenação, 'a medida
) "

de segurança aplicada' ao réu. Custas na forma da lei.
8) Apelação criminal n. 11.230 de Dionísio Cerqueira,

apte. Walter Mand�lli e apda, a Justiça.t por seu Promotor.
Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: A unanimidade c de acôrdo éom 'o parecer

da Procuradoria, Geral do, Estado, não conhecer .I do
recurso. Custas na forma, da lei.

Acórdão assinado na sessão.
I

9) Apelação criminal n-, 11.327 de Xaxim, apte.
Angelo Buzatta e apda. a Justiça, por seu Promotor ..

Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: A unanimidade e de acôrdo IJQm o parecer

da Procuradoria Geral do Estado, não conhecer do
recurso. Custas na forma da lei.

Acórdão assinado na - sessão..
,

10) Recurso criminal n. 6.382 de Pôrto União, recte.
o dr. Juiz. de Direito, "ex-offício" e recdo. Adelino Afonso

f �

Proteja tudo isso para seu povo, Secrétáriol
'

Porque r Ilha é um poema de Deus numa hora de
amor.

<,

Winter.
� Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: A unanimidade, conhecer do recurso e negar

lhe - provimento. Custas na forma' da lei.
11) Apelação criminal n. 11.260 de, São Francisco

do Sul, apte. o Assistente do Ministério Público e' apdo.
I Luiz Bachel.

Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: A unanimidade c de acôrdo com.o parecer

da Procuradoria Geral do Estado, conhecer da apelação" e
negar-lhe provimento, Custas na fonná .da 'lei.

12) Apelação crímlnal n. iI.263 'de Ituporanga, apte',
a Justiça, ,por seu Promotor e apdo . Apolinário Hoerích ,

'Relator: Des. TROMPOWSKY TAULOIS.
'

Decisão: A unanimidade e de acôrdo com o parecer
da Procuradoria Geral do Estado, conhecer da apelaç�o e

negar-lhe provimento: Custas na forma da lei.
'

13) Apelação criminal n. 11.317 de Tubarão, apte. a

Justiça, por seu Promotor e apdos," Manocl Agenõ�
Rodrigues e Nebi Rodrigues.

Relator: nes.. TROMPOWSKY TAULOIS.
Decisão: A unanimidade e de acôrdo com o parecer

da Procuradoria Ge{al do Estado, conhecer da apelação e

negar-lhe provimento. Custas na forma da lei.

Sociedade Catarinense de Medicina',
,

I

Arnaldo. S. Thiago.

Se há realmente uma Ciência que tenha progredido e,
de empírica, durante séculos, passado a ciência positiva
das m"ais vigorosas, de um século à nossa época, é SE! sem

dúvida alguma a Medicina. E, realmente, onde se pode
ver a ciência aliada à Religião, ou seja à Moral PJra,
que é aquela que parte do .conhecimento de Deus, é na

sublime Arte de Hipócrates, que se tornou a mais, alta
escola da Ciência, no 'curso do tempo, Como represen
tánte- legítima de tão elevada Ciência, temos em noss?
Estado a' SOCIEDADE CATARINENSE DE MEDICINA.
Esta nobilíssima instituição cultural tem uma dignificante
histÓria, Vim a conhecê-lo por, um discurso que me foi
presenteado pelo meu primogênito, o médico, professor
Polidoro Ernani de S. Phiago, um dos antigos presidentes
da orga�zação_mantida peles médicos de Santa ,Catarina.

Dignificante história porque, pelo seu esfôrço, antes
da Universidade' federal de Sa�tà Catarina, que' veio dar

gigantesco impulso à nossa antiga Destêrro, tornando-a,
, .

I

" /o

J � t_..,'. :.:.. to .,�.'..
uma sucursal do Paraíso terrestre, obteve Florianópolis
a sua Faculdade de Medicina e as suas Faculdades 'de Far-
'mácia e Odontologia, a:lérh de magníficos outros serviços
que vem prestando 4 sua classe: para o bem geral do nosso

progressista Estado, hoje entrega aos bons cuidados de
nosso ilustre conterrâneo, engenheiro;Colombo Sales que
se fêz �l"edor da confiança do nosso povo e do, seus go
vernantes, graças a patriótico desempenho que soube dar
aos diversos .encargos técpicos que lhe foram confiados

é,m diversos setores da, administração pública.
Bem o disse o professor Polidoro Ernani em seu dis

curso: "O passado é a história e esta o sustentáculo do
nosso próprio presente. :E:ste, sem a história, se tornaria
mesquinho, rarefeito, frágil, desprezível e vasió. Não há
alicerce- �n'l u'ma instituição que hão tem hIStória. Esta é
o seu apóio, o ,seu engasté, o seu orgulho,' o seu jÚbilo e

a sua glória.- Passam os anos, evolvem oS costumes, reno
vam-se as �riaturás, os' nomes e os dísticos, os pórticos e os

rrontispicios; alteram-s.e até os. climas e noções de, jljstIça '

e de amor. �as' a hís�ória está alí como_? plataforma, co·

'.

.

mo a base de todo o monumento, como o eserínío e o

guardião da fôrça, do prestígio e da própria sobrevivência.
Seria ociosa e inglória tôda a tentativa para conter o de
terminismo da história, como injusta e odiosa e de me

nosprezar � concepção e o �lato do passado. Respeitar a

reminiscência dos fatos é comezinho dever dos que vivem,
(

I

no presente, para que possam, no futuro, conhecer e

conscientizar o s�u próprio passado; ridicularizá-la seria
afrontar a própria essência da criaçãõ",

Com essas e outras expressões, dignas de figurar numa
antologia, o .orador da solenidade comemorativa dó 35°
aniversário da fundação da SOCIEDADE CATARINENSE '

DE MEDICINA, iniciou, comovido, o h�tórico de útil
agremiação de benfeitores da hWnanidadei referindo-se

(

pouco depois à açãódo estadista catarinense Ner.eu Ramos,
a cuja memória rendemós, CO)ll jij.stiça, ,as nossas homena
gens: "O então Int'erventor Nereu Ramos desejou aprovei-. - -

,

tal' os jovens médicos de Santâ -Catarina na implantação
do recém-fundado Departamento da Saúde Pública. Come·
çaram então as nomeações', Artur Pereira e Ohveir�, �Ia·

Malriz em Florianópolis
f

(

Rua Francisco �olenlin� t 32 - Telefones 2534' e 25-3�
/- I":. I

..

(

ddra Neves, Paulo _Tava�cs, fauío Fontes,,)Biase .Faraco,
::I'olentino de Carvalho, Saulo Ramos; Jl;1iguél Boabaid, PC)
lydorn São Thiago, João de Araújo, Homero de Miranda
Gomes, GIlberto Guerreiro da Fonseca, Ângelo Lacombe,
Jorge de Barros, Vitor Gutierres, Ilrnar Corrêia, Bezerra
Leite, Pedro Catalão, depois Agripa de Faria, Miguel Sales
Cavalcanti, Armínio Tavares e muitos óut170S, aqui cita
dos sem ordem cronológica". Depóis dessa- referência no

minal aos contemporâneos, passa o' orador a discorrer
sôbre os costumes 'da época, enalteeendo ó papel, social
relevántíssimo da SOCIEDADE CATARINENSE DE ME
DICINA, fundada quatorze meses antes da data' dãquela's
primeiras nomeações para e Departamento de Saúde Pú
blica do Estado, Documento de üísofismãvel val'Or- -hlstó
rico, o discurso do meu .pr�ogênito, do�o os 'livfos e

'monografias especializaClas, de 'sua
- autoria� de- tódo�' os

quais, muitos inéditos, -êl,e semp,re me ;ofe;tece um éxem
pIar, ficarão preservados de extra�io no meu vultoso arqui
vo de Família, para serem daâos 'um dia à publicidade. A
classe médica, felicitações.

'

j

-I'
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o seu

programa
CINEMA

SÃO JOS� "

15 - ]!1l,,45., -'- 2'Jli}4!5)n
f

Jolirr lH'tl'ste11' - l'!:aque'[\ Wel1eh

UM' fI'OM'EM' E UMA Mtlt:HER'
ATÉ CERTO PONTO

CCNsUl:a. 18, anos
I

RITZ

'17 - 19,45' - 21h45m

James Mason - Helon Mirrou

A IDADE DA REFLEXÃO
Censura 18 anos

CqRAL

15 - 20 - 22' heras
Cada Giuffré - G'razil'eÍ'ra Granata
- Renato Rasosl

O 'TRANSP'LAN?fE
Censura 18 anos,

ROX'(

14 - 20 11'01'as
i

(Programa Duplo)
Elvis Presley
"CHARRO !"

Steve' MeQueen. '_ Saren.. Farrolili,
OE REBELDES
Censura 14' anos

JALJS�o.

17 - 20 horas

Michael Pic.oHi

Denouve
€atJ!J.eri'ne

A CHAMADA 00 AMOR

Censura 18 anos

GLóRIÁ

17 - 20 horas

Reger Van Jleel Frascine Bel'ge.
_: Alga Georges Pico.t

CATHERINE, BASTA UM, AMOR.
Ccnsura 18 anes,

RÀJÁ-

20 horas

EI vis Pr.esley; - lYlal'ilyn }lason.
UNOAS ENCR.EN.tAS." j

AS G'AROT�,S.

Censl!l'l'a 5- anflS

SÃO LUI.Z

20 horas

Char]:es A?in�VOlW
Hossein

TEMPO DE LOBOS
Censura 18 ilnos

TELEV'lSil
TV CULTURAo - c:ArltAL. ,

I
15,30 - Tefe E<luca.ç:ãc}'
16,10 - Nós Fantasmas

16,35 - Correio" 6

17,00 - Jim das Selvas

17,30 - Vingador.es dOI Espa�o.,
17,55 - Elas e Ere$.

18,45 - Meu Pé. de, Laranja} lW1n'3l'
19,20 - Bola em Jôg.1i)
19,45 - A Fábrica,

20,20 - Simplesmen.te: M&'ia:l.
20,50 - Clube dos; Al"tis.tllSi
22,3Q '-:- Poltrona. 6.

23,50 - Hong K01il�.

16.40 � Clube da €I:ia�
17,05 - Seriado de, A\'1e:.l'ltl1�'
17,30 - Mulheres en'l' Va'llft�aJ
18,05 - Scheriff: de Cocni:se:

.

"

18,30 - Agente 86,

19,05 - Minha Doce: Nam'C)Ii�;
19,40 - Tele Esporte,
19,45 -

-

Jornal Naci'Qnat e- de'
Santa C'atatina,

20,10 - Irmãos Corag.em.
20,45 - Alô Brasil Aquêle Àbtaç�
21,55 - Noticiário
22,15 - o Cafona

22,55 - Gran.de Cinema

lury Machado

-..,
,

I

.. ,' '._""
CASA)VIENTO _- Ang'ela Maria Pereíea e HeraEd<o Carlos G13kvan, na,
e�eta do Previncialaêo do, Colégio €:o·raçã.o', de' Jesus" .reeeberam a

helJlç'ão, do casamento. Al'lgela- Maria lÍsoU! vestido cem etiquetia 'Lenzi
,e o,' véu to·r adquirido na madame Anna Frida Sãio· Paula, Apliís a ce
rímõnía na Capela, 'os h�iv.os' e ta;m.!i:liianes·, l!eCebeFaIft eumpríraentes
na, elegante recepção ne, lLhla; 'l'enq,s. €::lube. Alfigela.· Ml:uia e Nlel'lIIlidio
.<Gados, em lua-de-mel estão, no, <Chil'e, voltlaNdo para o' R'illi)· onde vã:o.

resíuín, NO prliíxLm{i) dia 101.'
.1

- 'O O 0-
Mac-Xem 1'10 vôo- Sadià Pelo

confortáv:el vôo, Sa.dioa, cbeg'!j. ho.j,e
a. 'n�ssat @iC\ade pxolil{%l.ente. de São
Paulo, Carlos Augusto, Diretor da

Tarde de Élegância e Caridade
; - Hoje às 16 horas-a senhora. Go
vernador Colombo Machado Sal

l.les, n0 Paládo Agronômica rece

b.e a s0eiedade catarinense para a

taJd3 de 'elegância, corro ,'l, apresen
, fiação da maravilhosa Çoleção "Mfl.c
Xem". Seis .manequins profissio,

· nais: Marizete, Liza,. Neuza, Lenir,
:' Carminha.e Sany, vã9 dM Sl;lQ,w

,
I nas passarelas, na promoção que,

I. ,tílrá renda em favor da Casa da
Criança ExcepcioTI,'l,L São :Patio-

I
messes ag, Excelentí�sim3:s, �g."nlll_Or
ras: Deyse Werner Salles, Maria
Lapagesse, Nadir Galloti Paraiso,
Thereza BanQeir,'l Maia, Ne.yde
Costa, Miriam Cabbl Resende,.
,Ivone d'Avila, Sara Abreu, Marita
Sassi, Maria Helena Ramos, Go
mes, Lourdes Assis, An.'l, Rita Li
nhares. Nilza Linhares, Maria Olin
ger, Romilda Salles, Raquel Mes-

. quita, Suely Cherem, Virginia
Bqrba, Zélja, 'pert., Zilá Lins, Sil.vi:a
Aquino, Palmira 'Dauf,'l" Raquel
Donat, Maria de Lourdes Caminha,

'. Lucinda Oliveira, • Laura: Abreu,
Ca:rmerll Aguiar, Doris Pedri:ni.

i klrriTa: Goeldner, Amélia Lim'l"
'Elza Banna'lsis, Gilda Lopes Sou
za.

cMae-Xem,
, r

�tda..
IndústFi'l, e G;0méreio

Kátia, 31. v@e; sua",e da TV. CuL
tura, .e!llma:h 6,. está ·em, atirvidades
CGllil1 0' &'lll.ow InliantH, €J,\!le será a

]l1ie�I1tald(j; ru.ojil1ing@I,. às 14 hor;lls,
no· Palácio dos Esportes do Colé
gIo C,'l,tarinense. O irriquieto Zezé,
da novela "O 'meu pé de Laranja
Lima''', será atração no Shaw a

presentado por Kátia.

-000-

'r'Noite do Som", será promoção
da Associação Atletica Banco do
EstadQ; que se re'l,lizará 'hoje às
23 horas, em sua sede socIal' (ex
Bem Bol:ado). Alem do 'desfiTe de
moeras da Malharia Kária, haverá
shaw d'e Túl'io Piva e Lupici'ni'o
Rodrig,ues. Se.rá em favor do Ins
tituto de .A:udição' e Terapia d'a

Linguag:sm, a renda da comentada
noite de {laje. <', ,

- O O 0-

-0'0'0'-
Pera passagem das bodas de

prata do casal Laum e Vania Col
laço .de Oliveira, foi celebrada mis-.

"
·

sa em ação de .'graças \na Ca.pela· do
Colégio Gor,qção de Jesus, onde Ô'

·

�impático casal reeebeu cumpri
, mentos de amigos.

Mtss Fl'orianópolis - Numa pro
moção da TV Cultura e Diários
Associados, sábádo no Clube Do
ze de Agosto, será eleita Miss FIO-'
ri'l'!'nópolis 19'71'. Agostinho dos'San
tos e Jerry Adriani,. est'l,rã<JI presen-/ �

tes !!Ial jje�tllll da ell2r(!)ã®. ch .màés be- I
ta ,lIlllGl'}at lllla! jlCe'llia de' .so>lI 'e' liI1llaIli". I

-@OQi-

Casail1ll1(i)l!ltol dtiru 12' - Rlilg'Íln,'1 Ma- t

ria. Ag,l!IIiJar< é <D.\iiW�Cililll A\lll\1JSmd'(jJ Si!V&ll, I

noa cC!HiliVitdt3:1iIIL JjllUat se\!!' easaeaents» ,

di,'l, 12, às 191 l!l.0'ras-, lilfah Caq;>élla do I

Divino Espírito Sa.lil,t@. Os. CO!i1lv,i
dados de Regina Maria' e Odilon
Antônio, serão recepcionados no

Clube do Penhasco.

I'
Pnocedente de São. Pa.1!Iilio !il:Cil vôo .

Sadia, chegou ontem a nossa cída,
.

de, a senhora governador Colem- ,

bo Machado Salles, em companhia
de sua filha, -Maria José, e o ehe- I
fe . cXCil c�rtIiI1CillJliial" ·1í''ll1il,J;es.soll. M.ei- I

scini 'F. N1!I1lll'es,

,I

Não há problema, sei que tem I
gente iJI;lllport2llIlL1le, qllLe está pelll!- I

sando . �:.ui;ama:eru1Jeo na. reacertura
do !Iã!@. ClDJ1UJe'lil:tl!lJlll.CD, C.lMib:e S@€i,all I

Paineiras.· Enquanto, nem. 0'8, q'hle, I

pr·si)elicJJlilJ que; Cil/ Chube. deaapaneça, I

germe ql\[e é gente' pensam na, JJ1CD

va fase do Paineiras,

No b,'ir dQ iOsear l"a'1ace H_(j)lbel}.
rohCilJj;e' tem Sho'W de N/eicie' Ma.niali
ros& X B'Cilatte'. dI(j) CluilDe, DO!2ie de' A
gosto com a noite dos casais, a

presenta desfile de nwdas da bou- .

tique "iii. lbogiI1!lí1a." X Já, estáJ se I

tOrJna:pt:l!Cil. l!Uílbút01 antes·, da ronda
noite, muita gente, faz ponto de
enêontro no Rocca._

OOO_'_:_

C1\)' C.ostl1cr;erro Lenzi', prepara-se:
parI!!; sua viagem a São PaulQ ond·e :
será recebido pela senhora Gri-

\
.

biela Paschol�to, .proprietária dos
tecidos' Santaconstância.

- O 0,0-

Mariz.ete Carminha e Lenir que"
ontem também, chegara no· voo

Sádi'a, são as maneq,_uis das "Mac- :
Xem'", que deram shaw de elégan-

'

CÜt no aeroporto. Hoje, no· ",150..
SadIa, chegam ás m'inequins Sany,
Neuza e Liza, pa.ra a t.'l,Ide de el,e
gância ·e caridade no Palácio Agro- !nônüca.

- 0'0 0-

,

PEN.SAMENTO DO DIA: A cu-.
riosidade é; nas almas nobres. a

primeir,'l, paixão e a última.

te diste símbolodi

·PABE •••

OLHE •••

COMPIlEI
ê'le idtent�;t'ica�ia•

�@cdJ®(p)

Musica Popular
AU!lusto Buechler

(1) Caso do Instituto VióJIa-Lô-Thes.
(1) B�·as.i>ll 1;0clo SOU1D'8 C'l10' €as@\ eríado no ]nsllituno Vila-Lôbos, quando aquêle

);)0'Lieia.J. que faZ' o quad'so "Po'Yí'eia. a Suas (1)rdcns" do "Pl'ogran�a Flávio
Cavaieanti" coagiu o diretor do lmstituüe a baixar uma portaria proibindo a

,
. (e·!ll.tralda de cabeludos naquela escola.

Pois bem, o sr. Nelson (N'érS0!1, corno é também chamado) Duarte
êsne o nome do policial -'- entrou l:Í�!1'l. JS!, revista Fatos e Falos publica, nesta

S@!l!l).'a!l)'a, uma- reportagem sôbre o caso. Diz a- certa altura:
_ 0 vício (para O' poHéilw1) estaria NOS cabelos. Cortados os cabelos esüaria

<i'm'tnd!o o· vício'. O caso' tel"JjI1>inou FlO Milüs·'liro I Jarbas Passarinhc que, por não
vell 1il!ll(d�m:.ento c;en�í:fiice; na' Ue�e mio brioso, polici�'l:, mandou -dar última forma
na );)o'llbaria·. 0' detetlve E@l rarejar noutra freguesia .

0\ Q'I!I'e Há de Mais- Mlocletno.
(1). ]!'l&tiÚuto Vila-Lõ.fu0S- é c0nB,rde1'ado· hoje o' que há de mais moderno em

educação musical no Brasil.
A' maior preocupação - diz a revista - do Instituto Vila-Lôbos é dar ao

aluno uma visão global das coisas. Antônio Murilo de Macedo, um dos profes
)
sôres do Instituto é quem diz:

_ Um músico profissional geralmente não entende nada de arquitetura, de
, pintura, é um sujeito com mil bloqueios em têrmos de expressão., O Instituto
lhe dá essa visão global, além de' permitir que durante os dois anos de curso
básico êle escolha outro caminho".

Apesar de tudo o que aconteceu, o Instituto Vila-Lôbos continua. sendo o

que sempre foi: uma escola modêlo. Êsse negócio de cismar com cabeludos
não. pega de jeito nenhum.
............... .

': .. ','"

Paz e Futebol .

IOuvi e gostei bastante da compOSH;ao de Marcos e Paulo Sérgio Val.le, Paz
e Futebol, com a qual .eOJl€el'rera.Llll no Pestival da Canção do -Paquistão, tirando
o 49 lugar . .1,

Ouvi a música na' programação noturna da Rádio Santa Catarina e acho
que 'a dupla de compositores deveria ter ficado eH1 casa e poupado. a ,música,
para apresentá-La no VI FIC ,·'Faria,!:r.1 um-sucesso Tora mo. comum. Tenho, certeza.
.....................

/ ..

Transa Enrolada.
Da coluna de Ronaldo Bôscoli em F e F:
- Shell (Magaldi) � João Gi1111etuo. - Ricardo 'Amaral (dono do. passe).

Magaldi: Tenho contra-to assinado João seis vêzes. Onde êle CilU,i�el1. Quandoêle quizer. Só que cada MIo de' João vai custar ao Rica,rdinho 100 mÍl1h0es.
O contrato é claro. João ass1no.u com :Ricardo que assinou eom a ShelL. Quem
tem na retina a idéia de ver J'�ão no Som Livre, na zorra, aCOl1C;le.,
.

'/ ':'"
Stevie Wonder.
O cant@r americano, StevÍJe W(i)lilder, c�iador de sucessos como "Ma Cherrie

( Amour�' e ""leste r Me, Yester You, Yesterday", esta.rá no Brasil, !Q'0 d,ia 25 de
junho por ocasião da e'ntl:ega dos prêmios Roquete Pinto de 1970, aos me1b:ores
do rádio e da TV. Na mesma festa se-rão' elilt�egues alÍn.da troMus extras de
'Honra ao Mérito, cine�a, teatllo, es�orte, moda' e �duca-çã�. .'

, ..' - - " � .... - .

Repito:
O meu papo com vocês é diàriamente at�avés da Pesquisa Musical, secção

do-programa Mundo Jovem. Eu só começo às 5 e meia, mas vocês j� podem
começar' a esquentar cf rádi@ desde às 5, quando começa o Mundo JÕvem. Aemiss0I1a é a AFlita Garibaldi, 1'.110.

'

H or ó_sc:o p n
" OMAR 'CARDOSO

Sexta-feira 28 de maio
Á1UES - Dia excelente para você passear' e prOCU1"ar o conVIVlO de pessoas

alegres e dinâmicas, Alguém de Leão ou Sagitário poderá fazer sua

r
( feli:ridade sentimental no' decorrer das próximas ho,ras.

'F0UR.0 - Lembre-se de que "vivei" bem é fruto da inteligência", como já
disse um filósofo, Suas possibilidades de êxito ao lado de pessoas
qJleridas, seja através de negocias ou sentimentalmente, s�rão ,aumen
tadas.

GÊMEOS - Via muito promissqr de felicidade, principalmente se pert�nce ao
primeiro decanato dêste signo, Pessoas estranhas poderã,Q Lhe porpor
cionar muitas sürpresas agradáveis e que servirão pal-a norteá-Io(a).CÂNCER - ,Dia em que terá algumas favorabilidades limitadas, A Lua, seu
astro tutelar, em bom aspecto com Júpiter e o Sol, trar-lhe-á, novas

id�ias e origi�alidade nas cOlsas que disser ou empreender. Cuide da
saude.· \-

LEÃO - Sentimentalment� êste será 11m excelente diq, devendo aprdveitá-Iodo melhor modo. pos(sível._No que se refere às viagens, poderá empre·endê-Ias li qualquer momento, pois ,está no seu mês zodiacal propício.VIRGEM - Hoje você será duplamente beneficiado no plano social, pois terá
em stpJ benefício as melhores influências que poderia esperar _ Uma
i notícia" vinda pelo correio ou telefonema oCa) deixará otimista_

LIBRA - Evite precipitar as coi�as, mesmo que se trate de um encontro
amoroso. Com ca.Jma e prudência tudo lhe sairá às mil Imaravilhas
bastando, apenas, cultivar seu �natural otimismo e continuar send�simpátic·o. .

ESCORPIÃO - Tudo dependerá de suas próprias ações, neste dia. Há 'favora
bilidades. e desfav0rahilidad,es ·ao mesmo tempo. Evite atritos com
pessoas desconhecidas, sej.a qual fôr o motivo. Regular para o romance.SAGITÃRIO - Hoje você poderá sentir inesperada mudança de preferên�iassentimentais. em especial se não assumiu compromisso firme com
ninguém, ainda. N;o ,entantO:, tudo que acontecer pode/á ser paramelhor. I

,

CAPRTCÓRN_IO � Há possibilidades de, se sentir t
um pouco indísposto(a) no]1Jenodo da manhã., se não durmiu bem nas últimas, noites. Se êsse é

o seu caso, é bo.m cuidar da saúde. Tome limonada �u suco de limão
puro.

'

AQUÃRIO - Dia ex.cepciOl'la.Jmente benéfico.· para �s que nasceram em AquárIo_P:ss@�s. de Peixes, Câncer eu Escorpião ' deverão ajudá-lo a ganhardmhell;o, assim como poderá fazer vaJJiosas amizades com gente deSagitário.
.

)PEIXES - SU,:" .prom?ção social poderá ser e:fehvad� 'l)or alguém de Sagitário,\neste dIa." pOlS êste é o signo que· l:epresenta, :!ua Décima Casa Astral,a <!J.,ue maIS favorece o seu progresso na vida. Confie mais em si.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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M. K. a, CONFECCÕES

.>

Agora ali na Galeria Jacqueline, e com o

�
costureiro Otávio, aguarda sua visita para confec

pionar suas roupas: vestidos, saias, calças, camisas,
casacos, gravatas, etc.

, Gaieria Jacqueline, lola fi
,

.

.oR. .RO'BER·TO MOREIRA AMORIM
DOENÇAS tjA PELF:

1>'as. Unhas. - Do Couro Cabeludo· _ Micose _.

Alergia - Tratamento da Acne Pele Neve 'Carbônica e

"Peeli'lg",
DI;PILAÇAO

Ex�E�tagÍá:rio do Hospital das; Clinicas da Uinivers'1dad!·
de São Paulo.

CONSULTAS: Diàriamente, à partir das 15 horas
CO'NSCJLT'úRIO:' fi. Jerônimo Coelho, 325 -- Etíi.fi.cÍl:

Julieta - 2Q andar - saía 205.
.
\

bR. ANTÕRIO Sldf!AELLA
Professor ·de Psiquiatria da Faculdiàe. de Medicina

Problemática P.sÍq:uísa N�ul'oses'
DOENÇAS lVlEmA\lis, ,

.

Consultório: EdifJciQ A>ssÓciJa�ão C�t�!'inerase de Me
dicina, Sala 13 - Fone 2,2-02' - Rua jerôtümo' 'Çoe,lho, :�,$""

- p'!orianol!loIis - ,
,

CLrNICA DE TUMORES
DR. ROBERTo:. MORiGUTI

(Ex-Residente do Hospital A. C. Camargo .Ai Asso,
dação Paulista de Combate ao Câncer; Especialista pela
AMB-SBC).

.Atende no Hospital S�grada .FamtIiá, diàiiament�,
das ·14 hc"as em diante.

.

CRM-SC 968 - CPF 021911218
Rua Tenen�e Silveir'a. 21 - Fone 2.768

_.......

_-::,_,__:_:_D-itN01iBEIiT.Õ-(C"iE:RN���-·----
CLrNICA DE. TUMORE'S
CIRURGIAO-DENlíISTA

Implante. e transplante de. dentes - Dentistél'il!. 0pe
r"tória pelo sistema de al1ra Fo1Ja�ão � Tratamento i-ndol.or.
- Pr6tes.e fixa e mÓv.e.I. CQnsultório: Ed__ JuLieta, 2�
andar - sala 2.03 - Rua JerôllÍm.Q. Coelho, 235, _ hJ'

.
rário das 15 às 19 horas. '

DR� EDMO BARBOSA SANTOS
Clr.ur:gl.ão Dentista I

H�4"árll): de 2a. à 6a: fein, das. 14 às 19 horas.
RUIl Deodorll, 18" - Edifíc.i.o Soraia -'- Sála 13

ATENDE PATRONAL DO INPS

DR. SEBASTIAll MARTINS DE
'MOURI

Cirurgião Dentista'
, .

Prótese Alta Itotaçao' - fiatamento Indolor, Atende
pela manhã, das 8 às 11 hs. e ii tarde das 16 às 18,30 hs
Exclusivamente com hora marcada. Edifício APLUB _

sala 53 - 5\> andar -- te!. 4671.

DR. EVILASIO CAOS

Advogado
,Rua Trajano 12 - Conjunl,o 9

OAB-SC 688 - CPF 007896239

CASA, N,O: tElITRO
,

. Ytmde-se- casa grande com· 4 quartos, 2 banheiros SOo

CÚl.is, d;ependênc1as de empregad'a, garagem. Tratar na ru
CeI. Melo Alvim, 19 ou pelo fone 4'7Q4.

CLUBE DO PENHASCO
BAR E RESTA�

A Diretoria do CLUBE DO PENHASCO avisa. que «l

B:AR' e' o· REST�URANTE; estão, permanentemente, à 'dis·

posição dos associados, sendo, permitida a frequência dto
turistas e pulilli'co em geral.

-

Florianópolis, março/71
A DIR}õ'.TORIA

ATElfÇl0
Costura-se para homens, senhoras, crianças e era geral.

'MELLO CONFECÇÕES
Tratar com Mello 9U dona Maria. Teresa à rua Álva?o

(!le' earvall'l.o; 34, �squiM. eem Felipe Schmidt -- lQ andar
-

.

sala 3 - Fon'e 2272.

RESIDtN'CIA E LOl'ES
Vende-se uma residência, 'situada .Ao JARDIM

d'AGUAÇÚ, com duas salas conjugadas, três quartos
banho, cozinhll., dependência de empregada, garagem
varanda e estacionament(];, ainda sem habite-oe.

LOTES - Vendem-se, ótimos lotes, situados no

JARDIM ITAGUAÇÚ com água instalada, fruas calçadas
e drenage pluvial. , "

DIRIGIR-SE à rua Urbano Sales, n. 37 - Fone 2981

PRECISA-SE
CORRETORES PARA VENDAS DE TITULOS DO

CLUBE SOCIAL PAENEIR.,AS.

INFORl\1'AÇ<5ES NA PROVENA LTDA.
RUA TENENTE SILVEIRA, 21 - CENTRO COMER

CIAL - S'_\:LA 03.

ALUGA,;SE
Alugo Ul�,d loja no Ed'.:'Bahia, .de fr�n:te para a ,Rua

J'ó�o Pinto. Primeira locação. -

J PRONEL - FONE: 4.763.
.

CURSO DE CULIN'ÁRIA
Início dia I\> de junho. ;R.' Antunes Morais, 185 - Bom

Abrigo. QualGJueli informação no local.

D,r. Carlos !lhe'do Bar,bosa Pinlo
CRM -- 5B-3-SC -:- CPF, 002.a4209.

Ex-Estagíário MaterJ.1�àa:cde 'Escala ltaralljeira6·
Clínica de Sllnhoras' -- Pré-Nát'all' --'-..;PFepàração - Psieo'

Profil'âtica PalIa MatEirnidade ,;_. Citologia
.

Ce!lnstdt,as· das 16, às 20 'lq(}l'as -- Di�l'iamel')té ..

Consultório - Ed. APLUB _..:.. sala 76 - 7Q andar.

AC
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE

NEGOCIO LTOA.
Rua Felip.e Schmidt, 51 - Galeria Jacqueline, 7 .

ADMINJsTRAÇÃO DE BENS. - CONTRATOS. OE
,LOCAÇÃO E IN'TERMEDIAçõES DE IMóVEIS:

Prcfissicnais altamente especializados as suas ordens
VENDAS

Terreno em Coqueiros
Lote à Rua Marques d€ Carvalho - com 324 m2.

Terreno no Jardim Atl�ntico
Lote no Jardim Atlântico, medindo 324 m2.

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

dois quartos - sala - cozinha - banheiro - área
de serviço; sieo à .rua Arno Hoeschel.

( 'I'otalmente fiinanciaCil0.

Apartamentl'l no f;streito
2 apantamentes COBl uín e doia quartos - sala -

cozinha - banheiro. _:: área de serviço; localizado à

Rua GeneuaL Gaspan .Dutra., . . .

I -,

'F0talmente . :flinanciado, .... , .1. . • • . • • . .. ..;

Casa à Alfenjda. Ilio -Branco.

Uma .casa .corn. 3. quartos. -. sala .- copa - co

. zilli1a - banheiro, e, terreno .mediado .180 llil,2.

jl_ -

1,o.::::.

G�'���"'�M����_�."....��Ê;.�r-. , �
.\,:' EDi}�.KC!(q .. SllrO.$. DU:fOHT I

...

CI$' 35t,OO
.

Mensa's sitm1do ao laào- da Praça Santos Andra
de .prazo de entrega, março de 1972. Com as mensali

dades. acima sem -entrada, ·financiados em 15 anos

as suas ordens.
>

ED: SANTOS, ANDUAD:E :C_é_El). VENEZA -

ED. AUG'US).'O (i:RPN'l'P),'-o:- EU..SALPÁNHA DA

GAMA (i':Délnc'Í!aCila em 15 aMs) .�- EID. VI):.,A RICA
-, ED. PASSEIO. -: ED .. TA)'mA!lA.-:. tD., l\1rl\IRICI
- E:Q: POM )GNÁCIO - �D. Al1AQCA.RIA - ÉD.
PERNAM_Bl)CO -

.. ED. D.UCA OE LACERl;>A:
Para informações e vel1d;J.s A VendedOl'a de AparL

tamentoS .�at;ltos Imóveis Ltda. Praça S;J.ntos Alíldlfade
n. 39 - lQ ar:.dar - Fon/es, 23-3353, 24-1488; 241491,
24"1493 e, �4-446�. -C]lritiba

Horárln das. 8. As 19 h9ras, inclusive �os J3áb.a
dos, domingol' e feriados.

( Não fechamos nas refeições.

.

,

'FORMAL FORNECEDORA DEr,.
MATERIAIS LTDA"

Repr-esentilções em Geral e Conta Própria
R. Dr. Fúlvio Aducci, 933 - Esheito - Cx. Postal 821

/ Fone 6693

\
Materiais de Cotlstru!:ão,. Tacos, Lambris,' Papéis'

em geral, Sacos de Papel, Sacos de Plásticos, Material

� Gráfico, Recravadeiras para 1'atas
..

redondas e baldés,
Arquivo de ·aço, Prateleiras desmontáveis, Pasta sus

pensas, Carbonos e fitas de máquina.
__

'
,.

:_"" "

OSMUNDO �WANDERLEY DA
NÓBREGA

(CPF -.,... 001844209)
.

Páréceres 'e Consurtai> Ju'rídicas

c. A•. SILVEIRA. LERZI
(CPF � (11)1948329)

Ad\rocacia de la. e 2a: instância - Justiça do Traba�ho

Atendimento' ao Interior
Escritório: Praça' XV de Novembrtl, 21 -.,... Conj. 302
TeleFone ·25·H

. !' Florianópolis
,

Drs•.WALDEMIRO CASCAEs"
OSNI REIas "

"

MAI'IO CtlMACO DA SILVA
Advog.ado$

Ac. Ricardo MaCiel Cascaes
....

SoHCitador
.

Ed. Jorge Daux - conj. 4 (sobJ.:eloja).
Rua dos llheus, esq. Araújo Figueired'O.
CPFs: 001834409 - 000100491 - 002671129

( Expediente: das 9,às 11 e das 14 às 16 horas.'l
,

�,����������

,{__

NA LAGOA DA CONCEitÃO
",

Restaurante e Lanchonete

AllUARIUS,
Restaurante: P. la carte' - peixe, camarão," 'lir.1,

.

ostra, carné, galinha, bebidas naciol'ais. e estran

geiras.

, ·.I_!,. ���L�'a�n�C�h�o�n�eti!!e�:�a�I�.a'�m�i�nU�t�a�'�_�:"'�';;;;;so�r�v�e�te�S�"�C�l�ga�r�r�o��.�bombons, salgadinhos, sucos, vitáriüÍlas; sándui�hP,.
. doces. AMBIENTE S2:LECIONADO

- ....
-

.

Acaba de ser inaugurada à rua Deodoro, 7 a maisf
nova loja de confecçÕe0.

MENINA FACEIHA
apresenta as últimas nov.idades em malhas para me-

ninas-moças, sénhoras e- crianças. I
Pantalonas � túnicas - blusas - casacos.

,Lembre-se: Menina,Faceira fica na rua Deodoro,
I número 7. , I

.

[I'
'. II

VENDE.;'SE"
V�mdNe um Kartê

.

Bocaiúva, 59, ou fone 2579.

KART
mOdelo BNW. Tratar ã rlita'

I

, I

t·

I

I, _

I
. ,_._--.---

- - - ---

PROlfL
/

VendendoI·

(

,

C:ASA com dois! pavimentos, -tendo na parte superior,
3 quartos.tlívfng, copa; cósínha, 1'banheiro,'p�I't� \nferior,
sala .de costuras • dispensa, lavanderia, ban�eIrol area de
serviço, área construída; 227,29 m2 area terreno

"

380,8.5. m2.·' _

..

SAO MIGUEL .... . ,

, EM sAO'�MIGUEL com frente para -8 estrada federal
e 1iundós paraa estrada Estaduél'l, Uma Chacará com duas
casas de· madeira em terreno de 14 mil metros quadrados, ,

semro .120 metros para estrada Federal e '80 metros pela
EstapuaJ!. �$> 40,OOO:QO. . \

,

EDdHCIO, PRESIDENTE' ,

Apartamento tipo "A" no ,11Q andar c/S quartos,
sala, copa e cosínha, banheiro, quarto de empregada com

· baaheiro. área· construída 118,86 m2, pronta entregs.,
Aoa;tamento tipo 'I(;" no lIQ andar cl? quartos,

sala
.

cosinha banheiro área de' serviço, área construí-,
,
,.t,. "f

./ da 69,97 m2, pronta, entsega, .

'

por 15,'
. Ap{l.rtàiite�to tiflo· 'i]Y' no lI\) 'andar cll quarto,

· sala .copa ..e 'cosinha, banheiro, quarto de, empregada
com'�ài).hê·i.ro; -área de serviço, área construída 58,03 m2

·

.

Apartamento tilW. "Á;.' no 5Q andar c/3 quartos,
sala.i copa' e ·c@si:nna., banl!iei1.'0,· quarto de empregada
com banheíro,

. área de serviço, area construída
118\86 m2.

'

EDIFfCIO ARTUR'
. Apartamento com 'Í' quarto, sala, casinha, banheiro,

quarto. de em1?re.gada com banheiro, área de serviço.
.

RIO"-OE'-JANE'IRO
.

Vende um 'apàvtáirientci pequeno no. 3Q anda" de
prédio 'il<5V'o 'na 'rua'Bamta . Ribeiro

\
n. '3,16· ror .

Ct1' 4<l.OOO,00, oU'.permuto. por. apartamento em FI{}

rian�D��jc 1,0 '·lt�.6aVBA·� .

COQUE IROS
Na praia do Meio,. Apartamento de 2 e b qual.os,

entT�a até.d�embnh Grande :liinanciam.ento.
E�RENOS,. . '

....BARREIROS. .. '. ..

.

. ..... _ .

VEND.O ·tlrtl3.' fabillóSà
.

área de terreno na Estrada
IVelba..de Barreiros, com fundos para o mar. Pleç(l de
ocasÍão.

'. i
..

"

.:., i: l·.·... . . . '.

2 Lotes medind(l'lO x 30 600 m2 a rua AU20 Sr>h
midt em &;rre.lr.ns preço Cr!lii (3.000,00 a vista ou 50"10
de énJra1a ri sald'o 'a' combinar.

APARTAMENTO·, .. .

e:[J)[Ftçt.Q(J�·9.eSfDlSflfTi,l=,·· ,.,'
'

,Ap1lrtatriento :'l'ipo "D" no 12� tndar, com 1 quarto,
f'als' de' e:St�F:'e.\jan�, - copa.' e casinha, hanheiro, depen
dên"eias; de . eml\llte'gilda, ; '..

'.

.

'

· EDh�fero:.:FLoRrAN6POLlS
· Apart'�'mM1to'.c'(Jm::3' qUill:tos, 2 salas, 2 banheiros,

�cos,Hili.à" d.1Spe1:i4a.:;.:b:irtlleiro .� quarto de empregada.
". LtiGQÁ�(D�i;�(Ô!'lCElÇAO

.

Rua 'Osrti:ê.0.rti�à, ,casa de· máterial em terreno de

15·��W��",':'��· :\_ : ,,' .' .

���f�� '�i�tfqr4�':�� te'rreno �om 10 por 27 mts.

RÜli: ��áJio/;k�. 226� ,ca.sà �o;m. 500_ ))12 de. conl'tJ:u.çã�.
· Cásá'·Nd;�,t.!te 'Mto J&ablfnto na rua Rafael BandeI-

ra; p�ç� !tr:�-.i75.0ÓO;OQ, de .e.ntrada, saldo a combinar.
,..C�·()S" ,'o

.

,

.'

'

.

Síit��' ru� .:!)lpe-(Capela, 1;eFl;�no med,inde I:? lJor 30.
CA�'F$lR!A:S' ',' . .. . .,

.

':Weíide�8e" tl:ln 'ótirn1Y terrena' em Canasvieka medindo
,20,ofii;'�" p!!�}.1;iarb�da

'

..... '. '.'
.

C'ree:ii --': ,l,.e�. �', 1.,90,3;,
.

A PRQN;EL_, .

Resolve seu Problema
'Rua fenente Silveira, n. 21, sala 02, Fone 4�'()3

BOM AB'JUGO . .

Rua Hermínio Mille!!. casa com- 2' quartos 2 salas,
copa,' c.�si,J'ha\ ba,ooeirQI' gai;ag�m" varànda

.

parte de"
tráz, sala, banheiro, lavanderia, 2 quartos, cosíaha- chur
cascaria, temre,n.o de 360 .. m2, .construção 1:00 m2.

CANA\SVIEIRAS
Local Jardim

.

Marilã:i1d'fu.;:3 vlotes de' 1.260 metros,
custo Cr$ 18:0üU,OO� .... , . '.

.

.

Cc7NTINEN>1iE·
J.aL'l11im...Continente , -, .Lote!! . entre 8 rua., Santoe

Saraiva e Av .. Ivo Silveira; : .:

Um 'lote à Avenida Presidente Kennedy medindo
1.4 por 35 metros de bsqJlÚla.

TERRENO - CEN\JiRO .

Terri:mr, .da rua Ho.é·pcke medindo 16
\ .' \ .r . ,,', I.' I' I . .

"metros; 1.0''. :.' .

.' "
' .•.

" A P,A R T.A M.!. N T.O' S ,

I 'Edifí�io' :Eihia:' 'ap'::,:r.tam�nto 'com '2".quartos, sala,
copa 'e '('osi'I1'Íila, �fl'nheít:oJ pronta . entrega : .z: Sinal .. ..
Cr$' '14·"oQo..QO, que poderá ser fínanciado em. pequene
prazo.. : . _,..."

'EDJ'FICIO "A:tCION"-'
. .

.

, Corri :nrianciaitnentiv em ':10- anos' -pleno- centro da
cidade ao lad�J. do 'I'eatro,' Próprio.para casal sem filhos
ou .. pessoa .s�.. A . melhor' oferta .' 90 momento para,; em
prew) til" -capital.

. ,.': ·E:DIl:'I'CIO· "C.EISA'" . .

.

.. No 'pónto' nía.Ís·'centtal' d.e· FlorianópC,'lli!", conjunto!!
, para': esêrit6rios. . e éwniS�lt'6r.�o�. Entrad:a- pequena co'yJ

grande: financiament0i .. . . '. . . . .

�. I .;v.'<l!II,"",-_,.

j
• EDIFICIO; QJOsa �Y,'E'I(JNf'

.. "

'!-_"�---'--'�4"''''1\
.

Apa�ti,lmentO;'.para'l propta,;'entrega,,'l'reço - fixo'; l'lem"
rea�us.�. >:' - ,'.' . �fI��.mI'BJ.,

CASAS:' - ;CENTRO". ,

Casa; ni! rua' Vidal"Ramo�, n) 60, com grande ter�
reno e ponto comerciat,'Cr$., lOO:OOO:O().,- di entrada e

o said<t a combinar�' .

!;1"jl "".!�
Ma'tl!!!ão··. na,:·i'·.A;venída'· "Trompeski, n. �8, .grand�s

!'laIas, . gr,andel'l ,qparto!!!, liwin·g,. 2 . b�nhe!ros, ,dependên
cias de' 'em.m;egadbs,. garag(;!m,' com;truçao em terI'eno
de �5.,pot-"5Ó; mefil."Os-;quadrados no melhor bair:r:o rest
dencial de, Florianópolis. '

CONTINÊN.TE
.

,

ES1'RFrtO I
.' '. -7�- ." •.•Ii<i�lI!llJ!'•

CASA; á Rba, Melvil'l'Í JOfles, Atraz- d@. P�sto S" Casa
de Material, c/150m2 de c0nstrução c/3 quartos. sala. copa

casinha. han_Peiif.-«J'-,ç,. gaíiagew. 'cf; tim 'ramch0 de UH,deira
com �"'m2: ç:/ e!ieritorif'; l:av,(!.LldeJia ,e· dep0sito.

EDIFICIO -DA:�nELA '.
.. , ..

Grande' 10ja·'THira,·,fins �omerciai�, localizadas em

ArPll de gr.�n<fe; derísi'�'a:de' nalii.tal'fonaI! na, rua. Anita
Garibaldi.. n. 35.(,.n",�,�, o.eas�o. parte financiada.

CASAS - CENTRO .

PRAIA DA, SA'Jn�DES .

Cas:f na' ptai� dai:' &ud'<l'�, . frent� pa:ra' o man;
�onst'nJida em· fuJ.Ít'eno de' 609 m2."P.I!eço, Cr$ 50.000,1ll0�
com

._

f.ii!'lanciaJnmp,"; .' ..

'

..

)
EIiUFJCIO N�.l'Mt.NQ'YE ..

Um .Mimo· àp�rt.ãriti!'t"fo· TIA 'Práfa 'da Saúdad!>.!!.. 'om
. hall social :3;q:uaftóS� 2\' bal\théiJ!6S: sala. copa e· cosinha,
jardim de' t:ml�fm(ji 2 .\l�·as, p�. garll;gem,.

fTAGUASS'U

;, -' -�,' =", _", .

",,' � ...... , ... - ....•
'

..

'

... � ..; .
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"
. M.AA,!��N,TOS. .

. >: .'
, ..... T E R R E NOS .

�

Pronto. tíOvQ, .:� hái,tite-se, de e!llCJ,tUna, com 3 C�AS�:S
.

':":':
..

2 terrenos co'rÍl área total de
dormitórios. dép. �e��da;. a, < �cadíls" $ínteco,. ba- 75G in2l ��:,� 'óC;isjãb: Excêlertte localização próximo
nheiro sodale C.�lOTIdQ;· é�� colortda e agua quen- ao .HoteL'.� planes.; lim·pos e desoeupados.
te, áréa de' ,serViJlUl. c.dl'Otida;, 2'1 'entr.adas, . com garage.

.

. O&M.)\:.R. .. C� ...�. ·ten:eno. único .. na Av. Osmar
Com financiàmentG, '.

'

'CuiJilia,; .. 12,' m�tr,o.:s 4� ,f,r,e.p:t�: pronto para Edifício, fren-
220 M2" P:Fo_nto, novd� d�aocupado, de esquina, li- te' pa1'a (;). N,aseénte. .

.

"ing, sala' de jfjntar gabiJ;lete,. 2 b�nheiros sociais: 2 ·BEIRA.--M'AR NORTE - 830 M2, 41 metros de
den. de empr€gad<J.s; {tgll;ll . quente, smteco, garage, Jar- frente 'para: ;á -Avenic li, (desoeupado, " torra-se por 93 mil
diln de il'lverns;, ·J!lrêço,· eãm ·.fmanciamento. a vista.. .... ,

Dois, ,do.cinit6r.ios,. '.de: f:J;ente, eom. sacada, frente . 'BEIRA l\'ÍA:R, NORTE,� terr�no elevado, 15 me-

nascente,. _ç!ep, .enl.li>r.egada" b.anheiio colorid�, cozil!ha tros de. frenfe; ·fabulesó pará residencia' de gabarito,
colorida, ág].la q1,1ente" ,s,inteeo,. área de serVIço. Preço p�êço ·'1�()·:Iilll. ;

"

,

'. '.' .

com finàI1é1amento. Senr ·habi�:,se. \ I BEIRA .", .•... MIAR. .NORTE:,.,.- frénte para o mar e
Av. :ií1o'Brn,ncOi' apart:wwntp ,térl1�o, 'com 2 abr- ,Av. Almte .. -Lámego; 30' de frente por 4f! metros de

miít6rios,. c9pa, . coz�nha,� lly-i.l(lg" ba:qheiro e. dep, de em- fundas: epf.êce:, .2flQ', mil! �. .

d
.... poi. 'A:REA� <iJdNsT1HJfP:A - Av. Almte. Lamego,preg���ftcio Bri�ai:leiró Fagt).nde�; 2' dormitó.rios, 2Q an- 35' metros �de .. frente 'por .8(} metros de fundos.

dar, sala" cozinha, banheiro' e,' área de serviço. Prêço: . CONSEL.fiEIRO MAFRA: +- 12 metros 'de frente,
45 mil com· 25, nül, já· firul'llêÍados a base· de' 360 men- ag�lla 'com'; F.éi'tl(�:.'ri9rmal, ,ótimo para incorporação de
sais e� 20. mil aceita-se ,pelm1.l1;a, Ror terreno; casa, apart. edifício. :Pl!êg� s�mente 30 m.il.
tipo kitéhMtte ou financi�'se., S'l'Q'O�K' ;--;-' íNà, agronômica, lotes de 27 mil a

.

..

. . .

.

C' 'A" S' A S 35 mil' com fm'atnciiünentO' prontús para construção ime-
Com' 2' pavimentos,' niJm ·200'·M2' de ãrea construi- (Hata, eriJ.'lbcàl'de"finag:.:r:esidências ..

da, 5 dormitórios" 2 bar.J.MiJ1'G-s,. 2. salas, área de serviço;
,

': .' ..

'

.. LOTEAMEN.TOS. . . . .

.

I páteo, despensa,. dep. empregada. Prêço: 95 mil com 50 ,Iótes ,,jã cOJIl;, .ruas. abertas,. tôda a terraplena-
- 40% no ato e saldo l' ano. " -'

gem,
. J'utJ,1lQ' ao,· ... ônibus dentro da ilha, .. podem.os entre-

ó.Hnúi 'reS'idéi:jCiá' de' 'alvenariá,' c'om' 128 M2; tendo ga!I" CQ!Il rua�' asfá�taél''ls" prêço: 200 ml!.
::; dormifóriô';" �a1'a' estar t e j'antar, gabinete, banheiro,. CAPOEIRAS. i�, :30 lotes· cem ruas abertas, com
gal'a.ge, állea ·serv,iE;e, ter·reno de 13 :por 45 metros, prê- tôda a; terra'ple.nagem" .. podemos entregar com a�falto,
ço: 55 mil a c.ofubfnar .. Aceitam0f3. apa.rtQ no. centro. junto' a· rua' Geral,i .prêço..: estudar.

COQUEIROS - casa de alvenaria, nova, sem ha- &
, FALENDA

bit('-se, 2". dirrmiióÍ'Íos'
.

'livírig,'
.

garagem, banhéiro, CIJ,
.

2€2:000 M2, com 50(') metros de belíssima praia,'
zinha. Ptêco:' '45 mi'l aceita-se BNH. na! ilha de -Santa ·Catal'ina, única com gruta natural",CAPOÉmAS .- _casa ampla com 3 dormitórjos, no- oe trinta metros . de profundidade, 3 cachoeiras dei
va, sem' habite-se, amplo· banhe�ro; living. e sala fie jan- água deee. serve para loteamento, clubes e etc. Prêço:
tar, bom telTeno. pequena enl;rada e saldo pela Caixa a sômente .120 mil.'

.. ....

.

.

base de 200 mel)sais., CASAS SEM, HABITE-SE
,I AV. TRDMPOWSI\I � re.sidência df> alv(lnaria,' _ Uma casa� de alvenaria, com 122,9 m2, possuindoI'" com 3 dormitórios, copa, cozinh;l., banheiro, líving, área', 4 �ua;rtos, :saJa, c,opa, cozinha, banheiro, circulação e ga

de serviço, ·tôda: cercada por árvores, bom terreno. _3 !agem.. ótima. zona residenCial. Entrega em 90. dias.
anos de uso. Prêço:' 105 mil ;;t' curto praso. "

.

Cr$ 5L802,00 ..Aceitafuos financiamento do B. N. II.
5 A L· 'A S

. __ .uma ..residência, de. alVenaria em final de cons-
COM.ASA - 8C? 'andar," cmn sanitárió, 57 m2, com tru<;,;ão, .com 85,78 ':qi2, 'p:ossuindo 3. quartos, sala, cozinha,fil'lanciamento.

.
.'

..

'

.

.

banJ,le!I0' ,cir9Mlação .

e· garagem. Azule�os e. p�ças ?eED. M. DAUX _;, 2Q e 6<? andares, 43 M2, com sa- banheira:. colorIdos. Cr,$ 37.596,40. AceItamos fmancla- ( o

nitário próprio,' em· fina'! de: construção. Preço e con- mento <w. B; N: U: ·Entrega em 90' dias. "dições e combi�T,
. .

-'- 'Uma mtlradiil. de alvenaria semi�acabada próximo
I .

L A N. C H () N ETE' aO' .centro" com 93,2fl,m2, pessuindo 3 quartos, sala, co-
Ponto çentra,l, .. c.o):J;l_ ',tô'das..as instal.<j.ções, :fornece Zirrha" bàhh�irp),. çi.reulação, e· garagem. TerrenO' Çle 250.

refeições) lanches, cigarros;' ótima cozinha, piso de. pa- m2 •..·Cr$ 4Ó.446;4O. Aceitamos financiamento do B. N. H.
viflex, otiniC'i' fatúi:'ámemto.· Motivo' da .. ,venda: DESA- Entregá em, 60 djas mais ou menos.
VENÇA EN'I'RE' 'SóC10S": . Prêço com financiamf!nto. . - uni:!: ca:;a de al:v.enaria de 91,40 m2, com 3 quartos,.

...: " L;: Q, J, A S,
/

.

'fala', c<rzinh.\l,: banqeiro;,_ ch�culaçãoe garagem. Rua caI-
Teltreo do. }\':(i..�;. P;��" �! �,a dos. ll'héu$; 68 M2', 3 ,çad��:é,on;} l?jotas 'de "cimento, tendo nd 10çaL água e luz.

portas de aço, 'com sllnitári.o, d�ocupada, nunca habi-i. E4.trega,..�rElYiSta. para julho/71. Aceitamos financiamen_
tada, ,grêço' d'é' barba:dá' lioiti,;'fi.nanciamento. to :aO B .. N: 'irCr$' S!1766',20, .. . . .., .

,
\

' ". L\ ,0"" ,* S,
.

L..-' lD'h"..à �siclêl'1eia. ·de alvenaria· em aeabaménto 'de
, Mja telTea, C(iJ:m,. �;Pr�ma.dãmente 136, M�" nova,,' 86:;211. nj�;, P,ÓSSUIDdQ, 4...g',ua;r.tos, .sala, . cozinha, banheiro,nunca' tei hábitaqa. cOlp: li�nit.árjo, 6timo ponto para, (,!�u,I�çli�, e p�Ifcl��. �trega <jl curto pra�o. Aceitamos

mercea·:da ou padal'ia, ton;a-s,e Ttll b<,\se de 350,6.0 o' in2. fim:anWlll'lento do Bó N. H. Cr$ 37.771,20 .
.

'. C' H Á ·C' A· 'R" AS. .

.

.:.:.:... '.'Umà , resiü@h'éi:r .

d� a'l'\Tenari& quase terminada,CA.NASVFElRAS: ........ , ':ti�te' ·PIlrB'·O mar, ];2,0001 M2; de 9z'()4;: ii1il; cam· 3(quarles,' sala, cozinha, banheiro, cir-arborisada, água corrente' própria, livre e desembara· '. culiçiW" . e' ·OO�., :a<la, zona, resjdencial próximo ao
çada, l}0 �onto c��c da. práilJ. Tem uma casa, de madei-, �entr�. EIiltre� ...pa.lfl,m��,dos d� ju,n,hoJ71. Aceitamos
raó Preço. 120 ,mil. �l curto prago. /. fInanCIam.el'lto da B: N. 11- Cr$ 39.397,60.MORRO . D'AS: PEDltI\S, -,- 123 mefr{ls, de

.

frent"
.

- Uma cà'S'a" d�l 'a:lv:-enaria para breve entrega, de
.' para' o .

maIl, 25.(I� M2�"!h"êçol 45,mil a· curto praso, 78\611 m:2\ C:,om·.a 'I'luartos,' sala) cOZÍl'lha, banheiro, cir.,
" R\.ia ,VitIal R�ro.os terreno, com 2.2 metro:; de fren-' c\tl'ação� g:ar�e,Jll .. À..Q,eitamos, financia.meu.to' do It- N. H.

,

, �'te, prêço· 5{l t:ô.it�,a., vji;;tal. " . � . ,
,

.

, l Cd., 34i_l:\.�'(i); ,. ',' . ;'.. :' ,..
.

Itapema:;-7; ,r,'ea �:"terrll!! �m duas :f1rentes -:- ,uni- ,
\ ': " : l1It.:ilT'�(.(1âJeF� :Jacqtlehne, lOJa 9.

,

c,a - frente para o·mar ;e' BR-lOI, 1.000 'M,? Tort:a-se.:
"

SA:��E�ED0RA 'IMOBILIÁRIA
. permuta-se'., . .

,
' "A. MAIOR ÊQUlIf':e:.:DO 'ESTADO. I

: j' '-

\' ,

I"
.

,
, , '

I.: •. :_ . ..:rLª1í!iall1! 1IM_· 5 ''' ..:�_ ii'( u..._--- ..._----..___,�
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, ,

AutoDl,oveis
VENDE", TROr.i E, COMPBl
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Ir. b:.d: �'rl Coupê Luxo - A.
mareio I�arajá 1971

! -Chevrolet Opala Azul Astral Luxo 4, Cil. . 1969

�,Corcel Coupê Branco Standard 1. 1f)69.

:r Corcel Beije 4 Portas 1969

�UTOMÓ�S
!

COMPRA� TROCA E VENDA� DE VefCULOS

Karrnanghia Vermelho Montana .

; .Variant Vermelha :
'
.•

1970

1969/70
1976.
19,69
1971

19'70
1970
1969
1967

Variant Bei] e
Variant Verde'

••••••• 0·0 •• 00 0'0 o •••••• '•••••
,

'

••••••••• oe •••• .oe ••• .; o ••••

Fuscão Azul Diamante' .......•.. : •.•...•
Volks 1.300 Azul .Cobalto '

.....•..• ; ••••.•

"
Volks 1.300 V(,)roe Fôlha '

.

Volks 1.300 Branco Lótus .. ; : ..•
Volks 1.300 Vermelho Grená .: :.1.···.

FINANCIAMENTO EM Ao'r:1n 30' JIESES:
. A. t'OELHO ÀUTOMóVEf5
,

-' '.

:Rua João Pinto, 40 - FOlie 2777 - Florianópdhs..

\ .

JEHD1ROBA AUTOMÓYE,IS'
\
[. KARJ\wmGIIlA TC - (OK) .:.:.: ..: •• 71

I KARl\1ANN GHIA : ..

CORCEL GT� •..........•. '.�' � •••.•••••

ITAMARATY '

H •••••••

,QPALA LUXO •..• , •..••.•••••••••.••••••••••
OPALA STD. .. '.. 69

RUA AL�IRANTE LAMEGO, N. 170',
FONE 2'52

VERANEIO f • '.' • • 69

GALAXIE r • • •.• • • •• ••• 67

���������:;<,. :r;\:�:·':�"�:�:� ;;'0 ;::,:§� ��t··Jt���··,:;*§!��r\f" ;�:
ESPLâN"A:"\;I!I,;�Iii'·",·A' ��;;.;",;9i;,.1 "'67.. ,.. .ll:J:ti., t..I:W�·,,\hlti l,{� .

OLDESMOBILE . ... . . . . . . . . .. .. • .. .. .. .. .. . • 62
VOLKSWAGEN 4 PORTAS ,� .. / 69
RURAL '4:?i- -4 •...•..•••••• ; i ; 69
CHEVROLET :': • '; :� �. �••• � : � • • • • • 56

.

LANCHA A TURBlNA

.
, .� .

. .'

FINANCIAMEN,TO' ATS 30 .MESES '

;·.,:���v�;.��,t:� ?� ..·�:,i.. .'

�.' \ �

.

,
.'

.DIPRORAL
RUI Felipe Schmidt,' 60 - Fone 20-.51

. DEPARTAMENTO.S 'DE CAR�OS USADos.
Kombi - Verl1,1elha ......•..... .-.. ..•••• 1969
Kombi - Branca .. .' '. . . .. • . . . • . • • 1969
Volks - Beje 1969
Volks --- Branco ............•...;;.;� ••,'.. .•• 19.69
Volks - Azul '... 1967
Ve)1{s - Vermelho , ; ; � 196a
Aéro - Vermelhp � :.. 1963
Aéro - Azul : ....•• !........... 1964
'Rural - Cinza 4x4 1965
RUTal - Azul ....

, ........•....... ..-.'. • • 1965
,Pick,Up - Azul 4x4. 1969
Pick·Up - Azul ..........••••••••• •.•.•• .19'70

I

I L

RUBENS ALVES
REPRESENTAÇÕES, CONSlGNA�t::lES,' COM:ijffiCIO
DE A-UTOMÓVEIS; TRANSPORTES E COMÉRCIO

EM GERAL
RUA SÃO JOSÉ, 426 - J:=one 6412

ESTREITO - Florianópolis - Santa Càtarina
.

RELAÇÃO DOS ,CARROS

......... �

� . 1970
1969

1 Volks'
1 Volks .. • • • • • • • •

'

.' lo

1 'Volks ; . • .. .. . .. 196.6
1 Variant . . . . . . . . . . .. . . ..••.. ...•.•• 1970
1 Pic·up OK , :......... 1971
1 Corcel OK .'.............. .. • .. • 1970
1 Corcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • 1970

,

1 Corcel' '....• � : . . . . . • • • 1969
1 Esplanada ...............•.... '. '" �969,
1 Vemaguet . . .. .... .... ... .... ... 1965
.1 Galaxie . .. .. .. . .. .. . . . .. • .. .. • 196:7
1 .Caminhão Mercedés Benz .. , ....••". 1�66

I
1 Rural Willys 1962

I 'i •
'

1.....;:
,-- ......_.,._ ..

_'-:�
- .- -

-_.-:---,;;;.;;;...�.;,..c-.::-��{�

68
70

66
69

I�I�������������-�
IPIRARGA "AUTOMÓVEIS

COMPRA VENDA E TROCA, De VEICULOS
Rua 7

.

de 'Setembro, 13 - Fone :3886
.

1 Volkswagen • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1968
1 Rural WiIlys • .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. • 1964
1 VOlkswagen' ,................ 1965

_

Financiamento até 36 mêses

.

- troca - financiamento
R. Vidal Ramos, 41 - Florianqpolis'

I

Comércio em \geral de automóveis - compra - 'venda
Ford Corcel ;- 4 portas ..........•....• 1969
lford Corcel Coupê .............•. � . . . . 1969
Volkswagen , :.. 1968

. Volkswagen õ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1968
Aér6 Villys' Itamaraty .......•.......... 1966
Vemaguet i:>KW '....................... 1964

. yemaguet:pKW ';..... 1960
,.: Pick Up Willys ',': '," .. :... 1966

_L. "�
..
Inl- '.

) =z
--

�

f i

I
,I
{I:
,

FINA�CIAMOS An' 36 MESES
MEYER VEfCULOS LTOA.

'. ;'.

.

Rua Fúlvio Aducci, 597 _. Estreito
'le1efone$ 63·93 e 63::a9

"

AUTOMÓVEIS' \

Espfanada .:..
'

..

Dar!: _:.' 4 porta! luxo •••...• : .

Simca. Tufão _._. ;';, .";
V' u{' r

,

•

"Oí �en .,
•.........• ; .•, ...•••.••••••

Ga axie :Vennellilo .

OMla 4 cilindros luxo , .

C·�V.1NMõES
FI-6.60'

'

.................................... '

F·600· ô •••• � •••••••••••••

I Dodge D··70Ó
..

191m
1970
1965
1969
1971
197'0

1956
1959
1969

':'�.1�,�.,._�-�.,�.,.�.+-���_+�··���.. -�,;;-·��·I
Comércio de

I

ludoniúeis e I

�AceSsórios APOLo Lida.
Rua Dr. Fúivio Aducci, n, 1045 - Estreito

ç\. .

Fone 6284 - F'VOHs. - SC

Dodge bá:d. Azul 4. Portas - 15,000 Km. ...• 1970,'
C

..

·1 4 plort"',1 V rd
f

\�:. f
. �rrce as e. e

, .. �.,.. . .• 1969.
'Vdlk�W'ag�n Ver�lhó, , �, '. 1969 I

'.' Vo1J{swagen Vennelho ; '" .. :. /. :.:. 1968
,

·vó�swqii�nÊranc·o 7 ú'rtima :série '

.. � 1986
, VoI,ks\Vagen' Branêo .. , ,. .. . • 1964

VolkS'wàgen Azul' Diamárite •.• ; ..•••. : ;.,. 1962

V�lksWagen· Verde Çlaro· •... : .. ;. � ..•... '.... 1961
YOlkswàgen TL. 'OK Côr à escolher, '" .. '..... .1971
VolksWagen Varinat OK éôr à' escolher ., ..• .' 1971
Vemagúet DKW S Côr Beige .:.............. 1967

.Belcar DKW' Beije . • • . • . . . . . • . • . • . • . . • . . . • 1966
Aéro WilLys Beige Claro 1964
Aéro

.

Wi11ys Verde 1964
Volkswagen Branco 1969'

, Simca Emisul Branco e Verde ...••..•••...•• 1966
Siinca Verde ,.................... 1962
Corcel 2 Portas Luxo - 1969
Ford Jóia Azul e Bran�o 1955

�amioneta Ford Amarela ..•••••••••••••.•••• 1951
Gordim Vermelho 1963

'lvemaguet
Verde e Branco ...••••••••••..•• ,' 1962

Carros Interamente Revisados.
i

'(
>. Financíamento: 24, 30 o� 36 mêses

: .
:

_'_.-_. --,��

. ) .

..

Eiltr�ainos 'os carros usados com garantia e

financiamentos até 36 meses'
Entregamos os carro� usadQs com garanti i e findn·

ciamentos áté 36 meses

Venha conversar conpsco

AMAURI
.

AUTOMóVE,IS
R� Gasp-ar Dutra, 90 - Fone 6359 'e 6632

Compra, tr«iI e vend'8 d", Veicules

Vôlks'o/agen TL Azul Pavão ..

'

..... � .. ' ...•

Volks�gen Sedan 'Pérola ..
'
.....•.......•

VolksWage.n Azul Prata •.•.....•........•
VOlkswagen Azul .

Volkswagell Verde ; .

Vólksw�gen Vermelho ...••...•..••.... 1.

Volkswagen Azul Cobalto ..
'
...•..•....•.•

Volkswag-eil Branco J,otus ..•.•..• : ....••

VolkSwagen Verde Fôlha •.•......•••...•

VoÍkswagen 1500 .....•...•...........•

Kombi Verde ....................
"

.

1971
1964
1966
1967'
1968
1968
1969

. 1970
1970

1970/71
1967

- ,

1969
1969
1969
il96S
1970
1967.
1966
1968
1969
1965 I

i
,I

.1.

-VALDIR �UTOMóVEIS LTDA. �
196.1

Rua Victor �ireles, 32 - Fone 4739
Florianópolis - SC.

Regente Vermelho •••

'

••••••.•••••••
'

•••.•..•.••.••�

Kombi .' /_
- .'

,
•• ".

1 Volks azul •••.•••••••.•••••.••••••.•
'
•.•••

'

1 Volks branco •••••••.••••••••••• : •••• �••••
· 1 Volks\ azul �I ••

'

r.:.·�.·.:-.·.ri"!�'i:i1

Opala Branco ..•••.•.....•••••... , ......••

1 Volks branco •.• , ..•.. ; ; ••••••

1 Aéro Willys azul ••.. r •••••••••••••••••••

1 'Karmanguía .

1 Esplanada brànco •••••••..•••.•••••
'

•••••••.

11 DKW branco • , •••• ',' ..•• u , •••••••••••••••

�����������.�-
I LOBO��m���� �n�TDA.1

. .

R. Dr. Fúlvio Ac..�ci. 952
Troclt - Financia - Ponto certo par. Bom Negócio
Dodge Dart •.• : . : . ; •......••• f •• '.' • • • • • • 1970
Varíant 1969
Volkswagen •.• ; '.. 1970
VoIkswagen ......••• , •.•

'

.•••••••. '� ••••.••'. 1969
Volkswagen ....•.

'

•.. '
'

'. • 1964

� ��,' vç:daagnugo.et .. , � '., ; � 1966'
� � 1960

I Jeep: Wíllys ;
"

• i·... • •• • • • • • • •• .1954-

I <

-

'lJ)
.

,j CE CE I? iD- .

�

Itti'·:ua�!.�..
!!.��.'�F1.\! Fone 4414 - ,ABERTO DIA E NOITE.

,

' l�
.� .'

.. .' - .

-

".�U

Kb4rich S. A. '..,... Comércio de ",.,f�mÓl!9i!
RUI Afmi,..nte L_mago, n. 1011
fone 2655 - ex. posta' 822

• Floriaóópolis - 5. C.

1. Sedan vermelho '.'
'

.... ',' .... > • • • •• • • • • •••• 1969
1 Sedan beje claro ....•....................•

196.91'1 Sedan azul cobalto; .. � . ., � : .. : . � .. . . • . . . . . . . • 1969
1 Sedan branco ., .,._ ., . ;.�.._... .. .. • . . .• 1968
'1 Sedan azul '," '" .' .. .. .. 19"68
1 S;edan vermelho " • . . . . . . . . . •. • 1968
1 Sed�n.,beje nilo ;' ' ...•.....•.• " . . . .• 1967
1 Sedan verde: caribe.. ' ", . • . • . . . . . . . • 1967
1 Sedan .. verde

: '.' •.. '. . . . . . . . • 1966
1 lSe:'dan' azul .: ' : .. j'� . "0 ; • • • • • • • • • • • • 1963

lSedan.verrU�ll1:0' �::�·��.L· .. ;'.·.�i ::. 1963

.� �:��:nl�:·il�c��.::� � :.� :':�.:: :.:: ::�.:��: :': �': ::.::: ' �:��,'
11 'Sedan 1.600 �_ 4 Rodas- .. ; í.• ; .• ; :""" ... :. �969
·

1 Sedan 1.600 "':'_ 4 portas' . '.� :' . .c •• �:•••••• ,.. 1970
• 1,Karmanguia brànco •.-' .. '

...
"

",•• , •. : •..•. .c.': 1969
l' KOnlbi branca ; ..........•. -:.. : ••'........ '1969

1969
.

1962
1962
19'65
1965
1964
1970
1969,

l' Koml?í cinza clal!o .. '. ; ; .

'1 Kombi.ctnza .. e'branco .;,.. : � .. � .

1 VE;n1aguet yzul !.•
1 DKW branco , ...••.••••••..••.••• : •.•••••••
1 Rural azul •.•••. , •••••• ., .••.•••••••••.••••

1 Jeep Willys verde ', ... '; ....... 0/ •••••••••••

1 Sedhú branco
I' ,

I
' ,. 6 ••••••• ' .

,1 Sedan I'lranéo' �
........

,
--; .

'ALVORADA VEíCULos'
(:o","'c;o de A.norn6veis em geral .

COMP� - VENDA - TROCA
Carros inteiramente revisàdos

\
.

End•. R. João' Pinto. 21
Fone: '4291,

Fusc.ão .. OK •••...••••••.• ; .

Kombi Luxo •.••.•..•...••.•.•••••••••.••••

Fusca •••.•••.•.•..•••...••••••••••••.••••

F'lsca •. ; ••.•- ••.•.•••.•••.••..
'

•••••••••••.•

I '

1971
1970
1970
1969
1968
'1960

Coupê, _ •.•.....•..
'

•• � ••• '.' ..•..• "

• • . • 1970
. ,Karmann Ghia '.' o"

'
••• : • .. • .. .. 1969

� Aéro, Willys 1; ••• ; , , 1964
<Q K W' :

,

.. ' '1964.,
;� ;

. '.' ;'

'. e·.. T ç =:;5-'Ss, SP�
.

. 'If

J))lsca
Fusca
Co�cel

......................... �
' .'

-,'

A T-EHÇ Ã O'·
.

"Ê!NDE�SE"
'Al!P-rtamentos .' ,em Canasvieiras - Preço d�

ocasião; ,

Terreno
i

na
.

Lagôa da Conceição
20x40 m2 ,tod'O' murado.'. .'

A:"UGA·SE

Preço', de

"

Salas para ellcritórios.
, INFORMAÇÕES: Rua João Pinto 21 - Sala 1

i a ,1.,�6NE 2_:8.' .. _�_, _'

'
' ,

/

�������=-��-���������������111-:--
�-

IAD.IO GUARUJÁ
Ondas Médias 5.000' W - Onda!! CtJrtas - 10,.OOOW

Frequência Modulada

(Program�ção)
106,00 _ ABERTURA
06,05 - Vida Rural (Acaresc)

.

06,30 - Alvorada .catarínense
07,05 - Rádio Notícias BRDE

07,35 _ Música Popular 'Brasileira '

08,00 - CORRESPO:NDENTE CIMO

08,10 - Peça o que Quizer
08,55 - REPóRTER ALFREl)

09,05'_:_ Viva a Vida (Luiz_Aguiar)
09,55 - Rádio Notícias BRDE '

10,05 - RÁDIO TEATRO - NOVELA
10,35 - Só SÚCESSOS
10,55 - RÁDIO NOTíCIAS BRDE

1l�05 - Show da Cidade

'12,00 _ REPÓRTER 'ALFRED

12,10 - ALMOÇANDO COM MÚSICA
12,35 "- PERDIGÁO COMANDA 0 ESPORTE
12,55'- CORRESPONDENI'E CIMO

13,lú - GRANDE ''PLACARD''
14,05 - Só SUCESSOS
14,55 - RÁDIO NOTíCIAS' BRDE
15,05 - Desfile da Juventude

16,05 - RÁDIO ,TEATRú - NOVELA
16,35 - Só SUCESSqS
16,55 - RÁDIO NOTíCIAS BRDE

17,09 - só SUCESSOS
17,55 - REPóRTER ALFRED

115,00 - O INSTANTE DA PRECE
18,10 - RESENHA INFORMATIVA

, 18,35 - VANGUARDA ESPOR1.'IVA
18,50 - CORRESPONDENTE CIMO

19,00 - A VOZ DO BRASIL

20,05 - PROJETO MINERVA
20,35 - O ESPORTE EM REVISTA

21,00 - CORRESPONDENTE CiMO
21,10 - MUSIRAMA
22,00 - REPóRTER ALFRED

22,10 - A NOITE É NOSSA

23,05 - ÚLTIMAS MELODIAS
,23,30 - 'ENCERRAMENTO

I

I,
I

/

RÁDtO ANITA'GARIBALDI
RUA JOÃO PINTO, 32 - C;AIXA -?OSTAL 269 -
FONES 333)/2964 - FLORIANóPOLIS - .ILHA DE

SANTA CATARINA - SA_NTA CATAR:U"A
PROGRAMACAO DE SEGUNDA A SABADO ,

6 às 6,55 hora�': Jiancho Alegre Com PortãDz1Dbo e.
Porteirinha . !.

,

7' às 7,45 horas:. Desperta Malandrinho
I

Bonassis)
.

8 às 9,00 horas: ,Manhã Suave, Manhã 'Tranquilá
(Borges Filho)'

,

Às 8,30 horas: Anita Notícia. Show (Aldo Grlj.ngei�),
9 às 9,05 horas: Anita Hit Patade

9,'05 às 9,55 horas: FeÍíra Livr� (Fernando LiJlhal:es)
10' às 10,55 horas: Nós DOIS ÀS 10 (Lizete, PalumbO' e
Borges Filho) ,

:Às 10130 horas: Anita Notícia Show (Aldo Gra.ngeiro)
11 às 1).,55 hOl:as:. Discoteca do Ouvinte (EvaÍdo Bénto).
Às 12 horas: A Opinião de Fernando Linh�re!5
Às 12,05 horas: Atualidades Esportivas (Evaldo Bênto)
ÀS 12',15 horas: Saudade Jovem
Ãs 12,20' horas: PIá (Mauro'Júlio Amorim) aos sábado�
Às 12,30 horas:- Anita Notícia Show (Aldo <1rangeiro1
12,40 às 13,55 horas: Discjovem e Campeões do Discf
(Fenel�n Damiani)
Ás 14 horas: Comunicação (Çarl�s ,Alberto Fel$nann)
Às 14,05 'horas: Society em Destaque" (Celso pamPlona)
'14,10 às 15,25 h.oras: Ruo do Suces�o 1.110 �te
Palumbo)
Às 15,30 horas: Anita 'Notícia'Show (AldO' Grangeh'o)
15,35-às 16,55 horas: Show da. Tarde (EVÍlldQ Bento)
17 às 17,55 horas: Mundo Jovem (J. G. Xavier, Augusto
Buschler e CelsO' Pamplano) :

"

'-

.

:._\. Às 18' 'horas: '�ola 'na' Trave (BrígIdo Silva)
.

,

As ').8,05 horaS: Atualidades Esportivas (Evaldo Bento)
18,ll), às 18,55 horas: Crepúsculo Músical (Evaldo Beato)
Às' 18,30 horás: Anita Notícia show (Aldo Gtangeíro)

.L. 1� às 20,25 horas:'·Agência' Nacional' e . Mobral
20,30 às 21,00 horas: Máximas de Hoje (Jesse .túnior)
ÁS 21,30 horas: Anita Notícia. Sho\v (Aldo Grangeiro)
2.1�35 às 21,55 'horas: Saudade Jovétn (Jessé' Júnior)
,22 à.s 2?,55 horas: Música pat\l'Milhões (Jessé Júnior)

- 23,'0$ às 24 horas: SU'peI: PLÁ (Neide "Marirosa e CésV
Struve)

I

PROGRAMAÇA9 I;>OMIí-uéA�,.
7 às8 ho��s: Zecatau Especial (Walçlir Bràsil)
8 às 9 horas: Sertão ,em Festa
9 à:;; 10 'horas: Domingo Alegre
10 às 11,15 horas: Mobral
11,15 às 13,35 hó�'as: Parada em Esquema Nôvo
13,15 às 14,00 horas: Embalo Jovem
14 às i4,45 horas: Favoritos d� Sh�w,da Tarde
14,45 à� 18 p.oras: ,Tarde ESPQrtiva

1_ '1,8 à's' 20,00 hOTais: Geração 71 ) .. \

-;' 20 às· 21,00 hôras: Prata da Casa
- 2i às 22;00 ho�as: Música Para MilhÕes
- 22 ús 23,00 hOl'ilH: pom Subi(m'nnco (Egeu Simas).

!
,I

, ..

� : -'
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. participa
multa �e curso

,'I.:.r·, , o ES'fADE>, Florlanépolls; sexta-feira, ,28 de maio de 1971 _..: pág. 9
/

Di ário Oficial publica'
dQ's veículos. que sofrer�,"

o Delran divulgou nota

na tarde, de 'ontem infor

mando que passará a' pu,

blicar no Diário Oficial do

Estado .o número da placa,
dos veículos multados, teri
do em vista as "insistentes

rec:lamações de motoristas
que alegam que são multa

dos e somente tomam co
nhecirnento 'dêsse fato por,
ocasião do emplacamento",
A nota do Detran é a se

guinte:

te tomam conhecimento
dêsse fato' por' ocasião do

emplacamento. Em' razão
disso e,

1 � considerando que a

'repartição, 'muito embora'
tenha tentado fazer chegar
ao conhecimento dos inte
ressados por via postal os

talões de multa, conforme
estabelece o parágrafo 4°
do item XIV do artigo 199

- do Regulamento do Código
Nacional, de Trânsito, não
conseguiu uma vez que'
uma grande maíoria de

proprietários de veículos
não' atualizam os seus en

derêços;

2 - considerando que 'o
Código estabelece prazo de
30 dias "para que o infr3-'
tor impetre recurso contra
multa, mediante petição di-'
rigida à autoridade recor'
rida;

I'

4 - considerando final-
mente a necessidade de

salvaguardar os interêsses
dos proprietários de' veícu-

/ los, e o cumprimento' fiel
da Lei, Ia Detran, a partir
desta data, passará a publi
car no DIário Oficial a pla
ca dos veículos, multados.
começando a contar dai os

prazos para recurso e pa
gamento das -respectivas
multas".

�erá ser paga para poste
rior

.

liberação do' veículo,
conforme diSpôst_o 'na Reso

lução n9 413/69, de

21/01/69;

, "O Detran vem rec�ben
do insistentes reclamações
de motoristas que alegam
que são multados e sõmen-

• c""""_..,.; em'

3 - considerando mais,
que a Lei prevê prazo tam

bém de 30 dias 'para que °

infrator recolha a multa,
excetuando-se ó caso de

infração prevista no arti

go 181, item III (dirigir em

'estado de embriaguez at
coólica ou' sob o efeito de

substância tóxica' de qual
quer natureza), a qual de-

=m����'�_'�"':i!lz�����_�l�mWrm�l�

Ilumenau & Genle & Coisas
\

AGROPEC
o lançamento oficial da 5a. AGROPEC (Expo

sicão-Feira .Agropecuária de Bhnuenau) ocorrerá." du-...
, '

-I
'

:,' ,'.
'

,·1
.

.rante ,ühurrastáda fi yealizarose dia' 25 de junho. O
local escolhido para o ,encontro .dos responsáveis" pela
Agrópec com a imprensa { o. restaurante do' Pavilhão
de 'Ex,posições de, .Blumenau, situado 110' bairro da
Velha.

r ,

i I . ,.' ��l::�::�db ",o�' mumcipros de Ascurra, Indaial,

II Apiúna, Rodeio, 'Penh�: Piç:a-rras' e -:Barrá Velha, os

I ,'sQldados. graduados 'e oficiaiS: do i 19/239 Regimento'
!

I'
de

Inf,anta_ria;, d,e Blum,' ena,u,,;," �starão ,de,sencadeand, o,I ' ;;0 mês, de noyembro, a opei:�ção ACISP/71. Fonte ,do
I Sentmela do Vale" comentou que, esta', ação abran:
I

, g�rá t6dos os setores dá', cO�1unidade blun�enauense,
i ,promo�endo e ampliando ',o s�tor d� eC!ljoação de cada

I mUP�����S�6h��; 'érNIB"�� ,

I ' As emprêsas, de ônibus ;de, Santa Cat,arina estão
aguardando comunicação dO ,Departamerito NacionalI

I
de Estradas de Rodagem ,que estabelecerá defiúita-
mente a tabela de majoração das passagens de ônibus,

interestadua.iS. G aumento passará a,' vigorar a partir
, I do dia 19 de,. junho e, segundo 'informaçõe� do res
,

I:' ponsável pelo tl:a:t'ego da>Emprêsa Au:o Viaçã,o Ca�ari,

nense, o comumcado do DNER devel'a ser feito amda
,no correr desta semaria.

IMPôSTO,
Mais de 12.000 contrIbuintes já r�tiraram o taJã,o

'de ínlj1ôsto�sôbre' a proprietlàC1e urbana, junto à."Pre-

feitufa Municipal de Blumenau. A Diretoria da Fa
zenda mantém o prazo para o pagamento da primeira
prestação do impõsto até o final do mês corrente."

.' PAP,O COM SUCESSO
.

Com 600 pessoas inscritas, a maioria jovem, o

Carlos Gomes Junior deu início, na noite de têrça feira,
ao papo avançado, promoção que reune em Blumenau
psiquiatras, 'sociólogos e pedagogos. O padre Charbon
,nea]J,' o primeiro dos conferencistas, discOl:reu, eêrca
d� düas hotas, sôbre o tema "Conflito de Gerações".
O programa estabelecido incluí, ainda, palestras de
Mamoel Faro, Jocélia Maisonnave -

e padre Edwino
F:ederiche.

ACARESC EM CAMBORlú
. Produtores. rurais de Camboriú estão enfrentando,

sérios problemas .'devido a paralização de atividades
do escritório dé\ Acar�sc', naquêle 'munic;ipio. A maio
riiJ, dos lavradores trabalha através de financiamentos
do Banco do Brasil', 'os q\lai� são orientados pelos agrô
nomos da Acaresc; Com a paralisação das atividades
do escritório; a ,maioria ficou sem financiamentos:
Consta que a Acáresc deixou de :funcionar em Cam
boriú por' ter a Prefeitura alegado que não possui
condições de contribuir. com mil cruzeiros mensaiS
para a manu'tenção' d«COrrellte do, convênio.

FORUM EM ITAJAí
Vem sendo aceleradas as providêncÍé;S em çaráter

de prioridade para, a construção do nôvo forum d'a
comarca de ltajai. No, m,omento, o secretário Geraldo
Gama Sanes, da Justiça, mantém tloIÍtatos com �Cezal'
Amin Ghanen, dos TransI?Qrtes,' para o início das obr�s:

próxüno, �m :.Brasí}ia, visa
.

ctel)atér, prqbJémas,; 'ligados

A'"'I'
;Ilf

à 'perícia: inédiéa. na eon-' ,,'
,

'ce11s�o d? 'aÍIxi!�O'dÓen?a e, ' ,.: ,Ida' ap,osentadona ,pQr lIlva- ,",
lidez.' O enconti'o objetiva

.'

. também ó· exame 'de' ma-

vo absurdo; é um absurdo uma configuração univer

sedimentado, procurado,' sal. Vocês, encontrarão os

calcado no absurdo, de panos de mesa, as, janelas,
uma infância catarinense. os tatus, os cãos que, a

Digo isto porque 'estive gente' guarda lia fundo do'
lendo-o diversas vêzes. quintal; encontrarão os

, I

Não porque tivesse- encon- cães que acompanham nas

tràdo 'o que é ditó "na ore- 'caçadas aos tatús; encon-

lha: o satanismo, o humo- trarão as gramas e sem-

rismo e mesmo' o surrea- pre e cada vez mais sem-

lismo, não. Afirmo por- pre essa infância para

que há, dentro do livro, sempre instaurada dentro
um conto para o' qual eu da gente:' Convém ressal-

gostaria que todos os se- tar que tôda essa reínven-
ilhares prestasse'm' aten- ção do absurdo da infância

Fazendo a apresentação ção, porque iÍle' me 'pare- está dentro de uma técní-:
da obra, o poeta catarinen- ce a vértebra principal ca de escrever que talvez

se Lindolf Bell ressaltou: desta obra, São as ;treze possa ser chamada de jor-
"Quando uma Assembléia cantoras paralíticas, quan- ríal' do absurdo, porque são
.de qualquer Estado propõe· do os personagens, no fi- pequenas estórias do ab-
uma faixa cultural sob o, nal dó conto, passam a surdo, dentro de uma téc-

De outra parte, os mé·' 'signo' do "milagre", e sen- cantar a longa canção da nica que até poderia ser

dico� peritos Mário Ramos do o signo o "Milagre do infância que, em, verdade, cinematográfica."
Wendl).ause'n;e Constamnno Cão Jerônimo", .não há _está dentro .de nós, desde Finalizando, o poeta Lin-
Dimatos ; partíciparão": dos 'muito; .com 'que se sur- e 'llaJ;á .sempre, mesmo d?lf' Bel! .

acrescentou: "O
trabaínos, 'dá., II .Reunião preéndert : 'Não ' há muito dentro',' de, uma' memória milagre mais maravilhoso
de Médicos Peritos dó -Ins-

. 'porque: Péricles Prade é individual, memória de seria que o esgotamento
Ihtuto "Nació�al de Previ- -i.tm milagre de, esfôrço ',8 humanidade. Se' vocês 'ré-

.

.desta edição a gente íní-
dêncía Social;' na:' qúálidade . sensibilidade . intelecbual.: pararem bem o vocabulá- 'ciasse, aqui, cada, um le-
de representantes' da Supe- Neste' . ':'livro,' dentro das rio 'deste livro encontra- vantlo- êste livro e' refletín-
rintendência :

Regional,' de .ínúmeras .correntes do' ab- i-ão
.

todo" o vocabulário dá do. seriamente sôbre as coí-
Santa Cataríi1l:1:',O:eertame, 'su�â�;-,dehtro ·,.da;:Üt'erâtu. 'nossa infância. .catarínense.: slls�'.absui'das, mas não tão
ql!l�,:está� mafCíldo >Pára 'ó 'rà m:ri�diál', êie propõe ou sempre" Icom "corrotaçãe ,'absurdas que Pi!ricles Pra
pedodo" 'cie ,9 ,li: 13(de' julho' ,reinve'ilta ou achá \ÍIl1 nô- �. ' universal' ou '�empre �om" dé resol\'eu dar para nós."

A Secretaria de Saúde
indicou o, médico Cid

Gomes, Chefe do Dispen
sario de Tuberculose do I

Distrito 'SallÍtári� do J)�par.
tamento 'Autônomo de

Saúde Pública, para .repre
sentar' Santa

.

Catarina no'
XI Curso Inter-Regional de

'rreinamento sôbre Epide-
, I

miologia e contrôle da

Tuberculose, marcado para
, janeiro próximo, em Roma.
A participação 'do catari
nense 'Cid Gomes no con-

, clave
' internacional foi

confirmada através do
Boletim Informativo da

Divisao- Nacional de Tuber
'culose.

téi-ias de· rhenor' incidência
,

'/'
'

ou seja; ptÜa perda da

capacidade. de g�nhO! quedecorre de condições pato
.lógicas.

Acid'enieS ferem
quatro no trânsilo

c,onturbado..
i

" Quatro pessoas com feri-
��ntos . �e;eralizados foi' o

.' j ."'.

resultado
-

de duas colisqes
registradas ,pela. Del�gac�a
de Segurança' Pessoal du
rante o dia de ontem. 'O
primeiro chOque dé'u-se du-
rante a madr)1gada, quando
por volta das 4 horas, na

Rua. ,Max Schramm, colidi
ram o Volkswagb;' de pla
cas' AA-31-35, dirigido por
Dálcio Wolff - solteiro, 24

anos, res�dente, à, .Rua Nê
reu Ramos - e (> Ford de
placas AA-26-73, conduzido
por Antônio Victor da Sil.

va, casado, ; 36' anos,
,açougueIro, residente no

Conjunto Habitacional de
'Barreiros. o's' feridos fo
ram. o 'mot�rista DáIcio
Wolf! e' seu acompanhante
Alcin6,-Felipe. IVIarti1'ls, que'
i'eceberam cuidados médi
cos qo Hospital Celso- Ra
mos.

'Outro Volkswagen cho
cou-se às Hh15m dé ontem ,j

i
�.
I!

com uma Kombi, na con

fluêRcia das estradas -que
demandam a ltacorubi . e

Saco Grande, nas iinedia
ções do Cemitério São

Franci�co de Assis. AKom
'bi de placas AA-07-95 era

conduzida por Hermes João
da Silva cqsado, 43

anos, residente na e'strada
geral de Ratones' - e !>
'Volks era conduzido por
Harry Freygang - casado,
49 anos, residepte à Rua

Guararapes, 1969, em Blu
menau. Do choque, 1'&5111.
taram feridas com escoda
ções generalizadas as Sras.
Maria Freygang - casada,
44 anos, espôsa do condu
tor do Volkswagen de plll
cas 3-56-32' - e 'Gregória
Tilmann - ''Lúva, 70 anos,
residente à Rua Guarara
pes, 101, em' Blumenau, so

gra do Sr. Harry Freygang,
As vítimas foram coriduzi"
das ao Hospital de Carida
de 'onde foram medicadas.
No local dos' acidentes

compareceram os Peritos
,do Detran e os Agent�es da

Delegacia de Segurança
Pessoal, que registrou as

'ocorrências e instaurarã os

competentes Proceslsos Su-
mnr-ios.

,seu livro de' c r Ô n i c a sr
I

Apesar do frio intenso,
.-Irande foi o número de,s.

'\
pessoas que compareceu ao

lançamento do livro de Pé
ricles

'

Frade, '''Os Milagres
do éáo· Jerônimô", ocor

.rido na' última quinta-feira,
às 20,30 horas, no salão
nobre da Assembléia Le

gislativa, quando 'o 'escri
tor catarínensé autografou
vários exemplares.

.

BáL APRESENTA

tÊm
menta ç'ã o"'escolar
c'ampanh� no.: Vai e

__ ..1,
!

"

Blumehau ·tSucuFsal) '";-

A Prefeitura MUllÍcipal :de
Blurílenau '.a�aba de assi-

,mir.têfmo'de,ajuste com .o

órgão' locêll ,d�., Campanha
Náci,óual de.�, Alimentação
:I!Js(lOla�, dq Ministério "da
Educação e Cultura.

,. Pel(,), tê,rmo, de :ajuste, .

'cabei:a ao órgão da CNÀE.
f�l'�ecer' �limentós 'erq

.

'. quantidildé ,suticiente pSl:a
atendêr aos escolares ma

tricul1.tdos 'em estabeleci·
m()'ntos, municipais de en

sino jpré',Pl':imáil'io, prin1á,:.
rio e secundaria, além de

,
exercér ,supervisão, ,orien-

. taçAo e contrôle d� progra-·
ma de alimentaçào.

,A Prefeitura MUniCipal
:,C,aberã . proporcionar tôdas
a's condigões básicas para a

execuçao do programa de
�limen:Jação escoll\!', ;faci!-
'li�àndo oS serviços' de trans

:.porte � estoCágem de' aii
:'mentbS, bem 'COJ;YlO" suple
mentàr a alimentação con-

,.cedida ,pelo MiniStério da
, Edu��ção' ,e C_llltura;

éENTROS SoCIAfS:
Quinze- c90rdêrui4oras

dos' Centros Sociais,,' man
ti�oS 'pela 'Prefeifurà dê

J:(J,umenau ... -estiver;lin- reu

nidas ; sob ;;a lide:ranç�. de
lV1ari� da 'Grq:ç; Fernand,es, '\
a�_ist!!nte sodaL e ori�I).�-.
úo'ra. dos· Centros. ;
'-I A reuD}.ao téve a finali
dade de fazer Uill- exame
dos' trabauíos 'que. estio

. .sendo realiZados pela aS
sistência social do Municí
pio .e traçar 'hovas llinhas, \
de ação para o final d� se

mestre,.
Os enc,optros p,eriódicos'

das coordenadoras dos 18
�entros sociais da Prefei-
,(, ,

tura de' Blumenau objeti-
vam uma

.
troca de expe- ,

riências para méjior efi-
'clencia nos, trabalhos 'de_
senvolvidos. '

RUAS EM OBRAS
Den�re .as, váriils obras.

de alargamento e r,etíficac
ção dê ruas, já .estão sen
do dados os: primeiros' pas
sos para o al�rgameilto da

Ru�; dás' MiSsões, com á

�mplantação de diversos
bOeiros, falt�ndo agora os

,serviços de terraplenagem.
,

, Também a rua Gustavo

'fr.ioe!'8, no bairro de For·

tlll�za, já se encontra prà·
p,camente concluida, sendo
que, ,o alargamen:to da rUa

Hermann Huscher, Ique se

constittfuá ,no prolonga
mentó da Avenida Rio
Bl'ancô, em direção a Gar·

· da, S€rá executado nos prÓ:
xim'os meses.,

No bairro do Garcia, a

rUa . Progresso recebe,
atualmente, o� serviços de

retificação ;
e alarga-lllento,

· necesSários ao trânsito
no�al de veículos.
A, informação foi presta·

da· p'elo' engenheiro Sadal,)
Utyarna, da Diretoria de
-Ohras da Prefeitura de

Blumenau, éjcrescelllando
que recebeu instruções do
P.refeito Evelásio Vieira,
'para que sejam efetuadas

· obras, idênticas, em varias
ruas, da região suburbana.

. -- - .- i .. � _ ...

tj'·r��·���:d'WWI.1'tIiI���Lr�'Ui:t..L'f...v..t��!af«w.w",,�"'·'"m!�:l1t.M;:I'
'X"UftllSMO HOLZMAHH L19DA.

� melhor '11anelra de viajar, as, melhores .pro�rilações, a,s meihores condições.
,viON'l'E\!IDEU / BUENOS AIRES - junhq 19 - julho 15.
IWZ, DO lGUÀCU / ASSUNÇAO - Julho 25 - setembro 25.
d�tASILlA / c[DADES HISTÓRICAS DE MINAS - 14 de agôsto.
"'�. Ou. / MEXICO / CANADA - j.unho 26 -=..úulho 1,3,8. 1 I
.:>4a. COKVENÇAQ LlONS CLUBE - Las Vegas. em junho. I I,CA1A.RiNENSES NA EUROPA - O orgulho da Ind. Turística'de Santa Catarina I

�aida 20 de setembro - 41 dias - 10, países, 'inscreva-se h2�e mesmo, - planos a

�U;_( illsposição.
UM ÔNIBlJS BRASILEIRO NA RUSSIA É ESCANIÚNAVIA - �exclusivamente

.Ul';.$tas brasÜf-iros :- 35 dias de dúraçáo, - além de uma s�inana para conhecer ou
l'eVtr Paris, Varsóvia, Moseou, Leningradó, He4>inque, EstocoÍrno, Copenhague e Ham
,Jurgo são as oHtras atrações ,dessa bem eláborada programação '- saídas 2 de julho
e

"

de agôsfo
'/IAJE jivLZMANN

I
I, .:

E VIAJE IGU� A· UM VETERANO .. , ,NOS SOMOS VETE.
RANOS EM V�AGENS

.. i; I

Atenção
I

.\

Novo endereço TItANSPORTADORA V�E ITAJAl
Rua Jost) Candidato da Silva, S.N. - fo.p.t: 6676

, ESTREITO...,.. FLORIANÓPOLIS
Esberamos contin'lar sendo prestigiados por toda a clientl�la
SERVIMOS BEM PARA SERVill SEMPRE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o 'priIpeiro jôgo,
. três' decisiva fbi

, Star por. 4
.

a D. '

A F,ederação Carioca de Futebol

está estudando a possibilidade de.
o Cruzeiro de Belo Horizonte,' dis-

.

putar a Taça Guanabara vestindo
a camisa do São Cristóvão. O .Flu- , . O JOgo 'entrf(' Juv�ntus, da Itália,
miin�nse já se colocou a f<1vo·r· da ' -. e Leed, Uriited, da Iflglaterr,'l., foi

idéia, mas os demais clubes ai-N- / suspenso 'em Turim aos seis minu-
_

da ii;ãõ discuti-la com o presiden- " ,.' tos dó .' segundo' tempo pelo juiz
te élà FCF, Otávio, Pinto Guima-

da I melhor de

ganho. pelo Req

rães:- "

'Van 'R:ave1'ls:' da: HoUmdà, 'devido
a .um· ,temflorill que .Não· permitia

, ao& jogadores se·.reconhecere.m em

campo, ,A Partid,a estava ainda em

O 'X' O 'e','�l'a" a' pl'imeira na decisão

d�
.

Ta�a '<ias eidaci'es· de Feitas.

Em-�Belo Horizonte o presiden-'
te F-el:1Cio Brandi confirmou.a
viabilIdade do e;nprestimo do time'

do Cruzeil'o ,<:la São Crstóvão por

que, na ocasião da Taca Guana

bara, '�'{Cainpeonato Mi�eiro. já' a
caboú;

-

'não h.wendo., po.rtanto.,'
qualquer

- impediment'o. legar pa
ra tanto, poi� sua equilJe 'estará
li.'l'r,o Df1ra cumnrir outros cor.-l
promisso.s. O acêrto final está ·de.
pemlendo de alguns det,'lIl1es ainda'
em :ést\1do pelo. Cruzeiro. e São
CriS't6vãb:

o soviético. Mark TaÍlfll:l;n0V e o.

am�;icaIÍo BObby Fischer concor

daram
.

em suspeaEler no. 41;0 n,ó
'vinün;lÚ>,'a partida pelas Q'lla1-trs-

..

de-final d.e Caplfleona1e 'Muric",<il

,�f3' Xadn!z" que está' sendo, dispi-
.

tado. em 'Vanco.uver; ,Canadá. ,Pis'
'. cher que, ganha POI' Q .�" O,·a/sé,cle -

: "e': .

, ". :.. \

de_lO partidas,' ,s6 ,nec'8ssita , 1e
m'1is, ',dois ":Pontà�,' e �eio p�rÍ1 s�
elassIfiqâl' para' aS ��ifinàis ';��
aIlonta,:rá <:> -arlveTsár,jo, cl(J 'at"a:l

.

clnnpeão' -mUndiai, Boris �aSf't-i�
também ..

'

soviétieo.·

O futeb,ol inglês parece que não'
está agradando muito aós torce
dor,es _ing!êses. Pelo menos, é isso
que se deduz das estatísticas, que
-registraram

.

como o mais b,<1Í'xo
desde 1966, o comparecimento' do"
público nos jogos ',das quatro di
visões da Liga da IngÚlterra.

,Em 'Fi�,'lna, a. Rfmiêr' 1 den-o' lU
.

a Albania ·por 2 'a 1, e ., já!;') , 'l

'la'i elimibatórias -par" "s, .To' )s

bl�mpicos .
'na Alemélnh» Ocider, 'aI

ano que vem.. A Ro�n.ên'" que v' :1-

oer,a. o primeiro enco.nt"n tamb m

por 2 a t em Bucl?"e�t �nfrent' �á

agora a Dinamarcr e " vence()r

ficará cl,'l.ssific;ado. para as Oli-l-'
pi,adas,

Ir, ••.• _,'

A
'" queda na to.rcida foi de 1,5

milhões de torCedores em rela-

ção a temporada anterior. Em ..

1970, 29,5 milhões de p,essoas as

sistiram aos jogos das _quatro qi-
.

visões cont'ra 28 milhões neste ano.

E o público não diminuiu apen8.s
nas divisões inferiores; pelo. con

trário, a queda maior fo.i no cam

peonato da P'rimeira Divisão.

Num carppo/ qUfj,se impraticável
qevido a forte chuvas, a $uécia
ganhoq ,<ta 1\llstrif!, por 1 a O, pe\o
Campeonato Europeu de Sele

ções. Apenas 5416 pessos assisti
lI'am a partid::t no Estádió qe Ras

'sunda, em Estocolmo, que tem c\i
p::tcidade pf!.r,a .55 mil espectadores.

O·'ked iStar, de Belgrado, sagrou
se campeão da Iugoslávia ao ven

cer por 2 aO o Sloboda, de Tulza.

cozInha,

�� .. ,.
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Edifício. TANIA

Incorporador _;_

Apartamento& com 3 e 2 gu�rt(')s�' Living"
banheiro, dependencia de empregada,
ENTREGA EM MAIO DE um

,

,

.."...,.

)
1; I' ,

i}re�S ,80S
�)

-.

, I

.

For' �áusa da chuva, . o jôgo f?i'
transmitido pela ,televis�o par,a
todo o país. Os suecos g�nharam
hàsorte, porque foram sempre in
feriores' aos' austríacos que' perd:e
ram gols incríveis.

Em par'tida Nálida pelas' eUmi-
\

' • ,\. ,"
>

lO •.
_

• .' '.
�

n::ttõ.rias. ,p::).r�, os JogoS .QlímIllcQs
,ano que, vr;m em MijJm.que/;;' ''É1�
lôrlia .'goI'eou por 7"8, O a 'GréGia,
em. Vàrsó'via:

;0 E�tud-iantes de. La Plata,:tr�
carÍ1P�0 .. da AmériCa,' venoeu' o

NaCional· do UrugU(1i per 1 a,O,
Qm Blfenas Aires, -na, primeira par;,.
tid� entF� ambos pela final <ia Ta-

, ,".
. \

ça Li1;)eFtadores· da Am�rica. ,o 'sé,.
,:.'õ.md0 .jôg'o.', será " em, l\iIimtevidéti,
;;0 G�� 2 ' d�, júhho. Se o. Na:cion�l
b�rÍh�; a �FGl�i�-a,

.

parti�.
, esW.'

mal'€a.da. paFa' é. dia: 15 de ·ji.mhó,
ptn,

:Ã§StlI:\l}ij'o;
,

PªFaguài.
' ,

,:
:. j ... ' .... ".

'

ÓSão,R,lÍ1;iI(;)' vên(j�u é São. Ben
_t); de ,Som'caba por 3x{), com doiS

,

fols ; de ToniIw.ió '(; Um'de Terto 'e
00ri;ei.v.'Ou: a, 'liderança. isolada di:>

. ('anweónato Paulista de 1971, di�-
1i:rioiaâ,o do�s p<,mtos 'do P�:1m'eira�,

.

Q. R��L..Madr(desmentil:l 'qÍie tE?�
. ha Jeito quaiquej,'pFoposta ao za

,'.leIn).' Gt).st�:vo' Fena, . da. Seleç[p
nex,iGana, para tê-lo em sua' equi
·"e. Um <ll:r:igerite do t�me -espanhoJ
iisse que cOnhee,e Pena porque

(,:� é'Um dos maiores' zagueiros qo
.1 '1undo; mas' "n6s não o contra

faria!n9s dr; fórma �lg)Jmt.l po.rque
a ,nQl'sa feq.er::).ção ptoib� . CPP1pra

.' dei. jo.gadores estratigejrqs.".
.

Com exç�çíj,g Q,p :Rip e São paulÇ>,
'que cdllt�n)-p�m co.m l5 j,t,lizés, p

Cons�}h9 N,�ci.onaJ qe. Arbitragerp
reso�veu �um�ntal' de cinco para
seis O !).lÍp1ero de juizes das .-de-'
mais federaçpes q1.le terão. clu
bes disP1.lt,anqo o. CarPpeo.nato Na

cio!1al.

.a-.-·
-'_J I)

(I
, ,
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IND� .E' COM. DE' REFRIGERACAO LTDA.
•

.

'I \
�

. ,

" F A. "8 R I' C,; A
"

, RpA',$Â� JQ.,&.O J3A.TISTA S/N.·
sp I'iE, .3095 ..;_ CA,IAA �dSTAL. 775

. fPQL,� - �! C:�;

voes SABIA

QUE TOMAZ FABRICA.' -o MELHOR EM
. I

BALCõES FRIGORíFICOS" GELADEIRAS

COMERCJ,AIS PARA, BARES, AÇOUGUE,
FJAMBREftTAS ]; _SORVETERIAS.

CÂMÀRA-S FRlfiPl}'J'FICAS E AINDA INSTA

LAÇõES PARA BAR�S' E LANCHON,E'IES.

.T. º MA Z'
,".' ",

s��: 0$ �E��ORJ:S_ PORQUE TOJtfAZ'
GARANTE O QUE FAZ

treinos
, -

. prelu iC'IO
,

I
,

!

'Remo
As' regatá;; 'Frof�!l' Br,asp, qu� Jqj

indtituidà para ser um� ·Can').peona
.tp' Nactoriari . de clúb.es, fi .� àetj·o,. ,

·miÍ1ada. c�p::). '.�ayelapg'e, 'ÍIJ:s.titüi"
d� .

para se� uma. "Cok,á.". Intei-rl,ilcio- .

,
" '. I,' .,1 "

n�t ,f,p�am,. por ?ireu:nstâp.�i� "esp�:,.
ciíl-l, reunida numfl.· úpic,�..E ' se:r.�
re_ª,�i:iad<ij. nO fim d!? selJ'laI<l.a;, f.;rp,

pôrt'9 Alegre. Sábà.do- serfLo ':ªs; elj"
minatória:; das noye' ,ittar,��ç.9�S
qe quatf0 remos. As m'elnor,e�' c�as,�
$ificadas 'cQrrer�o na ptov�,' do
'F�-Remo e a Copa' HaveÚi.rige e 4;1,$

outras d�ciaírão ná p,eçll+�� 'li,R'�i: '\

CJ.1.j.al é
.

.'1 melhor .

"

. 4f1E�rU�A SOLENE çQm, a
pr�p�I}9éf do Governaq.or g::j.ycho.,
presiàent'e dq; CNG, COB, CBD. e

toq.ps os orgí'íos esportivps. I}acto
n!}is e e�t9-d�ais, ct€vr;r!i' dO!llingo.,
as Il.oye hor!j.s ser realiza!io () �to
splene ;Ele abertum. Erq seguida
:;;er&,o r���i:zadas,,�s -finqi:;; das ,q�s
r�gª'tas q:y.,e terãp OS cOll<wrtente&
na grí:md� e péqlj.ena fiqál de bar
cos ,a quatro r�mos, que fotam
classificapos nas eliminatórills, co

rpo nas demais corridas

xxx

Ivan Vilain e Ramoldo Uess�er
(�ase), que durante anos se cons

titu�ram os pontos ,altos do el-en-
co do clube Náuticq Riachuelo.,

,,:Havél-ange quer 'q"� Pelé:�Rnnnp@; Di $e1eção
... • t.-Ó: ',-,- .r';,

.

",
.�

.
,.

'.COPA INDEPENi)'ENCJA
c' 'Entre ,os prepara,tivos para,'. a
.

Gop.'J, Jndep2n'dência, está'a yisita
,a0s 15 estádios onde ela. será ·dis-.

put.ada, entre 'os di�s 1.0 e � eie

ág6st6, pelos presiqentés' da: FIFA,
'_

dá _',Federa�ão' Sul-Americana; da

União. E\�ioP'éia: de Futebol, d'i

,C9nf�d'2Tação .

Af ricana de
-

Futebol'l
.

que cçmgf_ega os países árabes, de

.um membro da, AERP e de autori

..dades da Ç'BD:
P:ELÉ eONFIRMA �SUA.

. DE;Sf!EJ?IDÂ:
'i�,ão vou jogar a Cepa da Inde

pendên.cia. e,Írt 1972, .disse l;'elé lo.
. .,

-,

g-o ,,�pós' o, término da 'p):i:�tida de

quando'o Santos derrotou o Stron
.. -gést, por 2 xL'

.

.

.

_:__' Na SB1'?cãor. cor:lIinlloú.
mente farei: os 'dois' jogos 'que

so

ha-

via '_ progr'lJ;1ado anteriormente,
l.1pn no Rio"e outro em São Paulo,

neiJoi�; paro e continuo, apenas

no;Santos; .màís. três anos.

OS: gOlS do Santos foram marca

dos por P�Jé aos 43 minutos do

primeiro temIio e D'lvL d2 p,ênalti,
no ultimo. miliuto de jÔP·I).

..�odrigues e, Nalal vão,: para o· Yasc�
,'O Vasco acertou 'com: o Cruzei-

�o'. b erpp,réstimb do p:ontá-.ésquer-'
.dà ROdrigúe,s, até. o final' do ano,
é,:ja gar'aútiu também o ,de Natal,
cedido a� COritlt�ans até j1l1ho,

.,,��$ii9,,;'16,gÇJ ,-9, 'jO�ad9r�.;;sej� :.:UlJel:li.do
;pelo' clube. paulista. .

-

\ .

. 'Davi Lkna,. funcionário qo. De
p�rtaÍnento q.e Futeool do Vasco

e credenciado pelo presidente A

gatirno da Spva Gomes, está em.

Beló Horizonte, a. fim d�, tratar
do, 'assuntQedir:etamente eom" ós di
;igehte�' mineiros, e deverá vol

t�f �ara Ó Ri� já trazendó,�pdri-
:!Wes" ,

mi"fROS JOGADORES
,

," .-

..98.. epttlndimentos do .Vasco
P0Il}; o C'rlj.ZeirO est:}vam sendo. fei

t.OS em tqrno do empréstimo' de

N,�tªL' 6. jogador não, se
. agapt6u

�tií: S�o ,Paulo é êle Próprio tem

s,e: emp�nhado junto· aos dirigen

teil 'do CorintIans para voltar a

,Belo Horizonte.
.

'No méio da cpnversa, entre o vi

ce�presidente de Futeb<?l do Vasco,"
'. Ça.p19� . _Alperto .Cay,'llheiro, e o

presidente F'clicio Brandi, o diri

gente do Cruzeiro falou a respei
to de Rodrigues,. que' queria vol

tar:.a jogar �o �io porque 'sua mãe

moj.ª aqui e, está dO�ÍÍte.
Carlos Alberto c'aval!;eiro, con

vérsou com' :Pau!o Amaral· e o téc

nico do V��éo gostou e .concordou

<iam a vinda de' Rodrigues. Embo
ra êle não 'possa máis atuar no'

Campeon'1to .CÍlrioca, porque já
jogou· pelo Cruzeiro no segundo
turno do Clj.mpeonato Mineiro
Rodrigues será aproveitado nos

amis,toso's 'que o Vasco está pro

gramando.

dadeira euforia a -respeito de fe"

gerações especializadas. Transcor

rido est�s anos, pergunta-se os re- ,

sultados foram os realmente es

pera,dos? Julgamos que não! Pelo

menos no que. se refere as peque
nas f,suerações que ai estão, sem jsede e sem em__preg,ados, para o a::"'II,(1tendimento de seus serviços buro
cráticos. É e-vidente que o eleva- r'do ,númer,o de federações amado

ristas existentes no país conspira
contra o desejo do govêrno, em I

conceder m�ioi amparo as estas
mesmas Federações, já que as ver

bas consignadas são diluidas em

pequ,enas parcelas, ao invés de

uma maior concentração, cuja a

plic,'lção, sem dúvida, teria resul
tados mais positivos e ,apreciáveis.
Aqui� 'no Rio Grande do Slil, te

mos 23 federações amadoristas!!!

Faça-se" um cálcülo, em têrmos

administrativo,s, o que isso r,apre
senta. Indaga-se, por exemplo em

quantas delas a justiça desportiva
realmente funciona.
Não seria" pois, 'mais interessan

te, mais conveniente e econômico
que' se .reduzisse o número de fe

derações, aglutihando-se em cada
.uma determinados desportos,' or
ganizando-s-e departamentos, com

direção e orçamentos
�

,próprios?
Assim, os respectivos diretores fa
riam parte da entidade dirigente.
Talvez alguém' diga que isto é

uma volta ao. passado, mas que
imp'ortância ao caso podemos dar
se. a medida é para melho.rar e se

está fórmula: for
. copcedida coma

mais exequivel e para garantir um

melhor füncionamento das peque-
-nas 'f,edel:ações.

Outro aspécto importante a con

si,derar é nec-essidade de discipli
nar a organização e'disputas dos

Campeonatos Nacionais.

"'''(') treinador, Nelinho mrtntevé na'.manhã· de on-: \(')co.rréJil�o, torna-se '�(ji�p,en,sáN,el: a.i' Pf��I?-�a,' 4�;'t�- .

'., 'r."b�,b,ol,',�e '.tem demorada conversa com. o p;esideptR" ayá:iin6"" dos �oS.· �reil,1ameQ�os. ���G.or€l�ndq �cop as 'pli'l�vw,�s" '" "".
Jósé' 'Amorim, tratando de assuntas ligado� -eem o de- do técnico, 0., P1e�J.de�� prO,met,eu' uma sOI.uça,o";llTlíl- " ,Biliã.o ,Iem' Doze,
partamento Ele futebol. Citou díversas írregulafidades .diata. ao' C8.sO'. Disse arada que tailr., ratos .são "C0'nS�- ,', >

.

< Joio jlavelªnge, �ste�e em Brasi-.

'que vem acontecendo naquêle setor prâneípalmente quêneíás do' espírito ãm:ª<ÍO:F'iB1#" <i�' .âiri,da;;,r.onda ,nQ e, Cupido. h,PJ·e.· , ,', , ;!ia 'Iiara' sé, encontrar com o-minis-
com relação ao co�parecimento:dos' atletas �os->..trei;- 'f�tebol cata':dnenre., ,- _ ,;"

<

:"
'.

,'-�
,

,.

:,' tro' 'Ja:��as' ',' Passarinho, ii quem
'riarnentos. Nelinho falou que diversos- jogadores cõrii.': '. Opiein; quando :devet'i,�: se; Í'eaüza4� }naJs ' U$ cp, 'I'eremos pá noite de ��je,nogi- pediu: que ' endossà;�ie .o pedido �

parecem ao clube
.

no período , matutíno-quande. a' letivo, . �aconteceU apenas pate, poJ.a: �o� dois, toques, 'Í1à�iQ 'dó Colégio -Catarinense, o· de, :, 'f,éito: a .Pelé para somente abando-
programação determina treino para' a tarde, �om .ís+

.

FiC�hdo parl� 'h'oj('). o, eolétivú: 3Jwon}.<>_ .pq;r2,;,)�;'�::P'tk .
.

..
, ..,'. < 'pllr. a Seleção após a.Copa 'Tnde-

'S0',' 'torna-se- difícil realizar um', coletívo .ou..'outro exer-. .:' �a' .contra ' o FerrD,wár,io. T.l0. n·!'o'X...im.. ·.Q·" ,d.o._h:>.,',;ng""','" :e,;m.,; ;<:TU�
.'

S�IJ:v,o.l'vünento de mais uma; r()C:-'1�.: ,péndE§l').cia em. 1B72.
.

" 4
,

• •.• 1:1 - ,."".... '.cJ;,a;', dupla do campBoqittO. teg�o,p.;;iJ
.cícío . que lhe possibilite aquilatar . as .reaís cOn.·,díções, " ",,�,ar,ã.o.

.

r,
"

'. .

',' •. ,

'

....
'

.

.

'

:;":, " :_.' I
• - '.... . ':"JOãd .

Havelange , raiou como 're-.:
.

de futebol de salão. Mais uma \iez, "', . .
-

dos atletas: 'Os jogadores por seu;turno;,a:leghm,.c.otn::'" '

.. .cavalázzl.:.·.€l ElgoJ:?, n�A·'Ítªrt.;,ikinªrl!meg.g.s'�;"!:l�i.Ciôs., '.' c' , . ,.... "
'. . .',' -;

'. pr�sept;<:l.nte: da comissão encarre.
.. , <'!" '" ,Club�".:Ooze de Agosto.' é, Club:e . do:.. ., ..' , ,

,
. '.

'.

prorrrissos :

'. par.ticulare.s. como m,otivo-". da', fa.lt,·.á' .i aO.s· ': w,o.r: .qeter'mB1-aç�q ,dO . ·,q.�Imrtfl;me.ntg, mé�.i,G,.' p',� ', .•. ,':N;.o.. ,:;e.:n,:��!. ".'
'

.. 'Ce.' ··d·· .' -'..... '. .' 't ". '.. " ". " gada .,di:) . orgamz�r .. os festejOS da',
, _ _ ..'

' uj:)�' o yav �e. encog ra•. em con�. " . .�
,

, ,.'.
"

"
.

, ,
.•

tremas vespertmos. Nelmho, acha absutà;a' tal. Justr- .'. t13-,ntp. sMas contysoes 'Uª9 C€\nstj'tll�Ill "s.enm�,\Pllo,):>I�� .;. d ,( -, 'd' I'd
. .'.

t'
.

' J. desp.edlda de Rele, --,; ,·da ,qua:l ele
. . " . ." .' .., . lçpes, ..

e I eres e mV1c os. ". '
"

c', "',
'

"

'<
ficativa, já que ·como pro.fissionais . os jO,gadQres de-' :, ·Ú',\8.s, 'espera!).do.!>!, qúe I '::j:mp9,§ ê,st!'ljªffi.· rePlJD,e;i:-itios." _ .":',,:,-.' .

" ..' ',... '. .'- f{iZ P!irte - e recebeu uma resp0l'-" .' ',' . , ..,' ... 9,' uoze cUl1jpnu ate"agoTa ,tresL ",', .':', ' ., .. ". • ..•.•
'

vem <'>b.edecer rigoros,amente as dete.r:l'Í1inar;õe§" da, di" . '. até domjngo. Ps' "od::j;to <'[U§. v;:ti 'eqM9.êfl.f o' ,:gé :e:-Era�l-;' " :', ,
'. '.' .

,- :
.

,. '. ;ta favorav,el do Mlmstro que dIS-
, '. -" ", cpmprop11sspS, v'�ncendo ,8;0. (;ara-' , ... ,"', :.' "

" � ,

r.eção.da eqúipe. O Avaí -POSSUi'UIDlplant.el,'pw;ta,nte, "9ª, q\ie,f�nalmêJ:?,te s,�rá,ot'p,�r�ap §,ãº ªs:::gl!l,.s�p.-�ia."�>·jâ á"'" 'd:' A'· ar'" 1" : I"" . "d ,se que seu desejO e homenagear. o
, v ;na . 0. r: p "x ,ao.

.

e e[\,c,o ,�a .

;. .
, '.

'

.

. .

'. '_.",
.

reduzido e somando-se ainda as contusões"que v�m coqfirmadas para os PfP�OS ,�omPtOl'P�SO!5 ..
· .

Associação por 4 x, 1 e' ao. Colegial �ogador, �as, se a_ comlss�o que

por.,2 x·'O.'O'Clübe do C 'd" ele c?nvocou achou çonvemente a

cumpriu até 30'0ra

.

t
U?l "� .' ri1edida, .êle· só poderia apoiá-la.

.'
'. '" " qlJ.a ro .GQJ;1 i '

promis'Sos. Vepéeu a Celesc I1a pri
m�ira" rod,ada por '2 x 1, ao Coie-,
gial por' 1 x O, "ao Cara�ànà. 'do Ar
�or :3 x O e à A.ssociaç�o por" 4 x 1.
O 'Doze. tem a qefesa menos ';àza
da,. com 2 gols e o Club-8 do':Cupi�
dd

. t'lmb?rn soma' dois go�s' :con-
, . \'.
tra.. a a·taque' m�üs positivo é" o

d'o 'Cupido com 14' gols enquanto
que o D02,e marcou até agora "11

. gols. Portanto;·. duàs .eqúip'�s·
.

�lJ�
se equiválem em túdo' .e\na 'noite
'de sexta-fei;r,a, :estarão 'em c:Órifrón·
tO, pa'rà.·�àber quem ficará �a :lid�,

.

'rança isólada: cio éertame:'· S�';á
. 'maiS urnclássi.co COME-FOGo:. :::'do
; ri-iais tim-:':áá�siCô "COME_FOGO,tiío
çá a '''peg'a.f fogo.,":

-
- -- '." .

,

Noticias diversas
I I,. I

�_ _,_

-

'fiiõfW;��---- . __ '_L_it&cL' .&i2!lZiMl:mz:Uj__

2ij_@�.
-,

TransUra $,ü.a' preocupaç,ão de comprarI vender 011 �d'9ª1 :
seu imóvel a PREDIBENS Imohili�rià Lftda. - Ilua dos .

.Iiteus nO 8 - ,Edifício, Aplub sala.92 - 9° andar. !

quiça do esporte da canoagem de, I

Santa Catarina, tendo mesme re

preseptaClo o Brasil no Sul Ameri

caqo, vencedores que foram das

e�im�natórias nacionais de dois

coni timoneiro, anunciaram a re-

.

portagem que com as regatas de

domingo pass<:ldo, nas q_uais não

logquam vencer; derax:n por Em
cerradas suas 'carreiras no. espor�
te qu� os consagro.u como atletas
de non1,eada. Base só· remou no
qLj,'ltr�. COp1 timonei,ro, t'en:do lv�n
tgm)Jé,m feito pª,rt� 9-8.: gU!�rniç�o.
que' chegou em segundo.' lugar de

pois de Jiq,era�. a prova inicial .. de

domingo dí!-rante qom ,período, de
percurso. dos dois, mil' metros.

Iyan a &egtii� l'em,0u no doublfl �o
lado de Marinho, nª,o indo f4 guar
nição riachuelipa além do . 2.0 lu,;

g�r. Segundp alegapl, já deram
muit:o ]!leIo remo, e; estudando e

tra11alil:i)1ar1:do QI,1l18e 'não dlispõ�
-d,e, tflP,·po par,a tim.. pé.r�od�.' ade�:
4uadn '(,ie trein�mento .•,colho· re�
querem as disputas de alta enver-

gadura. "

'

"
'

H� POlJ.�O$ dias, tivemos a opo.r-

twudade ele pà�estmr com um qes

ta_caqp próc!'lr do desporto. ama-
4onstl1. O �ssunto ab'ordaçlo fo� a

qifícil 'situaç,ão financeira em que'
vive e quase tot<:llidade das fed-e.

;i�çÕes .amadoristas. E um velhà e
, - f

erqmc,o problema, para o q'ual,
até hOj,e, não foi encont.rada e nem

'pf.o,.curfLda uma soluçã,o definitiv,<:l.
.'. As' queixas -são geralmente, as

'dll ·serppre. Alega-se a insificiência

<:i_as verbas concedidas pe!o poder
público. Entretanto, temos funda

d!l,;s dúvid'óls e que, um eventual

aumento 4e subvenções, pura e sim

plesmente, v,e]lha a solucionar to

d::). dificuldades.
Em certa oportUnidade já tive

mos. ensejo de �llier que os espor
tos naci'onais evoluiram, técnica-

\

mente e progrediram mais" de

rnaís do que seria Ucido esperar,

ll1as, I}0 tange á parte administra

tiva, est,q.mos muito mal, sendo

q)l-é, em alglins, setores constata-se

uma verdadeira calamidade .

,

Lógico é, .que temos algumas ex-'

céções, porém em sua grande
.

ma,iori<:l no,sss� entidades amado

risÜts são completamente falhas e

sua sistematização e organização
administrativa.. Talv'sz em parte,
cOp1,o reflexos q,a falta de uma es

tnjtura a.dequ,ada, que lhes deve
riâm ser proporcionadas pelo, po
d�r competente.

. Pdr e'st� razão� é ',que alimenta
mos. 4uvid'lits de que só o simples
aymerito 'das

.

dotações de ,<:lllXÍlio,
teÍilia o m�rito, de. solucionar to

dos os' problemas. Outros aspectos
eXistem; igualmente muito im_p,or-

, , \

tá.Iltes' le que precisariam ser e-

,q�aci.onados ,se 'pretendermos dar

4WF,t melhor org,8.nizaç�o aps des

portos amadoristas no paí's.
'.

Há algum -tempo, hO�tve uma ver

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'.

Dis1ribuidor em Floriáriópalis
.COMERCIAL APEMAC' �TDA.
Rua Deodoro, 7 - fon�, 4084..··

TV CULTURA PRÉ,ÂIÂ-SE'
PAR.Á O 1°' ANlvERSÁBlO.",.
A TJl C\lltul'a - Canal' ô, ·de Florianóp-lilis: Vai: 'cO

nJcmob,r no próximo fim de semaná,. o seu',·1!?· a.mve:rsá!'jo.
. No Programa Especial que está seriq<) cuidadosamente:

preparado. figuraIl). as seguintes fe�ta�: ,- :
.,' .... "

.'

"

lJia 29 - sãb;dó _:_ Chegada da Úni4áde ;Mó.v�l para.
Transr�'lÍssõesi Externas, com paSseata 'fêstiva: .no" peI1ooo1
da'manhã, nas ruas centrais da' cidade;

,

,� ..
;

" :'.
Dia 29 - sábado ----" Às 22 horaS - Gránde\Ba11� <j_ef•

Eleicão de Miss Floria�óPoliJl ,197.1, n'os"salÔM. d'o'.'Clube.
12 de Agôsto, com a animaáo' d:( orqu�(· The ,�étnl
'Group 'e Shaw a cargo de AgoStinho ,dóS' Sa�tos. "-�'

"

Dia 30 - Doming-o' .:...... As, 1'4 bs .
....:... 'Ap�ntaçjío, de

Gala do program}'l CLUBE .fpNJOR, CQtÍI a: ,pfesEl�. de ..

liar�lrlp Bafa, o "Zezé" da' telendvela MEu: P.,E' DE, LA"'
RANJA LIlVIA: Local Colégio, CMarinense. ",

'

.. : 1';
Dia 30 -'- Domindo :_. As-20 hcrras -J GThMU,m,:SHoW�

DO 1Q Aniversãrio. que apresentarã·. inúmerás àtrtlÇOOs,.
destácam1o-se Arti�taB' Prata dé Casa;, os' co��res' LJl.
"irínio Rodrigues e Túlio Piva, o tele-ator, mil:i,rí:r,Hero1do
"Zezé" Bota, Agostinho dti's: San� 'e o, fdó\o,! d�, j��m<
guarda ,TERRY ADRIANI, com a lJài1;icipação da ;or<i�eStra
de A l.D<) GONZAGA Finallza�do 'shaw, '��mO:il"i1m \ els�
tãculo' de luta livre. Local Colégio Cataripe�' ;<'.' :...
'-, Dia 31 - 2a. feira _:_ ÀS 19 !i.ôras _·:tnà1i\gb�:ã(J'.'dOs,
nm10S eseritóriqs e\.a' TV CULTURA;' à, RUa ::i3pfa�(nia, ii1;

. , . �,.: '" �. i,'
�

- "
, <"t'nesta Capital. , ,

.,

'.
" .'

;'" : ,

'. '( .._..".
Enquanto isto, anuIÍcfu-se ai' ÍnPúgilnÍ'çá9"'&; ·�tidbrJa

do 'C�nal 6 e� Lages, bem. como· ii- nOva, 'r:ep,etl<lól"il ':lia
é}dade de Blumenau ..

MISSA DE "�o

,.:_ .. t'

Abelardo Rupp, Senhora � fil�os; Jàk .. F:.:ancisC0"
Hamms e Senhora convidam seUs parentes ,e '�gos',p'a:r'a,
missa de 1Q anive�sári� de' fáleciméflto';do" s��ldi)s'o' e·�ue- ,

rido filho, i�m1í·o e cunhado'
.

.

LUIZ HENRIQUE ,RUPP. (1-1(1:) ,
',.' '" '" /-

que será rezada :ço pró�imo' dia '30" ddmin.go;\:�s 18;3a,
hor!ls na Capela, do Colégio Cataririense, à' -x:ua.' Est�v�
Júnior.

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

...,�-'-� ... _-

,FRIGORIFICO ,SUL
.

C1TABlIfEl(S�"
S. A. (FRISUtCl)
c. G. C., M. F., N .. 83.651;018/001'

AUMENTO DE. CAPITAL·
AVJSO AOS ACIONI'STAS

, Criciúma-SC" 18 de maio de 1971.
Wilson F. l. F. Barata - Diretor-Ad.min:istrafivo.

VEBDE�S'E -

\

�oate Miragem. 'situada na 'famos& Lagt)w da'�
ceição,\ principal pontó turistico da Capital, em llniPld
funcionamento com otíma clientela. Tratar na ru8I 'Ii!...
raden�es. 47 - fone 4144.

F. G. T. S.
, Executa-se serviço de FGTS atrasado.-: Trátar, à rua
Cons. Mafra, 1.88. éom Luiz Car10s Rosa.

I

WIlJM11R HEN1Uo.ut' IECRE_I·' .... "

Tudo pará sua con!Jtrilçâ()
Fones: 6238 - 6303 -'- 6371 _. 63.55 .-' 3931 '

.,

.

Caixa Plástica Sinfonada lSOmm x 200m.m. ao- prêçl) de
c-s 16,00.

Fonte da Emprês,':\ Brasileira de Turismo - El11m
bratur - distribuiu nota informando que ·�'Omam
Cr$ 80 milhões os recursos dos incentivos fiscais dís
poníveís para investimentos nas atividades de ex�an
são do turismo no Brasil. Segui1.do a Embratur fa.l
tam apenas projetos adequados para aplicação.

"

AG,BADECIMEITO E CCNVITE.
It �. "�:t\' ."I'«!IS" nr.:n 70 lU' IIir

.
..!.,�, .!l'�!!'� .!i. '.,Jr.. ' lIU"

.,' A:. Família -de: Ascenclillo Pereira, ainda consternada
com . o seu falecimento torna publico o seu mais 'pro
fundo �g.rl'J;déciment0 'a.

7

todos que os confortaram 'no, � I I, l'" .
�

I
'

.. -doíoroso transe por que passou 'e çonvida parentes e

'" pessoas amigas..pata a missa de 7° dia que será celebra,

da/segundaLf!êira,"cUa;31, às 18 'horas na Igreja'·de Sari
"" to' Antônio? na: Rua P.adre Roma.-

,>. I".,
,---.:.

." -'

"VENDE�SE

Conforme deliberação tomada em' A'ssembTéia' 'Geral
Extraordinária, realizada em 24-04-71, comunicamos· a:

"

todos' os �nhores acionistas q_pe o Capital' Sociàl fof'
aumentado ,em Cr$ 5.000.000,00' (cinco' milhõ,es' tle .

cruzei-.
,ros), lO qual se efetivarã com o aproveitamento' de' - ..... '

Cr$ LOOO.OOO,OO (hum milhão de cruzeiros),. oriundo'·, do',
Fundo de Correção Monetál'ia' do ,A'tivo Imobiliiado, e os

restantes Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões' de cru�eiTos);�mediante subscrição particular.
Ficam convidados os senhores' acionisfas; , a '. CQntal'"

desta data, no prazo de 30 dia�.. a' exercerem"'em' tôda,�sua'
plenitude seu dir�ito de preferênci,a sôbre: a.importância. ir' _J . 'x Iõí-:
de Cr$ 4.000,000,00 '(quatro milhões de cruzeires),' de. . �': ruBALRA COM PLASTICOS?vendo o �espectivo pagamento'" ser feito na' base ,'de':10%, '

(dez por cento) no áto' da subscrição e' o 'restap.te ;entl três' VERDE, PI.tASTlCOS?
. (3) meses a contar da data da subscrição.

As listas de subscrição .;acham:.se, a disposição,' dos,
senhores' acionistas, I na' sede sociál, ,à. Rua '25- de·'JtínlI.o,
em Forquilhinha, Mllni�Ípio de' Criciúma,: se.,., onde todo .

r

)e quaisquer esclarecimentos a respeito, podellão' !ler"
.

obtidos,

.. ' êasa '-IocaUzadà; ria bagon da Conceição com menos
:.'... ��,,� �,;s�, de )1;:llJ-ite":s<;) l?um recinto. bem próximo do

; " �es't;\utant3'" ":Andrlnús, 'ele freiite' para 'a ·Lag08.; toda
m,p:bUÚrda,. ·l-�ssúind0. 2 .quartos, � b-a .heiros. cozinha,

� ,ga:1:a,.g·em, 1mtú ,rua Tiradentes" 4,7 - fone 4144.
'

••
",' ',' , ,

,

o

_'._, �

, CASA ALUGA�SE .

,, ,- ,'-I .

-

,. l' '.
.'
.' •

, p,reCisO' alugar casa no centro. be preferencía nas
liUâs . 'F�r�ei·r2. LÍma� Crispím Mia, Mom enhor Topp ou

. tl:as: p�óxi�idàdes, Informações' para o telefone 2055.
o

i_'_��_ .. '. _

'

� 1
-

_"", ,"" CARTEfRA,.EXT,RAVIADA
'.' . _'J"Qi ':�xtraviada ·a· carteira .. de,.motodsta pertencente

, ao i.r:·, Celso. Agostinho Sousa.
\��. "

- ..

_acla•••�i'

.1'

• I .�.

.
�'.

-

. "

'.,

"

.

, .

,

'�
-

proctüzJdo Por
.

, '�" -'LATICINIOS TUSAAONENSE S. A.

��,,; Lauro Müller, 2:157' -., Tubclrão - S. C.

�����������.
•

<

'f;��'\fU(ll EL' 107TI,.!' .I ''': iZ
.

I f� ,

. Sementes.
G. A.:'CarvaJhO & Cla. Ltdà.

.' :Metcad� Púb�,�23;Ú - F�lis.
ulfia ttadiç�o. :no �reio de semen.tes

:'\

1 "':..' i =

,
.

", '.

C'J.�,�1t!JOS
..

'lJvtN� liDE,f �roohtira�..'· ESpirai�'em A.rame o Plásticos

1,'. .

leAL, - LACI - Latonados - Cr',mados
f

. .

.

:.' -isq.�k�;· c�;n:uma e duas ror iS'
.'

t ICALEX .. (Automáticos)fl�'
.

.

.. ,lCAL:.. Indústria e Comércio Auxili' lora Ltdl'l

(:
:--' Rú�;'9orfhO:, tie�to; ,1�O/170 :;-,.. Fones J4.q 'e 3f)1

,I ex.. POstal, 137 ......., ,Teleg, lCAL - Rio <'o Sul - fl'J �
;

i;.�--�.�;..;;�--.-�ãp..-:,;a-;9i4=-�" <tu;:; =:......... TMr;!If�l.

I',
.

ÇURSO PREPÃr�TÓRÍn DE l' IHGBESSO 'NA M,lGISl'RATURA
E MINISTÉRIO, PÚBlnlCO
fones 4665,.3073 e 4602

.

Têtá inicio no dia 1 Q de junho vindouro, e!ll
Florianópolis, o 'PRIMEIRO CURSO PREPARATóRIO
'DE INGRESSO NA MA�lSTRAT�A, tendo em vista
o próximo concurso de Ju,iz de 'Direito em . Santa
Catarina.

A$ inscrições deverão ser feitas no caíxa n. 1,
do' Banco do Estado d� Santa Catarina SIA., ae:ência

,[ ::,,:!:,:iahÓPO&, onde poo,,'o ,e, p",t,"" """",
I 'I

·����������������������Il��. .

..

I

II
!

,

então não' pode desconhecer o� preçl'ls e o fabu
loso éstoque das

tOJ'IS SCHMIDT PLASjlCOS
de Irmãos Schmidt & Cia. Ltda.
Plásticos e espul:iías para> estofadores.
VAREJO E ATACADO

Conselheir<?_ Mafra, 55 --:- Florianópolis.

ESTUDAIJTILPROMOÇlO
5 '1:rjhnbo,� sáb�do: festinha no Clube de Caça'

e4 Tiro Itolipava N61'te, B'lúm�nau. Início: 22 horas.·
Cõ�junto: Os Brasileirinhos. (CoI:aboração do associa-

Ido Rubens HaSS).!

r�

- ,

DEPóSlTeS
'. '". I" I' I �

A!ugam-se dois depósitos, com área total de' 850 m.2,
situados

'

no 'pôrto, ,à':rua ·i-i (fe julho n. 600'912" no E&
trelto, c1@iádós ,,�,:'tr{P.l4he, eom tt�lhos e vagonetes para• .' _". (.I. ,_,,'

,

carga e descarga d�, navios, . '.
.

, T.Mtat à(ri.lld.reüPe,�'hmidt"33, com .o Sr. Ivo Magx.o
'

� • r • ," " } , "
•

,

ou pelo. teh�fo.ne', 31817.. ,
•

.,_

"

.••. .' .'-'
... � ", h "

EDITAL DE AIREMATAC,AO, COM O.'
I, I,,':' ..

. PBAZO DE 20 DIAS
" �

6 Doutor Paulo Peregrino .Ferretra, Juiz de Direito
da' Pti;neira Vara da Comàrca. de F1oria,nóPolis, n� for�.�,'
da leL' etc. '

, ",
.

"

. 'FAZ 'SABER a todos· quanto êste Edital, com p' praz�:
de (2Ó) 'vinte dias virem, õh dine notícia tiverem, que �:.
dia (28) yi'nte 'e oito de maio do corrente ano.jàs 10 horas,
à porta principal' 'do Foru� local, à Rua Duarte Schut�l,
n:

.

17., o, por)teiró a:-oS, ,Al,lditór�os ,dêste Juízo levarã. �público pregão de- venda e arrematação, a quem maior

oferta, fÍlzer,' não inferior rã' avaliação, o imóvel abaixo

descrito,. penhorado a Indústria e Comércio São' Pedro .� ..

Delrnar; Luiz dos Santos,' na Ação Executiva (autos n..

775',67): 'q�e lhe .m,ove
-

o Banco do Desenvolvimento do
'.
Estado. de' Santa Clitaí:in�, em curso nesta Primeira Vara
cjvei:.�, .,' ,_', . '. .'...

Um terreno com a
-

área de' 50 m2, nêle edificada .uma'
casa. de tijOlOS,' e deniais' benfeitorias, 'fazendo frente qu�

.

mede rÚiÓm ii 'estiáda' gerál," fundos extremando: com
João José' AI;es, 'ou quem de direito' f5r; laterais' que' me�
de 40m,.' extrema com. Manóel . Alb,ino doe.' Óliveira, :ao

. s�l e a, nort� �'om ter�as de joão José Alves, qljO irhóv'e�
��si'm confrontando livre e' ciesembaraçado' de qua,rqll'�r·.
pnui/.. , ..•

'

'. _', '; ,:. :,.' .�. .) �. .

:

.'. .o'oo� "

,

Avahaç<lo: : ,: Cr$ 30�O.O., ."
. <No_- �as9 '.'de- a prilça� -por- �á·Ita d�' 1,icità.�te,05,. IJ'�o:�e,

reaUiar na' dala e hora' achüa; desde já fiêa' marcaüp; 'o·.

'de 40� %':Íctreina corri ·.!Viimoel' Albino' de' '0li'Ve�r�, ao

lljes��s :
110r,as,

.

�à�à a' v:ênd,�, e�' léilão, pelo melhor� l��ço,
do imóVel �driia d�sttito: ,Em yirtude do. que,. e'xpe'n'd�Il1-..

si êstés." e" 011tvos igml�s\ ê]tl�' 'serã� publica'd?,s e ;'lfika:a.os
.

ilã iotrrí.á" da' fá Elol;iiú)·ópolis,. 2.3 de\.abrif çl.e. 1971.. :Ej:1.,
(Lídia 'Maria "da' Silve irá), b {iz� é. subscr:E{vo,

.

, ".' c,, "

. :",",,,,; 'Jui� de" Direito� ,

FÁB.lUC·A;"'j,E:.tttl:DCS CARLOS
.

,
." ",-' ,:',�,;: .··R··:r��"';.U· '!I: S ,1:\

.

. ,.�,�. � • e
"" ,�'J '_ ,".. } JJ" "r"- !' ... • . - .

. ,
�

: f',' ,
.. .:" CGÇ, i1< ���,1�7,1/001 .

" ,A,?t='MBt;��;',t?Ei�L ,�XTRAORQINÁRIA.: .-
7 _" r .. " :CONVOCACAO

.
. Ek;(�.::����r.�i,d�lS ��.. ���!:es -�cionistas, vara a Assem-,

.

,b�é.i<} '�r�1�:,��trâ?t�i��tl(�' s,e. real!zar '�o .�róXii�o, dia'4 de')\l!1J:ifJr 1!sitq-'hpra�, .��,sede socíal.vsíta- a rua 19 de
. Maio, ,1.2�,. ::iÚl, �cidfl'�:': de Brusque, para deliberarem

.

',s9br�1 a';se�ut��'..,.: .':;',:" '.'
. ,OfIDEM i DO' ,prA,.,· ."", ,!

. ,lI? ;l';':ap��,t�, '1(!)':':cáp���1 socíal.. em- dinheiro, de.
Cv$' �3.'42\i'.O!�,69-,'.<jJ,3ri1.;,C.1'$- 29:000.000,00., . -

2i?� -;. *'\it9r,ii�ç�o 'gaz:àia> emissão de uma série de ações
prefer�rÍdaiS',:e' fixáç.!o,·4as', respectivas preferenciais.

· 3Q :::....�;�h·tori�çlfó' ,pàti" �oÍltratar uma opera.çáq, de'u .'''' ,-�"�,.!1:� ,," :,\ �; ,_>!, ',o ',7 t

• Iun,d�nVrlt,wag, .
'

.
" ,. �. . . \ ',:.

.

.

,,
.. 49 ::.4 o�fr:&·;�s'tiIitoS -, dê Ülterêsse social.

�
,

'\. '"
'

__ :
,

,<;" ; " �,f.'
�

"
:

>-

�
"

-

,Bt1JsqUe4·�,de maw·df] 1971..,
r

"

',. ,',
' ':" "�":.' �," :'�. ,�, '

A. DIRETOR,IA

).�
.

'I' 'IElDt,·SEi,:,DV ·TBOC·l-S.E
'

.

'.' 'f' '., ,',

.

. trrna,,''bêlisliJna caSa com menos de 6,meses de ha-:
bite-:.Sé:·' reCêm'_':c.�nst;UÚlá.. '.' 'sltuad,a no alto do' 130m•

..... �,I ." " , .

'
,

Abngo'; trá" l'rtà"'-<>S$a::. Tamu-es Sóbrlnho� 220, com linda
vism :pata;O:'tiÍ�.·pós·sUi:3.cíuartos, tapetados, oom for
taÇãb" �miari�i,�étiJ.butiQ.ijS,;' &âi� ampla cqm 'lar�ira, '�
b'aalieir'Ó�( �i�� 's&iDá, ':(,tp!o banheiro: e

.

saleta, p'a-ra'· ./

des&clns&k ',ooii-bha; �'ómple.ta';.,. idega . �bterraIl'e,<1; de'- -,.':",�-t
-...;..;...:..-----;;..".---'--""........''"-'-1'-'"'",-,

-

•.-.-'-'--'-",,_-"-
......

"-'".--,'pendenci�', dti.��,',�. banheiro proprip e. ár� .Minlst-érÍ'c)'· da 'Educação,:e ,Cultura;
de ,s�-:cQp;i:.·�eh:urtaMu� .Ge,ragem, para 2, ;98ITOS IjN IV·E-RS IDADE. FEQE�AL .D,e' 'SANTA� C:ATA�INA::,grà;n���à'I1;Í�:::;pi;)s��:,u� liI)da pi&cina intetria com

". 'E.DITA�L �N. 11/71 '

,caj>à�d� ,,�p., li>D::�'(l1ti'OS' de águ,a e 'maquina pa-
ra ,�é:ttrihl?(�:;):·' ,'r'r:i!')/ff\.. 'i T040s "c,;; pisos 'dos banhêl-. ,To�no pdbtiCQ qu�(,est� ,iIrii����idade faI:ffi_ �ea]._.i2:�t }is
roS, �.:���,��; '�

... '�p8'dgs·.s�).o d� 'IDarmorEl, PQS�
. J'>,OO horas do, dia 11 de junho, de:1971,. em 'sua·' �ala' .d�

sul ta�w.,2 .télefl)IifS, �d1) a' ('fl.sa toda eT'corttna.da. ,·""1"orrêilcias. 'a, aber-turi dá T�p1.ad� de Preç6s n: J?l7,�,�T�ata,;.)� r.hâ:.:TI�ntes '·4f....:...· 10 alidar Q1.t »210 io- 'h!th:a
. a' àqui�rção' de�' �at�riàl . d,esÚhado' 'ao Dep�rta,-'ne .41'�.f,�'·' ,:" ':'. "�':::i 'i' '. ,'�', 'I_' '., r'-':'!lto', de E!1ff�rmagem" d�' diltro Bio-Médibo: ·Maio'r�s

�; , _.,: .", �. �. ";;'
.. n�;;E'

.

S-,"
. ....,..__,...,---,.... .

- t
< "'''h-r,primentds serã� n.Í'estad� ri.á Divisão' do: �a-t�riãÇ

;
,

' • "" ç,.,,' '. r.1IUI,.. I ':'""li'!�d? à rl1� Bocai6�à;, ,60,' nest�, Ç.apifal, l:lOí hor�J.:iô" . :'"
'

"." .:.'
'

i ;� .

, das 12,00 às 1(J,30 horas, de' segundá'a se�tá,feira. ,).\[6td�ic�tj:h.F;I�de; Ae�..49 'cc, . com 2.000 Km. Finan- , . . , , .

cio. T.tatat: éOtn:.\',eisrrlar ,�ld, 1'Orie' 2849. .

".' ?l.orianópó.Iis, 26· d,e.. maio de 1971...
'

... <
,

�o!>oé ...Fort,ka�p -:-' Dirêtor ,da Divj�ão do MateriáL :,

� � ')��:: 'Hl.tAR 5S
.. PREFElrúiLA. MUilcIPÁi. DE'

. Vend'e�' ()tl''' tiiooi�se 'PQf. FJ,lck. Ttatar -com Mãrio, à
nf.a C;6ns;' Máib�t:tt'�il-: / I'�';-: .

'. .

�
,

.

·FLOBIAliÓ"OLIS'" :
"

--:, �,�::'!'\-l_-_'_"_'.:.i1;_�._-,- _

.' ':,�, ,;:; ;,(). '·;·"""'1, S: 'n "

,

./ 1<'

'

"�;.�� :.�:�.>:':� ::�" .,�'_', ",' :,>" ,I. 1;:"
'

•

A S��ta:ij:à-'a.e '.,f;in1l,'nC:as .. '.qa Prefeituril Municipal de.
FlorianÓiJ-pÚs,:, Ú/V:;l" rio' ;conheciÍnénti> dos conti."ibuintes do
Impôsto; T�&ito�iai, 'b�b�'n6, ��e ,.m] �alões de recnlhim0n
to eriCont�àri\"�'-'à' ifisPf:>sj�Q<:(j.,ctS�!in1 �ressados, a partir do
di:! 28': 'd'o ",cGÍTe�te ,tii�s�" nos'.-segÚintes Bancos:

· ,Cd�trIDuirité5 da ddadé
.

. Bancos
\ L'et:r�;A :.:i:·Ba��� c��ito Re�l' rie 'Minas Gerais.
'Létrá B :.�. nan:('� ÇOn\ertial Ide Paranã. .

Letra d.�:;Ban'co .d6' Está,do :Santa Catarina.
r.:etra'D ';_,.B�nc� N'acional. de Minas Gerais.
Letra'E;� . BAJ1C�' Na:cional do Comércio.
Letra F,":":' UnÜ.6,dé.':âàricos.BrHsileiros.
L�b:a G,�, B�:o�o d9' É'�taq� do Paraná.
Letrá :K .!._ Bar.co Auxiliar"·de. São .Paulo.
Letra' I� :i3��co: da ProV:ín'�ia do R. G. 'do Sul.
Letr� J :__ Ba.'rlf'O'· Córrtérció e Indústria Minas Gerais.
Let�ã K e L - Ban�ó dà Bahia.
Letra M ..J-::Bãmerindus.' ,

Letra' NI..:..'..'�f!0 do Brásil::' ,

.Letra 0'- :Banco do Estado 'dQ R. B�aJlde do S41.
I,.etrél P e Q - Banc((Brasileiro de Descontos.
Letra R - Caixa'Eeohômica ·Estadual.
Letra S - Bll.nro do Estado de São Paulo.

, Letras ,Ir, 'U, V, W, 'x, Y e Z - Banco da Lavo�ra,.de
Minas' Gerais.

. Contribuintes, do Esfréito
·

,Letr�s' A, B: C: D;' E, F e G - Banco Brasileiro' de
Descontos.

,

�etiras H; I; :1., R:, L e' 1\1[ .:.._ B'amerindu:S.
, DetraS N. O .. P, Q, R, S;' T; U; V, W, X, Y e'Z -,Ban'Co'

Naciori,al,.do-�Cõinél'cio.
O'' praZo' pat� o' pagamênto· sem mul� do primeiro tri.

mestre sel'á' atJé' 0, dia"34! de:junho'.
FI'oriarlc'lPQ� 21. de '®!ia; de·'1971.
Nabor Teixeir.' CóI'erçc;·:......:. $cretãrio lie Finanças:

, ,

, \,
. A V, ISO·

,

A Secrebrm. de Fin�nç�s, da Prefeitura Municipal' de
rIorian6nolis . .leva .a6-'CQnhecimento dos contribui)ltes do,� \' ;Y

I'TIlClôsto Predial Urbano, que os talões de recólhimento,.
p.ncontra�,se' à 'diSposiÇão dQS interessados, a partir QO
·f1ia 17 ,do corrente' mês, nos seguintes' Bancos:
C:o�tribuirifes da C'idade Ba,ncos

Letra A � Banco Crédico Real de Minas Gerais.
Letra É e ç - BafiCQ Comerci�l do Paraná.,
Letra D, - Banco Nacional de Minas Gerais.
Letra 'Ê - Banco Nacional do Comércio,
Letra f - União de Bancos Brasileiros.

,

Letra G - Banco dó Estado do Paraná.
Letra li. - Banco Auxiliar de São Paulo.
Letra l _:_ Bánco da Província do Rio Grande do SuL
Letr,a J - Banco Comércio e Indústria dQ Minas Gerais..
Letra K e L - Banco da Bahia. ,n .... ' I

1

I.

'r.., ..

Letra M - Bamerindus.
Letra N - Banco do BrasH.
Letra ° - Banéo do Estado do Rio Grande do Sul. '"
Letra P e Q ;_ Banco Brasileiro de Descontos.
Letra' R_ - Caixa Econômica Estadual .
Letra S, - Banco do Estado de São Paulo. , "

Letras '1', U, V, W, X, Y e Z - Banco da Lavoura M.,
Minas Gerais.

.

CONTRIBUiNTES DO ESTREITO
Letras A, B, C, D, E, :F, e G - Banco Brasileiro. de,

Descontos .

Leh'as H, I, 1, K, L e' M - Bamerindus.
Letras N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z - Banco

Nacional do Comércio.
° prazo, para o pagamento sem� multa do primeiro tri-

mestre será até o dia 31 de maio.
.

Florianópolis, em' 14 de maio de 1971.
Nabor Teixeira Collaço - Secretário de Finanças.

. \

'-----,--- ---�-""---"""'''''''''''''''' .::. -·-�--l-'T·'''·-
Minlstéfolo da :EdUea;ão 1f·,GuHVra '

U�I�ida� Fe&'ral .:sont.' Çatarina
R E I'T O R'r'A '. '.
DE"ftAJtTAM�� 'Ma. EN�.EwHARIA E ARQUITETURA.
DivIsão' Ãdmlnlsfrativá,

C O·M'ü'.ifl'C A ,ç Ã O
De ordem sTiPe�ior,t� p�blic� que se acha aberta

até Q dià ,03 de j'lin':id do,C0rrente ano, no Departa·�ento"
de Engenharoa" e- A rquitetuÍ"a da, Sub-Reitoria de. Plane:.
jamento da UntverSidade ,t,e:4eráI' de San� Catarina, nh, I

"
. 'JOINVIlLE

Conjunto Universitário. dai, Trindàde, edihll de Tomada de
. PRINCESA ISABEL : 347Preços para o ,fu�e<i��nt�: dê �aterial e mãó-de-obra, dés-I

'
'

tinado ao Pavilháo'de Adlnin,i'Itração. JARÀGl:JÁ DO SULl\iaidt'es eSI'l:.r;.er.ini�t.l�s ,pO:derijo.ser prestados no De-Ipartamento de, Engenhar.� 'e ArqUltetura, no. enderêço .

MAL. DEODORO 21 Ó
......acima: ,re.�rioo; n�' horáriO';�\ í�:OO �s- l6:()() horas. \ _

F1orlaiQ�" 20 ,de• � l,971.
, II ,_ � .. tmil lBíll lIiIi§ _Ass. Alvlll10 Hénrique �.. C,mpos Lobo"": Direto,r.

24771
I
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. MULLER. 81 FILHOS -,malerial de
.

.

Con�tuçâo âiU'gt�if
"

• Fones: 6201 - 2425 - 6358 '0 �35�
.

o Carnpeónato paulista, de J;'Úre�
bol prosseguiu .na noíte �., o.n�íIi .

com mais um �go.
'

O P;almeiras"
venceu ó Paulísta de Juncliai' :por.
2 x 1.

.

\. .,
-.,. ,

Florianópolis, I Sexta-feira, 28 de Irnliq de 1971
1.,,/'

, .'

"

<;E;!ll' sua: fala; aos '4epu49-(>s, ,e'J� -

go' ápós b:i$todar ós .ànteqedentes
, - • _

'. " .'
•

> 1da .

repl'e�sao 5W VlClO' €rn: Santa· Cil.- .

tarili!l-, ."�nc:ltísiye I' •
as

, pro�d�nd.�
íRicia,línente tomadas Pe,lã, sUa' �à;
tá;' o Secrêtário Peret AntUnes aS••
s�yeróu: :"verifica�se' ,que o pr:oÍlle
ma de �6xicos e entorpecent�'s' e;n
n:ôSso EStado vem assumiÍldo maiO.
r��

.

i>r�pOrçiíes à mêdid� que· o
t'émpo 'passa� Seja pelo !'efeiÚrde�
de'monStraçao", -sej� .

Peló s�ples
gôsto pela' aventur�, ou ·por recal� I

ques
'

.familiares, <;>' númerC? .de' jiF
vens que' consomem tóxicos. velÍl.
crescepdo, e se nãó contido pOderá,
em breve,' consÚtuir·se em intran
q,uil�dad�,., ',)?ej�. par� a Seguiança
�nterna; seja ,para a 'própria fÇl�'í-'
li� c.atarinénse.' Trata-se' de um pro
blema d� 'alta relevância" que deve
ser encarad.o' mais sob o ponto .de
vista , sotilíl ,�do que Propriamente
social".

': Ex�licou 'qi.{e 'de um' mO,do 'geral
a's drogas mais usadas são a' maco
nlúl :.(73,6ó/ô) e .os pSicotrópiCos
(?6;4%), ,deptr'e

-

os quais' ressaltou o

pel'ventin)' b fenar:ol, o, dexãrniI, ,�
9bli\;o�,

'

..0 prel�dí'ri, o' stefazlne;' o
orten:al e' o

. cóÍlcÓi�di�: ..
::- :Em' nosso Estado. o Prbblerri�
..t. .. 1"'

,. •

�

•

'maiS gpve se �presenta na parte
d'Q.s tóxicos ..:..... pro.sseguiu _ não'
sé. constatando. o uso dos entoI'pe·.
c'ei1t��s.. ;'e�' esc�lá apreciá'�el, po-

o Secretário d�' Fazenda '. des.

�l:&ntiu, a& J;lOtíci8;& de .que o :in
quérito administT:ativo fustaurado

B8' seI;l'lana � passada ,em Joinville
tenha, ielação com o ,inquérito, q)l�,

'

�I?u�a irregularidades po Tesouro
do Esfado." '.: .

; ,- O '}llqúér,it� na Coletoriíl de

.}'oinvi:Ue - afirmou I
o Sr. Sérgio'

tichôa ..:: é para .

apurar pos� ,

síveis irreg1!l�aridadesrnaquele .ór
gão, te�do .sido constit�ida uma
comissãô ,especial, pr-esidida pelo
In$l1,tor Regional, Sr.' Cláudio Ra
mps. O trabalho deverá estar con

CÍlÚdõ dentro de 30 dias.

F�,z,e.nc1a, informou que ','3. arrecà

dação estadufj.l .

não átiTIgiu Il,S pre
visões"nos meses de abril e maio

::te[\d� :e� vista que houve a di�
l_atação' do prazo para ,recolhi
'menta do rCM no comércio de
madeira brut,'it, 'serrada e Denefi_'
ciad�,

.

beni como :tJ.à indústria do
mo.hiliário. Ol1tI:O itnpado I que
<J,eill�ndOu

.

o menor Úlgresso cÍe

\

glOS' funcionários que recebem me·

'hos do. que um salário-mínimo. Ve
jo, por exemplo, que a."remunera·

�ão dos meus colegas enge'nheirós
�stá muito abaixo da que é paga

e'!Xi -outros Estado.s. Procuramos
analisar tudo isso e como observa·
mos a majoração progr.essiva do.
ctsto de ;';ida resolvemos antecipar
para junho a vigência do aumento,
Encaminharemos a mensagem à As
sembléia· na próxima terça-feira, fi- ..

xando em 20% d peí:centual"
.

da

majoração, elevando de Cr$ 10,00
pàia 'Cr$ 15,00 'o safario-famílía.
Mais do que isso, lamentávelmente,
não podell1�s Jazer. Gostari� imen
samente de fazer muito mais - de
clarou o Governadór Colombo
�alles.

JARDIM MODEJ.AR r

\

Nenhuma aplícaçâo de dtnheíro é Irão, SEGU,RA e
RENDE TANTO quanto a valorízação de TERRl!:NOS
Compre lotes no "J)'l.rdlih Mdde,J.ar", (contíguo ao Jardí�
Atla.ntico). Pagando-as I), longo prazo.

'

._':--'
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I ;

A!JSíNANTE

S. C. Country Club
Koerich & Cla.

'

AssisWncia Municipal
A. Rosa &: Cia. Ltda-.

•

•

�

•

"

: '(

�
"," :..,' Ó,

, eret a iflD�:::(III:
.

�. ,.,',"�':.:�.""""����'�:.:'"i.\','Falando ontem perante a Comis- dendo -mesrno ser 'côns;iÜ'e1lado::'co:qlO,., pecial 'de' Combate aos TÓXICOS da
são .Especial de Combate aos T.óxi-· . 'inexistente: ,,,.:. ,

'," '>:'
I
-,

�: '.:,: I' .',.: �émbl.éia. Legislativa pretende
cos, na Assembléia Legislativa, o Se- Como' princ·iphls';fécós·de.,tráfico 'irriciar' em nosso' Estado:' 19 - O
cretário

.

da Segurança e Informa- é uso das, drogas 'encorlir;irriós, '!ta-' prosseguimento da.. ação repressiva.ções, Coronel Delso Peret Antunes, iaí, Láges;é ;.Fioriai"íópoi�s/� ·'em me-. :n�s inoldes como vem se desenvol-
�lirm.Qu \

que . "o problema dos tóxi- 1101' escala as- cidades de ;Blumenau.· 'Venao,:, a
.

cargo da Secretaria da
cos e entorpecentes em nosso Esta- Joinville, 'Brusque;'· Jo�ç�bã:, T,htiar Segurança e Informações; 29 � A I
de vem; assumindo maiores propor- rão, Cricíuma, ''A:r;ara'nguá; Baineã�io elaboração de um Plano Preventivo
ções à, medida que o tempo pas- de' Camboriu, São-Ffancísco-do »Sul de Combate aos Tóxicos e Entorpe-
,_[a.", salientando a nec.essidade da e Imbituba, ':-,...... : .

t' ,-
, ,

,
'c- • • ' .

.

• cen 'es,' co� a participação de tôdas
implantação 'de uma campanha O Oeste catarinense : constituí-se as fôrças vivas do Estado, coorde-
educacional e preventiva a fim de ainda em uma Incógnita, se:b�!n.que nadas e orientadas por um organis-'�iilPedir a;< progressão do vfcio no

; informes .dão conta ,de 'quê : o' pro- mo especifico para tal fim".
se,io da. [uvenmde, O titular da blema na 'áre�,

_ l'á :apres�nfa.· �'ei..ta � '. ,

Segurança compareceu perante gravidade. Em Floríanópofís a'. ação' COORDENADORIA�quela . .c��iis�o em companhia do
"

.d�s' .':pa�sádÓreS!::- �'Oil�Ílfrats'e :. iro
, Co�o proposição a�s -deputados,DelegàdQ.; Délio Solon da Silveira,

, ,'��r�J�,o�,. :Trh!d�4�" {.ç�poe#a$� i'�a; , pa�'a:'·� ,.promoção" da,' 'parte- preven1a,' p..epressã<) ,�o� :yí�i�,: "e �p�s' ; cb �dóS Lilriões; �'é ,f;qentI'O��' âIoiil' 'as
.

tiva !dii ,ófensivá contra os' tóxícos..longa
'

explanação .sôbre: "a " matéría ,',ii:hedia'çÕ-es"��dQi/'éstabéiéelliie�toS :e5.' tt $é@retárió da 'Segurança 'formu-à,p.JJesen�ou : à título 'de" sugestã� (\iro d6'I�Pés;'� ��d�
.

'ei���dtôs 'sim ': éschi: : lbu ". ":aÓ. �fim' de �a exposição um
�la�o (para '.a criação. de ,

uma' "cOQI'- ;ptllOs- ':Ofer�c�iti;. $;�\:it·tam�1.tet::·::'�s "

. j:latlo ", gÍob1!t1 díspósto em quatro·qenado:r;ja ,da. C?mpaIihà p�evenh�à �r?'gàs :ãqs e'st�'�qteS;·,.!att;fàz�16�
.
itep.�: ';aj PI�nejar as 'medidas n,e-4e. ÇÓpib�té '; á01! T?xiCOS C;l t'ntorpe.: .,. �Cós�t'lfu.,!r��;s'e' 'pár�: :tiu� p,assenl,: a é-Eis.sáriiis'

'

ao ' . desencadeamento' 'de

�:�}�; J10� ��t�d:�;�e ..

: s�nta\c:�r\��i �.�J\?:l��J�,�:;,;X::_;t�����>�;�{�/)�\·�,,';�. .'

.:,' �it;;::t;�h!r:�::�:\d;' :�:
" .A.<.f!�u.n.iq()'

.

�ói ptesididâ , ,pelo: J :Il�iii),I�j�i,;ol tif�#có":!:x�::',faci1if!Íd() de- entÚlà<:l� públicas e' particUla-4el?\ltado.;'iqn� "Gô�ag�' e:áo'�tq� 1

:' :"e.m::�� 'tle,,!:��'.�,���,Z.,",d�:.:��1\:;�()r,;�:
.

'res' catadrieriSes; b) 'Estruturar o
com _ as Ipréseriçasi ',d@S 'deputiult>s ,', ·,:'tü�:r'iii'.\e d5:pnnêip�"itipo:i"dê dí:t):.'.' Ófgã�. ��p�pífico destin;do a· cóor..

'��:iq�:m���i�:����� ��:�rf:::;, ., '. ":'�������:�%'\j!l�:;��e�;�� �' ,�:�ad� '�l:p��:�;f��a::�be�e�:���
Antônio:. ·l\1�eze,s .. Li.m.a . e. F:er�a_n: i.�:� �'q.�n�e�d� ":no:.',y�ii���:: ;Én;':�t�i� :'i �. :,da ,po�itic� estadu�i' de preven-"
40, BÇlsto�, que fUl/cioniu'á COJ11�. :rEl-

.

,:' '�i'ficídêndà':� ip��� t;ri�Qf�lêiii(déC;d�-··· gão,:'Jlssistência·.e recuperado de
látqr.;

, .
,

, ."
" .' '.'.

'
'. ,:, �ên��a;� d�' B:I,ffl�Y����� ,�: ;;t?�thl' Vicíanós!' . d}-' Criação !ia-CoordellJ.acto-_\'-t�'; �,� '�'.. ,,' I,:' ,,' , "

.

'. "('"'J.�,�.���:;�r���,���tó.;��.ó,�9r[.>d��� .,.���:.�:�:;,.:'�; ��i�f{"�;fl�l,,�'�:��panha, Preventiva \de._À::' :G�AvrqÀDt' DO 'PROBtÉMA"': " Wénfo,-' ,'d�:";t?*iC08 : el"ertt��n�s
c

Comba� ,aos Tóxicos e Entorpeceu.
flUé: y'ê�,; da' fró�tê�\C;til() �'$�:i:' ,,'.. " t �éll � Ilt>: Ês�ado de Sahta Catariná:

.

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

:':,';::r�:.{"::t·,.�.;�·,, :}�� .. , : , ,:::��'sél: ·:co,o!d.�nadori� teria como
I>�EV:ENçÁ,cQ:.". ,_:><, � .. ,;, ..:) ,,;:,' i": 'eh!m,e.ntos· partiCipantes o Govêrno

" "'IX,. sÍJP.pi�,: ��.r��::J���;,;:�*- ' Ld�,�:,E/stadó, a ;.ASsembIÚa Legislati'"

��;P!Í�t ::��e.)p��::q..�?:�i�m,;'p��::;��; '�d,�",�. �ribúna� d� Justiça, a Pro�u "

[0ndo,: .�. �era, seJW�,i�;.�i i;rEll'et ,.r.�.g.I?I)1a..�ral do Estado, as Secre- '

· ·�ntJÍne.s: ..�,:i;\ê 'daL�O$'i(Í'b';",P�'P'" �tat,l'â!i·� :(Saúde; Educação, Serviços. -fI'. .. ' .. ' "'-S .� .. ''t.> ,. ',' '!>� � HI",' I I }
.,

�t: ;q\le:�0i.. ���()����,��,',:�����'�I} : �,9�i�is" Âgdcllltura e 'do Govêrno),
ser: 'est!ld,í1do', "é,.:.,a·;:�pJI!'I1��o.� �l� ; 'a,s aS_soéiações religiosas, Universi.

· o:� ,c�mpanllà�])re��.'..':P.feyilh. 41.tles;.ii>hetórios estlldarÍtis-; clubes
m'e:rit�- ' :e's(j\i�a'�d�,;,;�: lft'âllêj�d.a:. ' �::setviÇós, éntidades' patronais é de
�rá;\iil'ia' cam:p��.;�,;:ql;li� :��;, " ��te�,- Casa dos' Jornalistas,
V'er,á! encontrár,; :.ejji·; :c!i\d#':>:tir;á$A��ro �soéi'ação Catarinense de Medici·
�:'S()�dá�Ó' ,di';,p���,1�ít;. �� ilà, 'SiIldicl;lto dos, E�tabelecimentos
póS to ,ii··:próÇil�r':PQr:;t�.do,(:�:.á.i#(!)3 �e" �l)SiI!-(); Particular,. entidades es-

a: :eXt�açã() ,j..1}lJil:à��i�Cdes.s�:;: Í!l� p'OI:�vas
'

e. sçCiais e outras volun

� _ �õ;"i�, ,�ue ,�v'en;�'IltL,�g�lid�;:'��ltl);��� t4rias,
.

podendo participar também
� ti(mla�;! a· !'I�..d�yr*\l1�·��:D* ..cp,- as' ,fôrças ArmadÇls, a, Polícia Fede-

r�c�en��?s. d?i�. ��p,�;,;\de\ ,�ç.;\�:I(� �,ilL,e ·demais Órgãos, _federais.repre,ssl'Va.e:. \l ,pr�'Y,�,ntJ.��, ,�,-r�p':� . '. Os m.embros do orgão deveriam
�ivá" .. próprfa : d,õS.:; �rg��,.:·�).i�f��, �et .. f.Ú:��i�nárioS públicos ou pes-
� ,aquela 'feita dtret:q.ine.mte\;.�;ci>í:itni soas ,qúe' voluntàriamente e inde�'.. '. • ',!-' ',1" "'\ • I

J i .� _'
, .' , •

\

o� ',t:rat�qa�teB" �,. ,�rp.; ,�.i:r.(�'i:'-·rU�a: �rid(mternehte de reniuner:ação pe.
lüt'a. " anôniíria;' ':'�sem,: eSfarlf�lij��, '. cuniàda, quiseySem fazer parte do
sem, 'se:psacionaliiIi1ogi' ,ào'b,'pefu{ das �esmo. Entr:etanto a Coordenado-
ihve�tigaçõ�s: : é: o.petaç�:"�'ei'im' w� t�a

.

teria uma verba especial para
t�rriente .:prejlidlc�d�� .. "��:"',;. 'ii' .

1,'
, aten_'déi· -'seus �ericãrgos' príncipalmen ..

:._';ni Yação ;pi:.e.véritiv�·,<t�v,���e.r::�1fi- fé qua.nto 'à co.ntratação de especia-
raio meJÓdiça;/!muito ;',Sem (o�leIIt:ildir, T!Stas: ."

'

.'
'�dnfá:J1�o ;.���,'.�ó),P9lp},;.��:;l#íprê�� , >;/�s�,�, piaÍlO. deverá s�r examinado
e;' p'e" t�<jós' ,.os; t)l\g�,�,Af�p,ér'â'is\ ,;,e'stli: � na :"C.ômÍSsãà Especial do Legisla·<"t." \ •. ,�, '�,:,�•• �. ',>� ...... ,_ \'"0- �., \ '0 �"\ .

�uals .e, rpuP'l,<;ip'àJ's/-ip,'ter.essadoslrro t.fVó;"pelo: deputado Fernando Bas-
,

,.
_

/ 'r,. ,
1,

_ '"'J. "
..,' '1. �

,
• .. ... '

.' .' . �
-

as�u?to." 'ass�,', �q���J.(la�:.'l�ntida,�ei; :t0S,'. '�ue' :al?tesentará parecer pos-
parti�ú:lâre,s é ·'_���:tO:d�' :9S; 'lll;>.lhElllS sl\,�lmeiite sugerindo a maneira de
de :.bo� vontàd�. ���:': :' :".�:,' ...

'

... ,::, ..
"

.. ,.', l�stÍtl\oi0nalizá·lo, segundo ficou
, r � , f ". • . , � ,_ . "

. ! ,�-

Em ,face' . c;lisso, estou, aqUi para em' nrincípio acertadô ontem entre
of�recer. como,".8u�,es�õ�f,pari'

.

a.' os mémbros da comissão, (Leia Po·
,
camparin� que "à �outa. CGll4ssão' E�� lítica, ParÍamentar na' 411- página).

......

I

,.I ,

tóxicos é muito

.....

nao
souro

,i

1 INQUERI'Í'O �O,��mw; .

I
'

o $1'. 'Sérgio 'Ucl1ôa Justi!icou' a
demora' d!).· conCl�i/.Q ,d�' ,q�ézi�- ,

to jnstaUi'ado 'pàrà,. �purar. 'as, i,r
:regu1arid!l-d�s

'

" no : .T�SOW�: p�la
"neeessidaç_c "q� ;el�tV.ção. de "um
l'evantamentQ ,e ,Com�rênc�', �o's

- bà,lancetes· • da recei��' e:, qespesl;!.
· dos ·197 municípios' do, Est.ad9" q
-

que de'Vel'ál,detirpl'âr:�.:am4a' sáriQ$
dias: A �oIriissab. �á ªP'�o��a�-

"�: �
\' I: ,'.r"

.

.
� �""

. mas ir.rE�gularidades· e as previ
sões ,são de que os trabalhos se

PP,O�Qngue� por mais 30 dias".
. ,ARR:ECADAÇAO,

p�� 0�tro 1000, .o SecretÍírià da
nume·rarlO ao ,Tesouro - p:ros
s,eguiU- .,.... {foi a isenção do 'rCM
Gonceq.ida, às saídas de máquinas
!'l eg:�pamentos ·industri!j..is, com

. base no' último, convênio firmado
com .o Ministéri.o d,'3. Fazenda":

, I
•.

'J/ 'r, ••

.. ! "

·CONFEITARIA,MAUÁ LTDA.
. . ,_;

t .'

..

I Atenct.e· qu'a:iqúer ÜP.<> de encdmend�' com entrega
,

a. do:tn!kíliO.; ').
'

. An'e�o! Urriá "bem irista�ada lànéhonete.
RUA· FLORIANO· PErxO!tb, 39 _,.. BLUMENAÚ.

.
"

I'

.. II
�,-'-5-"

. I

\'

Rrave
Colombo' récebe servidores

�

e
I •

aumento 'de 20·/.
I A Associação dos. Servidores do _ . Não pretendi menosprezar a

Estado considerou "insuficiente" o Associação dos Servidores Públicos
aumento de 20%., ao f,unciona,l,ísIllO' de Santa Catarina na primeira vez

'estadual an,unciade'-:na.,�de' .-de . on· :{u'e .recebí seus dirigentes, con-

tem 'pélo Governador' 'c'-(301b'mbo '�onr�e foi divulgado. Explicado' ês ..
Sillles, As b�es·. do .au�eÍl�f,.fo��m �\';!, 'y,()rmenor dE.1VO dizer-lhes que a

cOI\heóiQa.<i ·dti��nt�.3 a�diênél�' ��� ,

.

pal'tu- -do instante em que mantive
o Governador, conCedeu abS,' ditigen- �'.niimeiro contato .com os senhores
t�s .. d�"�soci�ção·;'�;" Sê,gun(tb,:Q�p�o- qetenninei aos, Secretários da Fa-
jeto elabor,adq", p�la Se��et.ilria:;,·.' �â Iwú.da e' da Administração .. q!le es�
FazendÇl, o saiário-f�mHia-opá.s�ã :'de WliaSsem a situação financeira do

·

Cr$: 10}00" Para � 1&' a : partit �de "'J:Q
,

"��ca'àQ e os reflexos que um a&....
,

de ju�ho:' data' em :q�e' rigõl:ara :to hléríto trariam a essa situação; o

aumentp' 'de' véncilílentbs;!" .).,: \ _
.

assunto' foi estudado com todo o ca-, '

.

'

I" '." .:. _', ' ',� _":'
"

'rinho e chegamos à conclusâo, que
,

.

CJ: Góvern�dor �afií���.:'�ú:e>" o
','

',somente podemos estabelecer para
"Tesouro não suportaria :um aUIllên.' êste ano um aumento, de 20%. Se-'
tó �uperior ,� 20�{o: goiao' ':d�i�; ria �uito melhor para o ,Governa-

. ríamos co�cedei-: �Conh:ecenibS:' áS" áor chegar aqui e declarár quê o

neceSsida4es do� .. servidores . �l�mbs \ percentual seria bem mais elevado.
ciência do baiXo índice' de;'se� Goril).ec�mos as necessidades dos
vencimentoS. Entrétárlto; .1á'U1éhtl4:.',· '�hvidt)I'(is e temos ciência do bai-
velmeiÍte Só foi possivef' fiiar., 'ein �

lÇP ni�el. de seus vencimentós: Te�
2q% a. majoração'�•.

'

' ,

:
. \ ';

O presidente, 9.a.' AsSbClllção;,': tão
log(), f,oi recebiç.� pelo. GÓv:er�dór" ;

'afirmou que:a entidade �Í>éta;a
"

uma 'boa notícia '<1,0, Sr. �Colombo
Salles.,

. '. ,. . , ..
'

"

-, _:. '.)
j'."

-,' .:
•

'.-;..t__ ";:'.
O desejo da AssociaçãQ 'é. que'

b
.

aumentá séJ�" cta',; o;rrlem 'de' 3oo/�,
com' vigência a partir de' maio; dos.
taríamos também· de ser "e<iU4)ata:
dos aos servidores' 'da' uiliãó e que
b 'Estado estudass'e a,. pOSSibilidade
de efetuar, ulI}a 'reestruturação 'de

·

cargos, I�so para nó.s, 'SeiHiot Góver
nador, seria uma vitória' -:-

.

deela
éou o ;presidente da ASPSC: ,

'

•

anunCI,a

O Gove�'nad�r, �Qr sua ve�' ;��
cíou o 'diálogo di�e:t1d0, Q1ie'

.

sémp�
"receberei com muit;! ,S?tisfaç�o

.

e

a qualquer ho.ra ps repreSerttante.s
do.s ' ser�idóres. públicos, de,' éUJa
classe sou egresso".'

ftlmirantí vê,
- ,,' -..

-, �. -
_' -,! -

passagem ':de:,
Comando" .: .

O Comandante do 51? DistJ.jto Na
val, Almirante, José da Silva Sá
Earp, viajou na mánhã de ontem
para Curitiba, a fim de· assistir ,�
passagem de comando da Artilha
ria Pivisionárül da 511- ,Divisão de

·

Infantaria. A solenidáde fo.i reali,
zada na tarde de ontem, t�nd() as

sumido o ,pôsto .0 G€neraI He�man
Beigvist, que s';1cede o �ene:ral FIo
rian Campel1o.

Po.r outro lado, o. Almirante Sá
EÇlrp, viaja amanhã para Foz do

\ Iguaçu, com () objetivo' de reeepclO:
nar o Ministro da Marinha.'

Konder Reis
chega e vê
a

.

políti'caI .

O SenÇldor' Antônio Carlos Kon
der Reis chegou ontem' a 'Itajaí, on

de permanecerá' até' segunda:feira
mantendo contatos po.líticos' com os

líderes da Arena do Vale do ,Ita·'
'jaí. O Senador cátarinense viajou
de Brasília para Santá Catarina '10-
go após o encontro que teve com

o Presidente da República, ,junta. '

mcnte com os demais .. vice�líderes
do Govêrno no Senado Féderal;

I

REESTRUTURÁÇAO
•

,Por sua vez, o Secretário \
.da

Adminísrração que o Govêrno �stá
I fazendo, um levantamento .comple

,
to de' fodo o funcionalismo esta

,

dual; acrescentando' que "Sõmerit�
.. á{:>ós êsse ,verdadeiro celli?o � qu�

. poderemos estudar a reestrutW:a:
"

. çã!'l dos, quadros. Não lê materia. pi(:
ia ser, resbl�id.a de imediato; leva:
:rã algum tempo porque é um

do' 'baseado em pesquisa".

.:;.. - . Estàmos ,elaborando as

.de cada funcio.nário para ..e$1;i·utttiá;
la� em, forma de compuf?ção,: ii. ,fiW
de que· ,os resultados sejam reai •
�entE.1 mà.ti:mláticos

.

e 'não sófra�
inenhum' 'fluxo' de atu�ção p�r$OnaJ
:lística,: Para a.' reaHzação dêss� 'le.
vantamento' necessitamoy da coIl),bo.
ração de todos os se ':vidores, s��
bretudo da sua sinceri<;iade,':_, afi.z<
mou o Sr. Eugênio' Lapagesse.

'Após a explanação 'do Secretá�ià
da Administração o presidente da
'Associação aos Servidor�� fêz �utn
apêlo no sentido .de que no esh!�o'
sôl;>re a reestruturação fôsse a�
lisada a po.ssibilidade de prol2orciO
nar a subida de do.is ·niveis par�'
todos os funcionários menos gra.
dwidos. /'

Por outro 'I�do, informou-se que
a Assembléia Legislativ·a devera,
apr�tar o projeto de aumento em

regim'e ,de urgência, a fim de que o

Te�o.uro do Estado possa, confeccio-: \
'"

nar as fôlhas de junho
majo.ração,

-----'-�_.

MELHORIA NO TRÁFEGO TELEFÔNICO'
DESTA CAPITAL

i
Concluindo pragrama objetivando uma disü'i)mição .racio-nal do. tl'á-··I

..fegQ telefônicp- na Central Urbana desta Capital, à. COTESC altera o nó.- ...
:t me�o d� div�l:sOS telefones; 'à partir das ,zero ho!as do dia ,28 do correnté, .

Estas providências foram tomadas através de levantamentos (!s4ltis'.,
ticós e éálculo' de dimensio.na'mento. de tràfego..

i} "i'ancisco. Evangelista
" -

':'! tI.arci Linhares
,'::omun. Evangélica Epolis.,
:"ulZ E. Beirão I

tiaroldo J. Camilo

['aVIo Tavares
';osé Fernandes
".:lO Jorge .Mussi
,; Llpe 0. .f'ôrto

K, varo. :Vi. Silveira
Aivaro. Campos Lôbo
�., cnler Sprigmann

,i"

I'�!-9
If

tç!,
!�l
1,1

t:�I';;'I' !

;,lv<i.l"O lwmos

:1 c\!drio de Oliveira

i iVl,aria q. Kehring

1i Oscar Gonzaga
.

;\'lario Climaco rd,:i" silvà '

I t'etér' Schimithàuseil

',I dandulpho Cun:há·
Osvaldq Vieira

Pr,efeitura Muniéipal
Valdemar 4polino Antunes
Tribunal Eleitoí:al
Casa Lopes
Meyer S. A.
Faculdade de Farmácfa
Instituto de Educação
Prefeitura Municipal
Dipronal
Distrib;lidora Wilbec Ltda.
Casa ,Eliane

., Const. Investidora S, Brasil
Turismo Hólzmann
Palácio do. Govêrno
Palácio. �lo. Govêrno
CE):,ESCl..

,; I •

\
J

I DE, (antigo)

.... 2642
2655
2664
,2694
2703

'271?
2720
272'3
2729
2740
2745
2748
3321
'3452
3359
3380
3389
3396
3397 .

3576
2935 ;'

,

2937
2946
2968
3.200
3167

.

3227 '

3235
3240
3263
3205
3'H)9
3919 .

�931
3941

, 3851.
3853
3844
3845
3986

PARA (atual)

I n q u
'

rito. de: JOioviU
te :nàdaa haver)C8D1uJ\ .

, ,", 1:-" :�,
.

.

2935
2937
2946
296,8

,

3200

316,7
3227
32'35
3240
3263
3'205"
3169
3919

. 3931
3941

.

3851
3853
3844

,

3845
3986,
2642
2655
.2664
2694
12703
2718'
2'720
2723'
2729
2740 '

2745
.

, ..

274:8 >

,

3321'
3452

3359

3380

3389.
3396

3397
3576

•
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